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Politie negeert bestaande overleqstrukturen

De Posllaal meer dan 200 fielsen aan slation

Hel stiltion van Leuven kampt met een
ern~lig tekort aan fietssralllngcn. De her-
aanleg van de Slationsomgeving zou dal
moeten wegwerken, De werken aan hel
Station starten normaltter op J maar! 1998.
Wat de wegeninfrastruktuu r betreft. zouden
de werken beëindigd moeten zijn voor bel
bouwverlof in 2000. Toch zal men hatf
f ..ruuart al beginnen met de afbraak van Je
overdekte Hetssralhng. Op hel 'Pietsoverleg
KV Leuven...:...SlildUu.vett:..-waatOP_e.v _ ~
eens de studemen venegenwocrdrgd zijn, L...;;;I;
werd afgesproken dat er tijdens de hele Wil"" of /wild? - Jn dl JtJpdlISt stg,dK}'('lo wordt dtztr d(lIJm un toplwnfnmr;t afgthandtld waarop vuleylllwoordigrn van hond~rdZtvtntig la"dm
duur van de werken gestreefd lal worden zich buigm ovtr dt "rm'anni"g V4n dt agrdt als grvolg van dt ui/lloot mn bTlXikasgasstn. Ot kam 'NOTdtvrij k/tin gta(ht dat er ook «n t"baar Icom-
naar een 5tallingskapadteil van )000 tiet- pr"mis uit d~ bus komt. Nochtans dringrn ingrijpende mtwtreglltn zich "p. zo bl.Jkt uit dt glspnkktn dit V..to hfld mrt Ltu~'t"~ sptrialisltn ter Zflkt.
sen. Verder werd er nog gepleit voor een Voor een $14114van Zfl~n kan je Itucht C1p dt middr/punrpagina:S 8 m 9. (joIOJimmy Otbruynt)
betere kommunikatie met de studenten en
een 'aangepast politiebdeid', Nog geen
maand na deze nieuwe afspraken werden
ze al eenzijdig genegeerd door de Leuvense
politie.

0'" honderdtal studenten die
het laatste weekend vall
november hun fiets aan liet

slation achtertieten om naar huis te
sporeIl, werden bij 111111aankomst in
Uln'ell gekollfrollteerd met de nare
gevolgen van een grootsclteepse op-
ruimaktie. Op ,'raag vall De Post
verwijderde de Leuvense politie Of'
maat/dag I december 226 fout ge-
stalde fietsen, aie de toegang tot het
plaatselijke postkamoor belemmerden.
Hel is "iet helemaal duidelijk of het
hier 0111 eet! eel/malige aktie gaat dan
wel of die herhaald wordt. 111 dat
laatste geval ZOIi het van een 'inven-
tteve: mallier getuigen om het struk-
/IIrell! tekorl nan jietsslalfi"gen aan
• • T iJ sp ii scupua

Wrak

Zowel bij de bevoegde diensten aan de
universiteit als bij de studenten werd er
verontwaardigd gereageerd op de 'opruim-
aktie'. Belden moeseen hel nieuws verne-
men via de regionale televisie. Zelfs bij de
Fietsendienst van de stad was men blijkbaar
niet volledig op de hoogte gebracht van de
aktie. De politie daarentegen Is van mening
dat de aktie voldoende aangekondigd werd.
·Het gaat om een eenmalige aktie, naar
aanleiding van een kcnkrete klacht. Het
posrkanroor was niet meer fatsoenlijk be-
reikbaar. Bovendien zijn er bij de 226 op'
gehaalde êetsen een honderdtal wrakken",
aldus kommtssans teenoers.

