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Alma-enquête

Prijs smaakt beter dan kwaliteit
•in\.as u vegetariër voordat 11 in de

\:.:,J Alma kwam eren, maar mi
niet meer? Dnjft tlW puree ook

weg als u ze wil opeten? Hebt u uw
geld weeral eens verdronken, zodat u
bijna gedwongen wordt de hele week
dezelfde maaltijd vall 77 frank te nik-
ken? Wie een appeltje te schillen had
met A'ma - of nodig zijn ei kwijt
wou - kon in februari deze en ande-
re klachten kwijt in de tweejaarlijkse
Alma-enquête. Bedoeling is om op die
manier verschuivingen in de noden
van studenten, personeel van de KU
Leuven en anderen op te merken
zodat daar gepast kan op jtJgespeeld
worden. De resultaten vatJ de enquête
zijn pas bekend. Meesr in IJet oog
sprin~nd is-de kritiek op de slechte
kwalileit van d(' wgetarische schotels,
de bqNrkte keuze bij de maaltijden
rol m met 100 frank. en de mUden
houding van de hog('schoolstudenten
jegens Alma_

De vc.tllrische medemens Is nlel zo bijster
te spreken over de kwaliteit van de hem
aangeboden maaltijden: gemiddeld krijgt
een vegetarische schotel 5,62 op tien, nel
niet gebuisd dus. Sociale Raad evalueert
de~ gerechten al anderhalfjaar,negatld.
De argumentatie van A1ma dat alleen een
aantal knieseren er zo over dacht, zakt door
deze sljfers als een Engelse pudding in el-
kaar. Toch kan A1ma enige inspanning op
dit vlak niet ontzegd worden: Almafrielen
worden in plantaardige oue gebakken en de

rotu is binlogtsch. wat zeker niet de goed-
koopste oplossing is. Het chef d'oeuvre van
de Almakcuken zijn de toet jes: de kwaliteit
van de desserten is het hoogst (7, 63 op 10),
op de voel gevolgd door de friet (7,43 op 10).

Loempia

De demckratlsercnde funktie van Alma
heeft allesbehalve aan belang verloren:
voor de doorsnee student is de prijs van
een schotel doorslaggevender dan de kwa-
liteit ervan. Dit kan algeleid worden uit de
evaluatie dil' individueel wordt toegekend
aan prijs (7,60/10) en kwaliteit (5,90/10).
Opvallend is echter de evaluatie die gege-
ven wordt aan de prijslkwaliteitverhou.
ding. namelijk 7,31 op 10. Het resultaat van
dele verhouding ligt opvallend dicht bij de
evaluatie van de prijs, de Almaklant kiest
eieren voor ziJn geld: liever eet hij iets van
mindere kwaliteit, als de prijs maar niet de
pan uit swingt. Anders gezegd, misschien
wil de Almaklant betere kwaliteit up zijn
bord, maar het mag niet meer kosten.
tuerun kan verder gekonkludeerd worden
dal een prijsverandering een grotere 11\-
vloed rou hebben op het klantenbestand
dan een kwahteitsverandertng. Opmerkelijk
is ook nog dat de hcgeschcolstudenten
opvallend milder zijn voor Alma dan de
unlvershehsrudenren. een tendens die zich
over de hele enquête dooreer.

Een verklaring voor hel belang dat aan
de prijs gehedu wordt, kan zijn dat het
budget waarover de student beschikt onvol-
doende geacht wordt urn duurdere maahlj-
den te betalen. Het gemiddelde weekbudget
voor voeding en ontspanning van de ge-
middelde Almaklant bedraagt 1536 frank;
3,4 procent moet zelfs met minder dan 500
frank rondkomen, net genoeg om elke dag
één maaitijd van 100 frank te eten. Een
gevarieerde keuze tussen verschillende
schotels die minder dan 100 frank kosten,
lijkt dan ook heel wenselijk. Net liie keuze-
mogelijkheid nu, wordt bijzonder slecht ge-
evalueerd en krijgt slechts 4.80 op 10.

Zalm

In vroeger lijden kwamen er procen-
tueel gezien evenveel beursstudenten in
Alma eten als er beursstudenten in Leuven
waren. Deze verhouding is nu danig veran-
derd: 18,4 procent van de studenten die in
Alma gaan eten zijn beursstudent, terwijl
sleelus 11,6 procent van alle Leuvense uni-
versiteitstudenten een beurs hebben. Het
groeiende aantal beursstudenten in het
klantenbesrand van Alrna kan erop wijzen
dat de financiële problemen van de stucen-
ten groter worden. Alma heeft met andere
woorden nu, meer dan ooit, een sociale rol
op Ie nemen.

Hoewet Alma er in de eerste plaats voor
de Studenten is. wordt ook het universtreus-
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personeel verlokt door de tlplsrhe Aima-
geur, Het personeel is AJma's trouwste pu-
bliek: het bezoekt door de band genomen
3.6 keer per week een Alma. De uurverst-
ten- en hogeschoolstudenten daarentegen
komen minder vaak langs. respektievelijk
3,13 en 2,69 keer per weck. Het neusje van
de Almazalm - zo bUjkt uit de enquête c--.
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'-Iuidig dekaan Idndbouwwt'lenschliPpèll Vic Goedseels wordt naar alle w.:aanctuJnliJkbeld
de nieuwe algemeen beheerder van de KU Leuven. Hij ui in die funktie Kam 'nIftmitr
opvolgen. NI.:t ledereen Is te spreken over de manier waarop deze beslissing lOt stand k
gekomen. Volgens sommigen I~de benoeming een gevolg van kkwf'>J)Taken tussen rektor
Oosterlind en eoecseels. De betrokken p.ilnijen ontkennen dlt in alle talen. Lees er <l1IC!.
uv e r op p. 4.

is de service: de Almaklauten zijn van _
mening dat het personeel met werkt
(7.43/10), vriendelijk is (7,32/10). en zorgt
voor een higli=nlsche (7,10/10) en neue
(7,35/10) omgeving.

Axel Aerden
8enny Dehruyne
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• berichten
klapstuk '97
Na~r goede gewoonte wordt dit jaar weer
Klapstuk georganiseerd. hel tweejaarlijkse
festival dat van 29 september tot 22 okto-
ber het kruim van de lmernationale dans
presenteert. Ook nu zoekt Klapstuk vrij-
willigers voor de verspreiding van afûches
en folders. voor hel vervoer van artiesten.
voor sleurwerk bij teehutsene hoogstandjes

In memoriam
Nathalie

en voor talrijke onvoorziene karweitjes.
V.1ndeze mensen wordt verwacht dal ze
zowel in de periode voor hel festlva! (vanaf
september) als tijdens Klapstuk regelmatig
beschikbaar 7ijn voor allerlei hand- en
spandiensten. Als tegenprestatie kunnen
vrijwilligers gratis naar alle voorsteurngen.
een niet te versmaden kadoetje. Een eerste
vrijwiJligerwergadering vindt eind augustus
plaats. Meer Info geven ze je graag op hel
stucontbeet.

Voor zoveel internationaal dansvolk
zoekt Klapstuk ook gastenkamers. Als je
een kamer vrij hebt en graag één van de
gaslen - choreografen, dansers, critid-
van Klapstuk een bed wil afstaan, loop dan
eens langs bij Slucof bel 23.67.73.

• lezersbrieven
Alle lezel"5l\"akties kunnen bewrad worden op hel n:dal..liesel.n·l.iriaat in de

'S M(-ic~ra.1I 'S. 1000 leUVt"1I en moelen yóàr vrijdagnarniddag 16.00 u binnen zijn,
liel\t op diskette of via e-mail vetoe hagar.anv.kuleu ..en.ec.be.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen o! op

Leuvense (sludenten-]..!I.tu.Jhtcil. "nonieme brteven komen nooit in eanrnerklng: de
~hrijvcr meet 'ilecds naam. studiejaar en adres bekendmaken. Slechts uuzönderlijk,
en na uitdnlkkclijk en gemotiveerd verzoek. kunnen ze weggelaten worden in Veto.

arreven die langer znn dan 2400 tekens (spaties Inbegrepen, wal overeen komt mei
± 1.5 geukte bladzijde met dubbele imerlinie) worden In principe Ingekort. De redak-
tie behoudt lkh hel recht voor brieven niet te plaatsen.

Vzw Fak teneren meldt u met grote
droefheid het bijzonder plotse overlijden
van Nathalle Domingucz Benitez.

Wij wensen de famili e, vrienden en
medestudenten veel sterkte toe.

Open Ploleklendag
Naar het voorbeeld van de Open Bedrijven-
en Op en Monumentendagen. gooit op I
juni ook de sektor van de private oplet-
diugs- en tewerkstelllngsprojekren juni haar
deuren open. werkzoekenden en het be-
drijfsleven vormen de doelgroep. met de
aandacht voor anernaucvc ctrcutts naar de
arbeidsmarkt. Deelnemende projekten in
he! arnmdtssemcm Leuven:
- Velo (fietsverhuur en -hcrsteulngen].
Van Evenstraat 2
- Switch.
Damlaanplein 10, bus 11
- WOllen fT Werken.
Valkerijgang 29
• KVlV.uplr"idingen (gezins- en bejaarden-
hulp].
SchapcnS1raal 9
• Spit (kringloopcentrum).
Dlestsesteenweg 104. Kessel-lu
- CEBOB-De link.
Klein Park 9, Lovenjoel
- De rteetebnek.
Staueplcin 18 A. Aarschot

• De Klem.
Betckomsesteenweg 21, Aarschol

- God.
Nleuwrodcsesreenwcg 52, Aarschor
· Boerderij De Brabander,
Leedse vroenre 6,_Kortenake
- IGO Leuven SKO en Fundament.
St. TruldenseslCenweg 26. Tienen

• De: Lage Drempel
- Kringloopcentrum Hageland.
Geil. Gulfenstraat 2. Tienen
- Parochiale Werken,
Rozenkranslaan 9, Scherpenheuvel

Om zoveel mogelijk bezoekers kennis te
laten maken met de 21 dcetnemeude
projekten wordt aan deze dag tevens een
wedstrijd verbonden. waarbij je een week-
end vuur 2, een fiets en een üersweekend
kan winnen. Alle dcctnemende prejekten
hllJlben voor die dag tevens heel wat
animatie en speciale aknvuehen vooraten.
Tevens worden dan de Vlaamse Beleldsgids
en een subregionale wandctglds
voorgesteld. De tweede bevat een handige
roetebeschrtjvlng en info over de
deelnemers, de eerste gids bundelt de
verschillende arbetdmaarregeten op een
overzlchrejjjke manier.

(Loku). tol doel de student op ludleke wijze
Ie laten kennismaken mei sport. Naast de
24·urenl0Qp houdt zij zich ook bezig mei
het organikren V.1I1 de sporrhappenlng. de
studentennîaraton en hel Ltsst [het interna-
tionaal sporuomcoü. Ben hele boterham.

De~ aknvnetren komen niet kant en
klaar uit de lucht vallen. ze vragen veel
[voorbereldendj jeerk. Voor al dat werk
kan Sportraad rek.eI,!t'1lop een entcestaste
ploeg (krtngjmedewcrkers. Sportraad
steunt op de kring cn. maar vindt hel spij!il!
dal ze 7.0 weinig komen. vandaar een
oproep aan iedereen die wil meewerken:
als je je adres achterteat in de grote hal van
sporthal De Never. tcrvuursevcu 101 in
Heverlee (32.91.11) houdt Sponraadje op
de hoogte van al haar aknvneuen en ver-
gaderingen

van 19mei tot begin juli
in Alma l , Alma 2, Alma 3, Gasthuisberg
Spreek met je jaar of je kot af om op een vast moment in
Alrna re komen ~ten. Alma reserveert een tafel - de koffie

of thee na de maaltijd krijgje er gratis bovenop!

Erratum

spomaad VOOIen dOOIS1ûdenten

Ju het interview met de nieuwe presidia
(Veto nr. 28) zijn er een aantel f(l"lItjö
Ill'slv(l('ll. de ulrspraak dat vrouwen-
mlnder zin voor veraruwocrdelfjkhejd
hebben 1570 verkeerdelijk In de mond
van Erl<lIld Pisön (VRG) terecht gekç-
men. Ook ünes Bruyland (El..onomika)
Is ruet zoveel aan het woord gekomen dis
de tekSt deed uiIschijnen. Waarvoor onze
welgemet'nde ekskuzes.

2

Alma 2 is in blok en examens ook
open op zaterdag- & zondagavond!
(van 17 fot 20 uur op Bl meitl juni, 7/8, 14/15,21/22.28/29 jU11l)

Sportraad heeft, als onderdeel van de
Leuvense Overkoepelende Krtngorgantsaûc

c:uhur •• 1
centrum

Leuven

Klassieke film met eigentijdse live-begeleiding
SUNRISE

ZJTA SWOON (ex. Moondog jr.)

Even ontsnappen aan de examendrukte en een dubbelspektakel
meepikken. Om de prachtige filmklassieker 'Sunrise' vall de qrote Duitse
cineast WF.Murnau (van oa. 'Nosferatu'] op em eiqentijdse wijre aall hel
publiek VOII de jaren '90 I'oor re stelten. werd SIef Kami! Catlens en zijn
groep gevraagd een nieuwe soundtrack voor deze stille fi/IJI Ie componeren.
Zij togell aall hel werk, met denderend succes. gewÎge de cd die opgenomen
werd en de uitverkochte zalen 111 andere steden. Komt dal zien én horent

Schouwburg
Bondgenotenlaan 21

Woensdag 28 mei 1997 om 20.00u

Toegangsprijzen; 550/450/350 Ir. (10% korting voor studenten)
Reservatie: 016/222 LH...
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Facelift voor Sedes vanaf volgend akademiejaar

Eksolisch lol in de lale uurOes
0"Le'jvef' is de horekakonkur-

rentie bikkelhard. Elke maand
gaal er wel een nieuw eethuisje

Open en ook de broodjeszaken vieren
/roogt;}. Daartussen zit Alma, 11I?t
studentenrestaurant dat zich in die
strijd probeert te handhaven elf daar-
toe ook 9eftoodzaakt is in te spelen op
de trends et! veranderde lee{gewooll-
teil VlIIt de student, De sWdent eet niet
meer - zoals bij moeder thuis - om
12.00 ft 's middags of om 18.00" 's
avonds, maar wanneer 'lil of ZIJ "0/1-
ger heeft, en dat kan op elk tijdstip
van de dag zij". Sede~' probeen daar-
op in Ie spelen met een gelleelnieuw
uitbatinqskonsept, dar hel Ie weinig
bezochte Almarestaurant een nieuw
clan moet geveII.

Ht" Almarestauram Seue,> heeft het de 1".11·
5tl' jaren steeds moeilijker om zich teil op-
zfchre van de andere OlJll!ggt'ndt' wedemen-
restaurarus IC handhaven. Eind vorig jaar
werd dn probleem op de Raad van Beheer
(RvB) van Alma besproken. A priori werd
ervan uitgegaan dat van een ~luilinJ! van
S~-dt"jgeen sprake kun zijn Alma I~ een
meiaal bedrijf en moet dus narhren 7\1Vl'd
mogelijk jobs Ie beweren.

De laatere maanden lag de produktie i-
!t'h (nm7er per ettekucr gepresteerd uur)
van Sedt,s ruim dertig procent lager dan het
Alnragemlddelde. E:lke Alruavcsrlglng kan
niet even produktief zijn en daarom werd
op de RvB be51isi dal een restaurant maxi-
maal vijftien procent mag afwijken van de
gerniddekie produktiviteit. Sedes zou dele
norm voor hel einde van 1997 moeten be-
reiken. Het huidige niet-rendabele karakter
vau Sedes moel dus omgetoverd werden
lOl een [tippe-n- keel die In\p"('11 "p f1l'1
'Ul,;t'

student. Alle heli werd verwacht van de
Sedeskommtsste. daaeln zetden de Alge·
meen direkteur van-Alma. de gerant van
Sedes. leden van de persoeeets- en de
studentenfraktie uit Sociale Raad en de
vooranrer van de RvB.

Sedeskommissie

Het algeme-ne uilgangspunt van de
kommissie was dilt sedes zo weinig moge-
lijk knnkurrentied mocht worden mei de
andere Alma's. door produkten en diensten
aan Ie bieden die niet in andere Alma's te
verkrijgen zijn. Al snel bleek dal de ver-
schutende fraklies op de vergadering elk
een andere invulling in gedachten hadden
voor het nieuwe- konsept. Bij de direktie
werd vooreerst de nadruk gelegd op een
nieuwe bedicmngsvorm. studenten zouden
bij het binnenkomen dadelijk aan hun
vooraf gedekte rafel kunnen plaatsnemen,
Glazen, bestek, koude groenten, aardappe-
lcn. rijst vn water qaau dan - samen met
het menu van de week - al voor meerdere
personen optafel. De-dagschotels zouden
evenwel beperkt blijven lOl drie per dag.
legen een eenhdd~prijs dit: schonuucn rus-
sen 120 en 140 frank. Jobstudenten zouden
dan de bt_~tdhng('n opvragen, rondbrengen
en zouden naderhand de tafels afruimen.
Ten tweede pleitte d(' direktie voor de op-
vang Vim groepen- Zij Jouden kunnen kic-
zen uit de dag~dlOlcl~ en een vaste kaart
waonn mogdlJkhedl'J1 7Ï!1C'n'wals gourmet,
fondu, kaas en wIJn:T('n~lotte wilde de
direktie Selk.., on).. 's avonds openhouden
lOt ten laat~le 2l 00 u. Hel standpunt van
de personcclslrakne kwam grotendeels
overeen met dat van de direktie.

De studcruenlraktie had zo zijn beden-
kingen hij dal nieuwe konsept. sersr en
vooral hebben dl' studenten altijd g('Jlleit
veer 7~IJbcdi~l1l11g1>111Willl'van de zelfred-

De KU Leuven en Aidspreventie

Rubberen Robbie
peneireert Alma
Oawat een half jaar geledel! -

december 1996 - werden de
eerste kondoomautomaten in

LeuWlue universiteitsgebouwen ge-
plaatst. Deze eerste stap in tie goede
ridllillg gebeurde in Panqaea, De
Spuye en hel Van Dalecollegc, Het is
cclJter n09 wachten op de volgende
stap: het plaatsen van OIlIomarell in
de groterc studentenrestaurants. Om
de universiteit aal/ te ."pore" haar
hetofte lIa te leven eli de studenten
anderhalve maand voor de grote
vakantie "09 eens wijun op de aids-
problematiek, houdt Sociale Raad, de
bcvoegde geleding van de Leuvense
Overkoepelende Kri"gorganisa tie
(Loko), op dinsdag IJ mei rond
13.00 u een korte aktie in A/ma 2,

Zowat anderhall jaar geleden kwam de uni-
versnelt met haar officieel standpunt Inzake
aldspreverule naar buiten: het is hcclbc-
langrijk de studenten bewust te maken van
de gevaren van aids zodat de ziekte kan
voorkomen worden. Bij die preventie Is een
beduidende rol weggelegd voor de kon-
dcomautomaren. De KU Leuven oppert
verder dat seksuattten zou moelen samen-
gaan met een duurzame liefdevolle relalle
tussen twee panne". Binnen deze optiek
vond de KU Leuven de plaatsing van kon-
doomautomaten In de akademtsche gebou-
wen niet opportuun, maar ze zou zich niet
verzenen tege-n de plaatsing In studenten-

restaurarus en in het unlvërgltair sporteen-
trum.

In de loop van december 1996. een
jaar na het bekendmaken van het stand-
punt van de KU Leuven, werden de kon-
doomautomaten dan geplaatst in Pengaea.
De Spuye en hl·t Van Dalceellege. Dat de
keuze van deze lokaties goed is en buiten
diskussie Slaat. valt niet te ontkennen, Pan-
goea en De SJluy~ Zijn druk bezocht en laat
epen. Hel Van Dalecellcge is goed gekozen
omdat daar dc etensten van studentenvoor-
zieningen, waaronder de medische dienet
(studeutendokterj aanwezig zijn. De vraag
rijst meteen waarom er in de grote Alma-
vesugtngcu geen automaten geïnstalleerd
zijn. De verantwoordefijkhëid voor dit ge-
mis ligt zeker niet bij de Almadirektie. öp
de Algemene Vergadering van Sociale Raad
op 18 april werd dan ook besnsr dat de uni-
versiteit er werk moet van maken om ook
kendoomautomaten in de grotere en druk-
bezochte Almavestigingen te installeren, Er
werd vla krlngstaudpunten ook beslist om
samen met het Vlaams Atdskoordtnaar
(Ipac) een korte aktie te voeren.

Dubbelzinnig

Dal de houding van de untverstren in
het verleden wel eens dubbelzinnig is ge-
weest, bleek bij het begin van vorig akade-
miejaar- her Ipac wilde - In samenwerking
met hel Vlaams ministerie van Gezondheid-
zorg - een senslblllseringsaktle te organtse-
ren, maar kreeg de nodige Leuvense tegen-

zaamhcld van de student, de groeiende af-
valberg en de betrokkenheid van de student
bij het hele Alrnagcbeuren. Ten tweede
vonden de studenten ook hct voorgestelde
aantal maaltijden te weinig. Drie volwaar-
dige maalrijden Zijn rnet voldoende om hel
aantal klanten te vergroten. Bij wijze van
alternatief ijverden de studenten voor vijf
volwaardige maaltijden, waarvan één vege-
tarische, volgens de gewone prijslel1ing.
Alle maallijden moesten ckscnsch - door
een ander klimaat voongcbradu - 7ijn en
in geen enkel ander Alrnarestaurant ver-

de openingsuren invullen: de studenten
stelde-n voor om ook warme maaltijden aan
te bieden russen 13.00 en 23~00 u, zodat
uw spurtjes naar Alma om vijf voor acht lot
de vergetelheid gedoemd zullen zijn.

Afloop

Na een langdurig, moelaaam en soms
erg emouoneet overleg. kwam volgend
resultaat uit de bus: sedes wordt het enige
Almarestaurant binnen de Leuvense ring
waar je tor 23.00 U terecht kan voor je
natje en je droogje. Stades serveert elke dag
vier volwaardige warme maahijden waar-
van één vegetarische, allemaal volgens de
normale prijszetting, Twee maaltijden
komen uh het t:t'wont' aanbod van Alma,
de twee andt'rt zljn specifieke Scdcsscho-
tets. De mccrde~hdd van de schorels moet

hun cksortschc
karakter behouden
en na 20,00 u
wordt een vaste
rkean aangeboden
op basis van lndl-
vtduele
maaltijden. Groe-
pen van meer dan
zes personen die
mlnstens één dag
op voorhand
reserveren kunnen
schorels uit her
aanbod van de dag
verkrijgen. Voor
grntt:t'e groepen is
een speciaal men u
mogelijk rner e.?
keuze uil göurmet,
kaas en wijn of
"on<lu. En dit aan
een leer redelijl.l'
prijs. Ideaal voor'
een presidium-
eteruje. kerst- of ,
verjaardagsfeestje. •...
Ook de opentngs-
uren en -dagen
worden gewijzigd:
vanaf volgend
akademiejaar
opent Sedes zijn
deuren Val1l11aa11-
dag tut donderdag
van 12.00 tOl
14.00 u en van
18.00 rot 23.00 u.

krljJtbaar. Oe keuze van de Khmers zou
gestuurd worden door centrale thema's die
om <10;-veenfen dagen zouden veranderen.
Elke dag van de week zou gl'llol. t worden
aan een vaste maalrijd - één van de vijf
volwaardige schotels: op ma~lld,lg altijd
ri71~ bljvoorbccld. dinsdag visdal! enzo-
voort. Ook een naamsverandertng behoort
tot de mogelijkheden. op die manier kan
het negatieve lmego snelter afgelegd wor-
den, Als het van de studenten <llhangt, dan
kan de nieuwe Sedes ook nog het hiaal van

(/010Na" Putj

Dit konsept werd op de RvB van zeven mei
unaniem goedgekeurd. In december van dit
jaar. na drie maanden proefperiode. volgt
de evatuane.

Men~en met ('('[1 kreatief idee "OOf de
nieuwe naam kunnen altijd ecu voorstel
binnenbrengen IJij Sodale Raad in de 's
Ml'iersStraat. Alm<l 7Ol'kt immers een origl-
nclc naam waarin de elementen wereld-
keuken, groepen en laatavnndrestau rant
vervat zijn. Taaljungh-urs, waag jultie kans!

Micke Van Thielen

wind. Fr was wal voorbehoud van de uni-
versÏ!eil om hel "vrijbcwljs" - een loldenje
over veilig vrijen met een kondoom erbij-
in het Student wekome Pack uit IC delen.
Loko nodigde rpac dan maar zelf uit op
haar lnformatlebeu rs hij het begin van her
akadernlcjaar.

Blozen

Het remglopen van de sijfers met be-
trekking tot het aantal nieuwe besmenin-
gen in België zou erop kunnen wijzen dal
men met de preventie en sensibilisering de
goede weg opgaat. Uil de gegevens van het
'wetenschappelijk lnsthuut Volksgezond-
heid ~WIV) -t.outs Pasteur, Dienst Epidemi-
ologie' blijkt dat hel aanlal geregistreerde
HIV·infekties in België lichtjes gedaald is.
'russen 1987 en 1993 waren er gemiddeld
71 nieuwe tnteknes per maand. Sinds 1994
en tot eind 1996 daalde dal gemiddelde
Ikhljes tot 64 per maand, wat jets me-er dan
twee nieuwe infektfes per dag betekent.
Deze dalende trend van de laatste 36 maan-
den moel op lange termfjn echter nog
bevesngd worden, aldus het WIV, BIJ de
gei'nfek:teerde personen vindt men bijna
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tweemaal meer mannen dan vrouwen. De
sterkst vertegenwoordigde groep bij de
mannen is tussen JO en 34 jaar oud. Een
andere sterk vertegenwoordigde lectujds-
kategorie zljn de 20-24 [arlgcn. Bij de
vrouwen is de ledtijd tussen 25 en 29 jaar
het sterkst venegenwoordigd. Op de derde
plaats vinden we de groep lussen 20 en 24
jaar,

Dat de materie de studenten niet onge-
voelig laat hlijkt bijvoorbeeld uit het grote
bezoekersaantal van de Ipac-Informane-
stand bij het begin van dit akademiejaar
waar op twee dagen tijd maar liefst acht-
honderd studenten een kijkje kwamen ne-
men. Honde rrhachtig studenten legden er
hl·t "vrij-eksamen' af, Maar daarnaast kocht
men er niets of ging men maar ze/den in op
de materie, aldus de mensen van Ipac. Ook
bleken nog vrij vul srudemen gevoelig te
gaan blozen biJ het onderwerp 'seksualiteit
en kondooms'.

