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Sociale Raad buigt zich over stages en verplichte ekskursies

Stages KU Leuven versterken Manheus-eflekt
eersellmende krinqverantwoor-

delijken en studenten hebben
de afgelopen rwee jaar af vaak

JII'" o1lgelloegengel,;t over (Ie proble-
men die er bestaan rond stages en
verplichte ekskursies. De ekskursies
wort/en te duur bevonden en over de
in/wild, duur. evaluatie en kostprijs
I'all de stages blijkt de grootste ondui-
delijkheid en omekerheiä Ie bestaan.
Binnen Sociale Raad (Sora) houdt een
werkgroep ücn bezig met deze proble-
matiek en deu probeert een jllzjclJt te
venven'l!n in de Iretl uiteenlopende
stage- en ekskursie-taestanden die op
de verschiltende [akutteiten heersen.
De bt!áoe/i~/g_i_!-_t?!." ~e_1 In_oselijk
krl"ljlm hintNJ Ie bnT'dcJcnt "tI einde-
lijk eens te werken (JtUl een duidelij-
ker algemeen beleid.

kosten te betalen. in staal zijn beter onder-
wijs Ie volgen: 7ij die het niet kunnen
betalen, vallen uiteindelijk uit de Dom

Portugal

Op dit moment i~ de Informnnc over
stagcs gebrekkig. Dl' potentiele Maglal~
worden over het algemeen onvoldoende
ingelicht over de Inhoud van de stage. de
mogelijke stagcplaal~{'ll en dl" ~lagekn~1. de
stages in het buitenland en de kon'\,l..kwen-
lil:"~dil:"daaraan verbonden lijn. dt' tijthtip·
pen van dl! ('vaIUalie en de evaluaücprocc-
dure, de inhoud van hel ~ta!<wver,la~ en het
belang ervan. Veel studenten klagen over
hel gebrek aan Ieedhack: lij vragen 7i~h af
waar l.C met hUI1.l!r()t>lclJl~·11Ieredit kun-
nel"! "\t",krlten el"! ["I,nfO m.lkm ondo:';.
!ing atspraken en elke f.lkuhdt Ix~hiJ,.1 wd
mer een eigen regiernemermg. lIel gebrek
aan koordmatte en dl.' kornplexueu van lil'
roestanden die de ~lagö vcroorzaken.
rnaken dele merene tot een IlU.....men-
hangend kluwen waarop weinig komrolc
beslaat.

Op Je Iakulreu Gt'llcc~kunde ht-~taa[ er
nochraus een "stage-koordiuauc-ccntrum"
Dit geeft brochure, Uil, organiwcrt "er~ade-
ringen en begeleidt dt' ~tudenten 10 goed
en zo kwaad het kan. Dil vcrhtndcn niet
dal veel -rudcnten genl'l'~ktllld{' met een
serieuze k,HU n-rugkonu-n van h~1I1stage in
hel binnen -ot bultenland. l.iJ 7iJn vaak
overgeleverd aan de tntome regelingen van
de deeberrettende ziekenhuizen waardoor
men in het ongewisse blijft over de stage-
duur (twaalf of acht mailnden?). dl' stage-
inhoud (aklic\e medische p.lrlicip.llÎt' of
paplerwerk'ëj, de vergoeding teommige
zieken huilen geven helemaal geen vergoe-
dingen). naar er vanuit de KU Leuven am-
per lets wordt vergoed, hhjven etudemen
uit minder begoede milieus meestal verste-

r----:;=---;;--;--::---;:---::--::--~'-_=_---__, ken van een (dure)

Eredoldaratenbek.d

"De kostprijS van ondcrwqs 111(1(.'1demokra-
u-eh l1jn. Iedereen mllel dc kans krijgen
om \"ul)!en, liJn kapacncrtcn IC studeren
zonder dat financiele drcmpelv je hinde-
ren", LO luidt het 'ondl'n\lj~~"l11dpllnr \.111

de Leuvense Overkoepelende Krmgorgaui-
cnte (Luko) ~imh dl' gell1l'l·INhappdijkl.'
algemertl' I'l'rg.llkring van SocÎak R,lild en
Kringr']<ld \1,111 l"int! \lnrig akarlemlejaar.
voor een jaar uutvcrsnatrc tlpkiding betaal
je dit 1J,]r in L('u\"C1l achnteudutzcud frank,
Jaar korru-n no,;: eens al dl' kosten voor
kursuvsen, boeken en hel vervoer 1)1hel
\"I'rb1ijl öp kl)t In Leuven bovenop. Als je
aan een upleldtng begint, 7011 je dus op
voorhand moeten WClI.'n"Val je in de
komende \11'r Int teven jaar Ie wachten
staat. Ook wat betreft .staKt"Sen ckskursles.
Extra KO\!Cn kunnen een faktor lIjn die hel
Mattheu~-effekt versterken. Hel komt erop
neer dat lij die het geld hebben om extra

stage in het builen-
land.

KollokatieTradlliun«lrl'tl..t de xu Leuven up ha.ir p.ltfoonsknt. Ik tweede
februari. haar er e dukwr'lrn ult. De voornaamste .,lauwerde
wurdt dil jaar Muh.tnur ...d vunus. de voorzitter van de Grameen
Bank In B.ngJ.dnh. Of' Gramre-n Bank wordt geprneo omdat die
zich eksjllkiet lilt de- - in Bdngl.ld~h overvlordlg aanwniBc-
met-vermugenden rkht. Yunus'~ bank biedt de armt'n kklnt" jentn-
gen aan. die hen dikwijls in ~taat stellen een ultwq uit de armoe-
de te torseren. Oe bank ren ongeveer twee miljoen leden en is &aD-

wezsg in J'.i 000 dorpen. De KU Leuven oordeelt dal de tdeeën van
de Bengaal bt"langrijk zijn voor 'een ekonomjsen verantwoorde en
reali~II~I:ht' bt'nadt'nng van hel probleem van onderontwikkeling'

Ook de SlemrM-l~n Helnnch ven Pierer krijgt een ere-
doktora,u VIM;)rdl:' dot'ltrdfendt' manier waarop hij Siemem "er-
nleuwd heeft, namelijk ronder sociale drama's Ie veroorzaken. De
ovenIte twee laurealen lijn Amrnkanl""n' de medicus John Thomas
PoU~ en de komroversrele. maar venueuwende epera-regisseur
Peter St'lwn. Eén van de komende weken wijdt Velo een uitvoerig
anikd aan de" gelauwerden.

Will betreft de
ckskursles (die vooral
de geologie-geografie
en archeologie-
studenten ICbeun
vallen) zijn de sru-
denten overtuigd van
het nut van verplich-
te ekskunies als on-
derdeel van hun op-
leiding. Bij de studen-
ten bestaat de wil om
zelf in redelijker mate
voor 'een deel' in de
kosten Ie voorzien.
Onlangs voerde de
KU Leuven de(bd)

studente.weekblad va. do Leuve... O.. rlloepel •• de Krilaol1la.l.auo
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Dt Jnl,o/Probltmariek Jl.:lttl a/ mJ:t/c wekm In he' rnidJdpJDrJ \',U1 dl: bdan9sltI/infl. Dt mtlad,mf>r·
handeling is na; nuds mrr wtl/rlijk. 9'fI:JC/d Intussen s/,m men in LUIk mei Uil tb~nmmt ~"",r
!Ira/IJ. htroÏnrwn:trrkkill.'# Zie p. 6- 7. rJ...,., JtrlX1l LWfflS)

'zesduizend fr-regel' In. Deze regel bepaalt
dar aan studenten voor hun verplichte eks-
kurstes per akademiejaar slechts een biJdra-
ge van duizend frank per dag gevraagd mag
worden, mei een maximurn van zes dagen.
Deze regel schept voor de studenten de
garantie dat zij niet meer dan zesduizend
frank zulten moeten investeren. Toch schui-
len er eddenjes onder hel gras. Studierich-
tingen waarin voorheen meer dan twintig
verplichte ekskurstedagen per akademiejaar
voorzien waren, mogen nu omeeet nog
maar zes te betalen ekskurstedagen organi-
seren, tenzij de betrokken fakulteit de bij-

komende dagen financiert. Waar vroeger
twintig ekskursledagen per jaar nodig wa-
ren als onderdeel van een volwaardige op-
leiding, moet nu dezelfde Intormaüe op zes
dagen overgebracht worden, tenminste als
deze regel Slrikt zou toegepast worden.
Aangezien deze regel in de praktijk. niet
zonder extra middelen toegepast kan wor-
den, blijft de regel In verschillende getrof-
fen Iakultehen enkel teork. Prindpieel zijn
veel studenten van oerdeel dal zij voor hun
opleiding geen extra belastende bedragen
moeten neenetten. Hel is niet opponuun

vervolg op p. )



• lezersbrieven
Alle lezersreakues kunnen bezorgd wonjen op he! redakuesekrctartaar In de

's Meiersstraat 5,3000 Leuven en moelen véur vrijdagnamiddag 16.00 IJ htnnen Jjjn,
llefst op dïsseue o! via e-mail veto@vl'lO.studcn!.kuleuven.3ebe_
De brieven moeten betrekktng hebben op in Velo behandelde onderwerpen of op

Leuvense (studcnten-jaktualitcir. Anonieme brieven komen noon In aanmerking: de:
schrijver moet steeds naam, studiejaar (."11 adres bekendmaken. Slechts uitzonderlijk,
en na uttdrukkeltjk en gemotiveerd verzoek" kunnen ze weggelaten worden In veto.
Brieven die langer lijn dan 2400 tekens (spaties Inbegrepen. wal overeen komt mei

± 1-5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden In prlnctpe ingekort, De redak-
tie behoudt zich het recht voor brieven niet re plaatsen.

Reaktionaire
lobby
Heeft een reakuonatre lobby afgesproken
om systematisch de vrije tribunes van Veto
in te palmen? Of is het autoritair systeem
dal de openbare opinie 'demokratie' noemt
zodanig dat alles wal progressief heel.
eigenlijk nog de smerigste ideologische leu-
gens zijn? Vooreerst was er de idiote vrije
tribune van acn cornnue. waarin hij alle
CNN-dichés nog eens overdeed in een
pseudo-progressief jasje. Hier is echter al
genoeg op gereageerd door het SJW.

Wal echter echt lliet door de beugel
kan. is de wijze waarop hij, met de grootst
mogelijke mlnachting voor het lijden van
het Vietnamese volk. stelde dat HET (sict)
marxisme verautwcordclijk was voor de
Vietnamese oorlog.

Dan krijgen we weer een toraal onge-
fundeerde aanval op het socialisme en wel
van R, Hauman. Waar hij stelt dal homo-
huwelijken geen fundamenteel politiek
probleem is. treed ik hem bij. Het racisme
daa remcgcn, i; dit wel. Hij is tegen gelijke

rechten. omwille van zgn.'pragmatische
overwegingen', Hij denkt dat een Ie sterke
aanval op het racisme in de kaart speelt van
ckstrecm-rechts. Door echter tasctsusche
stellingen over IC nemen, versterkt men
hen alleen nog maar. We weten immers
allemaal dat de 'appeasernem'<polnlek van
Chambcrlain aan miljoenen mensen hel
leven kosne. Het is spijtig Ie zien dat vele
'gemengd-rechtse polmet het met R. Hau-
man eens zijn; Kohl, vandc Lanouc. Pas-
qua .... veel dwazer nog wordt bet wanneer
hij sten dat hel egalitarisme zijn favorieten
heeft. omdat niet gepleit wordt voor hel
'recht' van een Marokkaanse Vilder om zijn
dochter uit te huwelijken. Wij pleiten geens-
zins voor dit 'recru' Dit zou autoritarisme
zijn want dan is de dochter niet gelijk aan
de vader. U pleit blijkbaar voor een gelijk-
heid die vrouwen zou uitsluiten. Aan zo'n
gelul verspil ik geen extra woorden meer,

Tot besluit wil ik nog even het sodalts-
me plaatsen tegenover bovengenoemde
auteurs. Het socialisme streeft naar meer
gelijkheid én vrijheid. Niet naar formele
vrijheid. wals in het nberausmc. maar naar
echte vrijheid om zichzelf maximaal te ont-
plooien. Met stalinisme (een autoritarisme
dat de bevrijdende ideeën van M.ux 41s
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ideologie misbruikte) heef! dil niks te ma-
ken. Velen die zichzelf progressief nocmen.
negeren echter omwille van het stalinisme
de progressieve marxistische traditie en
maken hel zichzelf zo onmogelijk om ook
maar iets tegen het systeem te doen. Laten
we echter met een poslneve noot eindigen:
zolang het kapitalisme bestaat. zal hel so-
cialisme besreen als alt erna nef. Uiteindelijk
zullen de analyses van MaTJI:. Grarnsci, Mar-
cuse. fromm .... ruim verspreid worden/en
het systeem omverwerpen. Zoniel dreigt de
totale ondergang der mensheid!

Johan van den Broek.
eerste Kan Ekonomie

Homofoob?
ue Roze Drempel. de Leuvense vereniging

van homo's. lesbiennes en biseksuelen,
heeft de vrije tribune van de heer Hauman
in VETO nr. 8. waarin hij met een zond-
vloed aan argumenten de opportuniteit van
het homohuwelijk in vraag tractu te Stellen.
vol aandacht gelezen. In tegenstelling rot
wal de heer Hauman echter beweert. blijkt
volgens recente peilingen van het opinie-
buro 'Slangen en Partners' het merendeel
van dl': bevolking hornosoksualhch nlét als
abnormaalre beschouwen. Sterker nog; Zij
hebben geen bezwaar tegen gelijke rechten
voor homoseksuele en lesbische koppels.
Dil wetende wensen wij ons dal' ook niet
in het door de heer Hauman aangegane
achterhoedegevecht te laten meesjepen.
Want ach .... De honden blilffen en de kara-
vaan trekt voorbijl

Namens D(' Roze Ilrempel.
eedrc 'tvtgat, voorztuer

Er gebeurt wat in Recmsondcrwljslaud. ten rap'
pon van onderwijsraad, een nota van de rekwr.
een rappon van de oud-rektor. een
visaaüerappon .., Een aantal lakultehen willen
kmt.t('rd-.:Jianlrn, uivocrcn in de eerste
kandldaumr, vete anderen hebben cmnigc
twijfels. onder studenten - over het algemeen
prinöpieel te-gen - brak al pratend de weerstand.
Vele studentenvertegenwoordigers waagden zich
aan de denkoefening over hoc. en of een setnes-
tersysteem in hun fakuheit ing.1tlg zou kunnen
vinden De undert uS$cn welbekende argumenten
voor ten verandering wettigden immers zeker ren
onderzoek.

Ouk bij ons in [Ie rechtsfakulteit kwam begin
okiober een voorstel ter SIIrJke op de poe·kandi-
daturen. De vergadering was echter. een beetje
tegen onze verwachting in. nict metren laatend
emoestau. Er werd een a<l.hoe·werkgroepje opge-
richt - kwesûe van rfliriënt uitbesteden en ver-
gaderen - dal een geveebt JJn~ing met het jaar-
systeem zoals wc het al zo lang kennen. Minutieus
werden de richtlijnen van onderwijsraad onder-
zocht. alle betrokkenen [prollen, monitoren en
stlldem~n) haalden een jaarkalender boven en het
knutselwerk met vakamlcs, blokperiodes. preelek-
sameris vakken en college-uren kon beginnen,

H(')('kOtlS\rukticf en goed bedoeld deze think-
tanking ook was. elke deelnemer bleef nadien met
l'en onvcldaa» gevoel achter: van hel systeem dat
als ulrkomsr werd gdOrml!ll'l'~<l. hoe
uitgebalanceerd ook, hleken dl' voordelen loch
niet zo overweldigend IC zijn. De grote truuk met
de hoed was mlsluktjr kan binnen het huidige
kader niet zomaar een scmesrersvsteem te voor-
schljn toveren dal overtuigend genoeg overkomt
De inkt van h~t voorstel WJS immers nog niet
droog ut allerlei alternatieven doken dl op.

Dl' vr.lag drmgr lKb ons inziens dan ook op
ui er niet betn andere aanpassingen kunnen kc-
men om warre doen ,),10 dl.'problemen van de
eerste kandidatuur in plaats van liet systeem om te
gooien zonder oventlig<l te lijn I'an evcntllcle
)'O,ilj(l'l' dfrktcl!. Zonder blind Ie zijn voor bel
prO[r~t dat rijsi omwilk V~11 tic ht>cllage slaagsij-
ferl denken wc imillers \(1(h dat cen Sl'ml'SteT'iys-
t(·elll tk nu al huge pr(·,tatlcdr.lns fn het individu-
alisme tltlder dt' ~tlldl'lttell nog verder zou aJn·
wakJ.erell. De Vl)urstellen V(~lr~('mestn:systemen
kunl~11vuur al, haln' revnltltirs. Je kan beter of·
wel ee-n tLlIak rl'v(llutie prl'diken (een volwaardig
rredil·\y;I(·cm bijvourbceld I. ofwrl- nog beter-

2

het jaarsysteem overeind houden door te sleutelen
aan een aantal kleinere dingen, die de begeleiding
van de nieuwelingen ook verbeteren. Het plan-
Dillemans en bet zopas verschenen vrsitaucrappen
kunnen in die zin rkhüngaanwilzers 71jn.

Auereersr moet de vrees die er heerst om
meer verscheidenheid in he! programma in te
bouwen. ve-rdwijnen. Een meer gedifferentieerde
indeling inzake onderwijs. en eksamenvormen. in
plaats van uen identiek gcstrukturcerde hoorcol-
leges. kan enkel verrijkend zijn. Bersrc-kanners
dienen niet enkel te assimileren. maar moeten van
bij de nan dl' kans krijge-n kennis te maken met
allerlei vannen van begeleid zelfslandig werken. Er
zijn in de eerste cyclus immers voldoende rellek-
tievakken aanwezig. die 11U door hun louter repro-
duktieve karakter veel van hun mogelijkheden
verliezen. Het is vaak schrijnend te zien hoe de
kreativiteit. die later in Je op!e-iding nooig is. hier-
door 1V0r<l1onderdrukt. Hel gevolg hiervan is dat
de werkcolleges in de tweede q-dus vcrwateren
tot tnoetencolleges. Daar ligl de aandacht dan
enkel en alleen op het herkauwen van wat andc-
ren al voerdeden - zoals arresten - til het voor-
be-reiden op hel eksamen voor he! basisvak. Een
werscouege moet in essentie een onunoenngs.

plaats voor geïnteresseerden zijn. die - uiteraard
gewapend met het matenaal dat reeds voorligt-
beschouwend en tegelijk probleemgeridu aan de
slag goJn.

De .i1uzet hiertoe dieu al in het eerste jaar
gegeven te worden, Geschiedenisvakken kan je
opsplitsen in een klassiek hoorrullege dat zich be-
perkt tal algemene principes. aangevuld met een
schrijfopdracht die wezenlijk deel uitmaakt van de
eindbeoordeling. Nu is het immers mogelijk door
het eerste jaar te komen zonder ook maar één
eigen inzicht aan het papier te hebben toever-
trouwd. tenzij natuurlijk op het eksamen. en don
J1ug ... Zo dwing je de nieuweljngcn akilever bezig
te zijn met de srodics. en het draagt ook Ilog bij
voor verderop. Want voor je begint Jon een paper.
meet je de bestudeerde beginselen volledi~ door-
gTUndhebben.