Terwijl men studenten studs meer
aanmoedigt om l'en degelijk slot aan te
scharren. ging men er tijdens de aktie 'waar
nodig' met de grote schaar door. Op de
vraag öf de maatregel niet een beetje te
drastisch is, liet men bij De POStweten dat
het om 'niet- reglementair gestalde fietsen'

men

ging .• Als er effektief een gebrek aan nets-
stallingen Is, dan moet men maar elders
zijn fiets stallen. Er Is hier geen doorkomen
meer aan. We hebben dan ook afgesproken
dat de politie de fietsen wekelijks zal oprui-
men, De maatregel is duidelijk eangege-
ven", deelde postbediende Van Dongen ons
mee. -ne zoektocht naar enige vorm van
signalisatie Is niet makkelijk, maar ze Is wel
degelijk present."

blijkt ook uit de situatie op het Philips·
terrein, Volgens de aanwezige agent wordt
daar slechts 7 procent van de fietsen terug
opgehaald door hun eigenaar. Verder stelde
hij nog dat indien te meer geld en mensen
zouden hebben, er meer gelijkaardige akties
zouden kunnen gevoerd worden, De vraag
rijst ol er niet beter meer geïnvesteerd
wordt in degelijke Iletsseallingen en meer
gezorgd wordt voor een korrektere infor-
matiedoorstromîng. Want veel studenten
weten niet dat bun fiets In het PhIlips-
gebouw ligt te roesten. En studenten die
hun fiets gaan ophalen, worden soms geïn-
timideerd met 'briefjes en pvs die zullen
worden opgestuurd', Hoofdkommbsarls H.
Mlchlels garandeerde ons nteuemtn dat er
geen boetes worden uitgeschreven bij der-
gelijke 'oprulrnakues'.

Bij Sociale Raad loont men begrip voor
bet standpunt van De Post, maar hoopt

men toch op meer strukturele maatregelen,
zodanig dat de fietser niel voor de zoveelste
keer hel slachtoffer wordt van het gebrek
aan een degelijke infrastruktuur. Er is nood
aan een betere signalisatie. Vooral hel feit
dal de pclltle eenzijdig besüsr om de over-
legstrukturen te negeren zit hen dwars, Bo-
vendien is het opzet en de duur van de
aktie hen onduidelijk, Waarschijnlijk wordt
het nog even wachten om te zien wat men
bij de politie verstaat onder de term 'een-
malige aktit".

Thlerry t.aenen
Sludrnl~1I dit hUIlfirts kwijl$pttfdrn kUllrlrn
ftuds tm kijkjt galln ntm~n in dt Phifip$·silt
aan dt Parkpoort (optn 8h·12h m IJh·17h, do
lol 20h), Als jt mtt wil wn-km aan un and"
fittlbtltid in Ltuvrn kun je nUl jt kfa.:htfn
(pv's). opmtrkillgln o{lIOOnttlfrn sluds trrtchl
bij SMolt Raad (ma-vrij van J4h:18h), in dt '$
Mtirmtraal j of op hel nummer 016122.9j.4l.

Briefje
De Informatiedoorstroming naar de

studenten Is duidelijk niet goed georgant-
seerd. Studenten welen vaak niet waar zij
terecht kunnen om hun flets te-rekupere-
ren, en evenmin of ze al dan niet een boete
zullen moeten betalen. De houding van de
betrokken politiediensten bevordert op die
manier het lietsdlefstal-verschljnsel. Dit
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• lezersbrieven de aandeelbouders aan hel hoofd van een
bedrijf geplaatst om te lorgen dal dal be-
drijf zo winstgevend mogelijk is. En als dit'
manager zorgt dal zijn bedrijf meer winst
kan maken door arvtoenngen. waardoor
werknemers in de armoede terecht kunnen
komen, dan heelt hiJ dus wel 'lijn vercru-
woordelijkheld genomen tegenover de
aandeelhouders die hem hebben annge-
stefd. Wanneer schwetrzer door de
gcnauh-aandeethouders wordt aangesteld
om Renault opnieuw winsi Ie lillen maken
en hij dil bereikt door onder meer. Renault
Vilvoorde te sluiten. heelt die man alleen
maar Zijn verantwoordelijkheid opgeno-
men. De zegezegde 'sociale Iunkrie' of
'sociale verantwoordelijkheid' van bedrij-
ven is pure larie, bedoeld om mensen UIilU
in de ogen IC strooren. waar alleen naïeve-
llngen in geloven.
Als de gewone mensen hier dan na de
l'weede Wereldoorlog al een hogere levens-
standaard en sociale zekerheid verwerven
hebben, is dal vooral IC danken aan tiental-
len jaren harde arbelderstrtjd en - vooral
na de wereldoorlogen - uh schrik voor het
kommunisme; en dan was hel kapitaal

alleen nog maar bereid om ons dal Ie geven
zolang dat de winsten met te erg zou aan-