Ann artes
OlIvier Remy

Ipa" htl Vlaams Aidskoordinaal, is It vindm op
de MarnixplalJ(S 16·17 in 2(}()() An~rptn. Ttl.
03/238.68.68 en Fax 03/248.42.90,
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Studenten "geschandaliseerd door ondemokratische verkiezinq"

Goedseels nieuwe al
(l)Jlidi9 dekaan landbouwweten-

schappen vi, eoeaseels wordt
tIaar alle waarschijnlijkheid de

nieuwe algemeen beheerder \lan de
KU UU"'eIJ.Hij zal in die funktie Ka-
rel Tovernier opvolgen die in augus-
tus 1998 op emeritaat gaal. çoeäseels
is geen onbekende voor de studenten.
Als radikaal voorstander van semes-
tereksamens kwam hij op de akademi-
sekt raad wel eens in aanvaring met
de studentenverteqenwoerdiqers die
hij ondermeer "KGB-metodes'" aan-
wreef. De studenten zijn meer in ket
algemeen niet te spreken over de wei-
"ig demokratische wijze waarop een
algemeeli beheerder verkozen wordt.

De algemeen beheerder van onze Alma
Mater werd in hel verleden steeds 'voor het
leven' aengesrejd. dit wil zeggen 101ziJn
pensionering. Huidig algemeen beheerder
'ravernter zal de laatste man zijn die de
funktie als dusdanig invult, want er zijn
ingrijpende wijzigingen In de maak over
zowel de invulling als de verkiezingsproce-
dure van deze zeer belangrijke funktie. een
algemeen beheerder houdt de nnenoë!e
knip op het bedrijl KU Leuven. stelt de be-
groting op en ziet toe op de goede werking
van de centrale diensten die rechtstreeks
onder zijn bevoegdheid vallen, waaronder

beheerder KU Leuven?
onder andere de dienst studie en planning.
de technische diensten, de diensten lnfcr-
mauca en de personeelsdienst.

Van een verkiezingsprocedure in de
strikte zin van het woord was er tal dusver
nooit sprake. De algemeen beheerder werd
totnogtoe voorgedragen door de Raad van
Beheer en benoemd door Je Inrichtende
overheid. Deze procedure werd nu gewij-
zigd: een kommissie werd samengesteld om
een nieuwe algemeen beheerder aan te dui-
den. De samenstelling van die kommissie
heeft In de wandelgangen al tal heel wal
gegniffel geleld: ze beslaat namelijk uit
slechts twee leden, rektor Oosterlinck en
Hubert üerreurmerte. respektievelijk voor-
zilter en lid van de Raad van Beheer. Zij
zullen de race dus beslissen over wie de
nieuwe algemeen beheerder wordt, alhoe-
wel de otüoële procedure nog helemaal
niet rond is: maandag worden de dekenen
bevraagd over de kandidaat die de kommis-
sie heerr voorgesteld. het advtes van de Raad
van Beheer is et ook nog niet. Bovendien
zou de nieuwe algemeen beheerder voor
een beperkte. maar hernieuwbare ambtster-
mijn aangesteld worden. Dit betekent dat
hij ua een vijftal jaren meedraaien kan
geëvalueerd worden op zijn runknoneren.

Aangezien de huidige algemeen be-
heerder, Karel Tavernier; pas volgend Jaar
augustus op emeritaat gaat, wordt er waar-
schijnlijk een' speciale regeling getroffen: de

nieuwe kandidaat zal gedurende deze peri-
ode als assistent van de huidige beheerder
werkzaam zijn. Ondertussen is hel voor
buitenstaanders gissen {laar de identiteit
van de kandidaat algemeen beheerder.
xut-warcbers welen echter dat het gaat
om vic Gocd.seC'ls. dekaan van de fakulteit
landbouwwetenschappen. Naar verluidt
7.0U deze aanstelling deel uitmaken van
afspraken die bij de Iaeme rekrcrverkjenn-
gen werden gemaakt. Toen zou, naast de
huidige rektor, ook eoecseels van plan ge-
weest zijn zich kandidaat te stellen. TWee
kandidaten uit de groep Eksakte Weten-
schappen was er echter één teveel, dus ver-
dween coedseets op de achtergrond. in ruil
wellicht voor de job van algemeen beheer-
der. Rektor costerunck crukent deze ge-
ruchren echter mei klem: ·Ik heb geert en-
kele belofte gedaan. aan niemand. ZO ben
ik ook gestart." Op de vraag of hij Goed-
seels de geknipte man voor de job zou vin-
den. antwoordde de rektor fijntjes; "Dat ui
u binnenkon wel horen. - Huidig algemeen
beheerder Karel 'ravemtcr achtte het "nier
opportuun" om zich over deze kwestie uit
te laten. "Daarvoor is het immers nog veel
re vroeg.'

Dat de reklor er nogal 'bedrijfsmatige'
qtnkbeelden op nahoudt, uh zich ook in
zijn kijk op de taak van een algemeen beo
heerden -ne urnversneu is geen bedrijf,
maar heeft een bedrijf in zich. De centrele

Nieuwe koördinator bij Sic

Van Velo tot vuilzak
4) uim twee jaar al bestaat liet

Sic (Sensibiliserings- en Infor-
matiecentmm) aan de KU Leu-

ven_Opgestart door Sociale Raad, één
van de geledingen van de Leuvense
Overkoepelende KringorganisatÎe
(Loka), informeert het de studenten
over mobiliteit en milieu. sj",4 begin
mei is Koen Neyens er als voltijds ko-
ordinator (voordien haf/tij(/s) aange-
steld. Deze werkkracht wordt recht-
streeks door de Raad voor Studenten-
voorzieningen (RVS) betaald, waar-
door ook de akademische overheid een
vinger in de pap heeft. tçonkrete rea-
lisaties zijn onder meer de speciaal
voor studenten ingelegde busdiensten
lIaar Limburg. afvalpreventie bij
stilden ten en de opricllt;'lg mil Velo,
waar je fietsen kali huren of je eÎgen
fiets opknappen. Velo werd een VZIV
en pedaleert op eigen kracht verder:
Geen nood. Hel Sic zal zich blijven
verdiepen in milieu en mobiliteit.

Allereerst is het Sic bezig met een behoeften-
studie die de studcmenverplaatstngen van
en naar Leuven onderzoekt. Dat rapport
moet eind '97 klaar zijn en een overzicht
bieden van het aanbod aan mlllcuvricnde-
lijk transport. levens wordt er gekeken
naar de kostprijs (voor een studurn vaak
doorslaggevend) en de lijd die dit alles in
beslag neemt. Er komt vartaf volgend aka-
demiejaar ook een ûersvademekum waarin
de bastsveretsrcn voor je tweewieler ver-
meld staan Velu en Sic worden crin voor-
gNteid. evenals de graveerakties die zullen
doorgaan. Daar hoort ook een lil'ls\tknde-
lljke J..'hlrt \<I!I Leuven bij. waarop veiliger
roeres staan \'11 husvropplaatsen en -vcrblu-
dingen.

Vanaf I mei wordt er bWJll'1I de t cu-
vensc ring aan GFf-ophaling (g'''.'III'·Il.
lrun rn rutnalval] gedaan. voordreu w.'rd
dil alle"n in lk declgeuu-emen toegepast
middl'" <Ieg(Ol'lW couralners. maar voor
\!Udl'11tcn en Jllllolrtell1"I\I~bt'W'l!lI'r~ \\.1'

dit geen h,l,\lbJrt- werkwijze. Nu kan Jv dus

4

op de bekende verkeepplaatsen. zoals in de
voormalige PhIlIpsgebouwen. terecht voor
de nieuwe GFT-zakken (7,S frank voor een
uk van 30 liter). Koen Neyens: -rn Home
vesaüus zijn deze zakken nu reeds in ge-
bruik genomen en ook in andere residen-
ties van de unlverslteit past men in de keu-
ken dit systeem toe. liet saaat voorlopig
echter nog op een laag pilje. 7..0 ziJn de zak-
ken nog niet op alle plaatsen verknjgbnar
waar de sted zegt dal ze te bekomen zijn
(onder andere Cclruyt en Match}."

Voor het Sic ligt de klemtoon op afval-
preventie bij smdenren, eerder dan op se-
lektief inzamelen. Dat dit voor de Leuvense
studentenpopulatie geen evidentie is. mag
wel duidelijk wezen. Een blikje of een mee-
neempizza is gauw gehaald, maar zorglook
voor heel wat afval. Op dat vlak is nog heel
wat werk aan de winkel. men denke hierbij
maar aan de hoeveelheid blikjes die in de
verkiezlngsweck kwistig werden uitgedeeld.
Koen Nevens: riet eerste wal ik moet doen
is - op basis van teelmtsene studies enzo
- nagaan wat in de praktijk het meest
milieuvriendelijk is. Men zegt wel dat blik
volledig rervclecrbaa r is. rnaar het is maar
de vraag of de milieukust voor de produktie
van aluminium niet veel groter Is dan die
van glas. DJI weer ik op dit moment nog
niet. Op basis van die gegevens kan er dan
verdergewerkt worden aan scnsêbilisertng."

Op vlak van mobiliteit dient het Sic
ongetwijfeld te schipperen lussen de stu-
denrenbelangen en die van de nkadcmtschc
overbeid. Dal dele belangen nte altijd met
eikaar stroken, illustreerde Ulrich Kcppler
dit jaar 1I0g in V,·t<l (7k de mobllheitskatern
in Veto, Js- 23, IH.18). liet nieuwe verkeer-
\Irkulaticplóln voor Leuven dipndl' volgens
hem bijgnllllird te worden urndar vuur Ik
universheit haar 2.000 autopa rkeerplaarsen
bereikbaar moesten blijven. Het Sic lijkt
hicrrne ...wel in een erg I.l~lig parket ver-
'did ", ....1\ xejens: "Het is op dil ogel1bJiI..
moeilijk "'or mij om hier uitspraken over
te doen. Ik heb d.' crudu- vau soonc Raad
vu die van Kel'pl{'r nog nu-t Kelt·,,'n, het I~

mijn derde dag hier. Wal alleszins belang-
rijk Is voor het SIc. is het werken op twee
sporen - mobiliteit eTTmtlteu - mei twee
stuurgroepen, waarin ook studenten vene-
genwöördlgd zijn. Daar zullen de djskusstcs
gevoerd worden. Hel Sie moet zeker de be-
langen van de studenten verdedigen. ook al
kan dat soms bersen." In hoeverre kan het
Sic een drukkingsgroep als de studentenbe-
weging ondersteunen? Zal het Sic daar niet
russen twee vuren zfrtën? Koen Neyens:
-Daar zit ik ai, warm ja.·

Ann Bries
Het Si, rtSidetrf nog sf«ds achter AI", .. 1(naast
Vtlo).Koordina/or is Koen N~ns, Itl. 31.JO.)9_
Voor verdere aklÎes:zie be!1in IIDI!1md ak ademit-
jaar.

diensten moeten dan ook bedrijfsmatig ge-
rund worden: Maakt de rektor hier allusie
op de tectuusche dienst, een dienst waar
nogal wat krttjek op wordt geuit omwille
van haar tnetäcrënte werkwijze? wNee,
maar dat is een evolutie die moel gevolgd
worden, nietwaar. Wat wij verwachten is
dat we van een soort ambtenarenrncmali-
leit een soort servicebedrijf kunnen rnaken.
Het is een kontlnue bijsturing van het per-
soneel. Dat betekent dat zij in de eerste
plaats hun klanten, de studenten, professo-
ren en het wetenschappelijk personeel, een
optimal~service verlenen. Met dit konsept
zijn wij bezig, maar daar wordt natuurlijk
een konstante inspanning van diensten ge-
vraagtt:dle misschien eerder anders gewoon
waren ván te werken. W Ol wals de rektor
het ooit zeer kernachng stelde: "De alge-
meen beheerdcfmoer de troepen in hel ge-
lid kunnen houden." Aan de management-
kapacnehen van eoecseers hoef! niet echt
getwijldd Ie worden. hij kan zich waar-
sdJjjnlijk ook meer verzoenen met coster-
linek's visie op de funktie van algemeen
beheerder. De praktijk bij de fakulteiT
Landbouwwerenschappen wijst uit dat hel
eksamenreglement daar nogal ruim geïmer-
prereerd wordt. In deze fólkultelt worden de
eksamens meer en meer doorheen het jaar,
met een nadruk op de paasperiode. afgeno-
men. Toen de srudenrenvertegeuwocrdlgers
daartegen protesteerden. bektemtoonde
eoeaseels echter het feit dat de studenten
uit zijn Iakultelt daar zelf om vroegen,

Wellicht dfenr de nieuwe algemeen be-
heerder ook zelf In het gelid te lopen, want
blijkbaar neemt de rektor zelf meer veraru-
woordelijkheld op. Rektor Oosterlinck: "Het
is ook zo dat de huidige rektor nogal waf
ervaring heeft met dat soort dingen.' Dl....
rektor neemt In de praktijk dus een deel
van de managementstaken op zich. en dat
was vroeger wel even anders. DiJlemans, de
vorige rekror, hleld zich daar alleszins ruer
zo mee bezig cu liet de algemeen beheerder
zijn eigen bewegingsruimte. Wanneer rek-
tor en algemeen beheerder elkaar 111 de
wielen rijden. zal de beheerder voortaan uit
de weg moeten gaan.

Ann Bries
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KVHV-Gent uit studenten koepel gewipt

Homofooboflradilloneel?
0'oet alles wat kan ook mogen?'

was de titel van een artikel
over huwelijk en (homo)liek~

sualiteit dal in het KVHV-tljd.fchrlft
'Ons Nieuw Verbond' \lan november.
~rs,hten en bij een aantal Gentse
studentenverenigingen heel wat op-
schudding veroorzaakte. Het KVHV
(Katoliek VllIams Hoogstudtntenver-
bond), dat op 27 Januari pas erkend
was als gesubsidieerde Gentse studen-
tenvereniging. zag zich door ttn -
met tweederde meerderheid - goed-
gekeurde motie van wantrouwen zur
snel weer uitgesloten uit de Gentse
studentenoverkoepeling PPK (Politiek
en FilosofischKonvent). Jan Schtnbl.
de hoofdrtdakteur WUI 'Ons Nieuw
Verbolld' en revees preses vtm htt
Gentse KVHV. nam zelfs ontslag als
hoofdredakteur, maar het mocht niet
baten. Op 16 mei motr her bestuurt-
college de erkenningen goedkeurtn,
Venvoch' wordt dot het KVHV tegen
de beslissing van het PFK In beroep
lol gaan.

Ben opvatlende paragraaf utt het anlkel
werd gepubliceerd In het Gentse studenten-
blad 'Schamper' (zie kader), Op 14 april
werd er op de Algemene Vergadering van
het PFK al StevIg gedtskussleerd over het
bewuste artikel. en werd bet (afwezige)
KVHV gevraagd naar hun ctûdeet stand,
punt over hcrnoseksuelneh. Het KVHV dls-
tentteerde nch van de tekst In 'Ons Nleuw
Verbond', dIe uitgIng van een 'Iunkrlcnele
seksualiteit' (lIerlcht op de voortplanting)
als Ideaal. Homoseksuele relartes zijn -In
dat IIchl geelen - nlet funktioneel. Het
stamlpum luIdde op 21 31'rll al~ vol.lo(t:"Hf!
KVHV hnft gun problttm mt! (al dali nltt StK.'
-'I/tir) rtlarits dit pluQuvindm bimml mI kadtr
ven hrftü (11 tr"lIw. Htl KVHV kant zich fIIktl
It:JrI'ldt a/gtJntllt w""rJmwr/,'rdtrmg, dIt is.
'osb<Jlld/ghtiJ ,lP rtlil/ÎOllttl vlak; Hn KVHV
Vnlllyl dal tm/tdtr rijll/Jwar wra//I1'1OOrJtiJj!.:.
Ilria op mh Ilumt mrt bttrtkkil/!ll(1/ dt _</t~'{!I..,tll
"..mzijn/haar aaam -

Het ~t.-mUJllllll vermeldde nergl!ns eks-
pllclt·t het nndcrwerpthornoseksunlüeh'. en
was vour her PFK dm vour venchiJll'nrlt·
interpretërles val baar. Hornëseksualiteit rou
lip llasls van her KVHV-~tûndpum Immers
gl'1'Iss{)(_Ieerdkunnen worden met losban-
dlllhl'ld - wat In Gent ook duor sommjgen
werd gedaan. Hlerop werd een motie van
wantrouwen Ingediend. omwille van her
kit dat ~hel officiële lijd~chrlh van het
KVHV een dlskrtmlnercnd artJkd publh-ecrt
dat In snijd Is mt'l de dcmokranschc begin.
kien van nlet·dbkrlminatll' ten oplicht!'
van homeseksuele geaardheld of voorkeur."
Verder sl('lt dl' mor Ie: dat "het KVHV ergu-
memeerde dat het artlkel enkel dlcnsr deed
als opinieStuk d':l1- gezien dl' xvxv-uatu-
ten an. 27 - op 71jn rnfnn kan omscbrc-
ven worden als 'onderschreven'.' 0(' moue
besloot met dl' stelling dat "Ingevolge art.
JO van de PFK-stntuten, (het KVHV) nlct
langer thuishoort binnen hct PfK.-

Verbond

Uiteindelijk werd beslist tot de ultslul·
tlng van het KVHV uIt de ëemse koepel.
Prl'5t'1 Jan Schenkells formeel over wwel
het IHtlk('1 als het standpunt: 'Oe: enige
mogelijke: Interpretatle van het standpunt Is
dat een homOkksuele relatie blnnt'n he:t
kader van liefde en trouw gee:n probkem
kan lieven. Kijk, wij schipperen tusSt'n de
katolleke Integristen en de progrt'5sleven,
Uit voorzichtigheid tt'genover de kalollekt'
let'r h('bben we het zo geformuleerd."
KVHV·Leuven heel! terzak(' nooit et'n offl·
cleel nandpunt Ingenomen, m1'lar Inellen ze
dat zouden dOt'n zou ht't volllens preses
Han! M\chiels nlN zoveel afwijken van 'het
offldC'le kerke:lljke S1olndpunt': •Dat maakt

een groot onderscheld tussen hcmoüne en
hcmoseksuallteh." Je mag dus wel homo
zIJn, maar [e milS het ntet doem? Hans
Mlchlels: ~Oa! ts l'en kerkelijk standpunt en
Ik denk dat ons standpunt vermoedelfjk
ook In die rlchllny zou gaan.'

Problemen zoals zich nu In Gent heb-
ben voorgedaan zouden In de roekomst
misschien vermeden kunnen worden wan-
neer de KVHV-publlkatles een dulddljke
redekuonele verentwootdelfjkheld zouden
dragen. Nu Is het ec dat de bladen zowel In
Leuven ('Ons Leven') als In Gent ('Ons
Nieuw Verbond') kwasi voUedlg santenge-
steld zijn uit .nlkels die geschreven ziJn
'ten persoonfjjken mel'. en waarvoor men
dus elke verantwoordelljkheld alwiJst. ven-
waar deze werkwijze, die toch tot mtsver-
standen kan lelden? Frank Judo, lid van
het xvxv-teuven: "Dat heen alles te ma-
ken met het recht op vrije menlngsultlng.
WIJ willen een forum breden voor ledereen.
KVHV als dusdanig neemt daarom geen
uandpumen In, cte z!Jn voor rekening van
dl' auteurs." KVHV 'ltandpuntt'nvrtj' nol"
men gaûl echter aan de pr~ktUk voorbij: In
de keuze van de onderwerpen en de au·
reurs blijkt dat levensbeschouwelijke. mäat-
M1lappelljke en politieke onderwerpen-
vooral als ze over de Vlaamse l.aak liaan -
veelvuldig behandeld worden In het blad.
Frank Judo: 'NatuurliJk nemen wij vooral
biJdrall('n op over onderwerpen dit' het
KVHV Interesseren. De meeste artikels
worden trou~ens door de Ie-den 7.elfge-
schreven."

Subsidie

Jon Schenkel: "Hel probleem draalde
nlet om wil' de- veriintwoordeliJkheld mont
nemen voor dat anlkel. Ik vind hel ITOU'

wens ecu hee! pnpullstlsche ~t"lIlnK wan-
neer je H'8\ tlm, vonllf het moment dat een
vereniging lets publlccert, dat 1e daar ook
achter sreet. Ik heb gewoon ontslag geno-
men omdat Ik niet vooreen had dat er zo'n
hctsa glnK ziJn en omdat Ik d" 10111gemaakt
had van het arukc! niet goed nn te lezl'u."

Oe prescv l'OU - Indien hij ht'l antkcl
veer de I'ubllkatlt' had gelezen - naar
eigen zq;lgt'n n'ker twee keer n,ll-lcdacht
hebben nver dl' publlkmk- ervan, nU"lr ver-
dedl!!t het daarnaast ook: -AI~jl.' hel hele-
maal leest. zie jl' d.u het geen .,mlke! was
dat helemaal tegen homo's wa\. H~'I was
Kl'WO'1Ileen plddoul voor rradhloncle
waarden. Ik had alleen he! !wllin en het
einde gelezen en Ik dacht dat W'I er tussen
stond wel hetzellde 70U zijn. WlJ nebben ah
v{'renlglng her recht om Tc leKlll'n dat we
11k! akkoord genn met iemand 71JIl reven-
Stijl. M1'Iarhet bi Ijlt natuurlijk l'en prfvee-
zaak." De voormalige hoofdredakteur hoop-
te dat zijn ontslag zou aantonen dat hel
KVHV wel degelijk 71jn veraruwoordeljjk-
held opnam, maar d1'ltheen niet geholpen.
waarom was dat niet voldoende? Jan
Schl'nkel: 'Ml'n 'lOChl gewoon naar een
reden om om eruit te gooien. Oe beslissing
daarover 11'Ijolreed~ up voorhand VUt, onge-
acht wat de dtskussles zouden opleveren,'
Peter wuvts. voornner van hel PFK,
spreekt dit formeel tegen: 'Er lag helemaal
niets vast, maar het Is natuurlijk wel zo dal
een motte van wantrouwen 1.'1'11 serieuze
zaak Is. die lmpllrecn dal er 1c:1Smoel ge-
beuren. Het KVHV heeft hler -s-Iruem -
een veuntwoordeltjkh('ld op te n('men,
maar ook het PPK moet dit doen, want Idt-
eIndeliJk geven wiJ hel subsidiegeld van dl'
unld door aan de verenigingen. ~

Pervers

Het Leuvenst' KVHV 15, net als haar
Gent~ kollega's, niet echt Ie spreken over
de werkwIjze van het PFK. Preses Hans
Mlchlds lIcht lOe: -In het PPK worden de
Idt'Ologl~he diskussles eerder gevoerd dan
in d(' Lruven~ FKK (de Flnancli'le Kon·
trolckommlssie, dil' hkr in Leuven de vriJe:

(lll\
verenigingen erkent en subsidieert, nvdr].
WIJ stellen ons dan ook de vraag wat eigen-
lIJk de funktie Is van PfK wenneer men
daär~lr .. lr - zulke subJekdeve- nor-
men van aanvaàntbflarheld v&Stlell\. Ik vee-
moed dat onze Gentse konega'~ dan tlok
wel zullen overwegen beroep aan Ie teze-
nen bij de akademlsche overheid." De pre-
SI'S betitelt de Gentse- 511uOIIeverder als vriJ
pervers: '01' NSV {de Notlonallstlsche Stu-
derucnverenlgfng) bijvoorbeeld Is nlet
erkend door het PfK, maar krijgt nu wel
rechtstreeks van de untversüen substdles.
Het PFK lUkt miJ dan meer een sbowop-
veerrog dan tets subaramlcels. Ik heb sterk
de Indruk dat de criteria nogal worden aan·
gepast naargelang de vel't'nlglng die eraan
moet voldoen." D.t NSV door de unler be-
toelaegd zou worden, Is volgens voornuer
van het PFK Jan Wuyt, een kwakkel: -tn
januari werd zij door het PFK afgek('urd op
basIs van hun racistisch programme. De
criteria voor erkennlng liggen trouwens
vastln de statuten en worden den ook zo
toegepest. He-t zou mij sterk verbazen
mocht de unief dl' NSV betoelagen: daar Is
mij alleszins ntets van bekend."

Het IIJkl erop dat In Gent de dtskussle
op verschillende vlakken werd gevoerd. Het
PfK kem z!ch tegen dtskrlmlnert'nde publl-
keues, dit' te 'homofOOb' noemt en h«ft op
basis daarvan hel KVHV uitgesloten, "Net
zoals een rnmlner verantwoordelijk Is voor
dl' fouten van aljn administratie, Is het
kVHV verantwoordelljk voor zijn publlka-
ue," aldus de veerenter. HIJ voegt daaraan
roe dat "het KVHV In hur publlkatlcs (ver-
kondlst) wat zij wil. DI' vraag Is niet ol d.n
meg of niet, de kwestie Is alleen of wiJ daar
geld aan moelen geven." Ht'l KVHV van
zIJn kilnt schermt met hel recht op vrije
menlngsultlng, en voelt zlch door hel PFK
beknot. Dal recht Is echter niet absoluut of
grenzeloos, Zo mag Je het kunlngshuls niet
bdedlgt'n, geen negeuönlsüsche (de holo-
caust ontken~ende) ol dlskrtmlnerende
teksten publiceren. Ook de wet op he-t
reeisme 'beteugelt' In zekere zin dat recht.
Jan Schen.l: "Hel rechtop vrije menlngs-
ulung Is de heeksteen van de samenlevlng."
Peter Wuyu: "En Ik.dle dacht dal dat het
gezin was.' .. :

Ann Bries

(jolll) h'"" PUI)

De Griekse beginselen
Onderstaande tekst been p.:aril)lru! uit
het artikel 'MC>etenes wat kan ook mo-
gt'1I1 Enkd(' g('d ..tcluen over huwelijk 1'11
seksualiteit' verschenen In Ons vteuw
verbond [november 1996).