Een semestersysteem poogt de studenten ook
l'fI)eg~r aan het werk te zenen. maar zonder iets te
vcranderen aan het beperkte gezichtsveld: blokken
om erdoor te raken. raaseksamens - waar onze
fakulteit op dit ogenhllk geen traditie in heeft-
kunnen in die optiek misschien ook hun plaats
krijgr.:tl in hCI herdachte jaarsysteem. daar de nn-
delen van hel scmestersvsreem hier heel Wilt ge-

<f) vrije tribune
De vrije tribune kan bezorgd worden op het redaknesekretanaar in de 'S Meiersstraat

5.3000 Leuven en moet vóór vrijdagnamiddag 16.00 u binnen 2.ljn.liefsl op diskene uf
c- mail vctoïêvetn.st uden Lku 1(>11ven.ac. be.

De vrije tribune staal open voor iedere persoon ol organisatie die met redelijke argu-
menten een standpunt verdedigt of een gefundeerde mening Ionnuleen. Het standpuur
kan vrij aangebracht worden. Oe Persoon of organisatie is volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de inhoud en kan slechlS êên maal per jaar een vrije tribune krijgen.
Dl' vrije tribune wordt slecds ondertekend met naam. $tudiejaar en vo]]e·dig adres. CI1 is
onder ~el'n beding anoniem.

Eventuelt reakties op ecn vrije tribune worclen uitsluitend gegeven via
ICLt"rsbricven,

De vrije tribune wurdt ofwel integra,ll ofwel niet gepubliceerd en is niet langer dan
7.000 tekens ~spaties inbc-grejlcn. wat o\'ere('nkllmt met::t vier getikte bf~d7.ijden lIlet
dubbele interlinie). Dc redaktie behoud! zich het reehl voor de vrije tribune niel te plaat-
sl'n als aall de t:rileria \'an redelijke ilrgumentatie. een standpulil en gefundeerd zIjn niet
strikt voldaan wordt_

uulderd worden. Voorwaarde i. dan wel dat de
fakulteit waakt over de ncrmkcnsramle; hel is niet
omdat dl.' druk van eerste zit gespreid wordt. dat
de eksamcns moeilijker mogen worden. Deze
spreiding Wil ons bovendien toelaten onze niet
aflatende cis voor meer mondelinge cksamens em-
delijk te reanscre». Dit is een eunditio sine qua
non waarom we voor pJ.lscksamcm zoudrn plei-
ten,

In dit alles is cr natuurlijk een grl)\(' rol \\'('S'
gelegd voor hel monitoraat. Enerzijds kunnen dl'
monitoren dl.' interesse die zonder meer aanwezig
is bij elke nieuwe lichting generauesruderuen in
zo'n werkgroepen levendig houden en konsolide-
ren. H~t monitoraat moel bijgcI'olg uitgebreid wor-
den naar de reûckrlevakkrn die, anders dan her
ccnrkhtingsverkcer van nu. vullen meedraaten in
een systeem. wals hierboven uitgl'i\'lld. Hrt spelen
van dit mooie WII:tb.llis (:{onzaak. maar er moet
anderzijds ook gl'Skoord worden. Je kan het de
nuëem niet kwalijk nemen dat hij/zij op het ~illdl'
resultaat wilm moet balen. i'kt ruonitnraat mag
voor dl' begeleiding hiertee zeker meer
testmomenten (waarom niet alltil het eerste kwan
van het akademiejoar) en studiemethodesessies
inrichten.

We horen nalmtrlijk al (k krttlck, hoe dit met
zoveel studenten [schommelend tussen vijf-
honderdvfjftig en zevenhonderd! in het eerste jaar
re verwezenlijken is. zonder ook maar cni~1_il1~
voor een numerus dausus systeem te opteren.
zells geen stap op weg daaruaartoc, I1It)t'tnl'uor
gezorgd worden dar dl.' nlcuwelingen, vooraleer ze
aan dl.'sten komen. dl' juiste mtormeuc krij~l'TI
over wat de studles predes inhouden.

Waarom ken dl.' nu atvoor de tweed,' keer
mgcnchre 'Exrursic in dl' Rerhrcn' teen süllco-
proef met uittreksels uh de eerste-kanthdatuurs-
vakken) niet uitmonden in een volwaardig rich-
tinggevend advies. uitnaJrd pas noleen grondig
endeneek \'.1n de korrelatie nrssen deze test en dl'
slaagpercentages. Dl' procfeksamens halfweg het
joM zuUen dali nog tlM'r waarschllll ~nd~ kracht
krijgen. Wilnnt'er al dnl' mUl:clijkhed('n bm't·n·
dien nog jngáaderd 1I'0nkn in ('~11uit~d)(lllWdc
markcting.vbi~. kan de I.CIII'\'I\\I"!Inivnsitcit.
waaronder (~)k onze fakl1ltl"Îl.7ijr1VI)(!Tlr('kkn~rol
blijH'1l \'crv\llkn

ward C.,lIens, VRG-onderwijs
(Jde lic rechten),

Stijn V,llloppen. VRG·fanllt,lÎr
(Jde lic rechten)
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Plakaffiches. kommersieel of etisch verantwoord?

Inlerfakullaire Raad verbolgen over
affiches mei silikonen
ean een affiche wordt "iel veel

verwacht, elf maar goed ook.
Wtwneer mell als JOlIgeman op

de aangekondigde fuif hoopt te zien
!-wll er op vele affiches prijkt. komt
met! vaak bedrogen ti;'. Schaars ge-
klede JOlIgedames sieren steeds meer
I/ei Leuvense straatbeeld als lokaas
voor UI' fuif. Voor de orçanisator is
het een ',QmJjg proeedeet een derge-
lijke affiche j...gemakkelijk Ie realise-
ren - je I/ebi immers enkel een scan-
lier' et! een hadpakkenspecial van 'De
Nieuwe Panorama' nodig - en
bovendien Jokt ze 9"1,;gc blikken, Veel
studenten vinden zulke posters ee»
aardig snoepje ;11 koude dagen. Maar
die studenten die er wat langer bij
stilstaan. merkel! de wrange nasmaak:
van hel snoepte.

Hel probleem Is de mlte V'1Ilvrouwelijke
schoouhckt, een mitc die IWL't'golven femi-
nisme nog niel konden wegspoelen. Voor-
veerusree voor de reehu-n van de vrouw,
Naomi woo!f, ziet hel huidige schoonheids-
ideaal als een rechtstreekse reaktie op hel
feminisme, als l'en manier om vrouwen <Ie
macht te ontzeggen. Zij onderkern een
patroon: hoe dlctuer vrouwen bij de macht
komen. hoe vtrengcr men er'op toezier dal
door hen aan hel schoonheidsideaal beent-
woord wordt.

MInder abstrakt en minder somrover-
steelIs de vasrstclllng dal veel vrouwen lij-
den onder het scboonhetdsideaat dat in de
media voorgesteld wordt als Universele ol
objeklkve norm. Veel meisjes Jijden er zo
bard onder dat 7A! ten prooi vallen .. all ano-
re\tsla ol boetemie. In de VS sterven jaar-
lIjks 150.000 (I) vrouwen aan anoreksta. Er
wordt ook steeds meer l'en beroep gedaan
op plastische chirurgie, de sterkst groeiende

medische specialisatie.
Misschien is de llnk lussen
de utrerlljke nonnen en
nnoreksta niet Illlijd hard
te maken, maar andere
gegevens wijzen in dezcll-
de richling, Wat bijvoor-
beeld 101 nadenkeu stemt.
is dat elf procent van de
Engelse ouders zeggen dilt
ze een kind zouden abor-
teren als ze wtcten d,ll het
voorbestemd wa~ voor
zwaarlijvigheid_ Ook kun-
nen vrouwen door die
aanhoudende normering
minder op ~n spontane
wij7.e genieten omdat hel
S<'hoonht'idsideaal hen
steeds parten speelt. In
restaurarus gebeurt hel
dan dal ze hel eten op
hun bord rondschuiven en
de kalorteën In hun glas
wijn tellen.

Farma

Dat schoonheldeideaal
lijkt steeds minder op de
reallteh, Zo heeft men bj]-
voorbeeld gekonsmtccrd
dal modellen twiutlg jaar
geleden ongeveer acht
procent minder wogen
dan de gemiddelde vrouw.
vandaag is dat opgelopen
tot drte-entwinttg procent.
Dal leidt tot een ziekelijk
streven naar een model-
lichaam, tor een noen
alletende slrijd tegen hel
reële lichaam en zijn
voctnafscheidmgen. zijn
naluurlijke neiging rot

vervetten, uildijen en verouderen. Boven-
dien Is hel zo dat het altijd vrouwen zijn
die als seksobjekt worden uitgespeeld;
mannen ontspringen blijkbaar die dans.

Keerpunt

Meer en mlocr kringen - naast partt-
kulie'ren - spelen in op die tfjdgeest: het
wordt een heuse trend affiches te plakken
met modellen erop. Het lijkt haast een ge-

woonte. Sociale Raad wil
die evolutie een halt toe-
roepen. Aangezien Sora
beseft dat ze geen ver-
plichtingen kan opleggen
aan de kringen. wil ze dal
die kringen eens naden-
ken over dergelijke 'goed.
kope' afûches, die boven-
dien helemaal niet ortgl-
nee! zijn. Men rekent
hierbij vooral op de kriti-
sche geesten in de prest-
dia~ Daarnaast hoopt men
op lRC!!rkritiek van de
andere studenten, dit'
deze toestand loch niet
zomaar kunnen slikken.
Naast sera reageerde ook
de uuerrakunctre Raad
Vrouw Man Universiteit.
Die is verontwaardigd dat
al die jaren van emansr-
patiebewegingen nu door
jonge Intelllgerue mensen,
die zich 101 pl"t kommer-
stalisme laren verleiden,
miskend 'worden.

Deze situatie van
overdreven normering "-
van hel uiterlijk van d~
vrouw kan gemakkelijk
gekeerd worden. Jammer
genoeg heeft onze samen-
levmg ze zelf gekreëerd. ~
Maar dil kan ook posilief .
geformuleerd. Het kan
immers ook anders. we
kunnen het dus ook zelf
stoppen. Meewerkende
kringen kunnen een L'Cr'
ste stap zijn.

Ik htb een schaap, twre gtl/tn en een vrOllW (foto Ivan Put) Hans neerercq

In dil model baseen men zich hoofdzakelijk
op de grootte van de studentenpopulatie
per fakulteit en dit gedurende de vijf jaren
die voorafgingen aan de toewijzing. Dil Oe-
lekent dat indien op hel departement
Archeologie in 97 'Zich een toename van
hel studenrenaarual voordoet. nog steeds
middelen volgens de verdeelsleutel van 93
worden toegekend. Als semt-eksakre we-
tenschap heeft Archeologie veel behoefte
aaf! dure technologische apparatuur, Des-
ondanks blijft de financiering op het nivo
van de humane wetenschappen ( die
'geacht' worden minder mvestertngs-tmen-
sier te zijn).

Stages
vervolg van p. I

dat de KU Leuven, zonder extra middelen
ter beschikking Ie stellen, dergelijke regels
in voert. Op deze manier schuift zij name-
lijk haar verantwoordelijkheid door naar de
betrokken Iakuhcttcn. De vraag is echter of
die Iakuhencn over de nodige middelen
beschikken.

De toéwiJzing van financiële middelen
over de fakultciten en departementen ge-
beun via het zogenaamde -auokaue'vmoder.

Plakalsprak81 .... te weinig
glre.lkteerd

N.l.oUIde a.ult.tadn vuor minder mooie damt'S op affkhn wil KringraacJ op de volJende
AlgclTlc'l1e Vt'rpdtttng opnieuw de pl.ll..al"f'raken aankaarten. Dat TlJn af~r,akrn dit" de
knllllell zlchlelf up1ruc'n bij net plakken van ~kit~.ZO bmdt men 1Jdl enne nkt meer
dan .éf:.odenk van een pJakoord Ie bezetten indien de rest van het bord door andere
kringen van l..oko ol door een aktivlteh van tie overkot'Jlt'ling wordtln(l:t"nomt'n. Boven-
dien Is het nIet Itqd.ten df' .l!lhcbei verspreid over hel bord te f,14kken; ht'1 moet In
bink gt'ht.-un'n. In het bPgin van het akademit'Ja.u, wanneer t'r veel te beleven valt, WONt
deee regel V.l!.k.met Ik- V(Jftf1\ IC'trrden.

Ml·t dt'U' .fqKU.k. krlJam ook Ik kldrn-re kringen. die ruer de finandtlt' naogdlJk.
heid hebben h(.ndforden afdruJtke'n te maken, de kans om 1Ot'1hun aJ..tlvltC'ilt'n naar
builen re treden. Alfkhn t~ elkaar op pJakltrn heeft eveneens weinla rin: bet Is hoog.
su:ns een vt"rçpilling van pa"'"

Hrt grootste pmbk-t"m mei deR' afspraak K dat U' met afdwtngb.:tar Is; men 1('('" op
de 'goodwill' van de kringen, Het Is ook zo dat de pLakpJoqen vaak nk'1 up de> hOl.ljte
ziJn van dit" afspraken .. ngnien dr BIliInBtkftr;IntWOOnklijken zelden op KrtR&l'aad
aaDVft'1ill. 'ImsIot1t' zijn er yftI ~ van btnnm ol buitm Lt'uwn. die niet bIoj
Low aanst'S&oten ziJn dir dit akkoord nk1. krnnen ol niel willen kennen. Het zijn v\"t'IaT
lngehuurde bfttrtJvt'D dIr per ~ brtaald worden. lot' plak.Ir.m din ook v,uk zovcd als
tt kunorD.
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Fakulteiten zoals Toegepaste Welen-
schappen hebben dan weer geen probie-
men met de financiering van hun ekskur-
sres. Allerlei grote bedrijven betrekken
maar alle graag toekomstige ingenieurs bij
hun projekten en bieden hen ook ruim-
schoots de mogelijkheid om kennis Ie ma-
ken mei de bedrtjfswereld. Door toedoen
van ons hedendaagse 'ekonomtsche nuttig-
hejds-komplex' genieten de humane we-
lenschappen heel wat minder populariteit.
Hun studenten moeten dan ook vaak grote
sommen neertellen om op een htstertsene
site de noodzakelijke praktijkervaring op Ie
doen. Maar ook bij Geologie/Geografie
vallen de 'ekskurste-praktqkeu' nter altijd te
rijmen mei hel principe -demckransertng
van hel onderwijs". Bij Geografie moeten
de studenten op een jaar tijd in reeaal zo'n
twintigduizend (rank op tafel leggen voor
hun ekskurstes. Wanneer zij hierover hun
beklag doen bij de proffen. dan antwoor-
den die in de zin van "De meesten kunnen
die ekskurstes loch betalen ... waarom moet
ge u druk maken? Trouwens wees blij dal
de KUL dergelijke dingen organiseert ... •
Een dergelijke houding valt ook elders waar
te nemen.

op haar verantwoordelijkheden. Het is
volgens haar de laak van de KUL om een
opleiding volledig Ie garanderen zonder
studenten exrre financieel te belasten. De
betrokken departementen en afdelingen
hebben vaak niet de middelen 0[11 aelt tus-
sen Ie komen. Daarom zal SOfa cr bij de
akademische overheid de komende maan-
den opnieuw sterk op aandringen meer
onderzoek Ie voeren naar de noden en in
de noodzakelijke middelen te voorzien. Er
is overduidelijk nood aan extra financiële
middelen en betere koördinatie en regie-
mentering.

Axel Aerden
Ban De Schrijver

Tomas Wyns

voor 3.990,- ?
~I lludenI kIIn ;e bij OOI
de beIbI MocrosofIloIlftwIore
,anleh,fiom e liIn ~~er
Ip.cial. voo ....a.rd.n.
Voor meer info raadpleeg
www.mic(olol! com
fbeJliliumlnllleem of kom
..., langs bij CampuI ... ,
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Cotnpufalf zoeld In/lemet h'HJq' IlOO( web
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Aandrang

Uil bovenstaande blijkl dat een duide-
lijker algemene regelgeving zich opdrlngr.
Hiertoe werd een schuchtere aanzei gege-
ven door het Gemeenschappelijk Bureau
van de KUL. Die bezorgde in jull 96 aan de
eekarren van alle ïakunenen een rond-
S<'hrijven. In dil rondschrijven werd mei
betrekking ror de bijkomende studiekosten
van de ekskursres enkele duidelijke richtlij.
nen naar voor geschoven.

Sociale Raad wil de universiteit wijzen



Homoseksuelen geweigerd als bloedgever

Bloedserieus breekt alle rekords
Cl);'de talrijke opkomst vau

bloedgevers op Btoeäserieu ...
mocht nogmaals de medemen-

selijld.eid VOII mel/ig stilde", blijken,
neze btoeaimametaküe. Uil initiatief
\'an de Lm.dlJollwkring en Medica,
kende met zij" zevende editie een
'rekordvangsr, Dat deze traditie ju
stijgf!l1de lijn wordt voortgezet, is een
vingerwijzing naar de schaarste in de
bloedbanken en een voorbeeld voor
gelijkaardige initiatieven elders. Toch
luidt er een negatieve "oot doorheen
lIet gam'e oozet. De seksuele geaard-
heid en hel hiermee samenhanqende
probleem van aanvaarding vormden
aan/eidi"g lol diskussie.

De organisatoren van de bloedlnzamclakuc
'Bloedserieus' (LBK. Medica en hC:1Rode
Kruis) braken vorige week hun bloederig
rekord van vertg jaar. Zo'n 1871 bloedzak-
je-s werden ge\ uld. Dat zijn er vijfhonderd
meer dan in hel startjaar 1991, Van de
1997 deelnemers werden er 126 geweigerd
omwille van allerlei medische redenen,
Hocwel uc aktie werd gespreid over twee
dagen, SIOnden er soms toch lange files
studcutcn aan Ie schuiven in sporthal de
Nayer of De Valk. Dl' relatief lange wacht-
tijden hadden echter niet HIt gevolg dolt de
bereldwilJigt, bloedgevers voorujdlg alltaak-
teil,

Om het sukses van de vuorbije jan,n IC

verspielden Over gan~ het land. houdt ecu
werkgroep zlrh bef,ig met het organiseren

van vcrgaderingen waarin nuocmcnvenc-
gt"n\\OordJ!(cl"'>van diverse steden zetelen.
Zo zal begin maan een gdtjkaardige urza-
meting gehouden worden in AllIwerpen,
lIalf maan mogen de Leuvense studenten
voor een tweede maal Woed komen geven.
Dan wet 70nder hel grootse opzet van een
rockkonsen of een film, maar mei een eer-
der bescheiden attentie voor de bloedgevers.