• testen. wal onder meer mogelijk was door
de superuitbuiting en plundering van de
derde wereld. Dat men tegenwoordig atleen
nog wtnst kan maken door de afbraak van
de sociale zekerheid, verworvenheden ('11

unzc levensrandaard. kan onze grote be-
drijven geen barst schelen.
AI dle brave en goede zielen als Ryngaen
en vele anderen die met dergelijke sociale
prejekten bezig zijn zouden dringend eens
hun illusies over de vrije markt en hel
bedrijfsleven van zich af moeten schudden.
Pas wanneer alle sodale bewegingen en
arbeiderstrijd gebundeld worden lOt een
duidelijke en antikapitalistische kracht die
uhelnde1ijk de oorzaak van de steeds toene-
mende ~moede en ongelijkheid, namelijk
het kapitalisme, omverwerpt, kan men echt
de armoede wereldwijd gaan uitbannen,
Onde'(ussen zou ik Ryngacrt ook aanraden
om zo v\ug mogelijk de werken van ene
Karl Marx te lezen. die momenteel meer
dan ooit akwc..'Ç! 7Jjn.

Alle tezersreakues kunnen bezorgd worden (I]) her redaktiesekretariaat in de
'~ Mdcr'lStraat 5. 1000 Leuven en moeten vóór vrljda!o:namldd.lg 16.00 u binnen liJn,
liefst op di~kette of via e-u1!1Î1vcroeveic.studern.kuleuvcn .•ac.bc

De brieven moeten betrekking hebben op in veto behandelde onderwerpen ol op
Leuvense (studenlen-)aktu.wtdt. Anonieme brieven komen nooit In aanmerking de
schrijver moet ~teelh naam, studiejaar en adres bekendrnaken. Slechts Uitzonderlijk.
en na ultdrukkebjk en gemorlveerd verzoek. kunnen ze weggelaren worden in vem.

Brieven die langer 71jn dan 2400 tekens (~tics inbegrepen. wat overeen komt met
± 1.5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden in prtncpe Ingekort. De redak-
lil' behoudt zich hel recht voor brieven niet te plaatse-n.

Verantwoorde- bikkelharde konkurrentie, juist nodig om
mensen te doen afvloeien, waardoor een
deel van hen in de armoede terechtkomt.

In tegenstelling tot wal Ryngaert
denkt, nemen bedrijfsleiders en managers
van grote priveebedrijven wél hun verant-
woordelijkheid op; echter niet op de
manier die Ryngaen zou willen maar wel
op de wijze die volledig overeenstemt met
onze vrije markt. Een manager wordt door

lijkheid
Cedrie Ryngaen van het themahuis 'Kans-
armoede' zegt in vero ti dat op het vlak
van armoedebesrrljdlng ook de grote be-
drijven hun verantwoordelijkheid moeten
nemen. Mei alle respekt voor he.t sociaal
engagement van Ryngaert, maar zulke uit-
spraak getuigl van ecu grote naïvttch.
Beseft Ryngaer1 dan niet dat het de be-
drijven er in de eerste plaats om Ie doen is
zoveel mogelijk winst te maken. en dat
daarbij andere zaken wals tewerkstelling.
mllleuzörg en armoedebestrijding van geen
tel zijn? En om zoveel mogelijk winst te
maken is hel, vooral in deze lijden van

Roger Llckcns

de MidddlJndst Zet, Me!l5(n dle hun oversreek naar
Eurora waagden. Trgfllover deze polhlek van sluiling van
grenzen willf:nwij een poUtiek van open grenzen die
rd.:rning houdl met d~ werkelijkheid Vin mtgratltilro-
mtn.lk~ nugr~tj(stromen zijn bet gtvolg vanob/C'kue~
OOIliIken:de ongt~jke ontVoikkelingrussen her Noorden
en hel ZuKlnt.Ik plundering van de derde I't'tJtId.Ik
sdlllldenllst en de unhongeringspolilM'k door IKllMf en
de werddbank.