·Hc>(.·Wt"1htt ulet Id voor de hand ligt
dal een homo~ksudt' grolardheld aange-
boren ol Benetisch bcpa4Jd znu ziJn, In elk
geval ht'bbcn hon)O,ek~uc!en normaal
nlel voor hun neigIng gekoll'n t'tl hebben
ze als gevolg van dezt' neiging va.k een
helt lIJd('nswell Mg(']egd Het I~lOtaai on-
verantwoord om deze mensen met minder
n:~Pt'kt te behandt'len dan andcl"t'n, laai
staan 7e met de vh111\'rna te wijl ..n. Maar
Wil dit Zl.'ggen dolt een In hOmt'kk~ueel
vt:rkeN doorgebracht I~n zomaar gord-
Itckcurd 11101.'1 woru~'\)?

Duldl het nlel vedeer op lldde en
rnpekt wanneer jt' hen durft tI' zeggen

dat je eraan tWijfelt of ze wel echt geluk-
klg kunnen worden In een h()mll1t'k~uek
relat!e? In ,..llTlrnlg~ Jlt'val!l-n WH jl' hen
mlssctnen een dlenst kunnen bewijzen
door hen te verwijeen naar prcfe ....dondt'
hulpverlencrv die hen kunnen blJ)IUn om
In dt' matt.' '-1'Inhet mogelijke hun nellllnil
bij te Sturell, {"Omh~n tdt hoWe vormen vlln
warl" vrl('nd)~hilpsllelde te vo..'ll'n. C.KX'de
begt'le:idlng kan deze mentt'n vaak onk op
weg helpen naar de beleving van et:tl har-
mfmleUlt' mlln·vrUllW relatie, waarhlnnt-o
seksuaUldl meI al haar ..,pekten hODr 111" .
eigende plaats kan Inn"men H~II~ niet de
ltemakkelljk~11' Wl'g. noch voor de homo·
~eksuele perSOIlI.'II, noch voor bl.'l1 wil'
hen nabij wt1 zijn. Alles gexd vinden kan
l'th!('r een lIemakkeliJkheldsopl~lnH IJjn
waar uitt'lnddljk rulPnldnd ml't' gebaal Is."
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Uitnodiging Gerolf Annemans stuit op verzet • •I'J\)'

Vlaams Blok wordt salonfähig
ep vrijdag 2J md wordt aan de

falwltelt Sociale Wt'ttnschap·
peil een rolloquium georgani-

seerd over de Nieuwe Politieke
Kullullr. Op zich Uil weinig opzien-
barende oebeurtf!nls. ware het niet
dal er wal ddning ontstaan is rond
de uitnodiging van Gerol! Annemans
(Vlaams Blok) voor deze studiedag.
Professor Albert Martens vall het de-
partement Politieke Wetelfse/lappen
vond dit ongehoord, til stuurde een
boze brief naar zijn dekaan. Die legde
j" samenspraak met rektor A"dré .
Oosterlif;ck de argumenten vatt Mar-
tem naast zie" neer, en beroept zich
op de akademische vrijheid. Ook de
orqanisatoren van het colloquium
zie" !Jee" graten in het uitnodigen van
Annemans, Martens vind, dan weer
bondqenoten bij de l,'akverenigi"gen
en bij een politiek denker als LotIe
Van öusrive. Een case ~·tudy waar;',
een aantal argllmenten voor en 'ege"
het cordon sanitaire "09 eens worden
bove"gelwold,

De lx:~llsslng een mgenallmd 'cordon sant-
talrë' op te trekken rond het Vlaams Blok
werd genomen dour de andere regerings-
partljen. dte geschokt Wil ren door de mono
srerwrosr van hct Blok In !991. Een zestal
jaar later bUJkt deze schok al wat verwerkt,
en wurdt de aanwezigheld van her B!uk In
de politieke wereld steeds meer gedoogd,
en soms zelf! gewaardeerd. Denken. we
maar aan de bijval dlc Gerulf Annemans
kreeg naar aanleld[ng van ziJn werk in de
kcmmrsste-üuuoux.

In de akademlsche wereld Is het nlrt
anders verlopen. wregdd spraken vlaams-
BJokmandatarissen al op debauen die
pleetwonden In gebouwen van de unief, en
nu is het dus de KU Leuven zelf die Anne-
mans een plaats aanbiedt in een debat over
'Demokrette, Icghlmlteh en nieuwe politie-
ke kultuur', Oal die beslissing reaktie los
zou weken, wal te verwachten.

Uitval

De argumenten voor en tegen de uh-
nodlgfng van Armemans voor hC'1coucqut-
urn zijn ongeveer dezelfde als de argumen-
ten dIe gebezigd worden ln dlskussies OVer
de plaats die hel Blok moet krijgen in het
politieke landschap. Sommigen pleiten voor
een konsekwent doodzwljgen, en vinden
elke dla!ooll met hel Bluk verwerpelijk.
Anderen gaan wel de dlaluug aan, om op
die man [er aan te lonen dat het Blok er on-
demokransene en gevaarlijke staudpumen
op nahoudt.

Tot de eerste kategorie behoort onte-
gensprekelijk professor Manen, zelf. De
bewoordingen In zijn brief aan dC'kaan
Lammenyn negen er alvast nler om. HIJ
noemt het -een aanfluiting van (ziJn) aka-
demîsche werkzaamheden" dat het Blok
uitgenodigd wordt -om je retnne prietpraat
en pure demagogie te verkopen", De pro-
fessor stelt verder dal aangezlen het vlaems
Blok noch de demokratie, noch de mensen-

__ .t

rechten als uitgangspunt heeft. "haar leer
bestreden moet worden", en dat "aan de
voorvechters ven deze ellendige stelllngen
geen d!skusslcforum geboden (kan) wor-
den." Martens besluit met een uitval tegen
de "ruime ruchtbaarheid en respektabiliteit
die aan de promotoren van reeisme wordt
geboden", en noemt het -een u-ken van
wereldvreemde en onverantwoorde ucht-
zlnnlghetd" dal ook de KU Leuven hieraan
meedoet. Dat dil eues gebeurt In hel Buro-
pees [aar tegen hel racisme, noerm hiJ on-
retsoenujk en lachwekkend.

Ook rektor 005terlll1ck kreeg een ai-
schrift van deze brie! roegestuurd. maar de
reklor tilt duidelijk nler zo zwaar aan

Martens's kritiek. Hij legt de nadruk op de
onderzeekstaak van het departement Poli-
tieke werenschappen. en vindt het een
goede zaak dat die de Informatie over haar
studie-objekt nu uil eerste hand kan krijgen
- van hel Blok zelf dus. öosternnck: "Ik
denk dat we toch een basis openheid moe-
ten bewaren, En het vtaems Blok Is nu
eenmaat ree waar we rekening mee 010C'-
ten houden. Je mag ook niet vergeten dat

'_

het fdl dat een uitnodiging door de KU
Leuven een schijn van respektabiliteit ver-
leent aan de ekstreernrecbrse PAnij, en dat
het Blok de uitnodiging tater nog al~ argu-
ment zal aangrijpen om aan te tonen dat ze
wel maatschappelijk aanvaard I,. De sug-
lIestie van professor Mats om dal standpunt
dan maar op de studiedag zeltte komen
verdedigen, valt bij Manens ook niet in
goede aarde: "Ik wil niet In debat treden

_-

er genoeg mensen op dat debat aanwezig
zullen 1:ijn om de toehoorders erop Ie wtj-
zen wat er misloopt In verband met het
Vlaams Blok, en Ik hoop dat dat wel ge-
beun. Maar het Is een onderdeel van de
akaderntsche vrijheid dat de organisatoren
wetenschappelijk verantwoordelijk zljn
voor wal 7.edoen en wte ze uitnodigen:

De verantwoordeljjkheid ligl dus biJ
professor Maes, nrganlsatur van het collo-
qulum. Ook hij benadrukt dal het om een
wetenschappelijke bijct'nkom~t gaal, en
nlet om een politieke, waar hel cordon
sanitaire nog wel min of meer j{eldt, En dl'
wetenschap moet objeklief blfjven. Maes:
"Het feil dat je deze mensen uhnodigt be-
lekent nog niet dat je;' hun gedachtegoed
deelt. en het zou wetenschappelijk niet
korrekt zijn ze aan Ie valten iJl, 7,· nch nrer
mogen verdcdlgen. Hl'\ blîjh natuurlijk een
h('(_,thangfjzer. maar wc hebben onze ver-
aruwourdclljkhchl genemen. r-n Ik vind dat
her vtaams Bluk uitnudigcn kan, en lells
moel. a[~ je;' ubJcklici wil blijven."

Ook de studenten Polttk-ke weren-
~(ha"pen denken er ZIl over. Sn-ven ViJn
D{'sM:1.krtngkoordinatcr Villl Pulhika: -Ab
wij een debat organiseren. dan IS lu-t
Vlaams Blok daar <10kaltijd 0IJ IJlt~t'I1Il([lgd.
BInnen dc kring 7e1r h daar nuk wel )l.1'r(,.
geld ven dbku~~il" over, maar I1It'eiotalwint
het argument dat je- hel Vlaams Bluk OCIN

ziJn ding kan laten doen en de lI1el1~en Itl-
nen waar IICt \'uur ~taat. ume, wnarsc hljn .
lijk het beste wapen cru-gen."

Nollet

Niet volgeus professor Martens, die het
In een reaktie -roiaet surptde. onzinnig C'II
onreansusch" noemt dat het Vlaam) Blo~
uiIgenodigd wordt. H[J legt de nadruk op

.;

,

.1,

met hen, omdat hun uitgangspunten regel.
recht indruisen tegen de demokrattsche
uugengspunten. Over nieuwe pcltueke kul-
tuur hebben ze niks Ie vertellen, Ik kies er
liever voor miJn burgerlijke ongehoorzaam-
held en weerstand daaromtrent te bieden.
En het Vlaams Blok rekent erop dat ik
ennwezlg ze! zijn, dat Ik regenargumeruen
zal geven. Maar daar gaat het niet om. Ze
willen gewoon kunnen spreken voor een
homvolle zaal, urn dat dim later uit te
spelen. Ik vind dal we ze dat plezier nrer
mogen gunnen."

Forum

Ook deze mening vindt heel wat aan-
hanK, zowel bin nen als bulten de uurverst-
It'lt Mlil De Vil...en de heer Naliet van hel
AAVV, dk de brld ook toegestuurd kregen.
\lt'I)I1('O Marlens' staudpurn alvast volledig.
Ook van de liberale vakbond ACLVB kwa-
rnen enkr-l pnsilll'VC reakth-s. Dal hij \311 d('
"mtdij"" vakbond nog nlks hoorde, lijkt
Marlt'lIs weinig te vcrbazen.

Maar (luk binnen d(' universheit wordt
"[Jn sraudpum gedeeld. Lode van Outrtve,
Jlror('~,m recht en In een vorig leven voor
d.., SP arncr in hët ëuropese parlement.
vrcuru Mnrrcns' klacht volledig, Hij vindt
wet dat hel Bink bestudeerd moer worden,
manr 7ckt'r nier op deze rnanier. "HCI kan
niet dat onze universiteit een forum gcctt
aan cen recluse. autoritaire en anuucmo-
krauscbc partij. Namurlljk moeten we het
Vlaalll~ Blok bestuderen, maar hel Is niet
nndlyze uit IC nodigen en een lorum IC ge,
ven. Welen!IChap is nooit waardevrij, weren-
schal' moet een etlSChe inslag vertonen."

MartlJn Grau,mans
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Interview met Daniel Bukumirovic, Servisch journalist en student

De slem van Belgrado
eQnie!Bukumirovic studeert

journalistiek aan de universi-
teit lIan Belgrado en is sinds

twee jaar journalist bij Radio 8 92,
een zmaer die bekend Slaalom zijn
objektieve in!onna,ie en zijn onaf-
'.onkelijkt positie. Zowel regerin9 als
oppositie worden kritisch benaderd,
met alle gevolgtn vandien: Radio B 92
is al twee keer voor enkele dagen hel
zwijgtn opgelegd door de dissipeten
van President Slobodan Milosl!lIic.
Desondanks is Radio B 92 uitgegroeid
tol een heus instituut dat boeken laat
drukken, cd's uirbretl91. til via een
smeltietfrekwentie binnenkort in bij-
na IIeel servië zal te beluisteren zijn.
lil vloeiend Nederlands - Bukumira-
vic is geboren in Rotterdam - licht
hij de belangrijke rol roe die het radio-
station tijdens de maandenlange
straatprotesten eind '96, begin '97
gespeeld Iteeft ell hoe liet met de Ser-
vi.sclte media gesteld is.

Veto: Radio B 92 h«ft ren bt:lall!Jrijk~rol !J~-
5~~ld in hrt drmokratlSlritt9SproctS dat uittin·
d~l!ïk kulmmrtrdt m dt ",aSSilf~brtOfJill!Jmin
Belgrildo.
8ukuntirovic: • Die drie maanden van
protest waren een historische tijd voor ser-
vie. Eigenhjk zijn wij, noch de oppositie,
noch de regering erg belangrijk in hel hek
verhaal. Oe mensen en SIuden ten uil heel
Servi€! die iedere dag hebbeu gelopen voor
demokratie en vrijheid zijn belangrijk.
Honderdduizenden mensen hebben op de
straten van Belgrado gestaan tussen tien-
duizenden polhie-agenten. die mensen bfc-
ven daar staan toen het sneeuwde en wen
hel stenen uit de grond vroor. Dat zijn de
echte helden van die demonstraties. \\ljj
waren gewoon de enige professionele jour-
nalisten die dat gevolgd hebben. We waren
24 uur per dag op de straat, zelf was ik btj-
voorbeeld 119 dagen aanwezig op die stu-
denrcndcmousuaües en heb ik misschien
500 kllometer gewandeld. Maar dat is niet
zo belangrijk. De radio heeft gewoon zijn
werk gedaan. Niet alleen voor ons en voor
de miljoenen luisteraars was dal belangrijk,

maar ook voor alle
köllegajournallsten
die voor de media
ven de overheid
werkten en niets
konden zcggen.e
Veto: Jullie worm
ZOWilthrt tni!J~ on-
ofltankelijke en
objektirw medium_
Dat wud juIlir met
In dank af!Jmo",m
door dr u!Jrrin!J.HIJ(
kondm rn kunnen
jullk owrlrwn in dIl'
vijandigt utnstvÎng?
Bukumicovic:
.Het 15 moeilijk.
Alle vrije media -
en zo zijn er niet
veel - staan onder
grote druk van de
regertng. Soms
hebben ze ons voor veto: Radio B 92 wil /k{grado dUI ook kuitu-
één dag of twee rul op een vrotsrr,. hOStr nivo bmt!Jm?
dagen afgeslcren. ëukumtrovte «Jazeker, Belgrado Is altijd
maar dat was niet een stad lussen Oost en West geweest. Het
het ergste. De is altijd l'en vrije, Europese stad geweest.
grootste druk is het een stad met een alternatieve kuhuur. Jets
monopolie van de wat te kommersteel was. kon het hier nooit
regering van Mllo- maken. Ahemaueve kunstenaars en rock-
sevtc alle fabrieken bands waren hier altijd populair. Die stem
en firma's die van Belgrado hebben we de laatste vijf jaar
willen Investeren verloren met al die mensen die zijn wegge-
in reklame, mogen gaan. Daarom steunen we alle kulturele veto: Wal vornjou ti!Jtnlijk mlor Belsii?
dal niet altijd doen programma's die we kunnen steunen, het 8ukumlrovic: -Ik ben uitgenodigd door

van de regering. Als wij tets willen druk- maakt nier uil of dat een film is of een 10- een paar vrienden. Ik kwam hier spreken
ken, dan moet het papier van hel buiten- neetstuk. of het laten drukken van bceken.s over Servië, om iets goed te doen voor Bel-
land komen, want de regering heeft een veto: Na lang aandrinsm van dt straat h«ft grado en voor de mensen die daar iets wll-
monopolie over de papierfabrieken en der- dl' "9(ring dl' w:rkirzill!Jsuits!o!JtrIerkmd 'Zodat len veranderen. Er is vijf Jaar lang een heel
gelijke. Finandeclleven wij nu de laatste dl' oPPClitit dl' macht huft OVf!rstllo",tn, Bitdt slecht beeld van Servië aan de wereld ge-
jaren toch van de reklame. Wij bereiken dat n;tuwr mostlijkhtdtn voor vrije. objtktitvt presemeerd. Wij hebben altijd gezegd dal
700000 à I miljoen luisteraars per dag en pen in $trvit? Mllösevic en de Sodalistlsche Partij servrë
zijn dus heel groot en ekonomisch heel Bukumlrovlc: -oree oppositie is zeker niet is. De Servische overheid heeft al die
interessant om reklame op te maken. Wij beter dan deze regering.. want nrers kan erge dingen gedaan in Bosnië, maar de
blijven ook nog steun krijgen uit het bui- slechter zijn. Drie jaar geleden hadden wij overheid vertegenwoordigde nooit de
tenland van verenigingen die ijveren voor een inflatie van tien procent per uur. Maar meerderheid van de bevolking. Ze verte-
mensenrechten of vrije meningsuiting en de oppositie zijn ook politici. Sommige genwcordlgden nooit meer dan dertig lot
dergelijke._ _ veerug procent van
Veto: Ei!Jtnlijk zijn ' (M! .-:' fII"" • .... ' - de Serviërs. Radio
jullit niet allttn Uil B 92 wil meebel-
radirmlldtr. Jullir pen om een nieuw.
hrbbm ook n09 Uil echterbeeld van
htltbotl andtrt pre- Servië aan de
jtkttn? _ wereld te lonen .•
Bukumirovic: .We
zijn nu eerder een
instituut. Oorspron-
kelijk wilden wij dat
nter. maar dat komt
omdat de konkur-
rentie te slecht was.
Aan de ene kant
heb je de media die
helcmaalacluer de
regering Slaan, en

Veto: Hot is RlJdioB 92 ontstaan. "-<tIktrol
wildt htl nanon spelen?
Danlel 8ukumlrovic: .We zijn begonnen
als een eksperimenr dat vijhien dagen zou
duren, ondertussen bestaan we acht Jaar. al
konden we nooit een officiële rrekwenue
krijgen van regering of stadsbestuur. Wij
waren altijd 'public enemy number one' .•

•Wij steunden nooit de oppositie tegen
Mtlcscvtc, maar hebben gewoon objekneve
Informatie gegeven over wat gebeurde op
de straten van Servië en in het Servische
parlement. Die cbjekuvneu is één reden
waarom wij niet populair waren bij de re-
gering. Daarnaast is er onze rol in de vier
jaar durende oorlog in ex-Joegcslavtë. Van-
af het begin was de zender tegen de oorlog
gekant. wij hebben de kontakten mei men-
sen uit Kroatië en Bosnië gesteund. Wij zet-
den dat het nlét de mensen of de nationali-
teiten zijn die verschillend zijn, wat slechr
was waren de verschillende regeringen. Die
regeringen bestaan nog altijd uit mensen
die 50 jaar onder het kommunisme gewerkt
hebben en gewoon kommunist zijn. Ik
hoop dat het niet lang nog zo zal blijven,
maar nu is hel nog steeds zo in Scrvle,
Kroatië en Bosnië. Het zijn die mensen die
voor de ellende van de afgelopen vijf jaar
gezorgd hcbben.s

aan de andere kam de media dil" helemaal
achter de oppositie staan. net zoals we op-
positiekranten hebben en regeringsgezinde

mensen Iunkuoneerden goed in de opposi-
tie, maar niet meer nu ze zelf de grote Sle-
den mogen besturen. Wij proberen steeds
afstand te nemen van om het even welke
politieke panij en een objektief verslag te
maken. Wij waren nooit de stem van de
oppositie maar wel van de man op de
straat. Nu zrnen we in een situatie waarbij
alle grote steden op één na in handen zijn
van de oppositie. En er zjjn in die steden

kr;mten.J)at is niet W;II de mensen willen
horen: men wil gewoon objekneve infor-
matie. \\ljj zijn begonnen als een lokale
radio en zijn uitgegroeid tol 'de stem van
Belgrado'. Er zijn de laatste Jaren verschrik-
kelijke dingen gebeurd in Belgrado. Het
was niet zo erg als in Sarajevo of Kroatië:
wij hadden geen oorlog, geen doden, geen
bloed. We hadden iets anders: 200.000
mensen tussen 18 en 30 jaar ziJn gevlucht
uit Belgrado. Dal zijn studenten, dokters,
de Imelllgemsja van de toekomst konom.
Zo hebben we een website geopend op het
Internel - een groot sukses. De laatste drie
maanden zijn we ook begonnen met 'real
audio'. Iedereen die een reel audiokaan
oopr. kan dan ook via hel Internet naar
ons lulsieren. We hopen zo die mensen te
overtuigen op een dag terug te komen naar
een nieuw Servië._

Kanaal

nu ook lokale radiostations. 25 in tntaal. De
mensen die voor dle zenders werken, zijn
meeslal nier professioneel Ingesteld en niet
objektief. ze steunen doorgaans de aan de
macht gekomen oppcstne. We beginnen
daarom - hopelijk op 15 mei - met een ...
satellietprogramma. Met de steun van BBC
World Service en nog anderen hebben we
een satellterîrekwenne gekregen: via die
satelliet zullen die 25 radiostations drie uur'
per dag onze nieuwsuitzendingen overne-
men. Dan zullen we zien hoe demokratisch
onze oppositie is. Op twee weken Lijd z.al
Radio B 92 ongeveer 70 procent van Servië
kunnen bestrijken en een potenneel Iutster-
publiek van 5 à 7 miljoen mensen bereiken.
Die lokale media zijn natuurlijk wel duide-
lijk objektiever en vrijer dan de regertngs-
kanalen die de eerste tien dagen van de
betogingen niets gezegd hebben. De men-
sen waren daar zo kwaad Over dat er elke
dag - als reaktie -meer mensen de straat
op kwamen. De journalisten van de rege-
ring die in Kroatië, Servië en Bosnië ge-
werkt hebben zljn volgens mij de eerste
mensen die naar het tribunaal in Den Hilag
moeten gaan om voor de rechter Ie komen.
Die mensen hebben een heei groot.aandeel
in dl" oorlog van de afgelopen vijf jaar. bat
was geen journalistiek. dat was liegen tegen
de mensen .•

Beeld
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Enkryptie op het Internet

Big Brolher in de problemen
ee enkryptie (metode om inter-

netboodschappen Ie beveiligen
door ze te koderen) van bood-

schappen is iets dat meer en meer
opgeld maakt binnen de cyberkuttuur.
Maar toch Î_~nict iedereen tevreden
met deze ontwikketinq. til zeker niet
de overheid: die is b("'9 een middel te
verliezen in de strijd legen de georga-
niseerde misdaad. Bnkryptie, oî een
pi"gpolJg spel tussen voor- en regen-
standers.

Lange lijd besreedde men mei vee! aan-
dacht aan privacykwesties. Wou je dingen
geheim houden. dan zeilt' je ze eenvoudig-
weg niet online, Maar toen hettnrcmct
duur dl: grote massa werd ontdekt, sloten
op zeer korte tijd miljoenen mensen zich
aan up het nieuwe medium. Dil leidde up
zijn beurt weer tot een eksplosle van dien-
sten op het Net en een toevloed van men-
sen die niet zo vertrouwd waren met de
regels en gebruiken.

Dele enorme groep 'newbles', zoals ze
in het lntemctjargon worden genoemd,
lddde 101 een inhaalbeweging mei als
nusem doel het onkra1lkbllar maken van
Ocveilfgde gegevens. ,\111'1 de basiSidee van
enkryplie is er op zich niet veel mis: al heb
Je niet~ te verbergen, eert ander heeft ook
niets IC maken met wat jij schrijft. liet sys-
teem van enkryptÎè is ook zeker niet nieuw.
Het bestond al heel lang binnen militaire
kringen en werd in volle Koude Oorlog
veelvuldig gebruikt.

Maar er is een belangrijke verandering
11:signaleren: was vroeger het koderen van
boodschappen weggelegd V{MJTde happy

PreHy Good Privacy
\-Vi(' het over enkrypne (ktl(.krlnptl·ch.
nlekeuj h..eh, 7111bijna altljd het lener-
woord PGP legen hetlJj11(JIlt'n. PeP staat
voor Philip Zlmmt'rmdn', 'Prcuy GIMMI
Privacy'. één van de belangrijkste pro-
~ramma\ op het gebied van ulgitah:: en-
krvpric. De twee IliI\i"ml·(.hani~tII(·n dil' hij
enkryptie opduiken ziJll 'publfc kcy" en
~lnglC' kcvcnkryprfe. PGP maakt gebruik
van publlc "ey. Will iS h{'1 vcrvchlltu-ocn
d('1\' IWC't'~y~I{'n]{m?

Laten we een voorbeeld nemen: je
wrl een b..-nclu sturen naar een vriend
maar wil dal niemand anders die lekst
kan 11'7('"11.Je versreuren dal besldnd mei
een bepaalde sleutel en Je vru-nd om rafelt
het bestand met dezelfde sleutel, hier
spreekt men van slngte-key-enkrvpue
Fen SOt-..Jvoorbeeld hiervan i~DM: o;l:lI.a]
tncrypucu Standerd is een standaard die
door lOM werd ontwikkeld en aJ~ één van
(i(- b"''''''IlJ~le en meest ~rhrLII"II' enkryp-
tiernetoden ter wereld wordt beschouwd.
Ondank~ de vele pogmgen is er n()g noou
een besrand gekraakt ddl met rk~ I!('kn·
dcerd werd. Om Do te- krdkt'n 70U een
specsale computer moelen worden ge-
bouwd, die volgen-, een uudcrrockor rutm
een miljoen dollar zou k,I~lC'n.