Anti-tichaam

Om de veiligheid te garanderen wor-
den enkele kategorfeën van personen uhge-
storen van bloeddenatie. Het betreft onder-
meer homoseksuelen, hepatitis A- en B-,
rode hond-. herpes- en aids!ijders, of zij die
gedurende het laatste jaar in Afrika nf Azië
hebben verbleven, Uit een persoonuj, en
diskreet gesprek met een arts, waarbij men
geacht wordt eerlijk te zijn, moer blijken of
er al dan niet bloed mag gegeven worden.
Utreraard wordt ook daarna het bloed nog
uitvoerig gerest met behulp van allerlei me-
dische apparatuur,

Dokter verhevdcn van het Bloedtrans-
tusrecemnnn: "Ik ben lelf gt'cn vooraanoer
van kategorlserlng. Ondanks de objektleve
druk van de nattsuekcn. denk Ik dat geen
enkel individu in ~Iat;~iekell Ic varten h
MaolTbijvoorbeeld met betrekking 101 aids
hebben we no~ geen afdoende 'amt-Hchaam-
pjesle'il'. MeI de huidige techniek io;het
mogelijk dat na een recemc rorekrte de
merktekens in het bloed 1101-: ntet op Ie
sporeu zijn. Daarom dienen onze selektie-
r-rtterta uiterst streng IC zjjn. Oe sociale en

Filmreeksen New Harvest en Filmfun in Stuc

Deens sjovinisme en
Japans altruïsme
OoI leert de Deense film ons over

de Europese verkiezingen, en
wat heel' hij re snaken met de

Bel9ische filmwereld? Moel eet! film
een dramatische plot beschrijven of
zjell eerder volgens een koele redelijk-
heid ontwikkelen» Twee vragen die
rijzen bij het hekijken van het Deense
'Den Allcnde' van AI/(Ier.~ R01llIOW-
Klarlund en de Japanse film 'A kibi-
yori'. Beide [ilms 10111'11 het reilen en
zeilen van een volk dal zich beweeqt
lussen traditie en evolutie, tussen per-
sOOlllijk CII algcmeen be/tUIg.

Lars von Trier is een hO/lUh(lld I/tWI( gewor-
den in Illmrniddcns. "rhe Kingdom' was
een even iudrukwekkend "h bevreemdend
spektakel en met het sevoens mooie 'Brea-
kiug thc waves' bcrc+ku- hij definitief een
breed publurk. zonder wel ,101nkwaliteit in
Ie boelen, ven Tticr komt met zomaar uil
hl't nrers ()pged()k~'Il. De Deense film speel-
de van het begtn een niet te oncerscnouen
rol in de ontwikkeling van de Europese
film, vooral Krhtl'l"Cn was een pionier: de
menter waarop hij met vuggesueve licht- en
schaduwcûektcn vu nriginclc kamerastand-
plinten een vaak 1/I1f1~lmlichr sfeer wist op
te wekken, l'en soort van cbrcroseuro van
het wille doek. i, ters waar menig akucütm-
regisseur van vandang een puntje aan kali
zuigen. In weerwil V.1I1 het 13e1~i~chepessi-
misme is het dm mogelijk dm een klein
land een gedegen IIhntraditie opbouwt. En
hel houdt maar niet op. Lus ven Trier is
nauwelijks doorgebroken, of er stolal al een
nieuwe generatie nccnse sineasten te
dringen.

Van één van hen, Anders Ronnow-
Klarlund, vertoont het Stuc volgende week
maandag en zondag 'Den Anende' (onge-
veer lezen als uccu otn'de). Dit berekeut

jundlsche konsekwemlec van een slechte
proeedure kunnen kataströfalc gevolgen
hebben voor de pallen ten .. en voor ons."

Studenten mei een homoseksuele ge-
aardheid hebben kritiek geurt op de prakIIJk
dal ze na het beruchte 'persoonlijk gesprek'
geweigerd werden om bloed te geven. Ve-
len ervaarden dit als een gewereuskonfltkr:
~Als je je homoscksuauren niet kenbaar
maakt, dan zal het Rode Kruis je echter
niet weigeren."

De Federatie Werkgroepen Homosok-
sualncu (FWH) heel! sterke bedenkingen
hij hel feil dat mannelijke personen met
homoseksuele kontakten sinds 1977, zelfs
indien hel om een éénrnalig kontaki ging.
als bloedgevers werden uitgcstoren. Het
uttgangspum van de FWH Is dat bijvoor-
beeld het aidsvirus geen onderscheid maakt

naar geslecht of seksuele voorkeur. Zij er-
kennen wel dat hel virus binnen de groep
van mannen met homeseksuele kontakten
meer verspreid is, maar het feil din j(' tnl
deze groep behoort, maakt je nog niet 101

rtclkopersoon. Volgens de FWH h dit geen
objekticl rruerium om een selektie door Ie
voer ....n. Het I~ectner meer door een be-
paald g~-dfag dat je kans maakt om besmet
te 7.ijn met HIV. Geen Vanden Branden van
de De goze Drempel zegt daarover: -waar-
om fikseen men ZIch steeds op homoseksu-
den? Aids I~meer en meer een hererozrek-
IC aan hel worden. In plaats van te vragen
(tiJdells het persoonlijk gesprek voor de
bloedafnames. nvdr.) 'gem u homo of
nlet?" kan men zich toch beter houden bil
de vraag 'Hebt u wrseelende seksuele kon-
taktell?'.~

Rodi Kruis-medewerkers merkten up
dat bij eel'l blncdlnzameltug het belang van
de parfënren cemraalmoe: staan. Aklie~ als
'Blocd~·ticus' worden best geen forum
waar mee zonder meer op zijn rechten gaat
Slaan.

zoveel als 'de achttiende' en verwijst naar
18 mei 1993, toen hel Deense referendum
over het Verdrag van i\-Iaa~lTichl heel Buro-
pa in spanning hield. Ronnow-Klarlund
volgt in aparte vnjlcn de levens V,1I1 ver-
schillende personen die aanvankelijk ntets
met elkaar te maken hebben. IIl1n levens-
lopen kruisen zich op de dag van de 5\('111-

ming en geven aanleiding nu een reflektie
over het butsen van per<;<>olllijkeen n lge-
meue belangen.

In dl' feeks FiJmfun, de serie klassie-
kers die het Stuc brepgl. wordt 'Akiblyori"
vertoond, een lilm uit 1960 van de Japanse
regisseur Yasujiro Oxu. 'Akibiyori' (Late
herfst), wil het bewijs 7.ijn voor 07U'~ stel-
ling dat "de essentie van het leven ingewik-
keld bjkt, maar op een totaal onverwachte
wijze eenvoudig kan zjjn". lIet verhaalIljkt
dan ook triviaal: ondanks aanzoeken wil
een dochter nlet trouwen omdat anders
haar alfeenstaande moeder eenzaam achter-
blijft, De moeder kan met die opottertngs-
bereidheid niet leven en gaal zelf op zoek
naar een geschikte partner voor haar doch-
Ier. De sobere. bedachtzame manter V01l1
filmen verhult een hele filmfilosorie en wil
Zeker geen alstandelljkheid oproepen. in
02u'~ bewoordingen: ~Het is erg gemakke-
lijk de emotie in een drama te lillen zfcn:
de akrcurs huilen of lochen en dil roept bij
het publiek gevoelens v..n verdriet ot geluk
op. Maar 70 genlolkkelijk ligt hel niet. Kun-
nen we werkelijk de persoonlijkheid en de
waardigheid van een mens schilderen door
een beroep te doen op de emoties? Ik wiJ
de mensen iets laten voeten over hel leven
zonder de dramatische hoogte- en diepte-
punten weer te geven."

Benny Debruyne

Bddt fitms WOrdtil vertoond (lP maanda!] 1
december in 'f Stuc, 'Dm Arti!ndt' om 11.JO u,
'Akibiyori' om 10.00 11. Inkom 100/100 [rank,
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De politiekers, de burgers, het afval en de industrie

Kei
OilldS 1980 is de Openhare

Vlaamse Afwrlstoffemnaat-
schappij (Ovam), verantwoor-

delijk voor lier afvalbeJeid in vlaan-
deren. Dit beleid wordt uiteengeze. in
net vijfjaarlijkse 'afvaJstolfenplall'.
Maar er hapert \Vat aan ons afval-
beleid. Dat is nog maar eens gebleken
bij de sluiting van een aantal ver-
hrandi ngsovens.

Onlangs bcstlsrc vlamus minister van Leef-
milieu Thco Kclchtcrmans 0111de vijf meest
vervuilende verbrandingsovens voor huis.
houdafval te sluiten. De verbrandingsovens
van \'\filrijk. Smt-Nlklaas, Edegem. Oosten-
de en HOuthalen kregen zo'n IWCCweken
geleden hel bevel 0111alle akuvncttcn 011-
middellijk step Ie zeilen. De beslissing heeft
al veel sier doen opwaaien. VLD. VU en
Agalev zijn niet te spreken over het lakse
optreden van de minister; terwijl de getrot-
fen gemeenten vinden dal er niet genoeg
rekening werd gehouden mei de gedane
inspanningen om de verbrandtngsovens te

voert gedoogbeleid voor verbrandingsovens
optimaliseren. 'renstone is er nog hel steeds
luider klinkende protest v an omwonenden
en allerhande ekuekommnees. MOlarhot'
gevaarlijk hel goedje ook is, de diskussie
tllusrreen nog maar eens hoe retauef onze
demokratie is.

Afval

In 1998 zal cr een algemeen stortver-
bod worden afgekondigd, tl'gelljkertijd zal
de vcrbraudlngskapacltelt opgedreven wor-
den. De keuze vuor vcrbraudlng boven
storten wordt gesteund door de wetenschap
dat storten de slechtste oplossing i~ voor
milieu en gezondheld. Deze redenering gaal
echter alleen op als er streng wordttoege-
zien op de vervuiling die verooraeaxt wordt
door afvalverbranding, De verbranding van
afval neemt Immers een belangrijk deel van
de dioxinevervuiling (zestien procent) voor
haar rekening. maar er Is ook sprake van
water- en bodernveromretnlglng (onder an-
dere door rookgaswassing en verbrandlngs-
assen), Dioxine is Internattonaal erkend als
kankerverwekker, geccm onderzoek hedt
bovendien aangeloond dat dioxine het hor-
menaal stelsel kan verstoren, hierbij wordt
ondermeer gedacht aan de vermindering
van de vruchtbaarheid,

In Neetlandwqk, op de grens van wil-
rijk en Aartselaar blijkt een aantal kinderen
(reeds meer dan vijftien) het sïecnroücr IC
zijn van een uiterst zeldzame gcnetlsch he-
paajde ziekte (lnccmlncmta ],i!:tmelllij, Een
eerste onderzoek heeft uhgcwezen dal "er
geen verband is met de verbrandingsovens
en er geen reden lot paniek is", Het feit dal
alle slacbtotterqes naar eenzelfde school
gaan en woonachtig zijn in een wijk die
precies tussen twee verbrandingsovens ligt,
is toch wel zeer merkwaardig. De ouders en
akttekommuees pleiten voor het respekte-
ren van he,_;.'!:oon._OI~D'lus1.''''''

Politiek

De beslissing om over Ie gaan tOt de
sluiting van de ovens, kwam er nadat was
gebleken dat deze Installaties meer dan
twee nanogram (ng) TEQ dioxlncs per ku-

Afval in Vlaanderen: de sUlers

(thl)

o "to JOllr9""924 /Ir. 10 del, 24 Iw\'cmber 1997

IDor de bandJ·man
Vennijd (goedkupC') p.naHlm::k.iaf'>t"n die veer lodl.1delljke \loffen, lllill~ roer, afgeven.
Sle/mnt"- of btjenw ...~k.a.ant-n rijn niet .tUt'ell tulnder ~'hol;ddljk, maar de biJ('nwa~ geefl
bevendjen <lOk een hl'f:rlijkt' geur al

In brt w.le~ van Je Wl Uwaalllllt"r) kan Jt"gelllakkehjk een aantal nt'Sjes
Otcl frishouden, Op dit- manier ui el minder weter worden tk,orge<>poç!d hij het 'door-
nekken'. Natuurlijk kan je ook een ....nt ..1bablen,.n of een met water ~t"vuJde Ik\ ge"
bruiken om ht1 volume van je spoelreservotr te verminderen

Wie zijn I\(.~IVOOrzichtig ''fll'ndl\('I, kan de verstuurde em',"!ill)pt" n08maab gebrut-
keil, noorstreep 8ew'I<)11het adres of plak cr een hl'r,;t'hrulkctikl"f over.

Ben verstereu f1t'I\bhmt"nl;'l.and kan je' mres f'nlg knip, en v \t_-(·hlwerk omvormen tot
een vm-lblndcr. Andl',r nl,'ltd1jkhl'lkn lijn dd\tit-kjl"\ ui een ~tapllh,

(thl)

bieke meter uitstoten (TEQ is een gril ad me-
ter voor de tokstctteu. nvdn. De gehanteer-
de sluulngsnorm list echter twintig maal
hoger dan het wettelijk toegestane gehalte
dioxine, Sinds I januari van dit jaar is de
norm voor alle grotere ovens immers vast-
gesteld op 0, I ng. De kleinere ovens « 6
tonruur) krijgen nog respijt tOt 2001 en
moelen Intussen voldoen aan een over-
gangsnorm van 0,4 ng, Eind vorige week
besllstc de minister bevendten dal de.' ver-
brallding~ven uit Sint-Niklaas alsnog open
kan blijven. Deze nieuwe beslissing kwam
er onder druk van de tmerkonununale
MI-WA [uitbater van de oven, nvdr.] en de
plaatscljjke burgemeester Jef souben (CVP),
Deze laatste deed beroep op de resultaten
van een nieuwe meting in augustus. waar-
bij een TEQ-waarde van 0,064 ng dioxine
per kubieke meter werd opgemeten.

Techniek.

Bij de VLD heeft men het vooral moei-
lijk met de louter arbitrair vastgelegde grens
van twee nanogram. Samen met de croe-
llCJ1.'D,_d(~V\1pleiten U- vooc_duidelij1\e
regels wdk de gezondheid van de bevolking
vooropstellen". Bij een strikte en ortmiddel-
lijke toepassing van de wettelijke norm
voor dioxine-uitsloot hadden er geen vijf
maar wel acht ovens moeten gesloten wor-
den, Opvallend is ook dal de verbrandings-
ovens voor industrieel afval momenteel
builen schot blijven.

In tegenstelling lot de 'gedoognorm-
van minister Kelchtermans is de weuelijke
ül-norm een internationaal aanvaarde
grenswaarde. volgens Vlaams parlementslid
Johan Ma1corµs (Agalev) biedt zelfs de offi-
ciële 0, I-norm geen enkele garantie, inter-
nattonaal gaan er steeds meer stemmen op
om de reglementering ter zake verder te
verstreugen. Het Amerikaanse milieuburo.
Envlronmental Proteetton Ageucy (EPA)
(één van de meest toonaangevende instel-
lingen ter wereld in dit soort kwesties,
nvdr) pleit voor een dioxinenonn van 0,01
ng. Wat de nieuwe meetresultaten van de
oven in Sint-Niklaas betreft, stelt Malcorps
verder nog dal: "deze wel erg verwonderlijk
zijn. OI[Smen weel dat de resultaten van de
nieuwe oven in Beveren zelfs schommelen
russen de 0,1 en de 0,2 ng- Eksperten van
de Vlaamse: Instelling voor Technologisch
Onderzoek (VITO) zullen u immers bevesti-
gen dat hel oplappen van verouderde ovens
een uitzichtloze strategie is, Naast een bete-
re nlvalpreventte en -selekne. verwachten
we - voor W.1tbetreft de definitieve 'ver-
wijdering' VJn de restafval - het meest
V,ln de nieuwe techniek Viln 'scheîdiI1Rs- en
vcrsi~tingsinSlall,llies'. Ook al blijft er bij de
hUldigt.' stand V,ln de lechnologil" 110gsteeds
c{"n kleine hneveelheid afvil I over.w

COOl,Pabrlccm is een dOshLt"ronderneming
van 'ïracrebel, die op haar beun gekomro-
leerd wordt door de Generale Maatschilppij
(van het Franse Suez). Aan de andere kant
staat de groep Seghers gnglneertng, die het
kontrakt voor de uitbreiding van de oven
van Beveren heeft binnengehaald, Ook de
Vlaamse rnaatschappl] voor Afvalrecupera-
tie (Vlar), in handen van de Vlaamse Mi-
lieuholding (VMH), Electrabel (eveneens
met belangen van de Generale Maatschap-
pij, nvdr) en het Gerneeruckrcdict, krijJo>t
vla een nieuw ilrv'alstoffcndekrt:~ ruhme
voor de bouw van verbrandingsovens. Ge-
zien de belangen van deze ekonomische en,
nnansrëte groepen - en hun invloed op "
hel afvalbeleid in Vlaanderen -, kan er
met reden getwijfeld worden aan de dcge-,
lijkheld van hel huidige prevcntlebejeid. Bij
watco kan rnen alvast uitkijken naar de
bouw van een nieuwe verbrandingsoven in
Drogenbos, Deze verbrandingsoven zou het
restafval van vlaarns-Brabant moeten ver-
werken.

Ondank, Jt' muoie IJlIl'ns!e"l'rl.l<1ri/lirn v.an de Openbare Vla,unse AlvalsloBerunut
'><:lldPI'ij(Ov,)ml hllJft hl,t \h~chl gaan met ons .arv.. lbekld, Tot dr:r.e k<JIIkJus!e:knmi mlm
Jls de resunnrcn van het huldigt' ah'albeldd op een rijtje zet worden gezel. Om wat meer
dUiding te geven bij Jr sijkf"i, hebben we ons evea verdiepi in de problc:maUek van de:
verbranding·.uwll\ (lh' antkeh. F.('I~td,,' snrers.

In J'J9", werd ln*vladndert"n 2.891510 ton huishoudelijk ..fvallnp:umdd, »atb
49.2,06 kilo JX'r I/laming,. 1\-n operchre van 1995 is dil CC'UstiJ8ins van IWff!d1a per lb-
wener Vu"r dl' la.1t\I'" 7j'S j.:lal 10U do: )tij~lng u"US meer dan denlJZ procent bed,.n, Or
provtnoe vlaams-ürabam produceerde de ..Ietnste h~vedhL"id huishoocklijk afval per
inwoner (196,3 ~ kilo per inwoner}. Na komposrenng en recyddSC' bied daarvan nOl w'n
UI'J kil .. H'~Iaf\".lll"l'l pe-r se,un ()\-Tf, W.n rurmschoots beter b Jan het gC'middelok voor
vlaenderen. Oallilll rond dl' 281 kilo ver Inwoner hgt

DoOI' de \lllitlnl( van her wort in Pellenberg Is men In vtaams.arebant aau ren in-
haalmane-uver h",)t()IlIl\'Il. Ok druk h,,'cft er mee voor )tCzl.rgJ dat dl' provtncn- ""rig jaar
113.38 kilo afvdl per Inwoner 'oI'leklief Ingezameld. 00L. hier do ..! \ laarns- Brabant hel be-
trdJ,ehJk beter dan d(' rcw van viaanderen. met een percentage van 43 procent tegenover
'5),8 pro ...,'11 OpffiNk,'hj[..t" ac htr-rblijver j\ Lt'U\·t'1I 1l1l'1.266,69 kilu rc<.tdrvall)l,'r U1WUIWr.