Migraties hebbm altijd deerheen de gcschitdtnis
bestaan. Dal was eind ~orige eeuw ook zo tOO1·llooderd·
duizenden mensen uit vumdeen uitwe~cn naar Frank-
njk. Wallonië en de VerenigdeStalen. Mi~r.uits mei 1Vt1·
ten 1Iichten IC bannen leidt niel alleen tot unmcn\rl~k(
praJ.:tijkcn rrwr gtluigt ook van Wl'inlgrt'ahltlujn. B0-
vendlen WIr ~rla.al er graag zijn land. zijn Iarrulie, njn
vertrouwde omge\'ing. tenzij de noodz.Jak hem ertoe"
dlllDgl~

Op ten tOLaIf:lI'ertldhevolktng van 5,S mll}.Jrd
mtJUtfIl5 Hn op homkrdlWInug mersen vludttding.
V.'k lrgt dit di' l'luchtelingen een ondraasfilh last lijn
veer ons Qnd ditnl te bc-~lfen dat het Noorden IlrdJts
('{IJ 7eer hcpc'r't;\~t~cdlt van hen opvangt eu de ~fU\e
metrderlicid van hen vnblijlt in andere derdewfrddlall'
dm MaLlI'.i,met een gtmidddd jaarinkomen van twee-
honderdJ~rllg dullar herberg\ éin 1'ludue1!ng1)('19,&
IIlII·Ullt!').Bdgic. met ëen jaannkomen van 14.500 dollar
per mwooer (of dnetlW'Sug reer meer] vangt ttn 11um·
Telin, op per vierhonderdmrWff Inwoners of renenveer-
tig kw mindtr,

Opkomen VCXlrde heropening van de grtrtU'n 15
opkomen voor de oulVolkkelingvan de solidariteit tussen
de volkeltn. Mtt de kerstaktle. waarb~ Belg&he foll11ih~
een vl\lduclillg kunnen uitnodigfn'tijdens de ft<'!tdJgen,
wil'OI't'rI Gf~ll7tn' die solldariteil en ltet wt'(lmijd5 ht·
grip he\llJrderen.

Het Belgische vluchtelingenbeleid
aan de kaak gesteld

'IrlttSI fundamenrek dingtn Uit her leven van een mens,
l.I)ah ~rblijl. Dp§luning.wert.. In&lt' rtthlSflruk un
door een administratlevt bfsIlSSingeen prmlang ~rblîjl
plots ongedaan wortkn RtlllilakL Ook dt bellijsLm wonll
omgekeerd Vlurnldingen dieeen hun vethaalte kunnen
naven.

Het taalgebruik van de Ol'trhdd over l'lumtdingen
en mensen mooel paperen is denigrerend en Wi'kt rads·
Iisch( haat op. Zo l'erkJaartk Tobbad: "Die elouomlsd!e
I'ludllelingtn zillen daar.m lIlffuwen op een sen cm-
d.Jttt daar gtmaUdijker votdsfl linden dan wanneer ze
moelen V1Ssmin m",Humo, 5/12/91) Bonndien ge-
bruiken ze de term 'rnrp.I' voor edere ITffmcklmg dif
door het beleid niet tOl het llnd wordl t()(8tlaten. of
werd uitgewmn, Ol tr wtkknl de assoàatÎf op tIlt't ille·
gile pr~klijtrn. iJlesale drugshindet iUtple boreoren-
trafiek, BIIJkb.l.lrhouden dan ~Ilc lC{htlprillci~ op,

SOlidarittit met deze mensen wordt
gtkriminalismd_1JJ wfrd begin dit jaar Ik West·V1adlllSl'
Ingrid Vmman'l" in eerste imtantle veloordetld omdat
zij samenwoonde met Mat Indi1che I'riend. die ungepro-
redeed wes. 'Hulp aan ilI~ltn' was de untllchl. Oe
pr.ktijk van een dagt~jk beltid roept onwiJkk~urig de
htnnnering op aan de jartn dertig. ln nazi·Ouitsland
werden joden betittld als lueen en als profiteurs - het
waren gem ID(IlS('[1 meer. Oemokraten. s)Ttdikdlî5lenen
kommuniSltn dit VOOfhen opkwarnnl en de lasdst&ne
ideologie bfbmplen. kregen de tile['I,lluvrttmdt'n' en
'volkwernders' 1<legeWf'lenHel !temltnt. naiknken dat
in het:lelfde kamp In Mtrksplas. Wd31 nu vlurhttlingen
als gevaarlijke kruninelen kunnen opgesloten wordtr~ de
Btlgis<he automenen 10 193&JOOdStv]uchldingen Oil'
sloten. In mei 1940 armtetrden ze tlfn lot tw~~lfduizcnd
joden nI kommunîsten om 11«1h~ land en lt'lIen t.m
gmngen.