Toch Is cr één belan~riJk nadeel aan
del~' 111('10<1e. je zal Jl' kameraad op dl' l'elJ
"I de i1ndcre ffiallicr up dl' h'H,!>:tC'mfJ<:tC'n
llrengell vall d.. ~lelltt'1. \lOOfarhwrdtKh-

Iew, dan kwam door het Internet ook het
grote pubhek In aanraking mei enkrvpne.
Enkrj-pnesystemen 7O,11sPreuy Good
Privacy IPGP] (Zie ook kader) worden be-
schouwd als zo goed als enkraakbaar en
kernen binnen haudberetk van elke door-
dewecksc Internetgebruiker te liggen,

Eli hief begint het schoentje te wrin-
gC'11.Kq'plOgr~lk brengt voor heel wat po-
litlcdlcnstcn extra problemen met zich mee.
In ongeveer alle westerse demokratleen
hebben de potnlcdlensten de rnogelfjkhefd
gekregen urn onder bepaalde voorwaarden
telefoongesprekken afte afluisteren, en de
politiediensten zien dele mogelijkheid als
een belangrijk instrument bij de opsporing
van de kriminaliteit. Het koderen van
boodschappen is \ oor de mtsdaad natuur-
lijk een gedroomd middel om die kontrole
te ouucneu .. In 1}e]~Il' is de privcckornrnu-
nikatle wensweer wettelijk beschermd in
hel Strafwetboek en door de wet van 21
maan 1991. maar ook hier bestaat er een
belangrijke uitzondering voor gereclJtclijke
onderzoeksdaden. Zo kan een onderzOl'''-s-
rechter in hel kader van een onderzoek bc-
paalde nummers opvragen bij Belgacom: de
Zogenaamde nummcrregtsrrane. Daarnaast
kan hij nnk owrgaan IU{ hel al1ui5te~n vsn
bepaalde Il'IdcwllliJlleil.

En nu dreigt er dus een enorme kink
in de glasvezel te komen. Duur de verande-
ringen dil' zich hebben voorgedaan op rcje-
foniegebied - de reenemende dighalise_
ring en de uitbreiding van de diensten -
wordt ber teteroonnerwerk steeds minder
en minder transparant. Daarbij komt dan
nog de enkryptie. waardoor hel voor de
gerechtelijke autoritehen onmogelijk wordt
om telefoongesprekken In real-umc te ana-

uge zielen lal du geen vti]dt)('nill~ schen-
ken. HC'Ipuhlk-keywsteem werkt mei
twee sleuu-ls: een openbare tpubltc key)
en een pcrsoonluke (pri\alc keYI. Zowd
ontvanger al~ vern-nder hebben deze twee
sleutels. Het principe kerm ...r op neer uat
je 111""elke ~kti1d h('1 \Int \/<111dl' andere
sleutel kan openmaken Met de pubhc "ey
van je vriend versleutel je het bericht, zo-
ual hij In-t bericht met 7ijn private kcy kan
dekoderen. Op dk menter kan je jouw
public "cy unwtsscteu ronder dat iemand
anders jouw pt'r\t)(ltJllfkr hoede ...happcu
kan lezen Naast dit bevdligingsaspekt h er
echter nog een ander belangrijk voordeel.

Bij een 1:,,'\H)I1ematl is hel vaak 011-
mogelij"- zeker te lijn dat l'en bepaald be-
richt door een ~Il('"cilld.. iemand verstuurd
1<;.gewee-r ....ten hedt geen zekerheid over
de identiteit van dl' zeeder. Met een publk-
key"iy"teem kan men wel een dergelijke
garanlil' lobouwen. door mrddcl \",111een
soort van handtekening. Op dit! manie!"
kun je bijvoorbeeld een handtekening
verstemetcu rm-t je privan- kl'Y 7.Ofl,,1cl,'
ontvanger dour middel van jouw pubhc
kcy de bondschap kan dekoderen. waar-
door hij er zr-kcr van kan lijn dal dit bc-
richt van JIlIl ISen ntet van Iemand an-
de!'). Bij een \'er~elijking van belde syvrc-
men blijkt public k,'y dl' IIlC'öle \'onrddcn
te bieden l() i~ her een vellige manier van
kommuutccrcn en biedt hel een echt-
h..-id~ku!ltrnlt·. H"l ('111,,('nadeel i~ dl' 'l1d-
heiu, dk ltij ~ingll' key veel hog~'r ligl.

(pl/h)

Iyscren en te ontvijfeten. Men 111 dan ook
C'rg verveeld met dit probl ..em. Er zijn drie
mogelijke oplossingen voor de overheld.
Men kan besluiten cnkryptie te verbieden,
maar of de internationale krimi nek wereld
daarmee rekening zal houden is Iwijfel-
achtig. Of men kan besluiten om gewoon
niets Ie doen en de alluiSleT1edl1lkken IC
lal en vallen als mngclijk tnsrrumem in
upsportngcn. wat een beperkte vorm van
evergave zou betekenen. f'en derde moge-
lijkheid is een verphchte "sleuteldepöue-
ring' Teoretisch zou men aan iedereen
kutllrcll opleggen om de nodige steurets bij
de overheid of een andere imtantie Ie de-
poneren. Maar dil zou lelden tol een gigan-
tisch beheersprobleem om al die sleutels 1:11

krypmgraûsche produkten te herbergen.
Een mogelijke oplossing kan zijn dal Je
sleutels niet gedeponeerd maar ter beschik-
king gesteld worden van de overheld.

1994. Konweg komt het er op neer dat alk
eindapparatuur die op hel openbare Iele-
lonient'twl'r~ wordt aangesloten door de
Minbl.l'r vntiVerkeerswelen op voorstel
van hel Bclgi'kh Instituut voor Post en
Telecommunicatie (BIPT) moer worden
goedgekell(d. De Amerikanen zouden de
Amerikanen-niet zijn indien ze geen aparte
oplossing hadden gevonden. In april 1993
kondigde het Wittt'J-I'!iS voor de eerste
maal de Clipper Chip aan, een enkryptte-
chip die door de overheid werd opgelegd.
tn plaats van verseurncode enkryptiemelO-
den roe te laten zou men slechts dit ene
svsreeru toetaren. 011 dfc maruer zouden de
Amerikaanse burgers hun boodschappen
kunnen versleutelen. maar de overheid zuu
kunnen blijven meelulneren.

Hel idee van dl' Amerikaanse overheid
stuitte natuurlijk op een golf van protest.
'tegenstanders zagen George orwen's vts!o-
nalre ideeen werkelijkheid worden en het
'Big Bruther is Walching vou'<syndrocm
stak overal de kop op. Op het Nel worden
deze ontwikkelingen met argusogen gc\loig.
Organisaties zoals de Internet Privacy con-
lilion (httll://www.privacy.nrglipcljgeven
een overzicht van de Slappen die in Ameri-
ka worden genurnen op dit gebied en ]oIJ-
bven volop in de kecllsscn van de cyber-
space voor meer privacy, In ieder gevat is
het wel duidelijk dat herlaatste woord over
deze problematiek nog lang niet gezegd IS.

Misschkn begrijpen le elkaar ook niet
meer, met al die kodes?

Versleutelen

Hier te lande kennen we een echte
'Belgische' oplossing. Zonder enige vorm
van diskussie of verzet is een weuchjke
regeling over de kontrole van kryplOgrane

'keurd; de wet.van_2Ld«-e~r sterer Van Heek

• I(ruiswoord

Door Filip Oe Keukelcerc
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Horizontaal - I Stijl - Deel van hel oog 2 Omlog~god - Openba re gedachtenwisse-
llng 3 Muziek. uit hel Atlasgeber~le - Meubel- üwarsma« 4 Aijwoord - Leviet die de
ark naar Jeruzalem hielp breng en 5 Kunststol gebruikt voor artcuekbanen - Kluitenbre-
ker 6 vooreerset - goerbrutn 7 Dagblad - Muzieknoot 8 Verstreken - Griezelig - Jong
uier 9 Afgezonderd bastion - war voMgl·:.choldd wordIlO GOl'dh'uring - voeruug.
Vertikaal - I Hoofddeksel - Bh."M.'lwijze2 Bijix.-I'>I'plaats - Diepte utssen twee zand-
banken 3 Rondedans - Veerkracht - voorzetsel 4 Zoogdier - Muzfcknoor - Antwerp-
S(" gemecrue 5 Gebied in Nedertand en ad!:ie ti Licht golvende Iwwq;illg 7 Gemeente in
Oost-Vlaanderen 8 Getijdl' - Eurujl<,aan - Al1lerikililn~ genl"r~~1 9 Dwaas - Beheerder
VMl een hUId 10 T.Hlkulldil!l' term - Bruer van Romulus.
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Het jaar volgens Veto

RechlzeHing
Oaaroverzichten zijn als hoge-

drukreintqers: je kunt ze best
missen, maar hey, het is altijd

lellk om er één Ie hebben, Wij mogen
dan ook graag (ie achter een inge-
maakte kast verstopte kelders van uw
geheugen schoonspuiten, meer nog wij
befevclI daar een intens gemH!gen
aan. Maar, om hel me' Alexander Ei/-
felle zeggen: MEers' even eelt paar
dingen reentzenen. '"

veto I. 19 augustus
• Goed nieuws om dl' tweede zit wal

op IC vrolijken: er lijn meer koren dan
nodemen. Voorhel eerst in tien jaar daalt
de gemiddelde huurprijs voor studenten-
kamers (lichtjes). Toch laar dl' HuiSVL"Slings-
dienst van de KU Leuven zich niet tot eu-
lorie verleiden. liet kamereverschor is kon-
junktureel en niet struktureel. Bovendien is
dan nog niet geweten hoe de nieuwe
kamerhuurwet er gaat uuzjcn. • Leuven
sorteert zijn afval VOOrtaan in brutne. groe-
ne en blauwe zakken. In de sireek van
Bergen hlijh alles bij het oude: menselijke
resten gann er nog steeds in grlJll' vullnls-
zakken .• Wie het in Leuven daarcruegen
riskeert een arm of ren been in 1:1:11 ver-
keerde zak te stoppen krijgt nu l'en verma-
ning van de 'phunky duckcns' (hun coole
paarse jekkertje! hun onheilspellende blik!)
van de stadswacht over zich heen, • Sociale
Raad koppelt Inmiddels de afvalproblerna-
tiek Jan de v!uchtclingenkwe5lie. ZO'n
hongerige illegaal in de kelder kan immers
bcst wat organisch afval verreuen. Boven-
dien is zo'n arme illegaal een heel pak
organischer dan een milieubox, • Met onze

111CI 'lijn
_ _ - al heel WJI meer

]Xldlurnvane rebor Oosterlinck heeft hel in
zijn cpcnlngsrede vooral over politiek. De
rektor blijkt een splitsing van de sociale
zekerberd en een eigen fiskaliteit voor
Vlaanderen erg toegenegen .• In ruil
beloofde de hoogste unlvershatre gezags-

de eredokteraten van de Spaanse koning
Juan Carlos en van dl' vooraiuer van de
Amerikaanse centrale bank, Aliln Green-
span, op .• Een creduktoraatkampague
voor Jo planckacn ('wq;em lijn grote
verdiensten op het domein van hel wiel
afgeven aan Tsjmil') kwam Ie laat op gang,
net zoals de Spurter l.clf overigens in
menige eludsprlm .• Leuvense SI uden ten
kraken vanop de server van UlyssÎs enkele
kruciale bestanden van de VUB. De akadc-
rmschc overheid volgt volmondig het
verweer van de hacken; dat er eigenlijk
helemaal geen -kructafc bestanden van de
VUB' bestaan en houdt de straf bij een
jaartje zonder Intcruct en een blaam, • De
nieuwe Alma l is gearriveerd. Het Idee om
- na de unerst trendy John Lennon lil

Alm" 1 _ diens tijd -en gccstesgcnotc Ann
Christy te vereeuwigen in Alma 2 wordt
nipt verhinderd, • OOI..vernieuwd. maar
niet uit de problemen: de Lido. Geluid~iso-
latte ol niet, buunkcrnmlucc Keiberg blijft
dwars liggen. Ook hel compromis uit
studentenhoek - om op eigen kosten
geurverfnssers in de brtevenbussen IC
hengen - valt niet in goede aarde.
Veto J, 7 oktober

• Een bericht dat op de Hallen inslaat
als een I.APD-offjcer op een zwarte: de KU
Leuven trekt opvallend minder nieuwe
generatiestudenten aan dan haar konkur-
renten uit Gent en Brussel. Leuven blljtt
wel de grootste uruer. maar de universiteit
van Gem heeft voor hel eerst de kaap van
de twintigduizend gerond, Er is opvallend
veel rmcrcsee voor rechten en kriminologie.
Archeologie profheen heel Wilt minder van
de graalwerken in jumer. In tegenstelling
tOLin Sagalas!i05 [prof waejkens: "Ga eens
kijken In Turkije, cr ligt daar iets dar u zal
jn1lOreSSerCll.·L!~o{th cc da~~b
wal minder opgegraven.
Veto 4, 14 oktober

• Het na drie dagen regenweer aan de
kust zonder pardon omslagen worden zal
nooit meer helzelfde 'lijn: de regering heel!
geld nodig en vindt in jobstudenten een
onaangeboörde bron. Zij betalen hel gelag
en hun werkgever voortaan ook voor hen

,euti~ eenulûvcwt.cililad .....Crol:pT
huldigt haar Iuctuhaventermtual in op de
hoek van de vesanus- en de Dekeustraar.»
De proffen Fijnaul ~"warempel, een inge-
wikkelde zaak") & verstmeten (".ik zou 'lcils
meer zeggen- een ingewikkelde laak,) ge-
ven aan Veto de ide.ntiteit van de Reus van
de Bende van Nijvel bloot, maar helaas zit
er geen batterijtje In de bandopnemer. Ach-

drager aan Wallonii' de helft van het Lam
God~ nn your face, RU Gem."), Dirk
Medved en wllfrled Van MOl'r .• Nog meer
polklek nieuws uil de Hallen bij de nomi-
naties van de doctores honoris causa: naast
dirigent Philippe Hcrrcwcgbe. chemicus
Zewall en filosoof Nussbaum vallen vooral

sociale zekerheid .• In het StUCgaan na de
hedendaagse choreografen ook de puppen
aan hel dansen. De artistleke kiding houdt
het er voor bekeken. Oon,lak blljkl interne
onrust na een tegenvallende beoordeling
\ anwcgc de Vlaamse substdtebroodheer .•
Een hogeschool up zoek naar een eigen

leraf herinneren dl.' Irnervtewers zich alleen
vaag ietv in de aard van 'Theu Delcroix'.
Velo 5, 21 oktober -

• De Belgische jllSlitil' zit kniediep in
bologn .. tsescus. De Leuvense OH'rkuept.·
lende KrillKurganiSalîe ILuko) mengt zich
niet in hel debat. Zij wil hil<\r achterban
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eersi informeren in plaats van geween mee
te pretesteren. Hogeschoolsludemen en
scholieren jcomen wel op straat in Leuven.
De oorspronkelijk uil vellingkringen afkom-
stige grOt:t 'lOl op hel bod' wordt dan ook
hier voortaan met een T geschreven .• Een
boete voor een kapot fietslicht of een ander
rijwleltechnlsch defekt kost al een tijdje
5.600 frank, maar de politie wil dil" waan-
zinnig dure bonnetjes nu ook konsckwent
gaan uitschrijven. Toezien Ol) het naleven
van de wet! Hebben 7.e niets beiers, Ie
doen? • Blijklmar niet: oom agent krijgt een
kantoortje op kampus Heverlee, maar het is
niet duldelljk wat hij daar in godsnaam
komt uitvreten, Toekomstige pogingen om
de E40 Ie bezetren anticiperen misschien? •
Ol recluse bandieten verstoppen, want die
worden Juldeus professor Bundervoer in
een vero-intervtew beter beschermd dan
hun linkst' vrienden.
Veto 6, 28 oktober

• Weinig studenten op de wme Mars?
Ja maar ze moesten zich toch sparen voor
sportreed's 24-uren1oop, Een sukses, uiter-
aard. Hel gastrondje van Jo Planckaert voor
de ploeg van Student Aid is wel geen on-
verdeeld sukses; Slok afgegeven aan de
loper van Ekouumika die sprekend op
Andreï Tsjmll geleek .• Ander minpunt: de
dancehall die Kultuurraad op het parcours
vooraten hl'dt, moel het nog voor mldder-
nacht zonder drum en bass stellen. De
buurt heeft het nlet echt begrepen op de
muzlek. vooral dl' bewoner van hel politie-
karnoor op kampus neverfee zou herhaat-
dl'iijk om "Îl't~ van Helmut Loui- geVr,l,lgd
hebben .• Nog meer samenscholing: meer
dan duizend studenten komen al tip het
juctiriedebat van hel VRG. Driekwart van
hen wil voor a 1hon-n waar ze moeten
vuucncrcu om Bunuit Dejemcppc op te
volgen maar voor de rest hoon u ons niel
klagen over dl' maatschappelijke bet rok-
kenheld van de student.
vcro 7, 4 november

• Schande: de studenten die \'I:fan!-
woordelijk werden geacht ...oor de bcro-
gmgSJklie op E40 vong janr krijgen een
redelijk stevige ~trilf aan hun been

•



niemand ons legen. Inmiddels verdacht
omdat hij voor zijn plezier in zijn gat laat
bijlen: ene Di RUI)(). De vlinderdas Is nog
nooit zo uit de mode geweest als in deccm-
ber 1996 .• De prijs voor de sympathiekste
bijdrage gaat naar de MLB-woordvoerder
die - geimerviewd onder de noemer 'vrije
verenigingen' - eerst welgen te antwoor-
den op de vraag hoeveel leden hun bewe-
ging telt, "omdat de BOB meeleest" maar
verderop in hel gesprek dat ledenaantal
spontaan op "vijfel11wintig" schat. Alle
vijfentwintig :djn inmiddels door de BOB
opgepakt en verbannen naar de Kulek-
archipel. • Mocht de BOB de informatie
loch gemist hebben. dan Is er misschien wel

op dil mement slechts een derde van het
huidige kamerbestand in orde i~. De gevol-
gen zouden dan ook wel eens desastreus
kunnen zijn: enorme prijsstijgingen ten
gevolge van wal in hulsvesttngcmtddens
bekend Slaat als hel Baywatchprincipe:
verbouwingen en een krimpend aanbod.

veto 11,2 december
• Volgend jaar komt er een numerus

etausus bij genceskunde en bij randheet-
kunde. De ansensyndtkaren vinden dat er
levcel van hun soort zijn en dus vindt
minister van volksgezondheld Colla dat
ook. Tevens vinden de syndlkaten dat er al
genoeg getreuzeld is en dal de kontingen-
tering niet kan wachten tol er een pedago-

ekspo 'Llchaarn en hcharnehjkheld' rijp
overwogen heeft en hetzelfde nfet gunt aan
hel publiek. Sensuur mag namelijk weer
"in het licht van de akruele situatie".

Veto 10,25 november
• Dreigende wolken pakken zlch

samen boven Veto Headquarters. voortaan
moeten dl' hoofdredakteur en redakue-
sekretaris van Veto reehutreeks verkozen
worden op een open algemene vergadering
van Loko. Veto verbest daarmee een
belani,;rijk deel van de zeggenschap over
haar etgen verantwoordelijken en dus van
haar Onafhankelijkheid. Een evatuauekom-
missie die eveneens wordt opgericht om
kritiek op hel blad Ie kanaliseren blijkt

gesmeerd. lIun suaf wordt weliswaar
opgeschort. maar gedurende bepaalde lijd
mogen zij zich niet laten betrappen op
gelijkaardige tenen, ol ze worden alsnog
gestraft. Eén beklaagde krijgl zelfs hel
verbod om gedurende dne jaar een stucen-
tenrnannestaue van sociale of pouueke aard
Ie organiseren of er zelfs maar aan deer Ie
nemen .• De rechtse bandieten caareme-
gen .... In de Verenigde Staten vcrklezen
ze een nieuwe president. Hij is alweer
jonger dan Mlck Jagger. Het VRG heef! er
een 'Btectton Nlght' voor over.

veto 8, 12 november
• Diefstal is eigendom. denken 7e bij

Shell en dus maken ze er geen punt van
dar de Nigeriaansc lap grond die ze willen
ontginnen elgenUjk aan de Ogonivolkstam
toebehoort. Oxfam brengt de martelgang
van de Ogent's in het korrupte Nigeria
nogmaals onder de aandacht middels een
speciale Ogonidag. Het idee van de fakulteit
Ekonomie om Ogonl's op te waarderen
door ze. zoals dal andere zwarte goud. op
de beurs Ie brengen. kon op een zekere
bijval rekenen .• De-kezen vallen aan: jJM-
lijks trekken 16.8S3.Nederiandsc studenten
en scholieren de grens over om hier les te
volgen en dat kost ons L'en bom dUiten·.
Geld dJt we beter aan Rwanda of eoereen-
di zouden geven .. waar men op dat momcru
ook graag over de grenzen mag trekken.

Veto 9, 18 november
• Als het goed is zeggen we het ook: de

aktie van dl' KV Leuven om legen een
zacht prijsje rumputers te huur of Ie koop
aan te bieden aan de studenten is terecht
een groot sukses. Ondenussen zijn al meer
dan dubend studenten op het aanbod tnge-
gaan. En het kan niet op: om het vorig jaar
met de grote trom aangekondigde -xomer'
te lanseren. ligt er op elke modembezitten-
de sruderu een gJatis Internetverbinding te
wachten .• An pterlé doet het bloed bij
menig student sneller stromen en dat was
net de bedoeling van haar verschijning op
Leuven Bloedserieus. Een andere opge-
merkte verschijning is Jo Planckacri die zijn
bloed wil afstaan aan Andrcï T~Jmil. • Jan
Wilmaens had er steenis twee uur achten-
veertig minuten en één rekónde van tlJn
leven voor over 0111 de studentenmaraton
van Spon raad te winnen. Dat is ailrlzlenlijk
minder dan xena Noleos die zich als snelste
meisje daarvoor liefst vier uur, zes minuten
en twintig sekonden wilde engageren .•
Voor die interpretatie van topsport vanuit
vrouwelijk perspektief krijgen we vast een
woord van dank vanwege de werkgroep
'Vrouw·Man-Vniversiteit·Samenleving' van
Sociale Raad. die prompt een debat over de
vervrouwelijking van de armeede organi-
seen .• More rus & ass: Leuven staal een
beetje in rep en l'en weinig in roer omdat
een klojo van hel Kultureel Centrum de
naaktfotografie van Daniel Brunemer op de

evenwel geen sukses .• veto laai de moed
nier zakken bij zoveel mantrest wantrou-
wen en toont lot wat het in staal 1$: twaalf
extra pagtna's over justitie. Het justitie-
ganzenbord op de mirldenpagina's maakt
van dit nummer een bescheiden hh .• Of
om hel met Sergei Boebka ie zeggen: "Even
iets rechtzetten." • De huurkamermarkt
staat cr - nel als wtltned Neüssen en Josfp
Weber - al heel wal minder mooi voor
dan in het begin van hel jaar. De aange-
kondigde huurwet blijkt weinig rekening te
houden met dl' sruderuenvragen. De
kwathensetsen. waaraan tegen 2000 vol-
daan zou moeten zijn. blijken zo rigide dat

gisch fatsoenlijke roelattngsproet Is bedacht.
en dus vlndt minister Colla dat ook. En dus
moet mintster van Onder.vijs Van den
Bossche een Ingangseksamen Invoeren
zonder restpenode. De artsensyudlkaten
vinden dat ze iedereen eens goed bIJ hun
pielJe gehad hebben en dus vindt minister
Colla dat ook .• Dat er voor geneeskunde-
studenten nochtans genoeg uitwijkmoge-
IiJkheden beman .. bewijst de Gasthulsberg-
trophy elk jaar weer.