Dat del(' rcvuhau-n mede een gevolg zijn van de slijging vall de \'crwerkinpprij\ van
afval. van llj(,IJ Iran], per ton naar 6JSl't Irank per ton {milieuheffing en btw ii1klu~it:h,
lijdt geen twijfe-l. Tnrh 1.I,lt ln-t Ikr! ddl nn-n op korte n-rmjjn wd,ksl'liik I.. , C'l'll ,1Iukr
lwh-td kan komen. MaM ondanks de lIIugdi.ikhetl~1l wil men de kapacheu VOOT afvalver
!>randin{! unbretden ZIIwordt de verbrandingsoven van Beveren uitge-breid en i~ 111('11"1'
IOc'k n,l;H I"'U niell\\'l' 11'"1'11\'''''r Vla.ltll\-8r,lballt !7jl' <Hllkeh. In (·,'n vouruntwerp-plan
'·""r hUl~holl(klilr..e ,1haht"Uell. g.1O)tOI'ill11uit VilOt'1:'1lnvc)d/~lkd'ih.{" bljkomt"mil' '·N·
hr<ll1dil1s~kapddldl hltl 71'5,000 Wit JI".lL Ut· huidige kilpacit('l[ Ivoor hlli~hnl1,ldij]"
.1r\'ill) l\(',tf,l.}~t I, JS7 ,000 1"11 '1i:gell ~(){)I wd Mmellmllli~H'r K('ldlll'fnMn\ .I,u \'r in
Vlaandctcn In t"ta,lj !lijn,l twn' mlljlll'lI ton huhhouddijk en d,l.lfllW,' j.whjkJlI'~h·ld
bt,'rldJf""hal - [...lIlWrhl'dl1J wIlrden

O\;lIn }!.t.,t lilt '''11 et'll ,lh'all'rnJuklle V_lil 2<;5 kilo 1li'1 JWI"'><l<lrl in lIJ')}>\'11)11'1'1'11
n,I,U 2·10 kIlo nlct-rt"]"ltl't'l't'l'rl>JJr J!\-ill dt'e~: \,('(lr ~·erbr<1nding) I'cr Ilt'r~<}(Jn11\ .!!1I11 Dil
~jjf('r lig. nit't alken 11"}!I·t11.111111"1hurdi).:,,· rt":tultilat V.l1I Jt' I'rm'l/lcic Vldillll~,Bl'dh"nt
Il<'t is 111l'('f1I,ln h ..1 Ilul-l'("k \.-,Hl wat IIIt'l1}(1'!nidJdd in Dill>\Tk ,,\ ,'[houdt olJIl rt·~"lf\,1
(109 ],,110ilo:r In\\'''tltO. 'n de selllecillchJb.c mJ!lcu1.o0\'Cnan!(·n, ui, "n,J.;· ~ntl.ai 19'J7
In \,,~·rl.ing 'fMlen, jt.ltlt 'It"n uil \'.:In I '>0 kil". po:r pc""l<m lil I fJ')<) ,\k 1 k.'n 1I,'h ddn I,>('h
""d '\Jt \1,1).:,·11~lt' 'I'U bij (k jt""lk bt,'dodin:;en' ..an <h,nll t·;) cli- !"'..,,q:~lk IlIl1lhtl'j

Industrie

Afval Octekcm echler ook geld, veel
}(I'ld. Het milg dan ook niet v"'!'1'11onderen
dal er bllllH'1l de ahalverwer[..ende indu~-
trie ('t"n nikkidharde k()llk\lrrenlic~trijd be-
'tdat Olll h('t monopoliè in de afvalOlarkt.
Aan de t'nl' kant sla~t de Wa5te TreaulIelli
Company (\\'at(O), in handl'n ...an Fabri-

Burger

Minder gelukkig mei de plannen van
minister Kclchtermans om in Drogenbos
een nieuwe verbrandingsinstallatie IC bou-
wen, Is alvast het Forum tegen Afvalver-
branding, Hel lorum, dat zo'n veenlgtal
milieuverenigingu.l(:n wljkkommitees uit J
Brussel en Vlaams-Brabani groepeert. pleit
voor een drastische vermindering van de
hoeveelheid restafval. Zodoende zou-
rekeninghoudend met de goede resultaten
van Vlaams-Brabant en de (optimistische)
prognoses voor Brussel- de huidige kapa-
sucn van de verbrandingsoven In Neder-
Over-Heembeek ruim voldoende ZIjn voor
de verwerking van het restafval van Brussel
en Vlaams-Brabant (gegevens volgens de
prognoses van vlaams-arabem voor 2000
en van Brussel voor 2002, nvdr). Onder
druk van de bewoners en de milieubewe-
ging is Kclchrermans begin augustus be-
gonnen met onderhandelingen met het
ürussetsc Gewest. Oe verbrandingsoven in
Neder-Over-Heembeek is immers de groot-
ste in vlaanderen, met een kapaciteit van
ongeveer vijfligduizcnd IOn. De toestand
van de oven is echter leer slecht: het is één
van de meest vervuilende ovens van Euro-
pa die alticn jaar lang gevaarlijke stelfen
uitbraakt.

ondanks de zesendertigduizend om-
vankelljk verklaarde bezwaarschriften en de
duizend beroepschriften. lijkt het er steeds
meer op dolt het plelt beslecht is. Tenzij de
juridische stiljlpen van Gosoin (8rus~els
Gewest) de ],lannen V.lll Ov.1ln en Ke1ch-
I('rmans almo!:t kunnen tegenhouden, i~
Vlaandercn wcldril wo:t'f een dioxinepijp
rijk!"r. Terwijl dl.' bllrger steed~ meer ailnge-
zeI wnrdt om bewust Ic kunsumeren, ge~
loofl men bij Ovam blijkbaar 11I>gsteeds dal
Illt'n met '!:t0ede voornemens' de wereld
kan veranderen. Bij OVdm WilSer niemilnd
bcrt'ikh.l~r \'(I!.lr enige kummell1aar.

Thierry Laenen

I~,,'rmur J"kumrllll!_II" ktlll men ûuds ("",chl
bij hu S;<'"Iif>,Jirrrlll!lf' 1'11 1"/"mrutJrUlltrum
''''IJ mi/Ij"u til 1fI,.f>j1i11."1t(SI,').
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Verschillende vormen van hulpverlening aan drugverslaafden

heroïneverslrekkingVan behandel lol
spuit nel omdat dl' subsutuûebehandcllng
met alle aspekten van een verslaving en
ontwenning rekening houdt. De vcrslaafde
wordt Iystek en psychisch behandeld bin-
nen de maatschappij. Een nadeel van de
subsntunebehandellng is dal één drug door
een ander dmg wordt vervangen en dal die
metode uhelnddijk maar zin heeft als de
gebruiker ook van dat middel afkickt.

Andere tegenargumenten komen van-
uit de maatschappij die verslaaiden ucver
nkt bchar1ddd ziel binnen de maatschappl]•en modl~ heeft mei hel idee dal l'en KC-
brulket 0'; kosten V30 de gemeenschap
drugs krijg!. Daar sta;J1 tegenover dal elke
maaul,ellcgcn verslavende middelen, nok
een drugvt1jc behandeling. kostelijk ts
dat er op polhle- en justitie bespaard wordt
als de drugskrin'ifnilileit daah.

Oe [akuneiten Rec1llsgeleerdlteid
en Geneeskunde organiseren
een postakademlsdïe cydus

over he' drugprobleem (zie paqina
zes). He' vormÎugsprogrammtl schenkt
ondermeer aandacht aan de hulpver-
leni"g van drugverslaafden. In België
lijkt er een doorbraak op lil in de
aanpak van toksikomaneu. lil navol-
ging van ondermeer zwttsertana.
Nederland en Australië start mell in
1998 in Luik met een proefprojekt
»rer gratis heroïneverstrekklnq. Toch
wordt IIog veelal vastgehouden aan de
klassieke vormen van hulpveriening,
Een overzicht.

geen evenwicht bereikt tussen netlfcheme-
lijke en psychologische aspekt van de per-
soon in kwestie. Psychologische begeleiding
is wc! aanwezig. maar blijft toch een sekun-
dalre positie innemen ten opzichte van de
medische begeletdtng. soctale renuegrane is
onbesraande omdat de verstaafde juist afge-
schermd wordt van de maatschappij om
hem Deler te kunnen kontroleren. Net hier-
om is de drugvrije behandeling veel minder
gckomesteerd dom metadonbehandelIngen.
Verslaafden worden weggehouden van de
samenleving waardoor ze ook geen schade
kunnen berokkenen aan die samenleving,

Een tweede. meer gekomesteerde.
manier waarop drugsverslaafden kunnen
afkicken is de substhutiebehandeUng. Daar-
bij vervangt de gebruiker zijn drug door
een vergelijkbaar produkt. bijvoorbeeld me-
tadon. De vervangdrug heeft een posnreve-
re werking dan het gebruikte middel. om-
dat het de geestelijke en lichamelijke toe-
stand stabiliseert. Eens dat gebeurd Is. kan
men geleidelijk ook die vervangdrug afbou-
wen. Doordat de ontwenning via een tus-
senstep en dus fy~iek redelijk komfortabel
verloopt. kan de verslaafde tegelijkertijd
psychologische en maatschappelijke bege-
C ..;__'- ,:":%!

uil sluitend konrekt met niet-verstaalden.
Door het kontakt met instanties als het
OCMW en het zjekenfonds, geelt hij zich-
zeil een ünandële zekerheid.

Naast de sooale integratie van de al-
kickende verslaafde, is er ook een juridisch
aspekt Wil men metadon of zelfs herome
verstrekken aan verstaafden. dan moeten er
eerst wel strenge richtlijnen vasrgesreld
worden. ondermeer wat terren de hoeveel-
heid van de te verstrekken vervangdrug.
Een ideaal öntwermlngsprogramma heelt
dus betrekking op drie vlakken; op fysiek,
psychisch. en sociaal-juridisch gebied. Oe
volgende vraag is dan hoe dil model pro-
gramma konkreet beantwoord kan worden

Vervanqdruq
Voor drugverslaafden is de ontwenning een
zwaar proces dat een meerzijdig karakter
heef I. Enerzijds moet een verstaafde fysiek
en psychisch afkicken. opdat zijn lichaam
en geest onafhankelljk zouden worden van
drugs. Anderzijds moet de drugverslaafde
zich weer integreren in de maatschappij om
weer een normaal en regelmatiger leven te
leiden. vandaar dat een afkickende ver-
slaafde nood heeft aan een degelijke beg!:'.
leiding die tegemoetkomt aan al die
aspekten.

Omdat ontwenning gepaard
gaat met nevenverschijnselen. moet
een öntwenntngsprogramma ten
eerste een medische begcl e iding
bevatten. Maar waarom voelt een
verslaafde zich ziek wanneer hij ar-
kickt? Een gezond lichaam produ-
eren natuurlijke pijnstillers tegen
ziektes. Deze zogenaamde endorû-
ncn zijn stoffen die op morfine lij·
ken. Wanneer men nu van buitenaf
morfine. heroïne of andere drugs
aan het lichaam gaal toevoegen.
wordt de \)rod\lklie van die naruur-
JiJJ.:t:""i;'ijr.,rm.·"~rnf'f:('7l·tl·n J..:hun
werking overgenomen duur die
drugs. pens de verslaafde overgaat
tOt ontwenning. komt de endorfine-
produktie niet meteen weer op gang
en voen hij zich ziek: dit zijn de af-
kickverschijnselcn. Een ander Hcha-
melijk aspekt dat samenhangt met
drugs in het algemeen, zijn Infektie·
ziekten als aids en hel)atitis·B. ziek-
ten die via het bloed - ol via de
injektienaald - worden rivergedra-
gen. Hel spreekt vanzel! dat l'en
behoorlijke medische opvolging van
deze zieke verslaafden noodzakelijk
is. Hoewel de fysieke verschijnselen
het meest zichtbaar zijn voor de
buitenstaander. primeren zij zeker
niet op de psychische problemen die
de drugsverslaafde ondervindt. oot-
wenningsprcgramma's die een ver-
slaving enkel als een medisch pro-
bleem beschouwen. hebben niet veel
sukses. De verslaafde hervalt meestal. zodra
hij weer op zijn eigen benen slaat.

Een eerste behandelingsmogdijkheld is
de drugvrije behandeling. Hierbij beoogt
men de afhankelijkheid van drugs radikaal
SlOP Ie zeilen en verleent men pas in twee-
de instantie psychologische begeleiding, Oe
drugvrije behandeling wordt toegepast in
terapeuüschc gemeenschappen en is e-en
resjdentfêle ontwenning. De verslaafde ver-
blijft daar dag en nacht en staat dus kon-

Terapietrouw

Een veelgebruikt substitutieprodukt is
metadon. Mctad(>n is net als heroïne en
morfine een oplaat, een afgeleide nor van
opium. Het is in tegenstelling lot de twee
andere middelen een svrueuscn opiaat en
werd in de twe-ede wereldoorlog gebruikt

als pijnstiller tot men ontdekte dat
het verslavend was. Toch is meta-
don een goed alternatief voor
herome. omdat het een positievere
werking heeft. Om afkickverschijn.
selen IC voorkomen. moer e~'n
heroïnegebruiker om de twee uur
een nieuw shot hebben. terwijl
metadon maar om de viercntwlntlg
uur opnieuw moet worden 1000edl.
end. Dat maakt dat metadengebrul-
kers genoodzaakt zijn etke dag naar
het dagcernrum te komen eu
vanuit die 'terápletrouw' ook
worden gedwongen om konstam te-
werken aan-alle aspekren van het
afkickproccs. Met,ldon heeft nOM
andere technische vooreefen.
Hlocdoverdraagbare Infektles
worden vermeden. omdat metadon
meestal in siroopvorm w!-,rdt tocge
dlend, het hormonale hutshouden
dat met herorne nog grondig ver-
stoord werd. komt weer in even-
wicht en de weerstand tegen ziek-
ren verhoogt. Metadon blijlt echter
een drug t'1I hedt dus uok btjwcr-
kingen als slapeloosheid en konsti-
patie.

Toch zijn er zware verslaafden
voor wie het nfklcken een ortmoge
lijkt' opgave is geworden. Daarom
wil het stodsbesurur van Luik In
t 998 een ekspertmem opstarten
voor her gratis verstrekken van
herome. Dit eksperimem richt zich
naar een honderdtal zwaar vcrslaaf-

(folo J(TOfIl unens den die geen baat meer hebben bij
bovenstaande vormen van hulpver-

stam onder begeleiding en kontrole. Indien
hij alsnog betrapt wordt op druggebruik,
wordt hij uit de gemecuschap gesloten. In
deze veilige en beschermende omgeving.
heeft de verslaafde weinig zelfbeschikking.
wat vaak nefaste gevolgen heeft wanneer
hij terugkeen in de rnaarschapplj. De mees,
ten die een drugvrije behandeling volgden,
hervallen. gnerzjjds omdat de bescherming
en kontrole van de terapeunsche gemeert-
schap re bruusk wegval! en anderzijds om-
dat ze daar niet zdfstandig 'nee' hebben
leren zeggen tegen drugs: het werd heli
verboden. Vandaar ook dat een strenge
drugvrije behandeling een oplossing Is voor
een selekte groep van verslaafden, namelijk
zij die psychisch sterk staan en erg gemort-
veerd zijn. Het voornaamste bezwaar legen
deze ontwenning is echter dat het een te
eenzijdig karakter heeft en het de versla-
ving veelal tot een medisch probleem beo
perkt.

Door het strenge beleid ven de instel-
lingen, kickt de verslaafde weliswaar llcha-
mclijk relatief snel al. Toch wordt er zo

leiding krijgen. Anders dan bij drugvrije beo
handeling gebeurt dit mccstalufcr op rest-
dcntléle basis. maar wel In dagcentra als De
Sleutel of Pree Clinic. Dit betekent dat de
afkicker wel meer zelfbeschikking heelt.
maar ook meer begeleiding nodig heeft wat
betrelt bijvoorbeeld huisvesting. ne patiënt
krijgt op regelmatige basis - bijvoorbeeld
dagelijks - metadon Indien hij zelf ook
meewerkt.

lening. .rusuueuunrster Stcfaan De Clerck
(cvr~ en minister van Volksgezondheid
Colla (SP) reageren afwachtend op dit
proefprojekt. 10 ieder geval heeft De ererek
aan prokureur-generaat Anne Thilly ge-
vraagd dat ze het projekt opvolgt: de minls-
ter wil nagaan of het om een echte medio
sche behandeling gaat om misbruiken te
voorkomen. Net ets bij de subsuruuebehan-
deling is het gratis verstrekken van heroïne
een plurldlmenslonele behandeling, waarbij
in ruil voor gratis heroïne. de medewerking
van de verslaafde wordt gevraagd, Soda Ie,
psychische en nauwgezette medische bege-
leiding ondersteunen hel doel van dele beo
handeling. Doordat de vcrslaafde niet meer
op straat ruoet om drugs te zoeken. leidt hij
een minder chaotisch en menswaardiger
bestaan. De resultaten van het Luikse eks-
penment moeten dan uitmaken of het in
Luik - en tater in Antwerpen - meer
wordt dan een ekspcriment ,

Goedje

Een verslaving heeft oorzaken die moe-
len gezocht worden in een psychische en
sooale achtergrond. Een louter medische
behandeling neemt met andere woorden
hel gevolg weg in I'la.1\S van de oorzaak
aan te pakken. Daar komt dan nog bij dat
drugs Ook een geestelijke gewenning IC,

weegbrengen en dat de verslaafde geplaagd
wordt door een konstant verlangen of 'ers-
ving' naar het goedje. Maar het urnwen-
nlngsproces eindigt voor de afklcker niet bij
het -letterlijk en figuurlijk - in hel reine
komen met zichzelf. De ex-verslaafde moet
weer een plaats vinden binnen de maat-
schappij en dit op een fundamenteel nivo.
Het leven van junks wordt immers ge-
vormd enkel door de zoektocht naar drugs.
De ex-verslaafde moet zich daarom een
nieuwe levenstijl aanmeten met bijvoor-
beeld een vaste woonplaats. een job en

Zin

Hij moel een medische kontrole onder-
gaan, wordt getest op bljl!1ebruik. heeft ge-
sprekken met begeleiders en leert zichzelf
te voorzien in maatschappelijke behoeften,
ondermeer via OCMW en VDAB. Het voor-
deel bij een soepelere subsutuucbehande-
Hng is de toegankelijkheid. Ze vereist mln-
der mouvaue. fvsleke en geestcljjke ill7.et
van de verslaafde, maar wel een akrteve
medewerking. Daardoor boekt die behnn-
deling ook meer sukses eplange tern1ijn.
Veel afkickers grijpen niet terug naar de scûc OvcrstlJns
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ker. Er zijn mensen die zware produkten op
een verstandige manier gebrulken. A(l11de
andere kant zijn er mensen die mei karma-
bis, wal in vergelijking met heroïne of ko-
kejne een onschuldig middel is, in de pro-
blemen geraken omdat zij lot niets anders
meer komen dan de ganse dag te blowen.
Het is dus de manier van gebruiken die zal
bepalen ol hel zal eskaleren 101een proble-
mausche aangelegenheid. Wij vinden wel
dat mensen die met een verslaving znreu in
de eerste plaats de kans moeten krijgen om
geholpen te worden en niet mogen gemar-
ginaliseerd worden via jusmtëfe wurggre-
pen. Anderzijds is het ook zo dat mensen
dit bijkomende knmtnameu plegen moeten
aangepakt wcrden.»
Veto; Hoe zien jultte di verhoudil/!J sociak
sektor' justitie !':
Oe Stut: «Ik ~irtd dat er de laatste tijd zeer
veel verartderi~g in positieve zin Is te be-
speuren. Er is eert grote bereidheid om
samen te ~kert. Hulpverlening blijft na-
tuurlijk een hZ:d andere sektor en dat is
ook nodig. Maar hel'leu dat er overleg is,
betekent dat er langfbcide kanten iets zal
veranderen. Zo is bijvoorbeeld de aanwe-
zigheid van hulpverleners in de rechtban-
ken belangrijk. iets wat vroeger niet het
geval was. vroeger was er ook een zekere
samenwerking. maar dan met individuele
personen. Nu is het effektief een mentaliteit
die aan het veranderen is."
Mobiel Ambulant Team: elk vind dat er
al heel wat openheid bestaat langs de kant
van justitie en dat het eerder de hulpver-
lening is die eerder wantrouwig staat tegen-
over justitie. De hulpverleningsorganisaties
hebben de neiging ondereen Ie palaveren,
eerder dan kunstrukticlte werk Ie gaan-:~
Free Clinic ~De wederzijdse verwachrtug.
en en doclstelltugcn moeten duidelijk zijn,.
Er moeren klare afspraken gemaakt wor-
den. Zo is bijvoorbeeld de I?rivacy van de
kuëru een belangrijk gegeven. Als wij ICS:
ten doen dan geven wij de resultaten altijd ..
door ,1.Jn de kliënt. Of zij dat aan derden
doorgeven is hun zaak. Wij kunnen nlet
alles doorgeven aan justitie.~

.Een ander punt is het overleg met
justitie. Soms komen hier mensen roe met
een tR-vdschrirl om zich te laten behande-
len. zonder dat wij van de rechtbank iets
gehoord hebben. Wij vinden dat wij eerst
moeten getntormcerd worden. Zodoende
kunnen wij de vraag stellen of wij de juiste
hulpverlening kunnen bieden. Er zijn zo
mensen die doorverwezen worden, terwijl
zij .hetemael geen problematlsche drugge-
bruiker zijn. De vraag is dan wat het nut is
van begeleiding. Daar zit misschien toch
een fout in de redenering van jusrtue. na-
melijk dat elke illegale druggebruiker moet
doorverwezen worden naar de hulpverle-
ning. Dal is een groot gevaar. want wij kun-
nen een dergelijke vraag niet verwerken.»