AIdezt maanegeltn worden verantVo'(I()[dals on·
denkt! van trn abchritl:ingshdrid. Net zoals ZIJ.die
tnigt wektn ttrug in LUlOften a.ansLJg~en op
IOI:"ristenhuW'neen alsduikkingsbelfid voeren tegenovel
toeristen. zo zorgt het Europees afsduikkingsbekld er
voor dill jaarlijk. Iweeduiund liik~n opgevIst worden in

Al 14 jur vtrbJijft de f.lmilie AbushIJlU Itgaal in
ers land. Twee: ma.and terug. op 7 oktobc'r ootvmg de
f.amilit - van wit de oudsre zoon eerste un grom·
kunde studeert aan de KU Leuven - het bevel het land
te verlaren. A.ande h.lSishiervan lag een edmlrusiraueve
loot: bij het ministerie van Binnenlandse zaken dadn
men dal Ik' mbliJlll'ergunning van de familie niel in
orde was, flijgtVIIlgwerd een uitwijztngshevel gcgcwn.
Plots.. na veereen jaar.

VOIlgt wtd: woemdag moest een gdukkllt dag
worden voor Lahstn en zijn hruid Khadhip. Die !Wg
rouden ~ in her huwt/ijk treden in St·GilIis.Het emdlgde
eduer tn een nadllmtlrit. Torn Ik M.Jrokkaa!l5(man bij
hel: stadhuis aankw.m. pakten rwee ilgCmenvan de
~diemt hetn op om hem het land uit te
zetten, Zt hadden de lI'ilcht opgetrokinl aan het .ItadhUtS
en hJdJrn zkh ui[~~gel'rn .'oor (hauHeurs van de sche-
pen die hClhul'ieJllk wu veltrekken.

In het geskllen renrum van MefksplilSlaai Minis·
ter V~ndf teene op dit ogenblik een nieuwe vleugtl
bouwen. Oaarin beemden zich uvtnendenig isolernelltn
en op de btnfM'nkoerzelfs een grote kooi. VOOIZinJingm
l'I'Orikn~angdlfadll om hek WniIies op tf ~ullm In
Merksplas worden geen misdadigers opgesloten. gem
mensen dit om wat dm oot ~lOOnI«Id zijn. mUf
vluchtelingen dit:wadnen op UllI'tl}lJIlg.

Gaat het hier telkens om pijnuJke msidenlen ui om
uIIschuivers? Wij mcn~n van niet

Htt huidigt !x>ltldI',n de It'gcring i01.lkr immi·
gratit is ow jk gaMe lijn I\'j)rtSSier.Daarbij vormtn d~
sluiting van de grrnzen. de jacht op illegalf:nen de op-
sluiting van ~Iuchlrlin&en ttn t'lStl1titrl onde/deel nn
et11 Slfaltgir. Uit"ljzrn is ffi1 «htt obstssIe gewordtn.
lD mtJaarde \'andc Lanottc in Ik K~mer: "Het afgtloptn
jaar welden IlC'gtnduizendmeI1Sn11truggc:sluurd. Hel is
onzt' btdotling meer mtr&'ll uitte lIijzen, dal W1lzeggt'll
twa.alltOl ",)fumduu.end ~n per jaar'.