Veto 12,9 december
• Alweer twaalf "XIrJ vetopagina's. dit

keer over de studentenbeweging. Ja. als we
eenmaal in 0115 gat gebeten zijn. dan houdt

iemand van Kringraad die de brigadiers
erop kan wijzen want blijkens hun eigen
archieven hebben sommige Krirakkers er
geen moeite mee 0111 de BOB Intermatte
door Ie spelen over srudcntenmanttestaues.
• Duizend studenten willen niet dat men de
zot houdt met hun kot en komen op straat
om Ie betogen tegen de nefaste gevolgen
van de kothuurwet. • Kultuurraad begint
een grOOI jaar met een kleine rentoonstel-
ûng. Blllder Stucprise toont het. werk van
een uemat jonge gralid die allemaal wat
hebben met he! alternatieve magazine en;
veto 13, 16 december

• Het zag er even naar uil dat postbc-
des zouden worden Ingeschakeld om de
arm der wel een hand toe te steken [héhé,
nvdr). liel plan wordt snel weer opgebor-
gen. Je zult op last van de rijkswachl je
neus maar moelen steken in zo'n onwel-
riekende brtevenbus in de buun van de
Lido .• Halen het Jaar 2000 niet: Alma's
ritselkaart. de vrije studiekeuze. hel oude
horekareglerneru, het jaar 1996 .• Beter zo.
veec 14,6 januari

• "Hel Leuvense stadcentrum heeft een
absolute verzadiging aan Inwonende vtu-
denten beretkt". kunkludeert schepen
Brcpocls nogal drastisch uit een Hlvastudie
IJver de hui5\esting~t1larkt in Leuven. In dl'
pral..tijk blijkt hel allemaal nogal mee Ie
vallen, al val! niet IContkennen dal
bepaalde volksbuurreu ouder zware druk
komen Te slaan door roedoen van woning-
spekulamen .• De HtJetne~ hebben 70 hun
eigen oplossing om de vcrz ..ldiging van
Inwonende TOl'ISin in de buurt van de
Grote Meren tegen te gaan. De brand slaal
over naar zerre. Veto besteedt er samen met
Ludo De Wille (auteur van 'Krisis 111 Kon-
go') een dossier aan .• Overgewaaid uil
Louvarn-ta-veuvc: de kots à projets. Villlaf
volgend jaar kunnen ook in Lcuven-vtoams
studenten .01' genu-ensrhapshuis rond l'en
bepaald thema. Her door Moeder Ardonisc
aangebrachte thema ·ZUp·lI. pat'n, kor's en
were zup'n en pal'n' wordt niet weerhou-
den .• Voor fans van de abstrakt-mystieke

Jaargang 2J nr. JO dd. 12 mei 1997 4) veto10



kunst van Leopcld Liou brandt de lamp in
hel oude Phlllpsgebouw. Kunuurraad zei er
de moo~ en suksesvolle tentoonstelling
'An of F3IC' op. Ook vele oud-Phllipsarbei-
ders komen er hun licht opsteken.
Veto IS, I) Januari

• Eindelijk nog eens een Veto mei
neten in Hel Stuc ordende een spannend
filmprngramma rond de rnuziëk van John
Zom _ een biol0;0g uil New Vork dfe de
muzikale duizendpoot ontdekte. Ouwe
John lust er wel pap van en dus mag er ook
wal Japans SM-gcwc:ld op de attiche. De
films in kwestie zijn niet om aan te zien. de
fotc's In Veto daarentegen ..• De veto-
headllner van deze weck wordt IJ aangebo-
den door de familie Agnclli uit Turijn:
"Llnlcf geert Fiat" • Alln de Ogoni's? Aan de
Tuchit:~? Aan de cenza me poluteman op de
kampus Heverlee? • De Campuskrant laat
dil niet over zijn kant gaan: "Pjanrkaert
geef! Wkl·

veto 16,20 januari
• Het presldlum van Medica trekt zich

een kondoorn over het hoofd _ zonder het
kontakt met haar achterban te verliezen -
en organtsecn haar traditionele Aidsweck,
ne mensen worden ervan bewust gemaakt
dat je van geluk kan spreken als je cr met
een weck vanaf komt. • Nog mt:er bewust-
making: het nieuwe standpunt van Loko
over criéruertngsbeletd reserveert een
belangrijke rol voor het PMS en het sekun-
dalr onderwijs. • De voorzjner van de Ame-
rikaanse centrale bank. Alan Greenspan.
wint het eerste eredoktoraat 1997 van de
KU Leuven. met twee weken voorsprong
op de drie andere kandidaten.
Veto 17,27 januari

• Kinesisten horen op een hogeschool
en niet op de unlef vindt de minister van
Onderwijs. Dl' unrversuencu. klneprurfcn
en studenten kunnen daar nlet mee lachen,
De mtntsrcr moet dan ook gededtelljk zijn
kak intrekken. een prestatie waarmee je in
'Kassa KaSsa' van VT4 toch al vlug twlnüg-
duizend frank kunt verdienen .• Het
promoteam van de KU Leuven draait op
volle loeren, semestereksamens worden
ervan beschuldigd studenten naar Genl Ie

.........__ lokken en onze Alma Mater wil er nu
• ......lI;.ringraad bedacht een aantal goede rede-

nen om hegconsemeks te ziJn: dikkere:
kursussen. minder vrijelijddJoesteding, meer
encydopedisch onderwijs zijn de voor-
neamsre .• De KU Leuven besluurevens
een Gravensteen te bouwen, een voor-
beeldje van Exlstenzmaximum waar de
studenten architektuur vcrvolgens een
weekje exuacurrtcuterre studie aan wijden.
• Hoor wie klopt daar, kinderen: het
muztektesnva! 'Nieuwe "temmen' is gewijd
aan de sinds zijn overlijden in 199) niet
- meer 1.0 goed bij stem zijnde komponist
Karel coeyvaens.
Veto 18,4 februari

• De stoomboot uit Spanje bracht dan
weer een nieuwe eredoktor mee: koning
Juan eertos. Naar hel schijnt een diploma-
tiek maneuver om de niet-uitwijzing van
het Baskische echtpaar Moreno een beetje
te vergoelijken. Het echtpaar Moreno-
overigens sympathieke kandidaten c-,

wilden op verzoek van Stcr,m Ackermans
voor de ronde som van twirulgduizend
frank best wet een bom plaatsen in een
Spaanse kazerne. • Nieuwe trend: drielet-
terwoorden achter tralks_ Geerresteerde
Baskische protestbetogers spraken de pers
lol.' middels een GSM. Ierwijl MLB en NSV
Stalingradje speelden in l'en naburige set. •
Bach kon niet komen, dus ~reeg Phihppe
Hern'we):he eveneens een buf omgegord.
Also •.ll.. Ahmed Zcwall en Marthil Nu~s-
baum .• Er i~l'en andere waarheid. I~ het u
nl opgevallen dat de initialen van Ahmed
Zewail her alfabet omvatten? i, ht'lu;1
opgevallen dal de initialen van Marthil
Nussbaum de mfddcfsre leners van het alfa-
bel vormen? Zij vencgenwocrdtgen hel
universele van hel komplot van de groten
der aarde. vcncgcnwoordfgc duur Green-
span. Herreweghe is seremontcmecstcr van
dl' plertulghetd. Juan eertos dl- lang
verwachte redder, Is het u al op gevallen
dal zijn initialen dezertoe zijn van Jezus
Chrislus? Say nc more .• Studenten stellen
een anernauer moblllteitsplan up, Professor
Smets - het genie achter de vernieuwing

van de sreuonsouun - veegt het van tOIfel
met een doordacht "Hebben jullie niets
beter Ie doenz"
Veto 19, 10 februari

• Rektor Oostertlnck vindt dat een 10<:·

laüngseksamen voor burgles niet meer
hoert, een niet-bindende orlentcrtngsproef
is voor hem al ruim voldoende. De rest ven
de wereld vindt dal er niet genoeg mgangs-
eksamens voor burgjes kunnen zijn .• Op
de receptie na het Kringraaddebat over
ortemertngsbelejd werd wel een stevige 1)()1
verzet, maar de betrokken partijen wisten
zich voldoende staande te houden.
"Studenten en rektor op één lijn", noteerde
de als scheidsrechter aangestelde Vetover-
slaggever .• Nieuwe poltiteke kuil uur:
Triangel stelt zich voor. "De triangel is hel
meest waardige en serene tnsuumeut in het
orkest", orakelen drie jongrncnscn tn dl'
Vetobandopnemer (erwtJl ze samen een
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driehoek uitbeelden. Een welgemtkre vuist-
slag blijkt het meest waardige en serene
instrument om hen na een uur hel zwijgen
op te leggen, • Veto wenst u een vellige
valcruljn.
Velo 20,17 februari

• Dl' Technische Kommissie die moet
zorgen dat er volgend jaar een mgangseksa-
men op papier staat voor geneeskunde en
randheetkunde glijdt zwaar uit bij haar
eerste test op de haldige bevolking eerste-
kenners. De resultaten liggen lager dan de
score bij de proefeksamens. Jougelui met
een verleden in de latfjn-griekse of hel
katoliek onderwijs blijken hel merkelijk
moeilijker te hebben mei de proef. De KU
Leuven reageen geval en wil een hoogte-
stage organiseren voor de sukkeltjes uit de
colleges en lycea. De minieter van Onder-
wijs reageen nog gevatter: "Als ledereen
Zich gaat beginnen voorbereiden is de Iun
er ook af: hel wordt een numerus fixus."
Minister Colla reageert het gcvatcr: "Hallo,
ben ik bij dl' artsensyndikaten? Zeg. W.lt
vinden jullie van ... •
veto 21, 24 februari

• Het getouwtrek russen de nnlversltei-
ten en hogescholen unurunt kim-sitcraple
duurt maar VOOrt. Minister van Ouderwi],
tuc van (kil Bossche (SP) - hel )::<.'ki~~ebi:.
meer dan beu _ I1t'('1111dan maar een bc-
slissing zonder naar de betrokkeu l)lIrtijl'll
Ie luisteren .• Het ",rlecrgedrag van de
Leuvense studemcn is dan weer een heul
stuk beter dan dat van Van den Bossche.
blijkt uil een sllIdk van de Dienst Studen-
tenvoorzieningen over afvalbeheersing.
utrstovers> "On Iwikkel! ngsamen werkt ng is
helaas niet meer en vogue." klólgen de IIT·

gentsaroren van Student Ald. De opbrengst
van 1997 wordt dan ~k Inu-graa! geïnves_
teerd in haarverf, piercings. Vans, en een
Dart Punk-remix van het Studcnt·Aidfied.

Veto 22, ) maart
• De parlemerualre kernmissie drugs

komt met een voorfoplg rapport op de
proppen. waólrin een de facto gedoogbeleid
wordt voorgesteld, In Veto schetst een
hulpverlener de situatie rond hel harde
gebruik van softdrugs: "Hoewel hel pro-
bleem groeit. loopt het niet uit de hand,"
Ach, zo is de mesrurbaue ook haar maat-
schappenjee stigma kwijtgeraakt. • Ithaka,
het Jaarüjkse kunstparcours van Kultuur-
raad. herwaardeen de benedenstad. die zij
als een knooppunt van netwerken ziet. Een
kunstwerk dal de studenten zeker aan-
spreekt is van de hand van me Artist Per-
merlv Known as De Heer, die - middels
een speciaal aangelegd buizennelwerk -
het water van de Vaan in Stella verandert.
• Het aangekondigde Uur Kultuur van de
ncomodemtsusche land-arlist Dorian
Motina gaat uiIelndelijk niet door. wegens

gebrek aan belangsrelllng van de kunste-
naar zelf. •
Velo 2], 10maart

• De 'werkgroep nieuwe staturen" van
Loko komt na rijp beraad naar butren met
de konklusie dat de oude zo slecht nog nlet
waren. "Binnen de koepel moet principieel
illks bespreekbaar zijn," en d\IS ook hel
omkoopschandaal bij Eendracht Aalst. het
weer en een veile sponscrtngsdeal met de
BOB • Een zichtbaar relaxte vlsltattckom-
m.issie vindt de kwahtelt van dl' universi-
taire opleiding kinestterapie best in orde. •
Hel eoorstet van rektor Oosterlinck om ook
voor de infodagen van dl' KU Leuven
18.000 frank inschrijvingsgeld te vragen
wordt hem door een naaste medewerker
uil hel hoofd gept'lat.
Veto 24, 17maàtt

• Gezien het iwembad op hel Hoge-
schoolpjeln voortaan loch maar ZólI bezocht
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worden door Japannenjes die in hel Holt-
day lIIn logeren. wordt het plan om er een
vijftigmetcrbad van te rnaken opgeborgen,
• Binnen de KU Leuven is de
Internationale

dag van de Ver-
draagzaarnheitl enkel een sukses

Ie noemen als je bedenkt dal niemand er
iets op tegen heelt dat die dag ûbcrhaupr
georganiseerd I,mdt .• Mauro Pawlowski
van Evil Superstars geert toe dat hij zijn
kleingeld in zijn neus bewaart. Daarmee
leven hij het rourogree beste argurneur
legen het gebruik van de protonkaan.
veto 2'i, 24 maart

• Gezien het kil dat de rektor meer
kaas heejr gegeten van Telenet Vlaanderen
dan van pataueu en porel. wordt hel plan
om op het Tërrnunckveld een moestuintje
IC planten afgeM:hoten ten voordele van
een heus wetenschapspark. Ee,! afspraakje
achter de schermen met de vzw Natuur-
reservaten dringt lidi op.• Een troepje
archeologen Zt'l de prermüemaause deern-
denkers een neus middels een eeuvoudlgc
proelsleut op de Grote Markt: "Bhjkbaar
werden er in de dertiende eeuw ook al
lijken begraven." De reaktie van de doem-
denkers blijft niet lang uit: "liet gaat hier
om lijken van meer dan zevenhonderd jaar
oud. en niet om onschuldige kleine meisjes
van zes." • De numerus etausus is een feil.
• Of om het te zeggen zoals de Romeinse
soldaten tegen Christus op de Kalvaricberg:
"Even iets rechtzeucn."
Veto 26, 14 april

• De KU Leuven trekt het ki ne-
massagelaken naar zich toe. maar ziel zich
wel verplicht om de vraagstukken uIt de
godsdienstwetenschap lOt keuzevak te
degraderen, om hel levensbeschouwelijke
pluralisme van de opleiding kinestterapie te
waarborgen. Een lWlIln(]fI' retaxte vlshauc-
kommissie steil daar een vak mcdftaücvc
yoga tegenover. Rektor oosterunck rcpli-
(eert gevat: "We hebben dan wel gewon-
nen. maar er is geen enkele reden om nu te
gaan zweven." • Stilleven met kut en peer.
hel kunsrparrours 'Nature Mooe?1' onder-
zoekt de relatie tussen kunst en e"ologll'. In
een opwelling van interdiskurstviteh

installeert de neemodemln

een fosfaatvrije
box Brillozeep in de C...rurale

Biblioteek. Dé publiekstrekker wordt echter
het werk van Herme1ino S.• dit- op het
Ladcuzcplem onbetamelijke dingen doet
mei de boom van de aan Aids overleden
Keith Haring .• De werkgroep Vrouw-Man-
Unlverslrclt-Samenlevlng van de Sociale
Raad komt to\ de konklusie dat er te weinig
vrouwen partleiperen in de werkgroep
Vrouw-Man-Unlversitclt-Saml'nleving van
de soctelc aaad.
Veto 27. 21 april

• Een aantal zachte weggebruikers-
die een kruispunt bezeilen tijdens het spits-
UUT - wordt hardhandig verwijderd door
de ordehandhavers .• Huilen met de pet op:
enkele Gentse NSV'ers krijgen meteen
daarop een aanval van posr-ég-paranoîa,
en trekken mei traangas naM een 'links
Jeugdhub: • Ubi sum'? De mlddeleeuwse
vesten worden bedreigd door de werken
aan de Naamsepoort. Terwijl niemand er
zich vragen bij neh waar de tien jaar gele-
den zo populaire Millets gebleven zijn .•
ZOals die andere kunstenaar Chrlsto al deed
met het Rijksdaggebouw In Berlijn, Jh1kt de
enige serreuze vrx-ploeg - in jaren, 7.0

fluisteren kwatongen - het gebouw van
Alma 3 In. De dekaan toegepaste weten-
schappen. pas verjaard, maakt daar meteen
een eind aan. en dankt de studenten "voor
deze aardige attentie." Iedereen is het
erover eens "dat ze dat echt niet hadden
moeten doen."
Veto 28, 28 april

• Een upmerkelijke studle wijst uit dat
één op tien studenten tijdens de eksamens
wel eens slikt. van kwaad naar erger: de
vegetarische Almasehotels. kalmccrmldde-
len, captogen en in een enkel geval ook
drie degens. Plkarue anekdote: een student
die zijn nek durfde uitsteken op het ekse-
men werd door een totaal upgcfuckte
kollega uit zijn lijden verlost. omdat laatst-
genoemde dacht dolt bij op girilHenjachl
WolS.,."Zoals aücs in het leven hebben
semencrcksamcns voor- en neeteten. zo
blijkt uit het genuanceerde advles van de

onderwi)'iW'''ilP een semes-
tersysteem komeri de treinen
tenminste op tijd." • Tijdens
de Wereldbockendag evoce-
ren zes poëten van het Oost-
Brabantse kollektief 'Meng-
meueat' een gedicht tijdens
een performance op het
l.adeueepletn. cr zijn
slechts wein[g toeschou-
wers nodig om veelte
kunnen zeggen.
vete 29, 'i mei

• De migranten
hebben hel nog steeds
heel moeilijk. De kan-
senongcüjkhetd blijkt
al aanwezig in de
kleuterklas. Het voor-
stel om de witte
krijtjt'S te vervangen
door gekleurde
wordt gerekupe-
rcerd door een

komroverstële Vlaamse partij: ·A1s hel bord
maar zwart blijfto" • Kulturele drempels
verhinderen een massale deelname aan de
Iakkeltodu van de VU-Jongeren legen
kansarmoede. Vooral de kwestie van het
bestaansminimum wordt door de organisa-
toren onder de aandacht gebracht: "Kan je
hij vijf1ien deeln ...mers überhaupt van een
fakkeltocht spreken?" • vero mantlesreen
een laatste demokraüscrcnde stuiptrekking.
en schrijft hopdijk haar laatste katern over
numerus clansus. liet beperkte aantal
kotomrenumetcrs verhinden evenwel het
weergeven van genuanceerde srandpumeu.
"Er zijn al veel meer sraudpuruen dan de
gezondheldzorg eigenlijk aankan," aldus
hel redaktioneel.
Veto 30, t.2 mei•• Om het met de burgemeester van
PiS.l te zeggen: "Even iets rechtzettcrt."

12

Bart ëeckhour
Joris Jenssens
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De Vereeniging speelt 'De Vliegenier'

Iemand als u die meestal vliegt

etel: tm familie komt elk jaar
samen in het moederlijk pen-
sion om kerst te vieren. De ge-

sprekken tussen moeder, doenter en
twee zoons worden evemvel beheerst
door de mysterieuze moord op de
vader een paar jaar geleden, De ge-
sprekken lopen stroef. wam eigenlijk
weetniemand ziell "09 iets te berin-
neren van de vader des h,ûzer:-Ee"
mooi maar weinig origi"eeluitgQlIgs-
punt voor een toneelstuk, vond ook de
auteur van 'De Vliegenier. lYanda
netset. Dus laat ze in net INg;" van
het tweede bedrijf een piloot uil de
ludn vallen, die de gebrekkige kom-
munikatie in het uiteengevallen geZÎII
bloot/egt. De Verun;gi"9 maakte van
eeisers 'Vliegenier' een leuke voorstel-
ling die deze week het Stllc aandoet.

-Wij hopen met deze voorstelling mensen
ervan Ie overrulgen da! wanda Rctscl een
zeer grote schrijfster is", .. Idus Philippe Van-
deweghe. dramaturg van Oe Vereenigmg.
vandcweghe Slaat met 7ijn waardering voor
het in omvang bescheiden oeuvre van Rei-
se! alteSl'ins niet alleen, Haar roman 'Baby
Storm' staat dil jaar UjJ het nnminaticltjst]e
voor de prestlglcuze Libris Literatuurprijs,
lussen gekatrunbeerde kanon nel! als Claus
en Van der Heijden. De jury prijst Reist'! _
van opleiding regisseur - voor haar "bizar-
re dialogen en hilarbdw ~i!1latks" enerzijds
en "de serieuze ondertoon" anderzijds. Die
omschrijving geldt ook voor 'De Vlie~elller·.
De kombinatie van tragÎ!.Ch n-..hsmc en
absurdlrch duet denken aan Harold Plmcr,
terwijl de p[nlnntwikkelillJ.: - een beperkt
aantalpersonen wordt up dl' pln,lls VJII de
misdaad vastgehouden - ook tets met
Agatha Cluistil' en aanverwamen heelt,
Ergens up de achtergrond TlnRe n dl' aller-
grootsten mee: sinds 'Hamk-r' 7el nieruaud

COCKTAIL-PROVENCE
Een Franse raelvakanüc in de

zonnige Provence voor studenten
nrssen 18 en 23 jaar

2-14 september
1111.& broch,:

CREA-LANGUt:SIKREATAi
Kon Albrrr/aan 32·3360 KORBEEK-LO

Tt'!. 016146 35 92
ook progr. voor volw. viltl.:lf !8 jr.

van juni tol \Cpl.

nog straffeloos '-'t!' vadermoord in scène,
Genoeg elementen om na de Neder-

landse toneelgroep 'Carroussel' in 1990 nu
ook de Vereeniging aan te zetren rot een
enscenering. Ot" Vereeniging is in alle oJl'
zichten een jong gezelschap. Figt'nlijk is het
de vocnzening van hel inmiddels opge-
heven 'Salon', het teatermetter van S.am
Begaerts en het NTG. Bedoeling was jonge
'leULS,It:"J.l~crkcn WnW'( dc..wuLt:.u -,

steel! van produkuedwang en voorsrelltng-
schema's rond de nek, maar 'Het Salon'
kon voorat sjarmeren door de elgenl'innigc
en ongedwongen omgang met het rom-et-
repertoire. Het Is die brede kijk op teater
die Oe Vereeniging van Hel Salon geërfd
heeft. Romans worden bewerkt. teksten
zelf geschreven, toneelstukken worden met
een zeer persoonlijke visie vertaald, her-
werkt en gespeeld. Na Het Salon in 1993-
1994 WqSer hel daaropvolgende jaar 'Merg'
van Judith Herzbcrg en vong seizoen werd
de roman Terdvdurkc" van combrowtcz in
toncel omgezet.

Laken

In '1)1.' Vliegenier' Staal het rnelper,o-
nagc uiteraard centraal, Vet'1 introduktie
krijgt zjjn vreemde verschijning nier. Wd-
licht tegen een boom geknald omdat hij
een boek van Rilke aan het lezen was tij-
dens hct vliegen. En daar Slaat hij dan: een
muischc uguur met de allures van een ge-
vallen tccrus: 'Ik vloog boven Alrika, 11('(
nog boven d(' Middellandse Zt'(' ren paar
minuten gcled('n. Roctc kwijt, technische
problemen. onbelangrijk dl' kist gebreken.
mijn been gebroken," De vliegenier trekt al
\·1111-: hel laken naar zich toe. Gumher Lc-
sage lkht dit toe in Dl' Morgen (lS/4): "Zijn
aanwezlgbejd mail kt heel wat los in het
gezin, zonder dM hij er iet~ voor hoeft te
doen. Zu nu-rk je dal vooral dt· vrouwelijke
personages plots heel veel IC venellen heb-

ben regen deze onverwachte gast. In een
soonprojektje in verband met het feit dat
ze niet mei elkaar kunnen spreken. Oe
vliegenier wordt daardoor een surrogaat
voor de vader,"

'De Vliegenier' is vooral het projekt
van Güuther Lesage. Lesage - eerder dit
jaar ook al schlucrend in 'Demonen 111' van
die andere jonge teatergeweldenaars 'De
a.oo"t!n,'.- was op zood.. naar cel! sluk ever
een "thema dat al vaker Is aangesneden,
maar dat mij mateloos boen: de diskommu-
nikatie lussen mensen." De akteur verza-
melde een viertal jonge gezellen rond zich.
1\vee ervan - 'Kakkewler' Adriaan Van
den Hoor en Tine Embrcchts - moelen
hun laatste weken nog volmaken op Studio
Herman 'retrtmck: de twee anderen, Koen
De Gracvc en Kristien Van oetucom hebben
dat vorig jaar pas gedaan. Koen vermescn,
studen! Kuhurele Studies, mocht stage

lopen bij De vereemgtng. en getuigt: "Een
regisseur was er niet echt, De Vliegenier Is
een hecht groepswerk. Over de uiteindelij-
ke vormgeving werd door de hele groep
meebesün."

Slagerij Van Laere P,
VRAAGT.'

STUDENTEN (M/V)
VOOR VERKOOP IN WINKEL

OP ZONDAG,

Zich persoonlijk amlbieden
Brusselsestraat 96/98
3000 Leuven,

(winkd j...'l.....kll(;'11tIP dinsd..lj,!cn woensdag)

Nol" 1- ~O(:(k j;l.lrlij~~e ~l'WI>(I!1ICmoer je In
Leuven In juni niet alleen eksamen al-
leggen, maar kan je ter afwhse!ing en
omspanmug ,kIk gr~tb t'cn filmpje mee-
pikken in Stuc Op het terras van de S1Ul-
bar kan Je dan op maandag. woensdag en
I'rijda~ h'l vatavond ~a;HI kijken 11(1~reCH
reeks films dle rond een bepaald thema
worden samengebracht. Daar zitten vaak
ongekende pareltjes bij, maar ook grote
ouwe ka-krakers. dl .. leuk Lijn om (nogl
eens te zien.

Terrasfilms in Stuc
Dit jaar gaan de ierrasfllrn, de roman-

usch-korulcche toer op, Anne Oulrvncn
'1.111 Je Filmf,tbrid .. sC'ld.,t('l·rdl' "en ;lamal
btneraoetc keuu-dies dre je vanaf twee
juni kan gaan bekijken. Verdere Info over
de eksaktc data I..rijg Je bij sruc. en daar
wordt 001-.meer zekerheid geboden over
de progrannuauc l'elL Een van de bekend-
ste en meest recente film~ b 'Muricl\
Wl'ddinf.:', uusscluen iets minder bekend
dan 'F(Jur weddlng~ and a runerat' maar
zck er lf> leuk Wie niet uugckekcn raakt
op het huwelijk bil dOl11ook nög naar
"Thc weddin~ Banquet' (19931 van Ang
u..'e, e~·11ll'('r 'Jlitsv(JIldi!l(' knmedie Ol'l'r
Id('ntitt'ilsverlVdtring op 7nwd kultured
als sek!;ut'el nivo. Wie 1:::.11. drink. Man,
'''UIl101Il' \-an deldfde r"!li,~eur Iwelt gl'-
zi!'n wcet dolt lk grOle k\'en~vragen l'r
licht vcrteeroaar ge~ervcerd worden, tu~·

Buis
Die vormgeving is heel bijzonder ge-

worden. verrnesen legt uit: "Wanneer het
publiek binnenkomt. Slaan de vijl akteurs
op een nj. 'twee ervan houden een buis
vast waarop kaanjes zijn bevestigd met een
rol uit het stuk op. Een onschuldige hand
uit hel pubhek kiest een kaartje en beslist
zo welke rol degene die de buis vasthoudt.
krijgt. Oe rolverdeling blijft wel Sekse-
gebonden: de vrouwelfjkc ekreurs verdelen
de twee vrouwei\rollen, voor de drie man-
nen geldt hetzelfde," Een leuk idee, maar
de vraag is of dar ook wel werkt in de rea-
liteit. -Die wil~eurige rölverdcllng is geen
abstrakt konsept dal op voorhand werd
vastgelegd, Eerst was e, wel een strikte rol-
verdeling. maar op een b(,pilalde faze in hel
repetitieproces werd even geëksperimen-
teerd met een andere verdeling. en dat gaf
een heel verfrissend resultaat. aovendten Is
het zo dat Relscl haar lekst volstopt met
verwijzingen naar het toncelspel als dus-
danig, een beetje zoals Gerardjan Reljndcrs.
Door de nadrukkelijk toneelmatige aanpak
van De Vereeniging is er een nauwere rela-
tie tussen de tekst en de presentene ervan,"
aldus nog venncscn.