Hans reeers
Kurt Ooms

hebben ook problemen met drugs
waarvan het gebruik niet strafbaar is"

et drugbeleid is één van de sek-
toren die lan9 verwaarloosd is
in de Bel9ische politiek. Reant

er een kentering in de maak:
problematische druqqehruikers

er meer aandacht voor alternatieve
straffen, drugsbezit wordt binnenkort
waarschijnlijk niet meer vervoiqd en
er wordt zelfs ge~·tart met een proef-
projekt voor gratis heroïneverstrek-

(zie hiernaast). Hulpverleners
drie centra - met elk een andere

I ~ laanpak en funktie - nemen deze
~nieuwe ontwikkelingen onder de loep:

zij vertegenwoordigen twee ambulante
amra uit Leuven, krisiscentrum De
tut ell het Mobiel Ambulant Team

(MAT), en één ui, Antwerpen, de Pree
Clinic.

een psychiatrisch probleem. Er rijn zeker
mensen die er baat bij hebben urn geduren-
de een korte periode opgenomen te wor-
den. clean Ie worden en alles op een rij te
zetren. wat buiten niet kan. Rcsidcnuélc
begeleiding is voor een aantal mensen de
enige weg om ervan af te geraken. In die
zin is een gemeenschappelijke visie nodig.
Natuurlijk is hel zo dat het vanuit Iln311'
deel oogpunt voordeliger is te kiezen voor
arnbulanre hulpverlening. maar ik vind dal
de twee moeten uitgebouwd worden omdat
ze nodig zijn.»
De Stut: ~wijkijken welke hulp voor de
mensen de beste is. Het is daarbij onze oe-
doding om psychiatrische opname te voor-
komen. Wij proberen mensen daar zo lang
mogelijk weg te houden, maar soms is dat
ook niet mogelijk. Soms rijn mensen veel
beter geholpen in een opvanghuis omdat
daar Intenser en svsternauscher kart ge-
werkt worden aan het probleem. Belangrijk
is dat wij alujd overleg plegen met de
kliëtu. ~
Veto: Zien jullie in meradOflWrslrekkill!J teil

!JDedaturnatief voor de hl/idi!Je w~rkil~,/?
Mobiel Ambulant Team: -uer is 7.0 dat
dil een probleem vormt omdat hierrond
nog niets geregeld is. Ook binnen medische
kringen is er geert enkele afspraak daarom-
trem. Metadonverstrekking moet op een
goede en begelelde manier gebeuren. NI!
wordt zeer onvoorzichtig omgesprongen
met doses. Bovendien zorgt de afwezigheid
van regels ervoor dat nu voor die huisarts
gekozen wordt die geen voorwaarden stelt.
Als een huisans mi het voorschnü Van me-
tadon laat afhangen van her zoeken van
andere hulpverlening, wordt een andere
arts gekozen die deze voorwaarde niet stelt.
Het zou beteT"71jn om op enkeleplaatscn In
de regio een metaduuverstrekklng te voor-
zien. verplicht gestuurd door een multfdts-
siptinair team met een <Hts. een psycholoog.
en een sociaal werker.»
Free Clinic; .In de Kamer ligl daarormrem
l'en nota voor, die onderschreven wordt
door spedillisten en een meerderheid van
de parlementsleden. maar een aantal partij-
en liggen nog dwars. Wij 7ijn ook van me-
rting dat metadonverstrekking niet t.6mMH
kan gebeuren. maar dat er altijd een psy-
chusuciale opvolging moet zijn. De wette-
lijke regeling die vooraten wordt, is dat de
huisarts zich moet laten bijstaan door een
gcspcclalisccrtl centrum. Voor een aantal
artsen, vooral in het Franstalig landsgedeel-
te. ligt dit mueilijk omdat 1.ijal gedurende
lange tijd metadon voorschrjjven Zij zijn
niet onmiddellijk bereid ztrh te liëren aan
l'en gespecialiseerd ccrurum.»
vero: Zijll julli,' I( vinden ~'OOreen heroïne-
eksperimem zoals in Lrlik?

Mobiel Ambulant Team: ~Het is vooral
de bedoeling om icrs uit te proberen, urndat
het in Nederland en Zwitserland ook ge-
beurt. Op zich is de regeling nog niet zo
dom. maar ik vra.Jg me ijl of niet beter eerst

de metadonregeling op punt gesteld wordt
vooraleer mei een artder ckspcrtmeru ge-
start wordt."
Free Clinic: ~Het gaat hiel om mensen bij
wie metadon niet helpt. Mensen waarvan
men weet dat zij al twintig, vijfenrwinng
jaar dagelijks heroïne gebruiken. Voor deze
beperkte groep moel hierrond zeker aan
dergelijke alternatteven gedacht worden.e

Wu r99 repen
Veto: Is /ltt doel hiervan niet vooral de krimi-
naliteu ferJ./!J te schroeven?
Free Clinic: «Het projekt heeft verschillen-
de doelen. De krimlnallteltspreventie is
daar zeker één van - een doel dat vooral
vanuit de federale overheid aangehouden
wordt. ..
MobkIl Ambulant Team: «Ik vind het
lomer fikseren op een daling van de krimi-
naliteit een verkeerd standpunt. Op zich is
het natuurtijk positief dal mensen niet
moeten gaan stelen of zich prostitueren.
Aan de andere kart! vind ik ook dat wart-
neer je mensen toch op gezette tijdstippen
bereikt, je met hen kontakt hebt, er toch
meer kan gedaan werden. Kan je dan niet
proberen hen op termijn toch te doen m!n-
deren ol op iets anders te doen overstap-
µen?~ ,
Veto; Zijll jullie ervoor om druHs uit het straf-
r«ht halm?
Mobiel Ambulant Team: «Voor OrtS
speelt dat eigenlijk geen rol. Dilt is een lou-
ter I)ulitlek en snilfrechtelljlfproblecm. Wij
werken met mensen die problemen hebben
met gebruiken. Of hel gebruik op zich stral-
baar is. is van ondergeschikt belang. Na-
tuurlijk brengt het feit dat het strafbaar is.
ook meer problemen met zich mee voor
onze khëru en. Het zou wenselijk lijn
moesten dit' er niet zijn, maar het volledig
gaan legaliseren lijkt mij niet realistisch .•
Pree Clinic: «Ik weet niet of dat een oplos-
sing is.Wij hebben ook problemen met
drugs waarvan het gebruik niet strafbaar is.
Alkohol is daar het grootste voerteekt van.
Hetlegale of illegale karakter van een drug
bepaalt niet of je er al dan niet problemen
mee gnat hebben. De munter waarop drugs
gebruikt worden. is daarbij veel belangrij-

Dé Stut: ~Wij hebben een zeer ruim aan-
bod, iedereen kan hier terecht: hulpverle-
ners. politie. rijkswacht, buren. huisarts,
zowel als de mensen zelf. Onze job ISOI1Ste
bekommeren om de hele problematiek en
te zorgen voor goede hulp. in welk vorm
dan ook."
gree Clinic: ~Wij bieden een nieuwe vo rrn
binnen dl' drugshufpverfentng. We werken
erg laagdrempelig met een centrum waar
mensen ambulant een revalidatieprogram-
rna kunnen volgen. Sommigen komen al-
leen voor medische begeleldlng, anderen
voor psvehosooa!e begeleiding. Onze doel-
groep bestaat uit de meest gemargmallseer-
de druggebruikers. De bedoeling is die men-
sen zo snel mogelijk te stabiliseren. Dat
houdt bijvourbeetd in dJI de sodale zeker-
heid in orde word! gcl..radu, er gezorgd
wordt voor een dak hoven hun hoofd,' en-
zovoort. Ons cernrum wordt gcsubsldiecrd
door her Riziv om gezondheldsnstkc's voor
de bevolking tegen te gaan, om aan preven-
tic te doen. Ons team is muhldissipllnair.
Zowel artsen. maatschappelijk werkers als
p~ycJlolj)gen 7.ijn erin vertegenwoordigd.
Samen met straathoekwerkers bereiken wij
7.0<Ie meest gcmargmalisccrdc verslaafden.
Dnarnaast richten wij (Ins ook naar <k tuin-
der zwaar verslaafden of bijvoorbeeld naar
ouders die in paniek zijn omdat hun zoon
een jolruje heeft gerookt. Het is wel niet de
bedoeling d,lt wij ons daar intens mee gaan
bezlgbouden.»
Veto: J, ambulante voorzimi".o.Jfltm konkur-
rem voor rlr rrsidellliële?
Mobiel Ambulant Team; «Neen, inregen-
deel. Een goede samenwerking tussen beide
vormen is nodig. Ik vind ook dat beide vor-
men moeten blijven bestaan Er zijn heel
veel mensen die een dubbele diagnose heb-
ben: naast het drugprobleem is er vaak (jok

Een tiendaagse rond drugs
0(' f.. kuhctten cenceskuudc <'nReclll~gekertlhdd organiseren, onder leltlin)l. van profes-
sor J. cassetman. een postakademlsche vorming rood 'drugprobtcmen'. Het vormtnpspro-
grarnma. met als ondertitel -Rulpvertcntng. preventie, srrafrechtsbcdellug. beleid', komt
rnuhtdlsslpllnair uu de hoek met bfjdregen van geneesheren, psychiaters. krtmfnologen,
straathoekwerkers, rijkswacht. enzomcer te kombineren. De algemene doelstelling is een
overzicht te bieden van wat er leeft mer.betrekklng.tot drugproblemen anno 1997. ren
greep uit de sprekers die hun optreden zullen maken: de professoren cassetmen. Hurse-
bJUI, Van Omnve, Bununx. wetgrave. Adnaensscns IKULj, De guyver ~RUG,f, Fliaerts
(VUB). Dhr. eermen (Prokureur des xomngs te Leuven), Dr. vandenbroucke (genees-
heer-direkteur PAD), Dhr. Van Deun en Mevr. Marrens (De Spiegel), Dhr. castermens
(VLASTROV), ...

Hel programma richt zich naar afgestudeerden van akademisch onderwijs en hoge-
schoolonderwijs van verschillende richtingen. die als profesnonefen met drugproblemen
zullen gekonlronteerd worden. lnschrijviugsgcld bedraagt 9500 Irank (kursusgeld en
dckumemaue]. Wie het volledige programma van uen donderdagavonden volgt kan een
getuigschrift van postakademische vorming bekomen {geen formeel eksamen). De bij-
eenkomsten vinden plaats in College Dl' Valk. rtcnsesuaat 41. auditorium zeger van Mee,
om 17.00 Il. Elke avond wordt gevuld door een drietal sprekers, beëindigd met een dts-
kcssre. Het einde wordt telkens voorzien om 20.30 u. Het programma start op donderdag
27 november en eindigt op donderdag 30 april 1998.
'Dru!Jprobltmtn: hulpverli!llitl!J. preventie, slTafruhlfk/tlinj, bt!dd': 17111: Dnjgs til drugbtleiJ:
wrftdtn. h<!dr.nen /atk,1II/s{; 18112: Adrd in ml/van!J VtUl drugllroblmn:n: 811: WetiJe~'Ül!:1,p"li/w en
parkt/; 12/1 ..Gerecht. gEwlII;mis til wrplû:hw /lU/pvu/mil/g; ;,f2; l'i:m drl4!}ftslil/!J t(lt mul"·m,.dalf
dillgtloSlitk; 1912: HI/lpwrfmillg: bllsisprinripes til residm/Îilt hulpwrl<'lIil/!}: 5IJ: A/1Iblllal1/~
hulpl"i'r'",il/!J, 19/3: Preventie: algrmii.'l1 kad!'r: lf4 ..Preventie: gezill, uhoo til j~u!Jrlbes,he,",ill9;
JO/4: Vall fragmtnrankJI en Sriimgrurd drugbeleid. lllfo bij prof. J. çassetman, U,P.C. Sint-Katnit-
tus, Knjktlbtr!J 1. 3360 Bierbeek; fel; 016/4526./1. fax: 016/46.31.09.

COntactteru:enIets ~00f u1 Trtoptle biedt u EEN
COMPLEET CONTACTLEHZENSYSTEEM
VOOR <IOQO,-6F.U i<lijgt l'OOf zes meaoeeo 6
paar uehte SJ)t1erisctoe rnaandJer\zen(_maart_
deli)k$1"IIeuw@ reeee zui~e-reCOI"Itaetlente-n) Irlet.
alle ooderhoudaprodueten ~an AlII!f~an.
Profrtoor van ooza voordeliga probeerset l'OOf

!l90,-BF Ee<1U~geleUlll aanbieding.
Alleen bi) Trio(Aie. Doen!

TRIOpnc ADVISEERT. ALLERCAN

Of lenzen?
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'KinqcornlDe Hartstreek'; twee monologen op één avond

Arbeid gaal voorbii
Oen bijzonder teatereksperiment

kOl/dig' zich deze week in Leu-
. veil aan. Van maal/dag lol don-
derdag worden in het Arenhergin s ti-
tuut twee oorspronkelijk: afzonderlijk
gemaakte monoloçen samengevoegd
die beiden gespeeld worden door Bert
tuppes en geregisseerd door Ffoor
Hllygw. Bovendien zijn de twee stuk-
ken gebaseerd op twee nieuwe teater-
teksten van vtaamse auteurs; 'De
Hartstreek' is van de hand vall de
Uf/vcru'e Belg Kamiel vanhole. 'King-
COrllof zogezegd en allel" komt van
Gentenaar Eric De Volder. De eerste

_ monoloog werd gcselekteerd voor het
prestigieuze 'TeaterfestivaJ 1997', de
tweede werd bij de Nederlandse pre-
mière in me; van dit jaar erg lovend
onthaald.

Wal Is dal toch met die monologen? Dc be-

kroning van de dubbelmonoloog "twee
Stemmen' op hel recentste "teaterfesttval'
was nler meer dan een bevestiging van een
tendens die de podturnkunst vandaag te-
kent. 10 Leuven kon je de voorbije weken
genieten van Stan's 'Oude Meesters' (mei
Damlaan De Schrijver] en van 'Maura' van
nrmttrt Leue. Vorige week stond 'Tityrus'
mei Lucas veneervost op hel program en
deze week is er ook nog 'De Keizer van het
Verlies' (zie elders op dit blad)

Eén sluitende verklaring is er voor de
monologen hausse niet Ie geven, Op de ach-
tergrond telt zeker het ünansrëte aspekt
mee. Voor een solostuk heb Je maar één ak-
leur nodig, en meeslal wordt ook de ensce-
nering sober gehouden, Monologen ..:ijn
goedkoop, en dat maakt hen aantrekkelijk
voor zowel producerende teatergezelschap-
pen als voor organiserende kunstencernra.

Maatschappijkrnict zullen wentebt ook de
groeiende individualisering als verklaring
aandragen, Dal kan enkellen dele kloppen;

individualisering kun je Immers bezwaarlijk
een 'trend' nucmcn. Wel is het zo dal er in
het tcaterlandvchap vcrsnippering heerst.
Grote teatergezelschappen zijn zelden nog
vaste ensembles die hun regisseurs en ak-
tcurs mei cksktustvucuskomrakten aan zlch
binden, Dat biedt ruimie aan kleinere pro.
Jekten dit: entstaan uit de 'goesting om tets
te doen' van één ui enkele individuen. Een
derde vcrklaring ligl mogelijk in de stand
van zaken in de podiumkunsten. Een mo-
noloog biedt een zuiver toneel: een akteur
gaot de konfrontatie aan met een publiek
met als enige wapens zijn teksl en Lijn Ii-
chaam. Een dergelijk naakt teater kan een
sesuur zijn, een scharruerpunt vanwaaruit
weer nieuwe ekspcrimcnten vertrekken.

Naakt teater is alleszins wat Hollandta-
akteur Bcrt t.uppcs toorn in zijn twee mo-
nologen. In 'Kingcorn' krijg je hel ware
verhaal te horen van Bram die als laatste
a rbelder werkzaam is gebleven in de inmid-
dels gesloten Leidse Meelfabriek. Bij de

Stuk van Jan Fabre wordt werkelijkheid

De keizer is clown en de clown is keizer
Oet ontbreekt Jan Fabre de laat-

ste weken niet aan belangstel-
{ing. integendeel. Eerst krijgt

hij van wakkere dierenvrienden op
zijn donder omdat hij een echie uil
blootstelt aan liet licht en liet lawaai
op de biihne, en IIJI zou hij voor 'De
teetier van hel Verlies' gejat hebben
uit teksten van Leonarä Nolens. Deze
week komt de 'Keizer' "aar LeUVl!1J.
Het zal allic{I' niet leuk zijn plots op
deze manier hel nieuws te halen, meI
i" het achterhoofd de wetenschap dal
zijn voorstelling op zich dat nooit had
kunnen waarmaken. De voorstelling
zelf verdient nochtans meer aandacht
dan ze tot lIli heeft gekregen.

In een recent artikel in De Morgen
pleit Stefan Hertmans voor een beef je
gezond versrand. "Kan het mij iets schelen
dat die twintig of wal zinnen UH het werk
ViIJl Leonard Nolerts in het hoofd van Jan
Fabre zouden hebben gespeeld, tussen zijn
notities zouden zijn geraakt, in zijn werk
zouden zijn terechtgekomen - een werk
!lll·t een heel eigen wereld, een he-el eigen

tempo. een eigen visie, een onmiskenbare,
oorspronkelijke sabre-vute zoals we die uit
zijn ander werk kennen? Staat of valt de
kunstenaar Pabrc met die twintig zinnen?
Nee, Hel spijl me voor de mensen die bloed
willen zien, maar het kan me geen berst
schelen. Ik vind het geen nucrcssarne
kwcsuc."