Oe huidigt politil'k tegcno\'cr I'fl'emdelingen nI

vluchlellllgen leidt lot lasosering van de st~at en van de
redn~praak en is btJgevolggevMlijk voor de d~mukrati-
.me le~hten vaIl de hele tThlals.chappij.,\\cuS('n kunnen
opgeslO1enwortkn rondel dal 11: ook maar enig mhdrijf
geplf:egdhebben. Door de laalste l'iets"ijziging van
\'ande Lanotle kiln dit tOl etn duur I'an adn maanden,
Ter vergeJIJ~trlg:tijdeni ht1 apanhndsftgime lil Zuid·
AIn1a fitt de I'f'tl nin toe dat zw.mnlLrngef dan hon·
derdtxlllig dagtn lOf1dergtrechleiiJke wlOOrddmg
opgtsloten "erden.

Fundamentele vnjheden zoals tk \'Iije keuze van
Ivoouplaa15gdden niel mw \'oor kandidaal-l1uchteltn·
g~n. Maar ()(}k'lrgale' migtamen kunnen in zes BrusStI!~
gt'meentcn gtll'rigcrd l'iordrn om zich In re smrijl'en,
Ook hel r~mt op huwelijk wOrdlmet de voeten gem·den.
[n l'crschllienJe Il'chlLlken is de BelgischemalI'tIoor·
deek! ~oot het verhilldell'n van huwelijken met rnnut'n
wnlkr papltrm. Nu gooit men brt ol'er etn anikl~ boc'g:
men5('n lI'orden lelf~!lol hun huwelJjk UItgewezen. Dilt
orHlmooJ km·Paul Bauwmans uit V.'11se1elWl't ,..r
lang tr-achllt ru) te hUII'ellmet ZIjnGanese vrouw Uit·
elll<khl~ kon hel huwelljk plaalSvinden in obober dit
jaar Maar ren maand na hun huwelijk. op 20 no~embeL
onlvlng de ~muw het he"eI htt wnd Ie verlalen.

Voor 'r'reemddingcn i5 er vdnuil de burokr-alle in
fene l'en p.:tralkllc rcchtSI'/aak opgtl.è~ die ~li)1 Overde

Deze week niet In Veto
.J vandereycken ligt buiten bij Ander-

[echt. Maar hij kan altijd naar Zuid-Afrika.
....ant tt.. Mandria unued FooIbalI Club
heeft ook haar trainer bultengcsmeien. En
naar het schijlll zijn ze daar wel een harde
hand gewoon . ../ Ten~Îj Marcel Jenssens met
d., joh g,M' )llpell. want dJ,' 1.. ",,// ~Înd, Zijl1

emeritaat z{'("('11 van lijd over, 1'11 heelt
sinds de jaren zeventig al enige bestuurser-
varing in Zuid-Afrika . .J Arme. arme Stom-
pte. Armen murw geslagen. benen afge-
hakt, toen bleef er 1I0g enkel een rompie.
.J Nog zo'n sukkelaar: \Villie sctttc. Stome
met een bus Tsjemobilklndcrcn de ravijn in
en InOL'St daarvoor in de gevangenis. Reak-
tie van de rechter: "Als het nu nog een bus
uitgewezen Atbanczen was,,," ..J De bus
reed naar het ~chijnt ook niet op benzine.
Illaolr ufl kcrw':lIergie. Elk kiudJe moest om
de !>eun een uurtje in de benzinetank gaan
zillel1 . ..J -Dit is de laatste", 5tond te lezen
op de voorpagina van de Nieuwe Panora·
ma, Wij vonden dl' rover met WiIJ}' cn
lsabelJe leuker. Spijtig d~t ons lijfblad ver-
dwijnt. maar wij doen vnder . ..J Maar geen
no()d. daar kOml 'P' aan. de opvolger van
de Nieuwe Panlltarna. VolgellS de hoord-
red.lkteur komt cr meer po[itieke bericht-
geving in het nieuwe blad. Dat wordt dus
een cover met Willit: Sl)lIie en Stuml,ie,
..J /:larbic krijgt nieuwe maten: k[l"inere
bn~tel1. llTl:derc heIIJlelI. [n de pruvincie
Vlaams-Brabant I110el je hau um de twee
jaar ook met 'Ken' aanspreken . .J Het WOrdt
dus niet Alben 11. maar wel 8111 Clilllon die
naast de .lyatolla mag gaan 7.itlen in de
I:retribune op de 'Coupe du monde'. De
scherpschuHers V,lIl dl' CIA 1u[!t:-n dus wel
hl:el scherp moeten st.1an. Anders hebben
ze een nieuwe JFK aan hun !>een . .J Leu-
vens burger\l,1(ler eindelijk 011 zijn plaals:
Leuven Centraal. "Ik zal Leuven groot
maken. Ik wil dat de radio naar I.euven
kOl11t". Brussel \)ndl"T1l1~st'n in de greep Vo'ln
de hanen. Arie komt Jean-tue bedreigen
als·koniTlg-populist. Tl"nzij \Villie Sollie
gratie krijgt, natuurlijk . .J Fn de Belgische
rode duivels tegen de Koreaanse. Gelul!:kig
hebben wij een spion, R. De~leyere Park.
Naar het schijnt moeteTl we voor,11 o[Jpas·
sen voor Wan Del Park, Kim Ono. W"r
Ande Pilrk. Kim Schaaf. Ken En Kim, Park
Park el1 Gen Verheyen.