De l)Cr~ \'las minder entoesiast over het
opzet van 'De Vliegenier: Niet NU de voor-
stelling wordt afgebroken, maar toch klinkt
in de meeste recensies d~;o:elfde kritiek dOQt,
Het spelletje met de rolverdeling is niet
meer dan 1'('11 gimmick, waarvan de aan-
trekkingskracht na een liJdje niet meer
werkt. De rekstbehandenng blijft oppervlak-
kig omdat de akreurs hun rol niet psycholo- •
gisch kunnen uitdiepen. zo klinkt het. Ten '"
onrechte, vindt vcrmcscn: -AI'iOr akteuts
niet in STaat zouden zijn zich op verschil-
lende rollen tegelijk te koncentreren. 80- ~
vendien krijgen ze in elke voorstelling een
spiegel voorgehouden, omdat ze een ander
aan de slag zien gaan met een karakter dat
zij misschien de avond tevoren helemaal
anders benaderd hadden. IJk afwtssellng
houdt het voor iedereen boetend, en die
frisheid straalt af van de voorstelling,"

Katrien Darras
Barl Eeckhout

'Df Vlie,'1(11Ià' van De vfUflll~m!l komt mktl
op dmsda!J J J mei naar Stuc 111 UUvtlf, Ent
,",art~ kosl jt 200 of JOOfrallk.

sen de nnt'd~'h(l('11 en aangebakken tulu
doof.

Daarn ..l.l~T werden een aantal kteeste-
kers nog r-ens ,1r~t">llIft:een mu~t voor wie
gaten in zijn Iilmcurrtculum heelt, een 01)-
frls~ing van het geheugen voor de ande-
ren. "rhc AfriG1I1Ouccn (195 J) van John
Hustcu 10('1 Karhcrtne Hepburn en Hum-
phrey liogart. 'Bringing UI) liab~" i19351
van Hnward Ha .....b met Cary Gram ah
suffe paleontoloog en 'Some likt' rt Hot'
(1959) van Billy Wilder met een wulpse
Marilyn Mnnroe, die blJlI<lvan liet doek
gcspeeld wordt door haar 'konkurrenre'
Tony curus en kompaan .rack Lernruon,
zijn ab ..otuu- ~la~Slckers te noemen.

"Iuute une Nuit' (19821 van Chama!
Akerman en 'les NUÎt~ de lolplcfnc Lune'
(1984) va.. xnc Rohmer b..'Wijl.cn dilt rro-
nre en understatemenrs !wen eksklustef
angebaL.sl ... he dangelegenheid Zijn en
natuurlijk moctu dan ock de vcrtukkehjkc
tarce 'Mujt'res ai Dorde Je un Atcque de
Nervtos jI<)Sg) van Pedro Almodovar ni .. t
,)P l1('t appi'l ombréken. Doe laatste
behoeft alvavt geen krans. Tut )Iot i) er
'Zuckerbaby' (1984\ \'OIneercv Adlon, de
man die met 'Bagdad Café' i1988) h..-cl
wal bekendheid verwierf, Marianne Sage.
brecht speelt In beide mm~ de hooldrul,
<"nin 'Zulkl'rb;lhy' is ..ij d(' ",1('e<;Jlcwurdo.'ll
femme latak dIe in een kleurrij~ decor l'n
bi7df verhaal haar prolet,lnsche droom,
Jlrin~'l11etn>llC)tuIHr1('r W..'("I tl' verldd('n.
Onw(,l'l"!tt<lanl.la;1L

(ab)
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·'"Warre Borgmans regisseert 'Raket naar de maan!' van Cli!! Odets

"Alles wal gezond is, is persoonlijk"

.~

On 1995 kreeg Warre Borgmans
op het Nederlands-Vlaams
Teaterfestival de Louis

d'Orprijs voor de beste mannelijke
hoofdrol als Simon Harford in
'R"jkemanshuis' van Eugene û'Neilt,
een produktie van Het Zuidelijk
Toneel. Vorig seizoen debuteerde }lij
ob regi~ur met het prachtige 'Uit
liefde voor Made Salat' en nu staat
hij weer paraat om zijn tweede regie
- een Malpertuisproduktie - af te
schieten ... als een rakel. Zo wordt
althans in de titel beloofd.

Clilford odets (1906-1963) is een Ameri-
kaans auteur die In de annalen van de tea-
tergeschiedeuts furore maakte met maat-
schappijkritische thema's waarin de familie
centraal stond: emotionele rust, fundamen-
tele waarden en persoonlijke zingeving.
Zijn personages komen meestal uil de mid-
denklasse, een klasse dle in echte krisistijden
ook niet langer kan Ontsnappen aan de
ellende die een ekonornjsche kmi! met zich
meebrengt. In de tijd waarin Clilford Odets
zijn verhalen snueen. ontkwamen zij ook
in de Verenigde Staten niet aan een verslin-
dende strijd om een lunet bestaan. Ze gailn
op zoek naar een uitweg, meestal een tndl-

vlduete uitweg, meestal omhoog, al en toe
op de rug van de ander. 'FOUI', is de bood-
schap van de auteur, want alleen als kollek-
tleve kracht hebben zij een kam.

In 'Rakel naar de maan' werd her fami-
Iiethema ingewisseld voor een driehoeks-
v~rhouding en de huiskamer voor een kap-
salon. We wisten reeds dat Malpertuis geen
vaste spelersgroep heeft, en dus waren er
mOBelljk.heden te over om de -samenstellJl'tfJ
van de groep aan te passen aan het stuk, in
plaats viln andersom. Een mogelljkhrid ook
om akteurs als Pol Goossens (Thuis) en
Johny veners (F.C.De Kampioenen) uit hun
rol van 'underdog' te halen. Zo kunnen ze

IM!wijzen wat ze live waard zijn. De rest van
de bezetting bestaat uit Karen vanparys.
Gen Lahousse. Anne Denolt. Ludo Helllnx
en Alexander Van Bergen.

Het stuk speelt zich dus af in en rond
een tandartsenpraktjjk. Na 'Marle Salat'
komt ook hier weer een zelfbewuste vrouw
op de voorgrond: cteo. een jonge aantrek-
kelijke vrouw van lichte zeden die bet han
van de zachtmoedige tandarts Ben Stark op
hol doet slaan. Belle, de vrouw van Ben,
heelt haar kind verloren bij de geboorte en
kan geen kinderen meer krijgen. Ze uit
haar Irusuaues in een voortdurend klagen,
vitten en achterdocht, wat bij Ben de liefde
voor zijn Cleo alleen maar doet loenemen
Met andere woorden: er 7.Îtsleet op het
huwelijk. ~

Een huwelijk heeft natuurlijk ook een
schoonvader, en deze - mijnheer De Prins
[Johnny ~ners) - gooil alleen maar olie
op het vuur.door Ben duidelijk te maken
dal hij met meer i1 dan een pantoffelheld.
Mijnheer Oe PrillS~>6:t dit niet alleen
omdat hij overtuigd is van zijn gelijk. Zijn
relalle mei zijn dochter is na hel everlijden
van zijn vrouw nooit meer herzelfde
geweest. Zijn dochter kan dus oc'St wat
tegenwind gebruiken. ZIJ krijgl die dan ook.
en nog veelmeer dan dal. Ben deelt name-
liJk zijn tandartsenpraktijk mei een aantal
kollega's. Zo is deer Phil Cooper; de drom-
mel die - gegrepeu door een depressie
omdat er geen klanten meer komen - de
hele lijd door naar de fles grijpt.

Nu, onder hel molto 'alles wat gezond
is. is persoonlijk', verovert Cleo in een
mum van tijd Ben - "ik geloef alles wat Je
me wilt laten geloven" - die zo voor h).1
eerst hel gevoel krijgt dal iemand echt ln
hem geïnteresseerd is. De verdere afwikRe-
!lng was evenwel een beetje voorspelbaar.
Er blijkt inderdaad voldoende kcnfhkunete-
rtaal voorhanden om ronder kleerscheurcl\
het einde te halen, alsook wat maatschap-
pijkritiek en de nodige relativerende humor
en ironie om dat einde op een aangename
manier te halen, maar om daar wild van te
worden, neen, daar konden zelfs de verras-
send puike akteerprestëtles njer voor zorgen.

Uen Bielen
Op wot1Udag 14 mti kan jt Ttaur Ma/ptrtu.is
om 10.00 u in dt sladschouwburg voor 400
frank naar dt maan zien v/Îtjen (tal your heen
OUI,Mllrk Pemrsl).

Nieuw West met UtStuk dat ... stuk is' in Stuc

Er sla al een paard in de gang
(l)et venijn vaIJ het Stuc-seizoen

zou wel eens in de staart
kmmen zitten. Op de ejnddag

kan kennis gemaakt worden met 'Het
stuk dat stuk is'. waarin de Neder-
landse teaterpunks van De Sticl.tjt!g
voor Platloos Drama Nieuw West het
vulgaire volksteater van 'De Jantjes'
koppelen aan cêttne. De pers bij onze
noorderburen, toch van geen kleintje
vervaard als het daar op aan komt.
noemde de ,..'oorstelling"sroî. banaal.
uitdageIJd, komraversieet. geestig et!
poëtiscl. ", EclJt iets voor u, kortom.

Nieuw west venrok bij "I Sluk .. .' vanuit
hel legendarische volkstoneelstuk 'Oe
Jantjes' van Herman acuter. een waanzin-
nig populaire muzikale revu over drie ma-
trozen ("jantjes'). Van hel oorspronkelijke
stuk werd enkel de setting (afwisselend in
het oosten, op 7.ee en in de thuishaven), de
personages (Dolle Dries, Blauwe Toon en
Schele Manus) en het plat Amsterdamse
aksent overgehouden. Oe tekst Is evenwel
een ruwe samenstelling van fragmentjes uil
hel werk van de Franse schrijver Céline
(herinner u zijn 'Voyage au bout de la
Nuit') en van eigen bespiegelingen over
maatschappij en kunst. Als je die uitspraken
in de mond legt van drie ruwe zeebonken

Voordeliger reizen kon écht niet.
Promotionele reisformules heel het jaar door.

ExclusIeve 'luchtva.aJt'-'tre1n'·'bug' tarteven voor studenten en jongeren.
Dé laagste luchtvs.a.rtpr~zen wereldwijd voor Iedereen.

Airpassen en a.round-the-world tickets.
Last minute aanbiedingen.

Dé voordeligste cltytrlps en verblUven 'A la carte'.
Rondreizen met Internattonaal karakter.
Aa.ntrekke1ijke huurwa.genformules.
Studenten- en jongerenkaarten.

Annulerings- en reisbijstand-verzekeringen.
- Connections Leuven Connemons Hcwdt
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- gespeeld door Marien Jongeweerd. Wil-
lem De Wolf en Ton Kas - levert dat al
snel een spe/Vuur van vloeken en schelden
op. Wie niet weg is, is gezien bij Nieuw
West. Gerardjan Reijnders. spraakmakend
teatermaker bij Toneelgroep Amsterdam
krijgt voor één keer zelf lik op stuk. Bij de
scheldkanonnade die Reijnders over zich
heen krijgt ("Qucen van de slipstream,
prostaatkherkleptomea n-. verwijzingen
naar Reljnders's seksuele geaardheid)
verbleekt zelfs het klassieke "kut, kut, kut"
waarmee hijzelf zijn Hkneve teaterrecensent
Uefhebber het gelijknamige stuk laar openen.

Oe storm die Nieuw WeSI over hel
teaterlandschap jaagt, heelt uiteraard meer
IC bieden dan wat laagbijdcgronds scheld-
woordslingeren. In hel eerste deel krijgt hel
publiek een aantal dlepzlnnige beschouwin-
gen bij teven en dood en bij het menselijk
tekort te verwerken. En gescholden wordt
er zelden zonder reden. De Jantjes enten
met een et. en waarom zouden ze dal dan
manr niet in het gezicht van de goede
smaak gooien? Nieuw Wl'5l wil best toneel
spelen, maar enkel op scène. Het zijn de
vertolkers van het rrendgevoeüge discours
dat daarmee moet gepaard gaan die onrmas-
kerd en genadeloos terechtgesteld worden.
Ook dit is nochrans teater over teater, maar
dan zonder de ïmerdtskursjcvc pcrnotruuks.
In één moeite wordt algerekend met het
Inrellukruaüsrtsche sérieux van het antsrle-
ke vcrtoog en daarbij werden de grenzen
van de politieke korrektheld (gelukkig) niet
gespaard.

Hel publiek blijft evenmin buiten schot.
Oe toeschouwers amen aan lange lil fels bij
elkaar in de gelagkamer van het volks loge-
ment. Een meisje van een jaar ol tien brengt
op geregelde tijdstippen het bier aan. De
geur is die van verschraalde Uitjes in hel
zuur, tabaksrook en leverworst, de belicht-
Ing even trOOSlelOOS als In een havenkroeg
op zondagmiddag. Nieuw West maakt. nel
zoals die andere knaller van het reaeerset-
zoen 'Bemadetje', op een erg legitieme
manier gebruik van de struktuur en de
beeldtaal van hel volksvermaak, maar de
bedoeling is helemaal anders. Waar het in
'Bernadetje' draaide om het zich laten mee-
slepen door dle blitse kermtsweretd, blijft
hel zeernansverdnet van de Jantjes duidelijk
een vervreemdend vehikel om een bood-
schap over te brengen over het kortstondige
leven en de eeuwige kunst.

Het valt af te wachten of die aanpak
ook werkt bij het Vlaamse publiek, dat toch
niet echt bekend is mei de -ranqes'rrecrue
en wellicht ook niet elke verwijzing naar de
Nederlandse teaterwereld kan vanen. Het
oordeel wordt ongetwijfeld geveld aan het
eind van het stuk, waar de toeschouwers
worden uitgenodigd voor een polonaIse.
Die polonaise kan dan in één ruk overlopen
in het uadfüonele eindfeest dat om elf uur
in gang gcs<:IWICIl wordt. Achter de draai-
tafels wordt ondermeer DJ Low verwacht,
eerder al graag geziene gas! op fuiven In
Stuc en Beursschouwburg. Van André
Hazes 101drum & bass op een uurtje tijd, zo
hoort dat tegenwoordig.

Bart eecknout

'I Sluk dallwk is' vlln Nieuw \Vnt $fuil het
SWt:St;lotll IIf op dOlldtrdaj J 5 mei. om 10.)0 J/

totfJanfJtot dt StllCZllalk(!$(flll00 en JOOfrank
Htl eindfuil in dlmlfJt Stur.aal begmt om
1J.OO I/ m it gratir.
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Rudy Trouvé ventileert zijn zelf1HP.delijdenmet Gore Slut •;'·"111 •

"Het leven is nogal veel informatie om te verwerken"
OUdY Trouvé is een bezig bijtje.

Ondertussen huft hij al meer
groepjes opgericht dan de

meeste muzikanten ooit platen ver-
kopen. Na zijl! wilde avonturen meI
gouden kalf dEUS, ging hij jazzy-
eksperimenteel met Kiss My Jazz. 111
afwachting IIan nog drie andere
ptaten die lil} dit jaar wil uitbrengen,
Slaat de lo-fi sentimentele pöpnöise
vall Gore Stut eventjes centraal, waar-
mee lil} op 28 mei de aftrap zal geven
voor liet konserl van de ,,.ippy Noorse
postmetalgoden Vall MOlorpsycllo. De
lijm die al zijn groepjes samenhoudt,
is liet Heaven Hotel. Wal dat wel mag
zijn. /iellt Trouvé zelf even toe.

Rudy Trouvé: -op de kunsrakademle had
Ik hel plan opgevat om met een paar vrten-
den In een huls te kruipen. kunst te bedrij-
ven en In groepjes Ie spelen. Met de bassist
en de drummer 1,'.11\Gore Slm ben Ik dan
aan het Koningsplein gaan wonen, In hel
Heaven Hotel, een huls dat vroeger een
beroemd bordeel was - met blackHglns en
een heel groot bad. Met diverse groepjes
hebben we daar non-stop gerepeteerd, alle
mensen dit' In Antwerpen met muarek beo
zlg waren zijn daar komen jammen, Onge-
veer een jaar hebben we het daar ultgehcu-
den, tot de diskussies omtrent wit' nu de
afwas moest doen nogal heavy werden. Op
den duur kwam daar ook zoveel volk langs
- vrienden en vrienden van vnenden s-

dolt het allemaal nogal zoek Is geraakt. ..
_Nu Is Reaven Hotel iets waarmee we

die groepjes naar bultenuit presenteren, Je
ene plaat maakt reklame voor Je andere. Ik
hoop dat dal uiteindelijk een eigen labeltje-
wordt, voor platen, rentoonsrellfngen.
videoroesranden en dergelijke- ...
Veto: Wat bilikm' Gort Slul?
'rrouvë: .vulle led ...
Vela: ]IIgar,/m n~ml itmand lijn gr~pjt
'Vuilt luf?
'rrouvë: -Ik wilde vroeger een elektrisch
kamerorkest make-n met vle-Tgitaristen, een
beetje zoals Fred Frlth, en dat rou Gore Slut
heren. Uiteindelijk heb Ik die naam dan
maar gekozen voor een groepje dat al be-
stond, omdat her lawaai maakt, maar uil-
einde-lijk we-l sennmemete liedjes zljn. De
nolselaag 15voor het konrrast.»
Veto: Wal ij dt ambitie van Gort SI«t?
Trouvé: • Verder plaatjes blijven maken. Ik

wil niet te lang roeren, want Ik word daar
stapelzot van. 'I Moet plezant blüven. En
muziek is toch een vorm van zeltdeflnlërtng
en iets om je problemen wat aanschouwe-
lljker Ie maken. Als dat dan een bron van
inkomsten wordt, dan bestdat het risiko dal
Je-er een akkoord gaat uitlaten om het toe-
gankelijker te maken, ..

Eergevoel

vero: Her is loci, leuk om I'on jt mlllifk It kw"
nen Itven?
Trouvé: -tk weet dat niet, dat hangt af van
je karakter. Sommige muzikanten zien hun
groep als een Job, en die haalden daar ook
een zeker eergevoel ult._
Veto: AI jt grotpjN "IOnit jt ook 1'011artwork.
Zowrl jt muzitk als jt schildtriJtIt lIoudrn een
bttrjt htl middt/! luSStn kunst en munainmem
Trouvé: -Ik maak gewoon wal Ik graag
maak. Ik hou niet zo van dingen die ge-
maakt worden om er achteraf een uitleg
over IC kunnen verkopen. Ik ben het ZOtSt
van muziek die een dril't heelt, ot een song-
struktuur, maar die ook nter meteen wegge,
venjes zijn. KunSI is zo'n gevaarlijk woord,
dat wordt nogal snel een uithangbord .•
Veto: OOIis IroltWtns alrijd un Vf'rwljl aan
dEUS !JnwNI, Ot Engtlu b~kjts noemden jullit
'arry-farty wankrn'
Trouvé: ene Engelsen vinden iets nogal
gemakkelijk heel any-fany. Als Je van het
vasteland komt Is " al zover. Plus, al die
Engelse groepjes zijn Dl bezig met hun
podiumprésence en hun kleding voor er
een hond van gehoord heeft, Je voelt dat
dat land een beetje in een krisis ZlI, en dat
je als jonge gast kan gaan studeren voor
dokter, advokaat of l'en popgroepje begin,
nen. Heel carrière-overwogen, allemaal.»
Veto; Ot sMalt IMs/and is er naluurlijk ook
"itt ulll rooskltllri!J. MlsschitlZ is hnvoor jou
wd ttll luuposil't om buiuIl dl muziekilldusfn·c·
It kunnen mudraaiclI.
Trouvé: .Mochllk willen meedraaien, dan
wu ik het nog niet kunnen. Als Ik een maand
moet toeren word ik zo ZOIals een deur, ..
Veto; Wal beltktnl tlrliSliekt ;nltgr/flil wor jou?
Trouvé: .Proberen om hel Juiste moment
de juiste beslissing te nemen, en geen stom-
ronenen uh Ie halen. Met dEUS hebben we
wel ooit een nummer aan cnroën gegeven,
maar we zaten zonder kamtonene. en die
wilden ons dal geven. Als ge zonder broek
zh, en een of ander bedrijf wll u een broek
geven. dan valt dal Ie overwegen (uil dt

(felo Ann Bn'ts)

schcur in TrOUW'!bilnaad valt af tt Itidm dal
het voorafgaandt slattmtnl ctn aanbod impli-
ceert, lII'dr), Ze hebben ook -suds & Soda'
gevraagd voor de soundtrack van 'High,
lauder IV', maar dal hebben we afgeslagen.
0]1 zich Is dal wel cool, maar toch ook een

beetje genarn.»
Veto: In jt b,o /lOlmjt MOliJrps}'cho als U" !'fin
dt inl'/ocdm V()(Ir Gort Slut. 111dt muzitl< wordt
dal niet echl duidt/ijk. maar jr zil wcI op hUil
labet. til je gaal samm op lormte. Is dal dp"
gUII lotg~in.q aan de indl/Slrie?
Trouvé; «Nee hoor, met die blo hebben we
destijds een platenkontrakt gezocht. Toen
luisterden we allemaal Inl('nslef naar
Mororpsvcho. en IV': hebben ook naar hun
label een demo gestuurd \Vl' maken a Heen
platen voor labels dk Iln~ lntcresseren.»
Veto: Wtlkt ""JtTt .'1r,>tpJlS"tb Jt n~ op
SIll{'l1 SMa,,"

Trouvé; «Elnd ;IUl,(lI\lU\ zou de nieuwe
van Kiss M~ Ja rr moeten UIl].."IlH'Il.Dead
Man Rav zou ook no); vour dit Jaar moeren
IIJIl, en dat tv vrij IOq:ankdijj..e pnfJ, die
n"lo:al g,"'II\\plrn'rJ 1) 0l' dl' l'ksperimenlde
pllp van "'-'':111 jaren talini.:. met een lek-
kcre kadans crin. t.ronctnorowto and Hls
Combo, i~ dan weer een kh-uterachuge
mengelmg \.111 jall IIll'l pO\lm.ldern ckspc-
rnneru a la ,... rll>l\l'._
Veto: 8tl' Je IIltl een betijt Sdll.<'/rctn7
Trouvé; ~:il"l". i], hd' een Wol.' platen-
kl,lkj..til', 1'11daar h.1JI,j.. in\pir,l1Ie om
H'rschilknd.,'t[mgellll· /IIakl'I1.~
Velo; WUI/r lil/Sla J" 111/ Z'III/III/ar?
Trouvé: "HI'l'1 \i1ll1'.-I, ateen rnaend zet ik
·l.oSI HIli.", and Orhcr S"IlR\' van Palace
Brothcrs (ll' l], huu \,111d.' heeldc!l dil' Wlll
Ofdham in zlju reksten oproept Hij is ln dil
nummer heel dl' tijd Mil hel 7CVerl'UOver
l'en gTWIwaarmee hij op het SIrand ligt.
maar dan over hoe slecht zij er wel uitziet.
Normaal wordt er in een Iicld,..,;licdje niets
gezegd als dl' gnct in kwesne lelijk is, Zo
van 'ge hgl al eCIl een hele dag in dl' ZUIl
en toch is j.: huld nog spierwit. zwa re sir-

vervolg op p. 16(foto Ann Brits)

o .. to Jaargang 2J nr. JO dd. 12 mei 1997 15

,

<

I



Teksten van Bart Schoofs

Realiteit overtren fiktie te L.
Ojnd april gaven enkele jonge

uuvense striptekenaars het
beste van zichzelf in een per-

formanee op de lolder van hel Orato-
rlinhof, een geslaagde mix vml mime-
kunst til monsters. Wij maken van de
gelegttl/reid gebruik om nog een paar
'sympatHieke alledaagse observaties"
van Bart Schools te publiceren.

I. 'Voor mij Is 'Familie' de beste soap die er
lso Het grote sukses hedt ongetwijfeld Ie
maken met de grote herkenbaarhejd van de
personages en suueues die uh hel leven
ziJn gegrepen. Dat er geen ttetdevoue reta-
ties In voorkomen Is fout. Zelfs aaeene
houdt In wezen van haar verloofde. Ook
komen de problemen van kinderen van ge-
scheiden ouders duidelijk naar voor en aan
de figuur van de pastoor Is niks verkeerd.
HIJ Is zeer soctaefvormend en posntet tellen-
over iedereen, Ik :de dus nlet ln hoe onze
Jeugd cr morde schade zou van ondervin-
den, Er zijn veel ergere- dingen te zien op IV
dan een blote bil van aebeue.'
2, "Als de kleine- man jullie weerschuwde

voor de- gevolge-n van hel vreemdenngen-
beleid, hebt u ons bestempeld als radsi en
nu '111u mei een groot el. N«, dames en
heren polltld, wij zljO geen reetsten. maar
wel reallsten. Als Jullie zo ve-rder doen en
niet willen torsteren naar de arbeider, dan
staat er nog veel onheil te wachten:
3, "Leur E.M, ult Haasrode ergert atch aan
de lacht van sebtne De Vos In 'De Droom-
fabriek', Ik vind Sablne De Vos de liefSIC,de
schattfgste, de sjarmamste en vrlendelljkste
presentamres van de hele wereld. LIefste
Sabtemje. laat u niet ontmoedigen door
lezer E.M, Het Is mIJn droom ooit nog eens
mei een vrouw als u door het leven te
gaan. Wie weel wordt mIjn droom ooit nog
eens bewaarheid?"
4, "Graag wil Ik als oudere man het volgen-
de kwIjt over het woodstocktesnvet. Sinds
jaren slaat de wereld op ziJn kop wegens
drugs. seks en muztektesuvals, alsook gods-
dlenstoOrlogcn. Over Woodstock deok Ik
het volgende; de roeschouwers zijn var.
kens, de antesten een bende brullende
apen, klaar om opgesloten te worden In
psychiatrische Instellingen, Gecofons de
mooie lIcodjes van weleer terug."