Zowat alles wat Fabre doet, is op zjjn
minst wel interessant. Zo ook zijn nieuwste
stuk 'De keizer van het verlies', dat hijzelf
beutelt als zijn meest persoonlijke stuk. Het
Is bijna tiperend voor Pabrë dat hij net met
dit stuk wordt beschuldigd van plagiaat. In
het stuk zien we in de eerste plaars Dirk
Roofthooft. en die heef niet eens tekst no-
dig om je twee uur in zijn richting Ie laten
kijken. Hij hoeft maar de ogen op Ie slaan
en hij kreëert een aura om jaloers op Ie zijn.
Bovendien worden hier alle registers open-
getrokken, Er wordt gedanst, gezongen en
de clown uitgehangen. De keizer Is clown
en de clown is keizer. De clown is hooghar-
tig en de keizer huilt, lacht en grapt alom.
Beiden vragen zich af wat ze daar staan te
zijn, wie ze zijn en waarom. Beiden wagen
zich af ol er toch niet tets meer moet zijn
geweest en beginnen daarom opnieuw, op-

nieuw om het nog beter niette weten.
In de loektocht naar het onbereikbare

slagen en mislukken ze tegelijkertijd. Er
wordt melig over gedaan, maar melig zoals
het mag en zoals Fabre en RooIthooft het
kunnen. De down draagt in de voorstelling
zijn hart in een zakje builen het lichaam,
eet daar af en toe een stukje van op, want,
zo wordt in de voorsreütng gezegd: wie zijn
han vandaag op de juiste plaats draagt, kan
helaai geen geschiedenis schrijven. Op het
randje, toch weer om te lachen of diep over
na te denken. Jan PlIbre dwingt je tot kij~
ken en reflektie, MeI het aftasten van zijn
persoonlijke grenzen verlegt hij levens deze
van het teater, van zjjn ekreurs en van zijn
publiek. En de tekst? Zelf zegt Roofthooft:
NOe tekst van .Pebre van buiten leren, dal
was een-avontuur. Dat gaat w diep, een
onwaarschijnlijk intense ervaring was dat."
De lekst btedr reore-reerer zoals Ie ver-
wachten en te voorzien was: soms mooi,
soms prachtig, soms verwarrend. soms bijna
overbodig, maar nergens storend, nergens
uit de toon vallend en altijd Interessant.

L1enBlelen

Data tri j"fo lus jt in rieagenda.

sluilin~ bleef hij in zijn eentje achter als
toezichter in een gebouw waar niemand
nog raad mee wist. In Br.lms levensverb aal
zit de tragtck nlel zozeer gevet in grote
gd)Curtcni~sen maar eerder in de leegbetd.
t.uppcs mail kt dc dubbelzinnigheid van zijn
personage erg tastbaar. Het plezier dm Bram
zogezegd heelt beleefd aan zijn achrenveer-
tig dienstjaren bOl~t met de aarzelingen en
stilles in de taal van de akteur. "Kingcorn" ts
een eerlijke ode geworden aan hel onster-
vende ras van de arbeider die zijn leven
heelt gestoken Lu zijn werk en daar weinig
voor heeft u-r uggckregen. Met deze voor-
stelling wordt een nieuw 'Monument voor
de Arbeid' geschapen. maar dan wel één
waarbij het vooruhgangsoptlmlsmc van
weleer hoogstens nog blij ft nazinderen .11s
een wrange eSho in een kge montagehal. '

In 'De Hal'15fTeek' is niet de arbeid de
motor van de menselijke tragiek, maar wel
hel unjve~e verlangen naar de Hetmat.
Die bakermat Jigl in de 'Euregio', de thuis-
basis van hel producerende Maastrichtse
kunstencernrum ·Het.,J<t).Jisvan Boergondië'
'De Hartstreek' is de tw2ede zogenaamde
Euregionale produktie van Hel Kruis, Auteur
Kamiel vanhole. die de streek In kwestie
niet echt kende en ook niet meteen gewend
is voor reater te schrijven, zag in 'De Hart-
streek' een mogelijkheid om twee van zijn
literaire passies te verstrengelen De eerste
is de lidde voor hel landschap, de tweede
een posnnödern nationalisme: vanhole
wordt gerekend lot de 'Nieuwe Belgen', sa-
men met ondermeer Koen Peeters. met wie
hij onlangs -gellevuerschoonztchr' schreef.

Het resultaat werd een tekst die meer
poëusch dan reatrant is. Jammer geno~g
blinkt de invulling ervan niet i1hijd uit in.
originaliteit. De literatuur staar bol van rek-
Steil over het verlangen naar een landschap
als metafoor voor een verloren liefde en vi-
ce versa, gekoppeld aan een ncsiajgtsche
aaneenschakeling van jeugdherinneringen.
De grens tussen episch teater en voordracht
is dun, en Luppcs en regisseuse Huygen
blijven niet altijd aan de goeie kant van de
lijn. Toch blijft het stuk overeind door de
lokatlegerichte enscenering, de subtiele in-
breng van de muziek en het toch wel weer
knappe spel van Luppes.

'Kingcorn't'De aanstreek': twee mo-
nologen over totaal verschillende onder-
werpen die toch over herzelfde lijken te
gaan. "Landschappen hebben een enorme
invloed op het wezen dal je bent. In deze
lijd veranderen ze erg snel. Ze verdwijnen
zelfs, Ik vind dat een probleem. Daarom wil
ik bij hel landschap stilstaan', zei Floor Huv-
gen over 'De Hartstreek". Vervang 'land-
schap' door 'arbeid' en je komt als vanzelf
uit bij -xtngcorn'. •

Bart Eeckhout

DaM fII info vind je in de agenda,

Verdomd handig die bus 2 van De Lijn
Vlot met bus 2 door de Leuvense binnenstad en

naar de Campus te Heverlee

Met bus 2 om de 7 minuten door de Leuvense binnenstad tijdens de spits
(tijdens de daluren om de 15 minuten)

De ganse dag - minstens - om de 30 minuten van en naar de Campus van Heverlee
via de Bondgenotenlaan - de Grote Markt - de Naamsestraat en de Naamsesteenweg

Tijdens de week
doortochten aan het Fochplein spitsuren op het uur 07 - 15 - 37 - 45

daluren op het uur 07 - 37
de terugritten van de Campus spitsuren op het uur 05 - 13 - 35 - 43

daluren op het uur 05 - 35
INFO: (02)526 28 28

Vlaams-Brabant

•
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The Po~ue~ me! de brasparuj-hyrunc 'Plev-
la' als hoogtepunt van deze urgie, L&W laar
ditmaal Hel Eksperlrncntee! Kolleknet Va-
rieté aan ht't Wt'f" zten. In de Shrink, thub
voor vele psychologen in spe. vloeit hel
schuimende vocht onder de muziek van
Deadly genous. Deze vier gasten uit Lënnik
wonen vorig jaar reeds te Den op Humo's
Rock Rally. Het Plectrum renslette heeft
zijn bom gezelschap tegen die lijd gewisseld
voor een merodieuze rockgroep, Patnred
wood genaall1+t.

Wie er dol)) neg niet genoeg van heeft,
kan ten slotte (efec!ll in de wtna-bar. waar
om middernacht het stenschot gegeven
wordt voor äet laal~te optreden van deze
avond: orange-recco. Deze groep, bezet
door drum, reuo. hojn-metaalperkussie,
bas, z.ang en gitaar, i'WIl~fmimt een
nieuwkomer in de Leuvense muziekscene
Orange peccn brengt gnaarmuzjek met een
randje.en vormt allt"szin~ een waerdlge
finale van dele eerste Fakbar-muzlekrallv.

Kultuurraad en de Leuvense fakulteitskringen organiseren Fakbar-muziekrally

Mijn thuis is waar mijn pop
t]) enig Leuvense student brenqt

meer uren door in zij" [akul-
teitsbar dan op zijn kot, Hel

voordeet van de fakbar is dat je er
goedkoop drank lam krijgetl et! er
altijd ",cl iemand van je eigetf rich-
ti"g ontmoet. Toch worden [akbars
mak in een slecht dagliclll geplaatst:
de muziek is er midddmalig, de har
worät gedomineerd door een geslolen
kliekje of het ontbreekt er gewoon aan
sfeer:

Kultuurraad besloot dil vooroordeet de wc-
reld ult te helpen. In een initiatief om haar
werking dichter bij de kringen te brengen,
zette zij, samen met krtngmedewerkers. een
heuse fakbar-muziekrally op lOUW.Op
twaalf verschillende plaatsen kan je wcens-
dag, onder het drinken van een goedkope
pint, genieten van maar Iielsi zesnen gratis
konserten. verdeeld over vrcr blokken.

Het vat wordt aangesloten om 21.00 u,
Naargelang uw eigen voorkeur, kunt u uw
eerste pint nuttigen op vier verselullende
lokaties. Ten eerste is er het duistere pre'
Iabkaûce Ravage. vaste ste'" van Moeder
Mn'llSt' en andere Melrose Place-klJkers,
waar etos u vergast op een akoestisch solo-
optreden van ex-Metal Mollvgitarisl Pascal
Deweze. Dit wordt onge,wlJfeld een melo-
dieus en vooral mooi konsen. V()(>]Iu er
eclucr meer voor u in Hteraln- kringen op
tC houden, dan staat Iwt get'strijk drankje
eerder op ti te wachten in lakbar t&W, al-
waar zelrs de naam van de groep uecarnc-
rone kuhureel vcrantwoord is. U kunt hier
uw muzikale do"" lessen aan metodieuze
neopop. die naar vcrfufdr b.jzönder goed In
dl" oren klinkt.

Bierkapelle

Dacht u echter dal necameroue iels
met Iotografte. re milken h..d, dan Is PLD
Ilkrl..l/)dk- IJl'slist meer uw gading. Begcel
u 111('taarden bierkruik in dl' hand naar de
Gnorgl (LBK) en geniet cr van de Beierse
muziek, gebracht door studenten van hel
Lemmennnstnuut. Als laatste van dil eerste
uur muziekrally kunt u alsnog uw keuze
laten vallen op hel groepje Del vatennnos.
Jan het werk in het Pollrlka-kaffee. Hun
muziek zweeft lussen garagerock en uash.
Dele groei) hedt met 7ijn tutaal gcschirte
oorredens reeds een legendarische repurcue
opgebouwd in hé! rockablllv wereldje.

T'i('11 uur is zowat 'prime time' van
deze ruuziekrally. U kunt dan 7.apgt:'wijs
maar liefst langst Zeven verschiliende kon-
serren passeren. Om ICbeginnen is er Het
Plectrum. fakbar van Geografie, waar Diny
Laundry te zien is. Een heükopterptloot.
een student, een loedgleter; een barman en
een manager hangen er hun vuile was bui-
Ict)'door middel van eigen nummers en
covers. Is dit bonte gezelschap niet kouterm
uw muzh-knormcn. en houdt u meer van
het geluid van een symfonische rockgroep,
dan kunt u beter een pint nuttigen in de
vijf minuten verderop gekgen Kaffaer. ner
departement Pedagogie programmeert er
Bitter Moon. een groep uit hel waastand.
üeze klassiek geschoolde jongens brengen
011 en 101) rock. Een bdofte\lolle groep en
kandidaat voor Humo's Rock Rally.

Als u dan toch besloten hebt voor hel
bekendere werk Ie kiezen, dan loont het

zeker dl' moenc een kijkje te nemen in
'rir'na'nog, dl.' thuishaven van Krfmtno!o-
gte. Daar is namdijk Nagome Karabach.
een Leuvens koueknet met een ijzersler"e
live-reputatle aan hel werk Ie zien. Zij kre-
eren mei hun nummers een hermorueuze
en melodieuze geluidsmuur. Eerder waren
zij al te tien op Bult rock en Marktrock.
Bovendien hebben dj reeds een debuut-cd
op hun naam staan. In het Flixir, stam-
krocg van de ingenieurs. kunt u uw oren
zalven met het scherpe geluld van Fally
Oinrmcut.

Als dat u anemaat nie. geschikt lijkt,
moel u het eindje stappen naar de noc's Om elf uur wordt het maken van een
Bar. Medica koos voor Pence. een groep die keuze weer wal draaglijker. Maar geen
beslist niet onbekend is in hel Leuvense nood, de pintjes worden nog steeds over-
Iakbarcircuit. Zij leverden al [Wee derno's af vloedig gelapt op vier verschillende plaat.
en slaan gerant voor een stevige en sfeer- sen. De piaats waar dit bovenal het geval is,
volle muzikale avond. Ondertussen geven ISDen Duld. êkonomlka's Iakbar koos voor
ook politika, de Gnnrgl en de Ravage het een aanstekelijk Ielkoptreden van Los Ca-
nrer op, Als u niet genoeg kon krijgen van brtos. uenummers worden. hoc kan hel
het stomende konsen van Del Valentinos, ook anders, in hel pla~lselljke dialck' van
kunt u alh.:~ nog eens opnieuw beleven. De de groep gebracht. Lus Cabrlus bn-ngt daar.
Ravage daarcruegen heef legen die tijd zijn naa~t ouk bekende (Overs van onder meer Katrien Darras

M -, 1 « ~ '.1',1".-'" ""JI ......z..Q& I

ep staat
JkOt"~thche solo-optreden ingj'rttild voor
het wcst-vlaarnse gezelsch.l[1 Syrlus. een
groep die zowel eigen nummers als klassie-
ke CU\lCT'S brengt. Landbouwkring hesloot
om naast de heempapa hettnarmuzlëk van
de PLO Bierkapelle ook het 'beu-re' werk te
programmeren. Kelt mag het podium betre-
den met een kruisbesruiving tussen klein-
kunst en dEUS, door henzelf omschreven
als 'scousnc rock'. Zanger WdTd werd vorig
jaar 0\ engens finalist van tjmbomanta.

Schuimend

23.00 u:
Del v.Jl.·ntmo';"rnhtt!...l
tos Cdbrim. Den Dulct ('
O<'adly Seri.~l~, Dl-ihnnk

'QpmIIIfm.,.~l
Pamted Wond, \ rll'1.:trurn.~ercatork (Na,JllN:.>t

24,00 u:
Or,HlS'> I'tH'(). wtna-bor iWina) (Ondc;");,lUll

=---C'a
lii
CD.-.....
:::::11
E-C'a I..c::a.:.:::
C'a-CD-r
CD.....

Konsert van Aka Moon in Stuc

De held en de Cerberus in
het muzikale labirint
eonderdag treedt liet Belgiscl,e

tozrensembte Aka Moonjlan
in de stuczaai. rezamet! met

twee Indische drummers. De avond
belooft een van dl! IwoglelJtJlltell vafl
liet eksotismeproqramma te worden.

De lassinatic voor eksortsme is de laatste
tijd gcmeengoed in de muziekwereld. Wc·
reldmuzick is in. maar In nagenoeg elk gen-
re kent men zijn aardrijkskunde, zo ook in
de jazz. Bijzondere interesse voor Indische
muziek kwam in de jaren zeslig vanwege
The Beatles. waarna deze muziek un up
vandaag een rage is. De omgang met deze

~. DE RECTOR
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efemere. transendent aandoende muziek is
binnen een westerse kontekst echter geen-
zins evident. Indische muziek heelt een ri-
!U('e1 bepaalde strukt.µur die ver afstaar van
ons den keil over harmonie en ritme. Uit dit
verband gerukt kan Ze verworden tot een
kitscherig decor bij westerse muzikale uh-
spallingen. Gelukkig kan het ook anders.

Monster

Aka Moon neemt emlschc motieven
als uhgangspulU voor nieuwe komposlues
en improvisaties. Er vindt wel! ..waar een
Iransj)OSilit' naar een westerse kontek~t
plaats, maar verder is de omgang mei het
bastsmatcrlaal er een van aurenucitctt. Dit
wil zeggen dal er achteraf ook een terug-
koppeling kan gebeuren. bijvoerbeeld terug
samenspelen met Indische muzikanten. lrt
het huidige projekt is dal met twee drum-
mers, De ene, Chander sardjoe. voch zlch
reeds kiplekker achter het welbekende
drumstel. Zo speelde hij meermaals met de
New Yorkse saksctouist steve Coleman.
aansteker van ekleküsche grootstad-funk.
Nummer twee, Umayalpuram K. Sivara-
man houdt het bij de mridangam, een In-
disch perkussie-instrument dat langs belde

.,
lijden met een ve! bespannen is, als rwee
tabla' .. in een.

HOt' gaal Aka Muon Ie werk" kone
motiefjes worden vcrweven tot ef'n kompo-
sure waarna deze alImproviserend onder-
vocht wordt door de muzikanten. Ze krce-
ren tal van melodische en mmtsche varia-
lies op het basismateriaal. Zo ontstaan er
voortdurend ruimten waar nieuwe lrnpro-
vtsattes kunnen ontstaan. De muzikanten
schrikken er bovendten ulet voor terug hun
eigen komposities grondig door elkaar Ie
schudden. Ier plekke te remixen. Het fl'SUJ-

laat is kaleldoskopisch. een soort kontra-
punt "aar kU!11po~itie en lmprovisarie l'l-
kaar aanvullen.

Drummer Stéphane Calland en bassi,t
i\'lichel lIa!zigeorglou vormen al jarenlang
een vast duo. Ze dilgen ('[kaar voortdurend
uil in komplexe polyrltmlschc spelletjes en
rernpowlssellngcn. Onda.nk~ de cksubcramc
uuspeutngen haken ze roch steeds weer in
etkacr in een pennanerue tuimeling, al rol-
lend en botsend. noem het gerust livt· drum
& bass. cekombrneerd met het nerveuze
Indische slagwerk. wordt er een gelaagd
rtunlsch komplex uitgebouwd. Altsaksoio-
nlsr Pabrtzjo cassol mag zich als een li~lige
held doorheen dil labirhu laveren. steeds de
obstakels ontwijkend dil' hem in hoog tem-
po voor de voeten geslingerd worden. ln-
tussen meerkopplgc monsters bestrijdend.
Er nntstaau srccds grotere kluwens, maar
hel geheel blijft steeds weer erg melodisch
en funky klinken, De muziek van Aka
Moon is heerlijk eksrraven en bovenal vol
grandeur. De muzikale zoektocht en het
teatrele vertoon maken van het ensemble
een live band bij uitstek,

Jcroen Peeters
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Franse topklassieker in Vlaams filmmuseum

'Pierrot Ie Fou' is maar een film
ekelijks worden klassiekers van
hel wille doek geprojekteerd in
het Vlaams FilmmllSl!lIm. Met

'Pierrot Ie Pou' van de Franse sineast
Godard zet het Leuvense museum
ectuer dé parel van de Franse Cinema
op haar progmmma. Deze inspiratie-
bron voor regisseurs als ouentin
Tarantino is legendarisch onder [itm-
kenners. Korlom een ",ijl,Jaal JIJ de
/iI"'ge .schiedenis die ver Intiten de
grenzen wm Frankrijk staat.

Jcan-Paul Bc1mondo is Ie lui om k werken,
maar hoeft dil gelukkig ook niet It' doen.
want hij b getrouwd mei een rijke Italiaan-
se. Deze bcgilH hem echter stilaan de keel
uit te hangen. en na afloop van een mon-
daine maar saaie receptie bij zijn schoon-
ouders gaal hij er met babysit Anna xanna
vandoor. Hij slaapt die nacht in haar appar-
tement, en sten 'S morgens VJSI dJI 7jjn
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nieuwe vriendin in allerlei dubieuze zaakjes
betrokken is. Het duo besluit Parijs Ie ont-
vluchten en naar hel zulden te rijden. On-
derweg overvallen ze een benztnesranon en
Sleien ze een auto, zodm ze ook neg eens
door de politie achterna gezeten worden.

Een -äonnte & Clyde'-achtig verhaal
dus, met een knipoog naar de Amerikaanse
misdaadfilms uit de jaren \'t:enig en vijftig,
Maar hel ging Gedard wals gewoonlljk in
de eerste plaa!-, niet echt om hel vcrhaal.
Pierrot Ie Pcu werd gcdraatd zonder skrlpt,
en de film beval eigenlijk geen echte plot.
Het is een bon Ie, speelse mengciing van
vanalles en nog wat. Godard loont ons
schildcrijen en srripvcrhalen, hij onder-
breekt het [toch al erg dunne) verhaal voor
een liedje of een cabaret-achngc act. Tiplsch
zijn ook de vde aforismen - 'Les hommes
seurs partent roujours nop' - eh hel be-
lang van de klankband. film is voor Godard
een audio-vtsucel gebeuren.

Geïmproviseerd

Godard kan het af en loc ook niel la-
ten de kijker eraan IC herinneren dal hel
allemaal maar film is. Hij prikt de ballon als
hel ware door, en bclet de kijker zich Ie
sterk mOl de personages te identificeren, Hij
schept een zekere afstand. Jean-Pan] Bel-
monde of Anna Karina richten zich een
paar keer rechtstreeks lOl he! publiek. en
sommige Iigurarncn stutleu zich ek.~plidel
voor: hoe ze heten, waar ze geboren zijn en
welk beroep ze momenteel uitoefenen (fi-
gurant de clnémat).

Pierrot Ie Fou beval een hommage aan
de onlangs overleden, llamboyaruê, Ameri-
kaanse film-noir en Bvlllm cultregisseur Sa-
muel Fuller (iemand waarvan men beween
dal hij 0IJ de sct rtiet "anion- riep, maar
wel mei een pistool schoot). TenvIjl Jean-
Paul Belmondo zich in het begin van dl'
film op die receptte IO(I]'JI Ie verveten- kerm
hij Sam FuUer tegen en vraagt hem naar de
ceumue van het begrip 'Illm', Het gcjrnpro-
viseerde antwoord van Fuller [vfilrn is llke a
bauleground"] en de manier waarop hij dil
brengt, met een zwaar Amerikaans aksent
en een dikke sigaar in de mond, passen
perfekt in de film. Het vele blauw. geel en
rood dat Godard gebruikt, is trouwens wel-
licht ook een verwijzing naar de mms van
Pulier.

Godard vaak mee samengewerkt heef! en
die tot de absolute rep behoort, Niet ZO-
maar een film dus, maar een heus filmmo-
numcnt dat je zeker moet ontdekken,

Peter Kravanja

muziek voor Pierrot Ie Pou. De beelden zijn
van Raoul Couiard. een kameraman WJJT

Pierrot te Pou [Jean-Lui Gedard. /965). Maan-
da!J I dtctmbtr. Vlaams Pilmmuseum, vanëer-

. ktltns/raal JO, 20.40 u_ Inkom: 100 frank_
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Monument

Pierrot Ie Fou is een speelse, meesle-
pende, grappige en soms ook erg ltrtsche
rum. Kortom: een rum die van de eerste lot
de laatste sekonde bliJl1 boeien. Het is een
film die bij filmlidhebbers een legendarische
reputatie heeft, het soort lilm dat sommige
mensen ertoe aanzet zich in Hlmgeschiede-
nis te willen verdiepen, en anderen zelfs
om sineast te worden. Godard heeft een
hele generatte regisseurs beïnvloed. Onze
Belgische Chamal Akerman kreeg naar
eigen zeggen haar roeping toen ze voor het
eerst PierrOl Ie Fou zag en ook Amerikaan-
se regisseurs zoals Hal Hartley of Quentin
Taramino zijn schatplichtig aan Godard.
Hanley gebruikt in zijn films trouwens ook
een overmaat aan blauw, geel en rood, nis
hommage aan -uude Jean." Jean-Lee Go-
dard is een geniaal regisseur. Een paar jaar
geleden omving hiJ trouwens voor zijn ver-
nieuwing van de filmtaal de Adornoprijs,
een belangrijke Duitse filosofische onder-
scheiding.

Georges Delcrue schred schitterende

JQ MEUWISSEN
Alle verhuur

vldeo-, klank- en üchuuarertaat
videoschermen tot 4 m
DISCOBAR EN CD'S
met of zonder DJ.

KARAOKE (1.500 titels)

~OI6/201.301
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~ zoelcerlies
" Addhdd, L~~ eens UI' email. StiJI1
.J Kim. beter laat dan nOOII: ~Iuk.kig Kerst-
Ieestl I)(' man van sll1al.
.JUcvekc, ondanks hel reit dal xc vah op
cnCl'7.ljds mannen met lange blonde haren (IJ

endercjds mannen die Dimiui helen. zijt ge
een falllastÎ!>(he meld, Mosj.
v A cuone quëëritur !lOVUS aedilis ludorum
novusque peaeteous annl secundi srudcnum
«tasnccrurn propter mlgratlonem Gullielml el
Johannis in aatevem pactlenis ad cohabnan-
dum causa,

.J Allalaaalaaal Tartan says: 10 all Jeues. chee-
tahs and lcmbus oursroc: cverybodv is wel-
come in Parkstreet 204f
..J Hel GrocmenBcvrijdingsFronl. Het Tunika-
boutcrucvrijdingspront en Hel vogelvcrschrik-
kersBevrijdingsFront T~JI(~n al hun aanhang-
ers op um alk Groenten, 'rurnkeboorers en
Vogelverschrikkers re bcvnjdcll uil de tuin van
Tobback.
Y uan O.G, en An vc.: ongewenste "t.lllimitei-
ten.

.J Aaaiaaaiaaa! Tan..an zoekl goed spoor en
dwars spoor (meI dank aan de NMBS),
...J '!.Is klelnt 'I 15Oanyl Hel winkelt met zijn
mammiet
.J Iedereen, die 7.o! is van megaboezems. word!
vriendelijk veraochr op donderdag 27 novem-
ber om 22u in API aanwezig IC zijn.
.J Homo saplens saplens deluxe magalfleus.
We wan! morel
..J Aaai.:laaiaaallllnan still no Jane: time run
out.
v 90-60·90. Everylhing 'rarzan necds.
v Tom en Ncle: onbekende lntlmhehen.
v lC'S Baudoulns Morts rulel
-,J Aalliaaaillaal wosen en Yves support taraan
in his quest for love .

IJ Bjorn en Ingeborg: enbestaande intimiteiten .
" Steunkommluee 'Help Tar7.an' zoelt önbe-
kende medestanders van hC't dwarse spoor
Binacnkomen in groepjes van YiC'r.vraag na'lr
Cheetah in Parkstr.lal 129.
.J liefde, haat en sadisme in API op donder-
dag 27 november om 20u.
-.J Amnestv International Leuven zoekt poelen
en andere kunstenaars voor haar kultuur-
a vond (10 december) tijdens de vierdaagse.
Het Is de bedoeling dat de werken te maken
hebben nlel mensenrecluen. Adressen en -sug-
gesnes kunnen gedropt worden op hel VRG·
sekretariaat. •
-J Allemaal goed, die Red Huil: maar nu llt
onze 'rarzan welzonder Jene.
-J Dany en vcrontque. kleine Intimiteiten.
.J les Baudöuins Mans rule!
"Nes! ranen Ie koop (zolang de voorraad
strekt}. Ih:t 7iJn echte 5('h1lIJ.. s. Brabançoune-
SIraai 115, Leuven.
" Hel Is de gemakkelijksIe, meer ook meest

1.1[(e uitweg vuur jt· problemen.
~ LI3K·).Ch,)chlinneIJc v an (>1' de 1l1('l,llfuif:
adres bij de SORA IC verkrijgen als je m .. beo
schrutt.
,; Aan alle bcerenkorrers: 101<11jullie Ie kan-
s'ers de VETO lezen. En vooral de zoekenjes.
-J The meat ol donkeys is not recommeuded. lt
is Sirictly lorbidden il the animal was sodonü-
sed while altve by a man.- Ayatollah xno-
metnt.

-J Ik voelde me zeer bedroefd toen ik Je des
nachts door de eenzame stralen zag zwalpen.
v Gilbert, <Ijs je dklcest: stop met driukenl
v Misschien kom ik nog wel eens langs.
v les gaudoulns Mons rulel
V Rikketikkerik, wie ben e kik, Is er Iemand
die al weet, hoe ik EET.
V Krlstlen Van ncoren weel hoc ik HEET,
-,J Volgens Annerme L. is er Ie weinig vulk op
hel onthaal van 'I SIUc, dus gelleve massaal een
babbeltje te plegen. dan verveelt ze zich niet.
v Schuppers gevraagd. Zand en beelden wor-
den geleverd. woensdag, MSI 00, 140111 20 uur.
Y Gezocht: otters voor Ex Odeme Lux-kas,
meer info bij Dr. Cocncn, Erasmushui,. 7de
verdieping
..J Namens Annemie l" lsabel p, en soüe 0,;

I:(~êoo~?WIE VAN DE DRIE??

Tien
, at 118 Tie

Tel: 3.70.30 Tel:
'.

- 22u. Ma
.~ -20u •
ï -17u. aang_lIAIIltiidens KUL_.
i

dank u MO\)) "O<Jr de tiramisu.
-J RoblIl Hood ge~i!o:naleerd op B''IIIleft .. ld-tour
in leper71
,J X werkt niet meer lil de ACCO, maar wel bij
de 5taats v t'ilighdd!
,J gosemane Donck. schoon meiske, vergeel

voor I avondje al uw karakters en concentreer
U alleen op dal van mij, tenvijl wc samen een
canada Dryke dnnkenl? {ui den Appel?,
werkt ge daar eigenlijk nog?) A.K.
v Sofie O. in de les van MiddC'leeuwse Lener-
kunde:"De ramen slaan terug open!".
.J Op maandag 8 december organiseren homo-
jongeren lIel Goede Spoor een info-avond
over relaties. Afspraak om 20u aan UP, Jan
SIDsstraal 2. Meer info in gesleren. neutrale
omslag via PS 113,3000 Leuven-S,
016{20.06.04,

- __ ",,0.30 ij KONSJiaT Gllaan~~

'-;--w 10.00 .. LEZJ.NG 'I),~tic', in Oe V"UI, orw,
KK Plaal~inBShulp KU Leuven.

20.00 u FILM 'Carmeu l\Ilr.wda, 8anani!li is my
buslnrss' van ttekna Solberg . in Stuaaal,
roeg. 100/200, orê- stuc.

20,30 u TEATER 'Kmgccrn ol wsezegd en allffi
De llartS!reek'; twee monologen van Scrt
Luppes In een regit' van Floor Huygen_. in
Arenberglnstllll\ll INaam~)traDI 96), locg.
150/450/500, org, SIUC/ KC Leuven.

22.30 u FILM "Thai nlKht In Klu' van living Cum·
mtngs . In Stucraal, roeg. 100/200. org, Stuc.

- Theorie
- I'r.ktijk
• bromfieti (A3)
• mQtQrfiet .. (AIfA2)
• l'e~lIen ... !"~n(ook IlIlomui) (R)
• vr.ehl ..·.gen (C)
• ."tnbua (D)
• trekker mei Qpliqer (CF.)
• eigen ocr,."lerreill

- Ol,l~iding 17-j.rigen
- 51-""'illl;8t ddensief .morijden

i (016) 22 24 85 -,
~ BOlldl5enotenlaan 123· LEUVEN
i (016) 25 7962
- l)ie8t&l:,to:en ...~~ 56 - KESSEL--W

• agenda &$ ad valvas (H)O" r o vt t v v r r.t Av

DINSDAG

WOENSDAG
I 3,00 u LEZ.ING Uur Kultuur: Lneratuumamld-

dag mei Monlka Van Paemël, In AiSI 01.18.
loes,.gralls, oeg. Kuhuurkomllllssie KU reu-
ven.

20.00 u DEBAT Dcmokralle In de 21e eeuw meI
deelname van J. GeYRI~ (Agalev), P. Ccysens
(VLD) en B. Tobback (SP). Moderalor. B.
Brinckman (De Morgen)., In MTC 00.1 S

(kleine ."lal, toq. gr;ol15,ars. Jong Agalev
Leuven,

10,00 u DEBAT DIsku§sle·avond over Ander.
lecht. Mei gelulgen. moeders. migranten en
advokaten .. In MSI 00.08, teeg. grllli.§, org.
MLB.

20.00 u FILM The seoer Cinema: 'El!OIiGl Musle
Films', in stucaer, toeg. 100/200, org. Stuc.

20.00 u KA8ARET Utbanus: 'HIep hIep rahoe',
In Sladschouwburg. org. KC lc:u,·cn.

20.30 u TEATER 'KIngrom ol Zogelegd en alteM
De Hanstreek': twee lI\onolog~11 van Ben

LUPI}t'SIn een regie VMI floor Hun;clI .. in
Arenberglnsuruut (NMrnseslraat 96), 1<)1;:);.
350f450{500, nrg. SIU~! KC Le""en.

21.00 u KONSERT Facbarrally: allernalieve mu·

zik~1e kroegcurocluJangsheen de Leuvense
fakban, mei opnedens van c.a. Nagonro
Karabach en DranK<' reeco ("1:1eanikc:l in
Veto), in Leuvense lak ban, roeg. gra1i§. org.
Kuhuurraad.

DONDERDAG
20.00 u SPORT Muurldimmen, In zaal Hungaria

[verzamelen aan Up, Jan SlaSSlrnal 2), org.
De Roze Drempel,

WWleQ , _.b.UI''O'liliidre dndc,iaars.tibow ~ C4Ii
'S\,il(l; in konna~I', in KC Oralorlenl\()f l'Amor()§O, in Auditorium MInnepoon, toeg.
(Mechdsestraat 111), lOCS. 250/)00, org. KC 150/200, org_ La Boule Versée.
Or.lloril'nhol. 21.00 u FUif Met zijn allen naar een helcrofull

20.30 u KONSERT lUl: 'Aka Moon' (zie artikel in xaree Uni ....ersurn [verzamelen]. org. De
in deze VelO), In Slunaa!. tOt'g. 100/200, org. Roze DrempeL
Slue.

20.10 u TEATER ''',ngrom of zogclcgd cn alles/
Dc Har1$lrcd:': Iwee monologen ...an Hert
luppc:-s in een regie "an Floor Huygen., In
Arc:nbcrginstillllll (NaarnseSlraal 96), teeg.
J50/450/500, <)fg. SI\I('/ KC lt'uven.

21.00 u CABARET 'Ik ga hel zeggen, Ban':

VRIJDAG
19.10 u LEZING 'Migralle van Noord-Alrika·
nl:"', in Huize Karilxre (fllm.'luaal 150), org.
RVDAGE en L()kaallnlC);rallerell1rum
Leuven.

20.00 u TEATER 'Een bruId in de morgen' ....an

11010 CLiWi door De Korre, in SI;od5Cbouw'
burg, org. KC Leuven.

ZATERDAG
09.30 u SYMPOSIUM 'EkSOIisme en fOlogralle',

in KC ROlllil;onse Poort, 101"8. 700. org. Kul·
lurele Studies. Sluc, KC leuven.

11.00 u SPORT MinivOl."'bahumooi. org. lóIby·
rtm.

20.00 u OPERETTE 'De )irku~rin~' door de
ccesc Opl·rellcvcrC'niging. in stedschouw-
burg, org, KC Leuven.

Blos
.16111 om 11.00 u: Fakbarrally, in RaV3!(e.•
Crimen
• 26/11 om 2 LOO u: Fakbarra!ly in Tir na
n'og.

Ekonomlka
• 2411 I om 10.00 u: heel de weck van 10 u
tor 18 u Smartlappenpromotie. in de Ekobar.
• 14111 om 19.30 u: P&G driedaagse van
24/11 tot 26/11. in in het Handelskot.

Eoos
• 26/11 om 22.00 u: fuif senten met I!îSlOri,l,
in de Blauwe Kaler .• 27/11 ëoos goes eer-
rnauiarekord. In de fakbar.

Germanla
• 2$/11 om 10.00 u: Kaas- en WiJna vnnd
voor de licenties, in de Praatkamer. tocg. 200.
• 26111 om 20_00 \I: film; Romeo & Julter. In
MSI 00.28.' 26/11 om 21.00 u: folkbarrally
rner necareerone. in in de FOlk l6-W.

KHL
• 17f11 om 22,00 u: Discofuif. In in de Lido.

Klio
• 24/11 om 14_00 u: Tapnamiddag. in de Fak,
• 24/11 om 20.00 u; prestdrumvergadering. in
de pcrma L&W .• 26/11 om 11.00 u: Fakbar-
rally met 1)ecamerone (groepje met de prC'SC'S
Klioni\) in de fak.· 27/11 om 19.30 u: Spon,
In SporthalDe Na~r.· 01112 0111 19.30 u:
'ïapavond, in de Fok.

LBK
• 24(11 Beachparry, in in de Gnorgl .• 24/11
om 22.00 u: Beachparty, lil de Gnorgl.

Logopedie
• 25/1 lom 22.3-0 u: Spellerende doopfuif, tn
de kelder van 'I Plectrum.

Mecenas
• 3-0!] 1 om 2LOO u: thema-avond: 'Jezus 6-
de dertien apostelen', in folk 1.&W.

Medica
.24/11 begm Aidsweek .• 26/11 om 09,3-0 u:
Aidsweek Symposium: 'Kinderen &- HIV', in
Gesthuisberg (onderwijs 6- navorsing),
• 26/11 om 09.30 \.I; Symposium: Kind &- HIV,
lil O&M Gal, Gasthulsberg .• 27/11 om
10,00 u: Aidsweek: poezie- en Hteratuuravnnd
mei 0..1. wtllem vermandere. Benno aamere.
Katrien seynacve. in PDS .• 27/11 om

20.00 11:POj!7Ie· en Llteraruuravond rond
'Kind &- HTV', ill POS.' 28111 om 18.00 u:
Spagheru- en Cabareta ....ond, in noe-s bar .
• 29{11 om 20.00 u: Aidswuk: konsen we-
reld Aid .. Dag- tIlel Koen WomeN, Jean aosco
Safari, Peter ván Laer. vasmtne, Mereduh,
sence. in Brabanthal.

Polltlka
• 25/11 0111 19.}0 u: Krillgvergadering.. boven
'I kalkc, • 26/11 011121.00 u: fakbarr.1l1y, in
PoU,ika Kaffee .• 27111 Om 21.00 u; Breu-
gbelavond, In KV-lokaal.

Ps,chologische Kring
• 24111 om 20.00 u: Psychologir.che Kring
tapt, in de Shrlnk .• 25111 om 20.00 u: Kring-
vergadering, In PSI 03-,01.

Ps,chologlshe Kring
• 26/ J 1 UIII 21,00 u: Fakl>aually, In de Shrink.

Romanla
• 24/11 om 22,00 u: Fuif. in Rumba & Co.