Trouvé
vcorvoll van p. " ,
kets onder je ogen en zo. Waarom doel ge
uzelf dat allërnaal aan?' (lacht) Dal soort
teksten kom Je nIet dikwijls legen .•
Veto: Ltult aan Pa!act is, dat a! dit illlrÎtSft
nummrn ti3tnfljlt over paardtn 3aall,
'trouvé: _Toch redelijk veel, rttaar dit Is een
echt IIddeslieke. [k heb trouwens ook zelf
con een liefdesliedje over paarden en zeu-
Sen geschreven. waar Ik voor dl' rest nog
,,«I naar luisIer ts 'Milnln & Me', die solo,
plaat van Juhn '\\,HÜ~van Dtnosaur sr.
veel beter dan de cd-verue. ,"'Iaaf snotster
gemstzelf .•
Veto: Wtlkt Itll'!,vd lIuft dit (lPJt tijm mllZitk~
'rrouvë: _He('1 veel. AI~j(' muziek hoort
die Tt'delljk perfekt i~ kg je 1('lf dl' lal direkt
htlgt'r, Dolt lukt dan wel nu-t. 111,1,lr ja SOO\\
Illerk je dal een 7i1l1gllJIl heel erg 1i1\..1up
l'en Iill1glljll van h'mand anders, en ook
mei de klank i~dat ~1l1l1~h('1 j.:l'val..
Veto: Ilt -ir lIia :(/(1 '7~'(lr"f'd ),11/ 1 '2 in i.'
(J,rrk SI<1<111
Trouvé: eJa, maar dal wav een kndootje
van de pl,lIen!lrmil, Daar staan wel een
paar goeie dingen op, wal, 'Numb' Wat ik
van hun nieuwe !l('h"ur(1 Iu-b dilareIlTl'gl'!1
I~ nmar SiapIl" kak Vooral na al dil' pers-
hl"isa vind Ik hel w.ll relcureiellcnd, hun
sound Is helemaal nler zo zwaar veranderd.»
Veto: ((lmitJ:, rtn ladill.oIr/rips) liJlI ~mrs(l()k'
btlall~'IJIt afs impiratltbf.m """f jf Irkmilljm
ol ulft Iwr dt mutltlt?
Trouvé: .VrOl'ger kucht Ik veel ~!rip~, mailr
tegenwoordig niet meer, KWJ tekenen ben
Ik veel m«r bemvlul'd duur ~lrlJl\t'rhakn
dan door ... kunsI, Er is IruuWl'ns bitier
weinig dat ik echt goed vind. Tekl'nen en
mu-zil'k zijn voor mij kumpleml'nlalr en
gaan uver de7t'1tdc dingen k()rl1aktgt·~II1(1rd.
held, paranma, onmoge-IiJke lieldes_ (wijsi
op et'n fles me! het veelzeggende naam-
bordje 'schoft van hel jaar 1997') Kijk. dal
Is nog zo'n erfenis van miJn Ilcfdeslevcll.
MIJn vorige vriendin heeft mIJ serieus zillen
gehad, en wen heb Ik maar besloten om,
een echie schoft Ie wordl'n. Oal Is blijkbil,lr
te goed gelukt, waardoor dl' vulgemk rela-
tie el'n nogal onomkeerhare wending heeft
genomen, (laaI een paar schilderijen zit'n)
Ge ziel, enig zelfmedelijden Is mij nlcl
vrt'emd, Ik vind het leven nogal veellnfor·
matle om Ie verwerken._
Vt'to: Ab jt wrl lout komft II'tl vttl ugm, UMr,
Trouvl: • Dal kun jl' vergeten, Als Jt' veel
1000rt.kom Je konsenzillen tegen die er alle-
maal helzeHde uitzitn. je wachl op hel
eten, up het optreden, convan de slad zie je
eigenlijk nooit een reet, dfUS locn nu In
Aml'r1ka, t'n daM was ik we) graag gewee-sl,

..~

....
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al was Ik er waarschijnlijk toch stapelZOl
geworden.s
Veto: Probttr ft van dEUS fos ft 1t0lntllJ
'rrouvé: _Gek genoeg rrrtreeree het mij al·
lemaal veel meer toen Ik zt'lf nog In dEUS
zat, want toen werd mijn muziek helemaal
beschouwd als een hobbyprojekt van de gi-
tarist van 'dEUS, Maar het stoon mij wel, Ja, ..
veto: Alldu,ijds krijgl jt plaal/och lIul airplay
dankzij ft valtdm bij dEUS.
Trouvé: eJa. maar het Is ook wel wal
schrijnend dat dal minder mei de plaat zelf
te maken heeft als wel met hel feil dat je In
een bepaalde groep hebt gezeten. Ik snap
hel langs de andere kam ook wel. Ik heb
uuk "',uk Rlhul UIII(kkt Ullldat 'tlli"l'iÎailr
~pc_'ddl' bij Tom wens '\\J~r sorns hangt het
wel mijne nek uh.»

Stommiteit

Veto: Ut .<lr,!/( ,ojtll,ktlllSStn ilium Jt h"ff;}L'! 1',111

dl: liS ..n G"ft 5/111 l'in/akc/I Ju' mdrllk I<'tl
Trouvé: .Ja, dal Is door dezelfde mens
!ll'l11a"kt, natuurlijk Voor 11lI11\ hel ornh-r-
\Chdd nhll'r wel duidelijk: voor dEUS
maakte Ik ~Pl'{lfit'k{' hnc*'~, voer mIjn
andere ).:ftJl'pl'll pak Ik h~~t.,,1nde schtldc-
rijen, dil' soms al tien jaar !)lIClzljn,,,
Veto: EkspMur jt vanlt?
Trouvé: "Vtlt"Jrdl:US twee à drfc keer IlN
jaar; en Ik probeer dat nog steeds vol te
houden. {zei een andere cd (liJ) Krn Je deze
groep, HeilYYVegetilbic? Ik heb dilar wel
«n stommiteit mee aon Ik hand gehad,
Die hebben een filnla~llsch nummer over

S, "Indien volgend jaar Paus Johannes-Pau-
lus JI toch naar ons land lOU komen voor
de zaligverklaring van Pater Damlaan, zou
het mijns inziens beier en goedkoper zijn
Indien deze plechtigheld niet In Tremelo
plaatsvindt, maar in het buurdorp weren-
ter. Dit om volgende redenen: In de' tIjd dat
Pater Damlaan teerde. was 'rremeto steehts
een gehucht van Werchter en de jonge
Jozef De veuster llep dan ook In dit dorp
school. Verder zijn er te wercmer veel ge-
schtktere lokaties Ie vinden waarbij geen
plantsoenen moeten sneuvelen voor het

plaatsen van tribunes. Ik denk hlt'rbij onder
andere aan de welde van het Jaarlijkse
rockfestival of de grote parking van de tuln-
bouwvelllng. Ook op het vlak van het ver-
werken van grolt' mensenmassa's heelt
men In Werchter veel meer ervaring:
6.• Als vljftigjar1ge- vader van vier kinderen
en zel! gedeeltelijk produkt van Leuven '68
schrik Ik van niet veel meer, Zo 15bljvocr-
beeld ',hh' een uitdrukking waar Ik geen
opmerkingen meer over maak, Dat Suske
en wlske niet meer van deze lijd lijn, daar
kan Ik nog Inkomen. Groot was echter mijn
verbazing toen Ik In De Standaard van 28
december In het rekenverhaal van Mr Blue-
berry een cowboy zag. gezeten op zijn
paard. met In de rechterhand een revolver,
en zljn ünkerhand In de lucht met opgesto-
ken mld4envingef en roepend 'fuck you
sherlff:·~.

Veto wenst u goede eksamens
KIjkt u ook altijd zo uh naar eksamen-
periodes? Die op volle toeren draaiende
hersenwalmen die vermengen met de
luchtdampen van het warme weer. Die
metershoge kursussen. 011."gespreIYes met
de toevallig tegengekomen kennis: en
maar opscheppen ever wit' nog het meest
moet blokken, DIe denkere nachtjes waar-
In je reikhalzend uitkijkt naar een kopje
kolfie om het uur, Die kritische grens dit'
''bp een bepaald moment overschreden
wordt; het moment op hetwelk u uw te
weinIg ge-blokte kursus
van moedeloosheid
-toert. Ik ga
sigaretje, of
hip plaatje- en
hopige
voordal

voel!

•sneller, uw ogen vliellen over de pagina, u
leest alleen nog rttels. u leest niets meer, U
zlet dal u nog 8 minuten of daaromtrent
resten om tOl bij uw prof te raken. U zei
In een moment van stille voor de stonn
een leuk plaatje op. U haalt u kast ever-
hoop op zoek naar kostuum of mantelpak.

de kaljes en sprint gezwind
lede de Leuvense bC'rgjes
laai, U gaal blnnen. U

Pf!', u~\,. ne zenuwen vallenvan
~U ~'l(I~~en goedeksamen. Of een

- -- - 0 wät teltthe ditterenee.
door het lokaal. U_gilal

door de hcl,-Df de
, Mort tegen de eerste

regenkerm Je hart uit
prof.

hetpodium op met een fits whisky In zijn
handen en rlep: -wclcome 10 mv trtpt"»
Veto: lhll 1I,..."t er wor fltllll<1fltrlrfijk wrf bij.
GlI/drJ by l-;'i,,,, hebben een sptä<llr ".adit dit
film :/11111(,I f!~i 11i( minuten Uil si_q<1rrllll lIJn
m,,,,.! m,lf'r komen jr.'ktll

'trouvé: _ZuIpen up ht,t podium. dJM heb
Ik Ill"~ opregen ,\1aar 011\lt· dl' Jim Murr!-
~!lll);,liln uuhangcn, ben Ik nkt nwcr mee
me lan):l'r Wil) dk a ....oud Iwg.,II.IVaar aan.IWI Jim-'\\<JrrholHlt'Il','

Ann artes
Joris Janssens

Op 18 mri om 10,JO 11 spitll Gort 51111in di Silo
(aa" d.. '''lImk<1m) in h..1~'""rpfQgrllmma van
""'1<"1'$)'.1"" KIl<1f1m k.'1It11 J'Olralllt mIljn
in I'iXIrwrk""I' Ir: k,ijgtll bIJJJ RuorJs,

!:rtllere 51

Wesley W1t1ls, een weirdo die op zijn (,.lsio
twintig keer hetzelfde nummer staat Ie
zeveren. maar h'lkt"" over een andcn- pa-
soon: Al.lnis MUflSt'Ilt', Blar-k Silbb.uh, Paul
voung. Ik heb dk plaal gekocht. maar l,lIl):
hlljft dat loch nh-t gr.:tpjlig ren vrtcud van
rnf] bekeek dat doo<;jl' en lel: "Wel i<:<){'d,
maar ik zou d'r l'('n~ naar moeu-u l\lbtl'll'll
ah ik Will meer lijd had: wd. hij hl'ctt !ll"
lijk,.
VNO: Op dr cd vall H(<I..y t'r;r/<lbl., I/<1,m ",/11-
fll/lI'il1ll,oIl1l1l11l11l'nDoet een buUr denken aan
GuJdtd hy V(licts, dil' wtl ems dt hl/lill.'l~11 I'dll

dt l(ljI worJ(1I 9tll(lfrtuf, BtII J( p"k d."" Irm
btlnll/rotdJ
Trouvé: -Ik heb mij niet erht meer tnge-
spannen om naar Guldl'd by volces te luls-
tercn sinds Ik hun oplrtden op 111'1Luw-
Iilnds festival heb gezien, Ok gilSI kwam
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Premature punifikatie
Otn verhaaltje van 'Armure Des

Conçonnëoäes Nocturnes', Uil
houd die zich al terug beter

voelt tn lachend zijn bakje lug eet.

Toen grootmoeder op sterven lag. was dit
geen prettig zich!. Omdat mijn ouders hel
niet opportuun vonden dal ze thuis, op
haar eemje overleed. hadden ze haar bij
ons Ingekwarnerd. Dal vond ik nog onpret-
tiger want uiteraard werd ze bij gebrek aan
beter in mijn bed gedumpt. Hel indrukwek-
kende konglomeraat doorligwonden werd
hel cernrum van ons bestaan. MeI haar
onophoudelijk gerochel en haar schijnbaar
onstopbare ekskreties eiste ze ons aller aan-
dacht op, lot de hond lot', die op cribewaak-
te ogenblikken ener uit open wonden likte.

Ik haal honden. Ze Ukken ener uit
open wonden van stervende grootmoeders
en dan word ik wakker in de zetel omdat ik
tets nats voel op mijn gezicht. Maar ik had
het over grootmoeder. Een beurtrul was
opgesteld om haar karkas te wassen en in
te talken. Omdraaien, ~ WOQg bijna niets.
wassen. talk. omdraaien, even kijken of ze
nog ademde. Pech! Ze ademde nog. was-
sen, talk. En door dit alles heen bleef ze
glazig naar de binnenzijde van haar oogbol-
len staren. Eeuwig reutelend. Een morbied
orgasme simulerend,

Een gewelddadige dood Is een tegen,
geloof me, Zeer te verkiezen boven een ein-
de waarbij je senen mei steeds toenemende
aantallen besluiten terug een onafhankelijk
leven te leiden In een soort van 'beek-ro-de-
oersoep-weltschmera', weg van dit gepotu-
eerd knekelveld met zijn slecht opgespan-

de slaapkamer. Een onmogelijke zaak ver-
mits grootmoeder alleen was en zij in haar
tijdloze verankering op de drempel van de
paradijselijke ontbinding niet langer geacht
werd ook maar enige beweging te maken.
We gingen kijken. Haar bed was leeg. En
grootmoeder, oma, als een reusachtige, uit-
gedroogde mot. ûappcrde met haar twee
vleugels tegen het plafond. Haar ogen wa-
ren leeg. Ik bedoel, je zag enkel het wit van
haar ogen en er klonk een onaards, een
huiveringwekkend gekreun uit haar open
keelholte. Dood was ze. Dood!

Ik herkende meteen de uitdrukking
van de dood. Dat uitstralingloze waardoor
men elk lijk kan onderscheiden van een
slapende, al zag ik deze roestand voor het
eerst. En haar vleugels waren wit. Engelen-
vleugels! Ik zweer hel je. Bngclenvlcugulsl
Kan je je dat voorstellen, die vtekkeloze.
sneeuwwitte vleugels mei daaraan die grlj·
ze, gevlekte zak mC!1knekds1 Natuurlijk
nlet! Dal kan nlemandl Alleen ik kan dal
want ik heb hel gezien.

We hebben haar dan gevangen met
een touw en vastgebonden op bed. zodat ze
niet meer zou vliegen. wam dat vonden we
toch maar een weinig respektabele aktlvt-
telt voor een omslapen dame, Het was
moeilijk. Oe vleugels napten wild. En on-
dertussen kon je voelen dat oma al stijf
werd. En er kwam een vreseujke. rotte
stank uit haar longen toen we het touw
aansnoerden. Ik heb toen gekotst en ik was
niet de enige. Moeder was boos omdat ik
hel laken bevuilde. Oe trutl Alles wils al
smerig.

"Bn haal de priester, haal de priester!

"Maar ik stlnkf
Men zal me nakijken,
Men zal me nakijken.
moeder,'

'Nu! Nununu\"
gilde ze hysterisch.

Ze verloor haar
zinnen. Maar deden we
~t Wet allemaal op4l,
moment?

En ik liep over de
straal en naluurlijk
keek men mij na. Die
vreemde jongen van
die vreemde familie
met zijn trui vol kots en
Slinken dal hij deed, En
wat een ZOtgezicht!
Wat hebben we ge-
tachenr Er Is wel altijd
w~1 met die familie,

Ze moesten eens
1;.111 I LI'\i, =- t welen.~,f<'~~ObL(:no"~~O~,.,I~ö

En de priester, hij
deed alsof dat allemaal normaal was. 'Tjal
Een nplsch geval van premature
purtfflkatte. Valt wel meer voor de laatste
tijd. Niets om je zorgen over te maken. Ik
zaJ haar de laatste zegen geven. En dan ...
Deze reis moel ze maken: Zijn slem klonk
zacht, troostend, begrijpend.

'Maak haar los. Zet het raam open:
-Maar priester. En de begrafeniS? Wat

nen kanvas waarop een hyperrealist een
onderaanzicht van de maan schilderde.
Zeer te verkiezen. Maar ik heb u nog niets
ongewoons verteld. Een respektabel per-
centage van de wereldbevolking gaat er nu
eenmaal op een dergelijke, niet fel enter-
talnende wijze aan. Neen, het ongewone is
het volgende.

Op een avond hoorden we gebonk op

zal de familie zeggen? Geen dooie, geen
feest. Oe schaneet gespaar ons de schande,
priester." Moeders ogen rolden In hun oog-

kassen. Ze stond op
hè! randje van een
inzinking.

"Schande. wat
een zinloos begrip
op tijden als deze:
antwoordde bij
droef glimJachend.
Hij streek door zijn
haren,

Niemand durf-
de zijn gezag in
twijfel trekken. We
maakten oma !(H
en zetten het raam
open. De bleke
winterzon was de
enige getuige. Oe
vrieskou bevroor
een traan op mijn
wang terwijl de
priester bemoedl-
gend naar me
lachte. Hij wist dat
ik nu besefte dal

woorden klanken ~a.-n.
Dat tekst vrrsch«n ruds in htt li/aairt tijd·
uhrift 'Zulma',

-
Porno van Uranus

Ze was er klaar voor. Arlaer kon het
voelen maar bovenal kon hij het zien. Haar
eksoslakken. als twee rozenknopjes boven-
op èln aardbei, waren groen en gezwollen
en verspreidden de onmiskenbare ekscgeur
die echte mannen als Arlaer lOt waanzin
dreven. Hij voelde zijn giek schuimen en
rukte het aalvliesje met een krachtig gebaar
weg waardoor een tnirlade aan slorbolben
zich als een kringelende parelkelen rond
zijn gewilJig slachtoffer wikkelde. Mursk-
balll piepte en kronkelde van de hele span-
ning die zich in haar tot barstens toe gevut-
de moema opstapelde. Oe moema trilde als
een angstige tinkel, overgeleverd aan de
woede van een bronstige tindhaahl mei
opgerichte duodwalm. Langzaam streelde
Arlaer over Murskbalils lillende fnuiken,
neen eu-weee-been en-weer. Hij voelde
hoe het vocht zich onder de oppervlakte
opstapelde.

"Nut", piepte Murskbalil, "Praal mijn
lurven met je gok! Grijp onderrussen mijn
moema en plooi zer'

Door Foob
Beu bepaald SMn kenner zal bij de uaarn
Foob spontaan denken aan de stripteke-
naar die meerekende aan hel nlhum 'Pin
de semauie'. Dat verscheen vorige maand,
Ier ere van het eenjarig bestaan '1(11) de
Leuvense siripwlnkel H('l aeeloreo Land,
Fcob is naast tekenaar echter ook schriJ-
ver van kon verhalen, zoals op dele pagi-
na afdoende bewezen wordt. Voor wre
de smaak te pakken heeft is er nu ook
een mooie cd-rem geperst.' propvol onge-
sensoreerde verhalen en tekeningen van
Foob. Het schitterende sdlljlje Is te koop
btJ het Besloten land.

Hans en Griet (het ware verhaal)
Toen Hans en Grietje door het woud

liepen, In het gezelschap van hun bedroef-
de vader, wist Grietje dat het de bedoeling
was dat ze in dit donkere, angstaanjagende
bos zouden worden achtergelaten. Grietje.
die nlct vau gisteren was. zei tegen haar
serebraalbelasr brucrtjc dal hij steentjes
moest smijten, npdat ze later de weg zou-
den terugvinden. Hans deed wal hem ge·
vraagd werd en raapte af en IOc een steen'
tje op om hel daarna zo hard mogelijk weg
te werpen.

Zo kwam hel dal Hans en Griet] c in
hel donkere bos achter bleven. En wat kre-
gen ze een honger. Ze werden steeds ben-
gerder en het werd 001.. steeds donkerder.
Maar toen zagen re een hulsje en Ol wond-
er, het was een hulcje van koekjes, taanjes.

en zakken chips. Ze begonnen van het lek-
kers te snoepen maar toen hoorden ze een
vreemde stem.

"Hoor, wie knabbelt daar aan mijn
huisjer

"Het is de wind maar," ze; Grietje.
"Bullshit!" antwoordde de stem Cl' er

bleek een oude dame aan V:l~l te hangen.
Ze stak nu haar lange haakneus door de
deuropening.

"Kom toch binnen. ktuderen." sprak
ze. een uitnodigend gebaar makend naar
het gezellige, degusteerbare interieur.

Maar zodra de kinderen binnen waren
trapten ze In een val. Een oneerbare. Stalen
kooi viel over hun hoofden 1.'11 ll' zaten ge
vangen. Dl' hieropvolgeude dagen kregen
de kinderen alken maar hamburgers te

eten en ze werden steeds veiler. Dan zei de
heks. die een beetje bijziend was. "Ik denk
dat jullie nu vel genoeg zijn om op Ie eren.
Laat me eens aan jullie vingenjes voelen.-

Ja. Het was waar. Ze waren vet gewor-
den. Hun vingenjes waren net worstjes.
Grietje zocht dus naar een klppcnbccnt]c.
zonder resultaat. Wal nu gedaan. dacht
Grietje koonsachng. Madr toerr kreeg ze
een idee en ze Ilulstcrdc in Hans' Oor dm
hij zijn orgaantje moest laten voelen. HI1I1S

deed aldus 1.'11 stak zijn orgaantje door dl'
tralies. Maar toen de heks voelde ()I haar
maaltijd al vel genoeg was kreeg Hans plots
een probleem.

-Jaaa, veiler dan ik dacht!" kraste ll'

verrukt en ze nam het hakbijl en spleet de
killdjes hun schedeltjes.
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Dlt was meer dan Arlaer had gehoopt.
Plots begreep-hIJ wat hem te doen stond en
als een echte man stevende hij onvervaard
op zijn doel af, De moema moest het ont-
geldent Hij greep ze vast a",bter de twee
voornaoen en gebruikte al 'zijn manlijke
kracht om de slur te sperren, De butren-
knobbels van 7jJn dwalm prikkelden .....
Murskbalils guichje tot hel uiterste. Twee
nieuwe gutkstammcn ontsprongen onmid-
dellijk en slingerden zJch als hongerige zee-
kwakken rond de voorste drie leien en per-
ste ze samen tot een harde, pulserende
knobbel terwijl ze de onderkam ervan in •
een hels ritme op en neer pagaaide. Voor
Arlaer hel besefte begaf zijn gok het met
een luide knal. In een tasure stuiptrekking
plooide hij de moema en bracht de fnuikeo
naar zijn slorbolben.

"lk praai! Ik praai de moema in het
vocht van een rijpe gakradll- brulde hij nu
bloedgeil. -Nogl Zeg nog zulke dingen!".
piepte zij,
-n lijm twee van je gulkstammen aan

een paal en sla erop met een zweepje ter-
wijl Ik met mijn dwalrn achter je ekscstak-
ken streel."

'Stopl stopt Ik kan niet meer" smeek-
te Murskbalü maar Arteer was unvermurw-
baar: "Ik vang je fnuiken in een wurger en
gooi ze wild naar achter!" •

De mocma barstte open. Een hels ge-
luid bewoog Arlaer's trilgewriduen, Samen
kolkten ze hun ekstraktles in de lussenklier
en vervloeiden hun ebbmgen langs de zij·
kanalen die schuimden van plezier.

-0.11 was goedl", zei Murskballl enige
tijd later terwijl beiden voldaan een kink-
stokje deden. "maar aan dal stukje met die
rijpe gakraar hou ik je nog. k

-
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Leuvense stadsbib verhuist naar Rito

Thuishaven van de cvberlezer
ae centrale openbare biblioteek

vall de stad Leuven vond in
1937 een geïmproviseerd DIJ-

derkomen in het voormalige Vicus-
college ;'1 de vonderketenstraat. Zestig
jaar later zitten ze daar n09. Bijko-
mende diensten moesten nooaeeawon-
gen ondergebracht worden in andere
lokalen, her en der verspreid over de
stad. Oök her stadsarchief, wegge-
propt op de zolder van hel studhuü',
barst al jaren 11;' zij" voegen. Br is
dus een probleem. Iedereen is het er-
over eens dat Leuven snakt lIaor een
groot multlfuntaloneel qebouw waar-
in zowel biblioteek als archie] kUIIIJtli

in ondergebracht worden, en waar ook
plaats is voor extra kulturele aktivi-
reilen. Het lodderig oog van de Leu-
vense burgervaderen dwaalde Ol'er de
stad en viel neer op het Rito. gelegen
dan de Rijschoolstraat, Nu is '.el RUo
niet zomaar een gelJOtllv. maar één
VOIJ tie weinige Belgische bouwkun-
tlige realisaties van Henry van de
Yelde (1863-1957), coryfee \-'aIJ hel
modernisme, een lIaam die in hef hui-
lenland evenveel eerbied afdwingt als
die \'an Yicror Horta.