Wlna
• 25/11 Fuif, in Rumba 6- Co .• 15(11 om
22.00 u: Vèlkuivt'nfulf, in in de Rumba.
• 26/11 om 22.00 u: Winabar (1s1~llc-
spedah. in onder Atm .. 3.
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Eigenzinnige techno van Neven

\rrmJ ,,),.'r J.. kr.","p' 1'15WIII I.. E !lIJCllt
-J.JI'!'C

Peter: -Ah. lil die ol,.lt' \..l>IItI~·buukc Ilo.
dtn\.. d.11 BU<;("t'mÎ 1'df van di.,. "I11!o:n IrlS
Lruut. of H'fl!h ik n'l':> M,IM aL~ .111inder-
J,l,HI 70 i~.maak her Ik heh- 1.:1011.{'nl..t'l
ma.u pijnlijker, wat ik nu- no~ herinner
WJ\ de r,1!111'2.:lhs<,akoevuek: een 'uuen-
~,lllll" galm. De re..ten voor hl" g~'rin!otaan.
tJI toeschcuwer-, !t~1 waarcchqnhjk in 11\'1
leit dat hel podium midden in een tmmcn.
\l' 1.01.11lag die diende dl~ doorvtronmrutrme
naar de andere kleinere H~rtrd,\..l·n \'o(lr
dt' r"'~l herinner ik er me met vee! rut-er
'dil Dl' lt:dlllid.('r vond hd in dl. )('\".11
heel plezant. Er waren ,)(11. vh-rhn- fm-ren,
en er was een lage temperatuur. I, bem
,~.k van dit' huurt ml~~(hit"n?
wro. Nu, niet ecln. Huh, I,W ,J,r 'lnllr1."/nlll'<.I1I
1fflll IJ &".'1_
Neven (niet nader bepaald): «Ah! Turth-
Power rdt PA ' -on ..." ,m'n;! ,r: ,1r) !\ ,\"k vau
daar afkomsug, en hel danskalee La Folie.
Daar hebben Wl' !o:l'\I\(_'eh.lIlt'1 vOllr .. n\
konscrt op hel Dour-fc-snval: een Immen,
\ l'r...:llIl..
Johan: -Kuudc nnmu-s IIjll illhnt'l1I aan
r.Jt'e~, ,\-teL">ldl word .. n (l' )o:I:Uf!-:,ll,iwl'CU in
dcrgehjkc kille en vochuge ruimtes. OH
I,UlJot)vpeelden we op t'o;"1\"lIinl'l,' CoIW lil
Lulk. ):öpomoru door _'l.t.uILmr.. en {'I'
mcemckrcdtct. I'CI1 !>!I"ct1II',k 1,1\',' liHs

Onl..llkr I~ol' h\'\ ..... Idhdd en }:.,llm IIHl'!

"We zijn er zelf nog niel helemaal uil wal we zijn"
el ti]n drukke dagen 1.'()Qr

lm ll'c.lI"okoUektie[
Nn('II, met der ootre-
denv in drie dagen,
waarvan twee i" Leu·

n'II. Dm ze meIften lIa

hun 1'fr\'CIlij"iIl9 bij liet multimediaal
teaterank 'De Gebeurtenissen' in 'I
Stuc op lid konsen ww ûloeaserieus
k"'IIIW speten. !Jeeft waarschijnlijk:
td/e~ te muken met de mobiliteit van
digitale muüet: Er is immers geeJ/
gesleur meer J/odig meI lom/zware
ve,.~tt'Ykcr.~ of all onhandelbaar
drumstel. Hoewel de pers IIIUl IIII1:jek
etiketteert ah 'experimental trance
dub techno', Iw('ml liet ,9f.'ZehclJap
zichzelf JiefH een dance-groep met
poll/pel/dl! beats. Onder leiding van
IIII1..iekinoenieur Peter Claese" deden
ze ollla"g~ hul ",ar SIO[ opwaaien TrU!f

Uil bewerkte versie ,-an 'Theme [rom
TIIYllpike' nw dEUS, Verder kent 11 ze
"flemllal van de .dag::i" 'We're head-
lillen, bah}", Aan het woord zij"
Peter - ae ingenieur - en Johan -
de .'It'tari,H met det witte pet,

Vela: NrvOl JJ (,'// ('rlJ IIIr04\l",' 1'.'".}/I111J11:}in
d.' 11'<1/11,'$,01,', ,Idll<'r 11(/ "I!..'rrijk d,"fimurbLlrt
!/l!rUJ " "wir "hjk/',I,1t ,','/1 rutme mu,ik,,11!
jI,/.À_oIr,>JI/I.I.'
Peter: «OndntJ/\'('1I ...ijll IV,'lndl al een

1",11 "I I"'t·t· ~,',,'!I'1"-'/i1!, IJl ,Hlt(· t'i~"Jllijk
1:dl~ al ,iud, 1'1'11 Jl~'muzu ,Ik bark
~rnlln.:i i~tnu.-rdaol,j (I;-'j!<11.....I'S< hCI.lell (11

on1l. {:I"'-p. 11<'1 !::.JHlm,l VJIl L11'tTumenu'll
""",dl hitrJ'lOf uttgcbrerd van t>I.JJ("1 IIlI
portable lt mand m:eIHL alle .Jl..t)('~lisd1<·

sn ""1 er rwe, ,'n,
Joh .. n: .rlt' lIo;,J.."

,w-
1 biJ" U'I

'e ,h tner It' ~1C"kl:/l
11};1 [l"",'rh \',~_lf d,

•
c:~n",!Jo:' 1(' !l.ll<tc-a h, "11ft· (lH/l!ek, 1'",,[O)n,
I''-'J!>' "1(''1 ,111' \'.I.«J.. <'_~, , .. Ilh'lC-'I, ,Jut. en
I,'!"I" \"" "'~' ..Il hl'!
"lUlt) IJc:~f" 1\ ,I,,,,, ,·-r'll11.-I-". Z" '''''Hlkn
ck , ,.Ik 11i.'L!l·;;''';''u.l,· 1.11" I, V.-JlIU·..ktl

"''''to: !I", , ~·.'I,n.'"
"'( .1\, Oi~(::".'f'" ,I, IH,_Jr'_';'/,I'

,." 'tn' ;;':,' 11;, 1."1": h, ... "'/"1''' ""- ..«.I,

.,,, m ·."r," Jul.':,' 'J'': d,'.......'rt I,""

'-'( ~', ,r In d," rriJ./m"'I,-I, .-, ''111' r.,
;"! 'f( ,·'M\,Iv,J'""':.1 cm:;, 1.:.:'

"'.'lm,',·" ,,,.I',

Pt'It'r: ,[l.il ol" .... 1 '11'1( ..;r"tJl<'1\ a li( h 1111;"1"

Ix',"]).; 'a)(,d''11 "'rwwld, rl 'IlU 0',''- ,\k,'slal
z!jllll~"' ,nd,'nlJ,ul t,,-,lm.l.n~I!rt,.l'"klen Ik
loI,lblC;>IIIJ "'Hdll" I'\'IIIC" 111'l"r I."<hno il<
gruq~H:rh,lIld gC:!TI...IJ..1 Ik h.:_, ,Ie m.:iruk
.IJ' h ..., .....1'1 he,;m I,'~ IC' I"p,"'. \'Vl'';1ll el
il1l.1lt ze:' "<-1' n(1'1 hd(_",n,1.J1 ,lil 1)' wc ,,'('n
.roq~,,,'n k,)JIc"tkl ,'ll'l'n projekl LIjn.
Blw,,",_iit,,,, J" •.kn'I'U n'.'M l"!'lel all·jt"~e I_;>-

J,,('n t>ezlg. bI Sjl''"I'1t ck gildri~111l .....n cm·
pftl\ls.lIit'gf0l'l' t'n dl" .mdccc leidt zich dalI
\\("., 111RI,'I ZUlvt'f(' de!..lro-illdu,tri;l1 PIO-
j ..klc:n P,('deS dCh' I..,'mbincilie mJ.JJ..I hCI

clllcmJ.tlw II1lt'rC~5.<Int \""", 1'!lS. Ot' Lllngcn
moe!l'fl b<.t\el1 0111rC~UhdJt (C'hd,lt~:n.Ol
ollljZektNd Juor I' .. nlhddcilt Jo,: .. nrl'~
...amen 11.'hrtn~:t'n btl!'l'n /1: wal mindcr .•

Hoofden

Velo: Het vtr'lrhil tll.'i$tII ('(TI t:'ptrcdm I'IIn anI)-
lIieme d~j'jays rn ,','/1 ,'1f()(P is ~r ook in .'fd~.'fm
Jal IWI visurfeasf'ckt wflmdrrt, Vul du)ays
maken .!/tbfllik ~',mmU!llmedtal..midJtle/l,
z,>61$ .!/(.fl.'!tt<l1i5urde brt{Jm om hr/ !J<'hul
mmJ" J/a/i~h Ir maken Nlwrr rri(f?
Peter: eNee. Het i~nug ~It't-U~ moeilIjk d ..
ambiallt'e Ie vrl'wrgt-n met t·t-n vidl'o-
'i<'herm_ Da,lrom j(t'brulkt'1I wij gttn C1I.tra
\lhuek umgrn. wals pWjt'kties We ~lIe\ot'n
I'rnau dat dir p.:!af ...it:rk,lll!e ml'lrr op cen

poJium ge\uld ('Ju, dal t'c [)C.....'·SUlS i~(lP

hCI podium. In Uit' LIII mn wv J", ,;r~(hÎi'
nmg inderdaad WIJ Ira,htl<>lIt'd 1'11hi"~~'n
onze uptrcdr-ns t't'rJn In 11,' lijft \'ellI el'n
dtl<>rJnn't'J..s n,.:knl'! n-den
V~10: Een m!'rI"".lu,di~ fo'n,'m..en bIJ (,'ll"h)

.." .!u/,.,Ir1reJ,·m ",41,'rlll J,I/ Je ", Jj"IIIW'

1/,' i k.'1e.· m,'(II/I,lkt"n tl/H,'/I kI/ktn (11
dansen H,'" tien mll/( Jit,>
Peter: .Wt' hebben I'dde 1lI1·1·!-:I'nlJclJ..l,

vtcrIivc-oprrcdcnv in lIlt'l'1 dl\k'lIl·eJ..Jllui·
ge gdeg\'l1lwdnl liI'l" l\)nr,,1 het pubhek
lang' achter ...n l'I~'TIl.lnll"hjJ.. (lJl ('1) ncvr
bewegende hl",I.l<-n •
Johan: ..Hh-r J..ri)I/:(·n IVt' dan WI'I'r II.JUW~-

Iijk~ licht. Somv I, hl'! Idb \'I'lIcthJ.: duister.
VOtlC t::t"1lIIIU/lk,1nl h d,u een lx-etje lruv-
trercml. Algeun-cnbe ..cbouwd wordt er in
de wereld I.tJlIj,JJllC IH'lrlj~ 1111'1 !-:t'/llhl"1l

gewerkt. Allc-, wordt er 10 een tIl·t'tJe' vtr-
luder up.

Frieten

Veto: ~ 'Mamftd.'·IIJháJ "m X,Tm wrrJ
VC'<'(,1Iwn ...nvcn 1IItt J( Nw..,km,oI van "Ih.'mt
fr,"" Fumr,h' ', een ~,'/tr(Jf.'r ~'.lI/d/:'IIS ,""1"/
1,111.<1d,/tJrn,/ ",- zdf' !}o·h,/ktii.l19 /,1/1_\((,,11'11 }t,,/tt
..en ",,'.11'1 md,1 _>f"~Il1tlrl.·Jc W"r ../~. }/,'/ """P""'-
kdiJkr nuntmër 11'<[$f(d_f brlt,"'r/ijk In rlk,/ar
,q~tJmf'!;::J (/I ;uJlit de-n a 1/,',1 (,'/I ~h<'r b.tl\·,j.
<'p
Peter: .1,1. d,1( Woli "1)\ l'Ct'SI\' muumvr dolt
In-kw ..."t gt"dr,(olid \\'t'"I, Ikl dl','d \\,11 ~!"I

rI,·\t·Il\'r<>JI·kl ledereen JL' ...d [lamdijl. Il'l~
.nd ..n. Onderrussen _~hel een hoofdpro-
wkt gcwonh-n.
Johan: .fr,]n\I.lligen 1111""1\ her ht't'II'J.."I·

Ihl-h, Ugcnlijk b her een b,lI1J1C"naam waar
h-dc-n-cu 111'1meest endenkbare achter
,,,("kl Ln dacht u-mand onJ,lI1g~ dM ht'l O!ll

,·,'11 Jotclll'nmidud ging waarschnnlnk
omdat jn-tmll 'clJI.. gl',h"l(.'Il't'fd WtllUI met
drug, .'11 1IIt' .. r ht'l',l.Jld niet CXlolt)', NC\o-l'!l

1<)11 dan ,'rn nieuw roesmiddel lijn .•,
Kwieten

veto: ~~c /:'/1('[10"<' 1.·dl'""Jafars :ij,/ internu-
11c'll,',lllYl.ald maar r<'!:Idlj'kn,'9 'laJJ vrij
all,'lIirm L,' ij a ~rJI~'r/<((tJ Cl Bollan.i die
z/:ill IWJIO I.m~rlJ'tJ óp een :('Id<·,!..m:d lIJ "m
J,..,,, b....~...,!.Ii.'rr lr,iJ, ,\'i,.,niJIIJ 'ris/d,lt h,'l mn
muziek Ira.< dir .1,...., Jr rold;o)schtlUr. A{J

Ulll, ~r ...·p I;:lt dit" -tlr_,<h:/I/I/jk t"'_" -uu
,,,Jrn,
Peter: -tn kill:' hl:'t>l....n 'H' 1I{1~/l1et w\t'd
I>IIII('U Ik gr(·tl/t'f) g"~I"_'dd_ Mei uil \(~C-

'K'hIJll~('1 hebben we dus mei t-cht ervaring.
Enkel m :'\'('•Jertand hebben wc TtTlh meet
d"H' krn-n upg,'1("tit'tl_ In Prauknjk h Iu-(
mt't~UI e-en lamp urnwille van dt' orga-
fli~atk
Johan: Icxhnu en cal'e~ worde-n daar
algerm-cn In 'TI< sh-cht UoI.:lilhl gL'J,l,l,_,t~1
Illlld,lI/l' voortdurend g...a"utllTnl wf'.r.kll
IJ«" dcug\ on Jlk~ II'a! mCI IlM).:_MtTr ..

opw.I.:Iit-n. 1'0'., Hd,,,,,c !lt'1 I"'S ... Ik ""trl'den'"
bezur)!de IJ.. bekijk ht'! {'e,dl'r ill~ n:n
knml,jllcl!ie Voln l)l'l"mwli,ml' ,'11 1J..·I'>\.'l'l
nie!·nJ!-llt>g·,llkmol,d Hct 1,II·lJrH ... VoIll
~olllllllt'~ b d,ll1:e g,l.J/! ·~'uyolJotcrcn', l'cn
dgt'n Incl! bCjoIirmcn Iduell. Ht'l "leI~ flll'l
hl-tltJdJ ah rl:'mix lII.!oIf Ioedt'l'r ab een
eigen uummer dal aanJathl kon knJgl'Jl
De inlro dient dan me,'c ab l','1) \oort Voln
gilllmi(k_
.Joh<ln: ~Hcl otlr~pronl..l'lijke id('(' wa~ Jal
WI;' in hel \"oorrru~rJmn),J van Ul--US in
ROl1erdolm dil nummer al~ cover wuden
spelen_ In kilt' \\la~ 11<:1aam'oInkehjk du~
lJI..er ah 8rap hl'JOelt! Omdal Wl' hel eell
Il'ukt' opzet vunden. is ht'! nadlt'1I Jb ~ingk
\'l·n.chcncn. HCI had blijkbaar nog ~ukM.~
ook_ •
VelO: O"I,,,,::p ZIl:J ik .'11(\'(11 atl1f hO'1 werk 11/ 01<,
wr/.l/m f.lbrit"bha//en ~',IIIJ( mHnnl ill WIII
lt!fSlaj BI/kt"'/, /all:} .oI<,monbikmJt lil"" 111
hu ll'dm.>rimfll. Sptl!.l,' ,ds {"aIIte \ ', lI«hlJ
'(I! rien/af htJrdntkkl.'lt 1(I,lIblljlTrs 1 h /(/\-I."(lt

[lall ht·bl ....n t...n'rh }:t-al_"

Velo:}ln ~ijnirukbt,:trr ..' (1/ '" ",,' .. :irLdt
d'I.II"" ~....'r \'rwll iJ;' rc'i" mrt «11.Il",-:nuu/.: ril
Ju.m',III_'llIc'gI'YUlI J",'r}/(fn MllI(u '.11101,Ik

\'a'.01(//..".I, ~t'lrilr:J-'_~,'.:/s r,,\'(.'I, duk rlr (ejl-
rmafm. makm 11,'/ o)ml'u,ln,hnnlnk bec; ,'1/,/,
1I/'/:J ik ,laltnr"lt"n?
Pt'It'r: • Elke dag i~andns. Voor h ..t
publiel.. J..an hl:tl'nlgJins \'erwarr ...nd liJn.
v()or om i~hel (Ijl zijn Ullm! ill1('rt'~~JIII,
Soms mislukt hel. soms niet. Vanan)llu

~J)('1l'11 1Vl' oJl dt' IwL'C \)ptrcuem dClt'lIue
nummt'r~ m,]ar in !OI.lal .llldere veN<ie~_ Hl'!
Clle b d.1II ook t't'1l tt-att'r t-il hcl andert'
HlOt'I uillvpt'n 11\ ren feöl,.

nlegaal

m,IJls zi,n I'C pc«hll'ml'n IIiCI dL' oh'rhl'lll
wa.lTd,,,)c d.> h,'k hod wordt afjo:da~1 of Mil
8el<'8d Pikwijl, i~mt'l) Jelll gC:1l0Udl-ol.ll..t
"In I~' "'nhuÎll'll ll.JclC .Tn .Jndcre ploldl~
h'f! ,1Iluef\> oplil' l~ n>llllurli,k I(l'",I"'n Ille"
saai \'t'nlrr dnl:ll ..
Peter: .Ik d,'n).. J>l1 \-lil' in de omringendc
I~nden lOch op een ll'kcn.' undergmunu-
bt-J..endh('id mogl'll cl'kt"!U'Il, in de 'LIII \'au,
Wol! 1-')11 dal \1001 r.lre kwielrn ~
Johan: _In Nednl,1nd ",anien we rt'gd
maliE! op d~n(e,avondf'n ge"r.:J~d_ Mct"stJI
welen or t.krgl'liJkl:' gelegenheden enkel
ueeJ.ays. Vovr ht'l publi('k dot.'1 he! l'r niel
tot' of ze hen,11 dan nitl kennt'o. Zr komen
gewoon om Ie dan'\Cn. daar draaÎ! het ten,
~ll1l1e om In de raradi~, in Am\lcrd.Jm
traden wc op lerwijllcderet-n sIOnd uil Ie
In;:,1k('n Niemand keek. Als introdul..lic in
ue danu··"e,eld is dit ah groc:p lecr ker-
lijk,_

Veto: ~ 9rtNpm(loJm ::aa/lSo)IIIS1"""'''',,,rIll9
wa/ brtrrft dt ui/spraak, Htl/J tin l'an Jif
wcoram ""<IQ, IfI(f ..Nrdtrla/l,/slol/!:}t'II pr,blrm.'"
711(( h,bbc'll_
Peter: _Nevcn is simpelweg afkom~tig ~oIn $lefan Huber