In 1935 aanvaardde Van (Ic velde van het
Leuvense stadsbestuur de opdracht om een
ureuwe Technische School. het Rijksinsti-
tuut voor Technisch Onderwij-, (Ritn) te
ontwerpen, in 1942 was het gebouw nf, In
1984 vcrnet hel Rito de Rijschuuhtrall1, hel
gebouw kwam leeg Ie staan en verkommer-
de tot een verlepte betonnen bloem, Na
veel vijven en zessen en na het organiseren
van een Internattonale p,elitie werden de
straatgevels van het gebouw beschermd als
monument en het hele gebouw III~stads-
gezicht.

Nu is 368,264.710 frank uitgetrokken
om hel gebouw IC renoveren en aan re
pa~'iC1laan zijn uil-uwe Iunkrtes. De eer
komt toe aan de imcrnarlonaal gercputcer-
de Antwerpse architekt Gcurgl><;eernes. dk
al ervaring heef met restauranes van ge-
bouwen van Van de Velde, Het is onont·
beerlijk een nieuwe funkne Ie vinden voor
een dergelijk gebouw - tunkûetooshcld Is
alle vaak de voorbode van verkrotting. Ben
nieuwe funktie brengt nieuwe etsen en dus
aanpassingen met zich mee, De grens IIJS-
sen de aanpassing aan riteuwe bchoeften en
het vemtcugcn van hel autentlcke karakter
van het gebouw is evenwel vlug overschre-
den. liet inpassen van een biblioteek in dit
luchtige SChoolgebouw lijkt echter een zeer
goede zaak, aangezien deze nfeuwc funktie
l'enzelfde ruimtelijke openheid als hl" ge-
bouw zelf draagt.

Wat rijn die nieuwe bcheetten dan? In
eerste instantie wordt natuurlijk gedacht
Jan de gebruiker. De nodige ruimte om
tentoonstellingen te urganlseren en l'en
praathoek te insta Ik ren is er nu wel. Bin-
nen twee jaar zou er ook een cvberkafee of
een leeskafee moeten zijn. De bedoeling is
het Imago van de biblioteek van een dorre
afhaalplaats van boeken te hertekenen tOl
hel beeld van een gezellige orumoenngs-
plaats waar je aan alle mogelijke infonnatie
kunt raken. Het informatieve karakter is de
ware reden waarom het stadsarchief en de
bibhoteek worden samengesmolten: "de
uitdaging bestaat erin hun traditionele
taken te herscheppen In een kompleet
nieuwe orngevtng", aldus de perstekst. Het
nieuwe gebouw wordt de thuishaven van
-de zoekende lezer, voor de lezende rocker.
die geïnteresseerd is in wat zich, gisteren en
vandaag, In de wijde wereld van en rond
Leuven erspeen-. Het nieuwe gebouw m04!I
een knooppunt worden, vandaar dat er ook
veel energie wordt gestoken In de automa-
tisering van het blbhoteeknetwerk.

AJ deze vernieuwingen hebben ver-
strekkende gevolgen voor het geteisterde

-

••
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gebouw, dat sinds 1984 leegstczn. Zo is de
draagkracht van de beturmen konstruktie
absoluut onvoldoende. en wordt de tnweu-
dige struktuur van tiet gebouw _ noodge-

dwongen, Om te
voldoen aan de
huldlge noden-
volledig afgebroken
en weer gereken-
suueerd Dat
betekent dat ook
de glazen binnen-
wanden, die het
schoolgebouw haar
transparante ka-
rakter verleenden,
moeten worden
uitgebroken. Een
gedeelte zal her-
bruikr worden hij
de rekonstruktie,
als voorbeeld van
noc hl't oorspron-
kelijk was. i){.

meeste glazen
wanden zullen
echter Jll~ats rui-
men voor tussen-
muren. Hierbij
1111>(·ter wet een
onderschejd ge-
maakt worden
tussen de straat-
vleugels lilng5 de
Dil-~ble- en Rij-
schoolstraat ener-
zijds, en dl' dwars-
vleugel die de
vorige twee ver-
bindt anderzijds. In
hel gedeelte langs
dl' RijsdlOolstTilat.

dat beschermd is als stadsgeztcht. worden
zoveel mogelfjk originele dementen -
vloeren en tussenwanden - belruuden. De
betonnen draagsrrukruue wordt daar ver-

srevigd mei meralen balken.
In het russengedeene wordt alles ge-

rekcnsrrueerd, omwille van het feit dat de
bIbhoteek en het archief hier hun onder-
komen zullen vinden. Het gewicht van de
boeken kon immers onmogelijk door de
huidige konstruktie gedragen worden. De
vleugel langs de Diestsestraar wordt deels
gesloopt, In het nieuw te buuwen gedeelte
zal een kafetaria voorzien worden, op de
plaats van het huidige (niet oorspronkelij-
ke) sanitair.

Professor Luc verpeest van het depar-
tement Architektuur, Stedebouw en Ruim-
telljke Ordening heelt er een goed oog in:
"Het is onvermijdelijk dat een deel van het
gebouw gerekonstrueerd moe! worden,
Vijftig jaar çud beton is nu eenmaal een
kwalitatidbndermaats produkt. vergeleken
met de huidige produkuckwalücu. In de
monumentenzorg beweegt er trouwens
zeer veel(wat een tiental Jaar geleden kWJ
rekonstruktie niet zou gekund hebben,
wordt vandaag d",dag als realistisch, haal-
baar en 7.dfs wen~lijk beschouwd, omdat
het nu eenmaat beter is van een gebouw oi,
een vcrantwoorde wijze te rekonstrueren
dan hel te laten verkommeren." Tegen
1998 zou de rcsraurcuerrekonstrukue een
kit moeten zijn.
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~ zoel(erljes .
"You eau walk wllh your h ..ad in the douds.
but the world is down JI your sneest Nil:k
Sfaughter
"Help, Iedereen kent mijn edur naam. elyde.
VTv all of you: so long, Iarcwell! gonrue and
elyde.
.J Wie heeft er op weensdag , mei een ring
gevonden op of rond de Iakuheit Sociale We-
u:nschappen? Laai me aub ïers welen. An MI.
chiels. vlanungenstreat 26. Tel. thuis 53.21.10.
" Helpt Iedereen keilt mijn echte naam. Clyde.
" Nogmaals smakelijk .. ten Pati·rati. clvde.
.J LflK ZOI!kleen persoon. Im90 groot. mei
lang blond haar. Deze heelt vernielingen aan-
gebracht In Heverlee en m de goede verhou-
ding met de buren van.de Gnorgl verpest.
.J zeg es Poli.::. hoe zit hel nu met dienen E-
mail? Oe roze pamper.
" Magple Vlam. Duitsland wacht. stel ze niet
teleur. En OIlSook nlet: auf wtedersehen .
.J I)()($ any ene know what the problem is?
.J Ben, dal van uw fiets Is nog maar een op-

.j Voor al uw tikwerk, snel, goedkoop cn vak-
kundig. Tel 20.56.26. •
.J oe tee is dood. INl\ie lJ;1
.J -wte (IOU een boompje heeft geplant. heeft
niet tevergeefs gdeeld· 1.ciLurher.
.j Aan Rohin Houd: stinkende gouwe (met ou)

heer Chelidonium Maju5. Nogmaals bedankt,
Clyde. (0110wiet, Ikke)
v Anyone know why rhls is Ihe case?
v aceboe die de godganse dag Garfield loopt
te bemoederen, Steggie die -van kever speen"

(mei zijn zus dan nog wel], 'rechnckoen die
~ direkt "nurse" gilt uij de minste blaar,

Bert die 'lijn fiets in tweeën "fi~t5t',
Koekoe ... jah, xoekcet K4 waar is jullie
nivo? De ondertekenaar (de persoon
dic dit alles verdraagt] laai weten dal
hij mvc's verzamelt op lijn kot. Gclie ve
er enkele af Ie halen.
,J Dagschotel? Gemeenteraad mei rij~l.
.J Seminarist tot in de kist.
.J Aan Dynamo-gaand Leuven: veel
regenpret.
-.j Aall de rest: metal up your ass.
,J Laatste kans: 200% afslag op knappe
X lIIel blonde lokken in "The Real
Here'. utestsestreer 2.12.

wanner. Hel sertcuze werk konit eraan, The
Gianl KIller.
,J Boertje (oeps. r vergeten). bedankt voor
uwen Van Gogh. Ikke.
v Bonnic. ge moogl kiezen hoe zacht een
1.dchtaardige invloed is (messen e.d .
kunnen danr ook bij horen). Ikke.
,Iuonrue. gelieve echter geen
virussen in te zetten. want die
krijg ik dan weer over. Ikke.

,J Technokoen. waar was Je 0l'
je eigen ilflt"rp.lrly? Garfield .
Y Ik wens iedereen die van-
daag (nog) nter veneen een
gelukkige oujaardag. vooral
de Prunus Serrulatal Ikke .
.J De dood is de mogclljkhetd
van de onmogelijkheid WIT)
verdere mogelijkheden.
,J Pteter. ge kuru misschien
het uleuwsgl('rig aagje :zijn •
Ikke .

• agenda & ~ ad valvas
MAANDAG
18,00 u PERFORMANCE ToonmOlllcnt door

studenten ...an het 'Perfom1~I\ce Educalion
Program'. [n de ZoiknZilaL A.en~rg-
insliluul, NaamS('51raal 96. toeg. gratis. org-
SIU('. res. 20.IH.33.

20.00 u VERGADERING Info·avond 'Naar een
algemene Slaking'. in AV 91 12, org. Mllilant
Linki l.s.m, ALS.

20.00 u VERGADERING Spagheni-o;-lc;nlje.

ing;,"g DoIllUS TIenSC'Slraat. org. Het goece

sllQor.

21 00 u PERFORMANCE 'rccnmcmeur door
studenten ...en hel -eerrcrmance Bducauon
Program'. in de luilell1aal, ArenUcrg-
illslllllUI. Naamscstraal 96. teeg. gr~lls. erg.
Stuc. res. 10.31.31.

DINSDAG
10.)0 IJ TEATElt Oe Vereeniging spcth'))(,

He .. IK OC6RUlI<
GEWoolf H!Jf,j
P€RSVRjH€\D •.

)

-_
•

CRIMEN • tol 22/050111 00.00 u; I~'~h schrijven [of
toch proberen).

• Themamaand- studeren dat de stukken eral
vliegen.

NFK
·15105 om 17.00 u: 'Ik-zou-mjju-tcsis-
va ndaag-hebben- moeren-mdlcnen-
reûekuemomem. in hel sekretariaat mw.

PIETER

VRG
• 15/05 om 22.00 u; Flcidhilily geeft gratis
val in Huis der Rechten.

VTK
• 12105 om 20.30 u: zwanezang In waaiberg.

... ':#0 qtll-t

vuegemer', in Vl;uninllellStraal IB. toeg,
3001200 org. SIII(', lnlo 20.81.33.

WOENSDAG
14.00 u fiLM 'Hel meÎ§je meI hel rode haar'

(19811 van Ben Vcrbollil meI genée Soulen.
dijk o;-nPelerTUinman, in vtaams Fi[mu)Cum
en -Areh[d. lOeg. 501)0/20. org. Vlaams
FiJmmuSt'um en -Archief.

20.00 u FILM 'Hel meisje mei her root" haar'
0981) van Ben V(rbollg lIlel genëe souren-
dijk o;-neeree TUinm.on, in Vlaams Filmu$Cum
en -Arch[ef. teeg. 50/}0/20. org. vlaams
Ftlmmuseum en -Archid.

20.00 u TEATER 'Rakel lJaar de maan' (1938)
van Clilford Ode15 dopt TeaIer Malpenu[$. in

Stadsdtouwbufll, loes. 400. org. KC Leuven,
inlo en res. 22.21.11.

DONDERDAG
2000 u DEBAT O...tr h..1wel en w......... n ksbi-

~che retaues. Een tevendlge uitwisseling over
de mogclijkhC'den. uitdagingen én valkuilen.
mei ~gcleidlng van Mips Meyntjeos. [n"kf
Romaanse I'Oon. org. labyrint,

20.10 u TEATER '1Stuk dal ... sruk Î§' dom
N[euw Wc;~I. In Sluczaal. teeg. 100/200. org,
Stuc. inf020.81.H,

ZATERDAG
11.00 u FUIF Lesblënnetuil. in de Blauwe Kaler.

Hallengang t, org. Labyrint.

TIensestraat 88
3000 LEUVEN
Tel.: 016 123 70 02
Fax: 016/23 96 76
Maan. tot Vrij.: • tol 1. uur
Zat.: geslaten

Tiensestraat 118
3000 LEUVEN

Tel.: 016/23 70 30
Tax: 016/23 34 31

Maan. tot Don.: '.00 tot 22.00 uur
Vrij.: '.00 tol 20.00 uur

Zater.: 10.00 tat 17.00 uur

WANNEER DE NOOD HET HOOGST IS
IS ECO-COPV NABIJ ...

~

~

~

LANGER OPEN

AllE TYPE INBINDINGEN

UITPRINTEN VAN DISKE I IE
(ook vanaf Zip-drive)

KlEUREN KOPIËN

e Y910 Jaargatlg 23 ti" JO dd. 12 mei 1997

PANIEK KOPIËN
Thesis in 4 uur (mits toeslag)

•

11
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dal Ik dat nu probeer 1("vermijden of zo,
maar het speelt gewoon niet meer 1.0 sierk.
ik gebruik mijn 'Tom waltssiem', maar ik
heb daamaasr nog andere 'Stemmen', an-
dere manieren van zI08('11.-
Veto:}'IrJt --,-waar wut/' de dBUS-qft."iu/oo,F UI
de vrr$([jjkin!](11 dIt mrt Je rigm loI-uk gemaakt
Wt>rdm?
eerfens. «Dat weegt helemaal niet zwaar.
tenzij als dEUS een heel slechte plaat zou
maken. maar die kans is heel klein. Ik voel
mij nog altijd niet helerneallos van dEUS.
Gisteren deed ik samen met de Klaas een
Interview voor 'Oor', en die gast vroeg ons
hetzeude. Nu, op dit moment is er maar
één nummer van dEUS waar ik niet aan
meegeschreven heb. Aan .11de rest heb ik
meegewerkt. dus ... Voor de Rudy is dat tee
anders, die Slaal al één plaat achter. Hij zag
het werk al okt meer zinco toen hij er nog
in Uil, en had zijn vertrek ook al een Jaar
op voorhand aan ons aangekondigd. We
hebben dal dan stllgehouden, want we
hadden nog heel veel optredens op het
programma. En als nen gentleman ~ wat
de Rudy loch eigenlijk wel is ~ heeft hiJ
dat gewoon algewerkt. Bij mij was dal
anders, dEUS neemt al je tijd in beslag. en
Ik wilde meer energie besreden aan mijn
eigen groepjes .•
Veto: Wat InlJakt ltIu::itk prfCin 9rNd?
Carlens: «Soul. In alles: IîIms, boeken, mu-
ziek. Je kan niet uitleggen wat dat precies
is. Ik denk ook dal heel slechte muziek mei
goeie teksten nug wel kan, maar omgekeerd
niet. Behalve dan mtssenren de Red Hot
Chili Peppers ...
veto: HOf uhrijf jo' den !JoNJt SCn,'1ttkslffl? '1 Is
IlIIemdtlijk toch "11 bUIJt als p,v:!:lt; sets In ern
kl'rlilijdspawle sc.mmballnr
cartens: «Ik heb nonit spijt van iets dar Ik
ooit gedaan heb. Dat 70U ik vreselijk vtn-
den, Je hebt natuurlijk wel een soort van
naïvucn die Je sulaan vcrtte-a. Je wereld-
l.....eld wordt gekoncenrreerder .•
veto. Me/I-\'ie l,lU jo' 14'0'1ttns wil/m $olmen·
werken?
Carlens: «Ah. mCI Beck.»
Veto: Wij ook.
Carlens: dk heb dat gistl'rel1avond Loe~lo·
ten. Of met Mark $andman. Die had bijna
nog 'In a Bar. under the Sea' geproduccd,
Maar eigenlijk wil ik meI nièllland samen·
werkcn WIJ hcbben een heel

Zita Swoon illustreert de stomme film

"Nu kan ie tenminste muziek maken,
want de mensen zijn stil"

gere Moondog Jr - een
kreatie van Stef Kam;'

Carieus, die daarvoor opstapte bij
dEUS - werd omgedoopl lol Zila
Swoon en is sinds vorig jaar op toer-
nee met een nieuw projekt, De groep
schreef ell speelt nu de skore bij 'Sun-
rise: (1927), een stomme film uit het
repertoire van Wilhelm Friedrich
Murnau, die een mondiale cultstatus
verwierf met 'Nosîeratu. eine Sym-
phonie des Grauens' (1922). In teglm-
slelling tor die eksperimenteei-ekspres-
stontstiscne. uitgepuurde film is
'Sunrise' een zeer klassieke film met
een kameravoering die het menselijk
standpunt sterk benadrukt. Een klas-
siek litfdesverllaal word, geprojek-
tcerd legen de aclltergrond van de
modenle grootstad: toen een nieuwIfenomeen. nu haast alledaagse kost.
Op 28 me; wordt deze film, begeleid
door de live muziek van Zita Swoon,
in Leuven vertoond.

Een zichtbaar vermoerde SIef Kamll Carlens
- bijgt"Slaan door vriendin Laurcncc en
een kom groernesoep - over lll~plrat~e,
muzikale ambities, Tom watts. voko Ono,
Beek, songteksten en kunst nier grote K_
Veto: Vol.'1tns Tom Barmall rMp/ /I~ nieuwe
groepsnaam het buld (lP I',m een cd mtl een
lak}t I.:1JUdat jo' er gratis bl}kriJ,<lt MI/tlr wal
btukmt hrl f/!ltIIltjk'!
Ster KamJl carieus: «Ja, dat van den Tom-
mie was wel grappiK, Zita SWOOIl hetekent
'de gc-lukkigr- snelle die hevig verlangt',
'Zilil' I~oud~riek5. Swoon Is Rugels. Ik had
mijn hart verpand .lan de naam Muondog
Jr. en ik vind het heel jammer dat we die
moesren veranderen. 'Zita SWOOII' heeh
voor mij nlet echt een speciale OClckf'nh,
maar dat komt nog wel. De naam van l'en
gr<lè)) staat \'(l()r ct'fJ aOlnt.l1 nurnlllefl;, en
muzikantl'tl dk samenwerken._
Veto: ZO/l/s k'hlVt/w dit IftJB in_qd,'ptn MOfletl
wotdm

veto: Hebbtn jwll~ allt mUllfk s~iaal \-oor d~
/i1"'lI('1rhrrwn of ruds btslalJlldt stukktn ge·
brulke
carlens: vwe hebben eerst dl' film gezien
en ziJn dan met een aantal roemen samen-
gekomen voor. de muziek. somrutgen had-
den nog wel war liggen, muziek zonder
duideUjke bestemming. als relejoonkrab-
bels. Daar hebben we wat van gèbnllkt in
de IUm. Andere muziek was echt gemspi-
reerd op de film, soms schreven we tijdens
hel kijken. Maar het is ook ahijd de bedoe-
IIng geweest dal de muziek op zichzelf zou
staan. Anders zou het nogal zonde zijn._

Liefdesverhaal

Veto: ~e /otmtf Jp«1/ zich IIlel metr ilJ kansrrt-
za/fll af, maar in kwllllrdc (tl/tra. Hot bevult d"t?
eertees. ~Ik vind dat veel plezanter. daar
kan Jè tenminste muziek maken want de
mensen zijn stil. Gisteren speelden we in de
Paradtso In Amsterdam, en dal Is wel een
echte rockzaal. Maar we hadden stoelen
gezet en het publiek luisterde en keek naar
de film. Soms letten we daar aeu niet meer
op, want wij hebben die Hhn al honderd
keer gezien, maar voor de mensen is het de
eerste keer.e
veto: Waawm h~bbtn jullit gekoun om mu-
zitk ft ",aktn bij '$unl'l.St':>
cartens: «Er rijn ons een paar ätms veorge-
sretd. waaruit 'Sunrtse' ons het meest aan-
sprak, Hel is gewoon een goed Heldesver-
haal, heel ongekunsteld. Die ûlm Is 1.0 men-
selljk dat het bijna bevreemdend ovcrkonu.»
Veto; WtlkL zijn jouw f41IV"~len van dit ml!m~nt'
cartens: «Ik heb net wat platen gekocht
waaronder 'Double Fantasy' van John ten-
non & Yuko Ono .•
Veto: Httft de "'I/Zlek dl~ ,It brluislnt illl'liJt'd
l'p j~ti,qe1l werk? Op somllll,qc nlJmmerl lijk! hel
wrl of jr 1\1111 W,ûts !J'5Ulllpli'J lubt.
Carlens: «vroeger wel, Jun had je zo'n
nieuw nummer waar je keihard op kon
kicken. Dan dacht ik somc van 'die mens
wtllk wel zijn'. Dat had Ik ook met boeken,
een boek kon dan mijn nieuwe bijbel wur-
den, Ml" muziek noemen wij dat 'vf)cal
sampling' - den "fommle Ilt'dl dJt uitge·
vonden ~ eTl Jat heb ik wel mei Tom
Wails. Je Joet d<ll dan niet zo bewust. maar
het woord valt dan wel. zoals "I sklpped the
part aboul love" in hel nummer 'Via' Niet

Ik ga wel een dut'! zingen met Tom Barman
op de volgende plaat. Maar dan moet één
van ons dat nog schrijven, natuurlijk. Wr
hebben nog nooit samen een nummer ge-
schreven. dan zouden we meteen ketharde
ambras hebben. Eén keer hebben we dat
wel geprobeerd, toen ik Tommie voor de
eerste keer ommoeuc. 't Ging over HLller en
over het Fta, een keislechte tekst was dal.
veto: Wao/ Wil Jt' mtl Jr muzi~k ""11 grr<lA.m?
Carlens: ~Hel goeie aan muziek I~,d.n je
nergens !llO(~tgeraken, Ik wil gewoon heel
mijn leven muziek blijven speren. ,\-'aM IJ..
wll misschien wel een beetje meer ~uk\t·~:
meer In het buitenland, In betere 1.,)kll.
Niet dat hel miJ tegensle-el.l om in het
noorden van Duitsland in een klem zaaltje
te spelen, maar dal mag toch crgl'1l\ W(']
een ~tr~fdoel ZIJn,..
Velo: MIJIJrjt /tml wel uit dEUS grstupt tom Jt
dat ,1011het hl'rtjken was.
Carlens: "JiI, maar dan had ik dat niel met
mijn ~gen muziek kunnen doen. We 711l1en
dan uiteindelijk wel Zien of dat l'en goro('
keuze is gnl't'~I.!
Veto; H~IIz,11er uil~inddijk op d~ ;raft1tflT
SIi1/m van lal/. SWooJl'
cartens: "Alles w.lf ik doe is iI[IIjd veel,
veel. \ecJ. Ik heb heel veel nllJlg om lctv IC
kunnen Leggen. 'I ZUUUiteindelijk een
soort collage worden mei woerden. Im()'~...
Ok zullen dan uiteindelijk wel reggen wal
er gezegd moel worden .•
veto: Heb Jo' I/l',o/prl'jtÁ/m op stapd staalt"
cartens: "We hebben ook muziek gernnakr
voor 'Rosle', dl' eerste langspeelfilm van de
Antwerpse regisseur ramee 'roye. Maar ik
Den niet zo tevreden over de uitelnddiJl.e
montage van de film,.
veto. Heb J~meer vrijheid als je l"1,, SQUIIJ·
trark maaÁI?
Carlens: ~NI'C,TIet veel minder, Je werkt
altijd voor Iemand anders. Regisseurs heb-
ben altijd een crew van derlig mensen in
dienst, die voor om hel even wie werken.
En ergens verwachten regisseurs dat dan
ook van de komponist. Ik kan dal perscon-
lijk niet, Ik word daar niet goed van, De
filmwereld draait ook veel meer om geld
dan die van de muziek. Maar Ik neem voor-
$le1J(:n @iIDdwd t;lflSIÏj: lil ovcrwejina."
Veto: I'oor wrikt {i/tri had jt graag dt ",uûtk
gtsthrrvm?
Cadens: 'Breaklng the waves'. Dit' film,
da's een levensvisie. Dat is groots- Er rijn
een paar van die echt sublieme IIIm~, Ik
weet nÎCI of ik dal wel waard ben om dat te
kunnen, hoor. Daar moel je eehr wel ge-
niaal voor zijn,.
Veto; Scharjt filmmuzitk dali heg« In ckln
gnvonc mulitk?
Carlens: "Ja, zeker . .Mijn vader heett mij
altijd gele-erd dat echt grolt" kunst njet zo
vaak gemaakt wordt, Eén keer om de hön-
derd jaar zal veel zijn.~
VE'to: Wal is dan «ht !JtVle kunst van dtu «IlW?
Cadens: _Deze eeuw is er wel echt heel
vee! gemaakt. maar 'Breaking the wever
hoort er wel bij. Die film was bijna een on-
prettige ervaring. Ik zal me daar een bt.-etje
IC martelen tijdens de film, als entertain-
1llC:1I1.Het greep me te diep. Ook 'Kermis In
de her, een toneelstuk van de jonge rcgts-
seur en danser Koen Augustijnen dat ik 111
generdam hcb gezien, was van hetzelfde
nivo. Die kerel i~ecru gentaal.s

Ann Bries
Joris Jenssens

Op 28 me; MI 20,00 /I kalljt 'Sunritr' VII/! 1Y.r:
Mllrnau gaan btkijktn in dt Sladj.h(ll/wblJrg
Zita Su,t>on l"r;t/iw mor dt mUlitk Metr mfo
bij htl KC Leuven, ttl 12.21 IJ.

Gralis naar lila
Swoon
Wie de lijm -sunrtse'. begeleid door de
rnuzh-k van Zit.l swoon. gratis wil mee-
maken, kan hij veto terecru. Wij hebbeu
Ikn vrijkaarten liggen \lOOfde Ildheb·
bers die zich op dinsdag 13 mei IlI~scn
Iwee en vil'r Illtt hun liefste glimlach
komen .:lOIllbieden in het redakticlul..aal
van Veto (tanden poètsen heIpi).