N~merl! Open GrflUen:
\'~ndrrle)'den Pfln

Stefaan MOf~1
Ziyld Abuihima

MlIM:J)1I l4YIU."" w/.pJ urn: Opm Grtrn'!ll.r~lm.
Ss )~.gwltlllW:lJOl. bror 264. JOOl Htlmu.lt/tp.m
OmIllOS_78(~un~·I.'T~Il'n), (''IJ,Hi'

tl.,\JJAbJl!hlm~i'sI~Jlnr,kllrIU\m,~I,br

o vrije tribune
De vrije tribune kan bezorgd worden op het redaktil"SCkret<lriaat in de 'S Meiersstraat

5,3000 leuven en moet vóór vrijdagnantiddag 16.00 u binnt'n zijn. lierst op diskeue of
e-ma il veto®velo.s1 Ilden I.k uleu ven .ae.be.

De vrije tribune staat open voor iedere persoon ol organi~atie die mei redelijke argu-
menten ~n standpunt verdedIgt ol Ct'n gefundeerde mening formuken. Het standpunt
kan vrij aangebracht worden. De Per~;oon of organls.l1it' [s volledig verantwoordelIjk 1'11
a.lnsprakelijk voor de inhoud en kan slechts ('én maal pcr jaar een vrijc tribune krijgen.
De vrije tribune wordt sleed~ ondertekend mei naam. studiejaar en volledig adres. en is
onder geen beding anonicm.

Eventuele re.lkties op l'cn vrije tribune worden uitsluitend gege\'en via
lezersbrieven.

De vrije tribune wordt ofwel illlegraal ofwel niet gepubliceerd en is niet lango:r dan
7.000 tekens (Spil ties inbcgrepcn, wat ovcr~t'nkoml met;j; vier getikTe bladzijden met
dubbele îOlerlinie). De redaktk behoudt zich hel recht voor de vrljc lribune niette plaat-
sen als aan de criteria van redelijke argumentatie. l'en Stilndllllni en gefundeerd zijn nieT
strikt voldaan wordt.
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De toelatinqseksamens kwantitatief bekeken: een analyse

Strenge nten zullen niet vollopen
OoelalillgseksamellS kl/mum

moeilijk de juiste stlldetllell
schiften. Ze zegge" niets over

de motivatie noch over het aanpas-
si"9svermogen va" de student, 'wee
variabelen die vul invloed hebPen op
de slaaqkansen, Naar de wetenschap-
pelijke kennis wordt slechts in een
momentopname gepeild. Dit alles
zorg' ervoor dal bepaalde studenten
onrechtmatig de '()(9t1119tol het uni-
versitair onderwijs ollrug(llVordt.
Maar de afstdU'19 van iugtlll9seksa-
mtns op de medische markt is ook
voor de enderwijsmlnister geen sine-
kure, Een blik op de sij/ers terzake
toont dal hij moeîlijkhedm kali krij-
geil om de federaal opgelegde kOll,i"9-
elite" vol Ie krijgen. Vooral bij de
tandartsen is het gevaar reëel. Komt
er nog een dag dat er te weinig artsen
hel Vlaamse landschap zullen bevot-
ken?

Het principe van demokratlsche loegang lot
de universiteit stond lange tijd niet Ier dis-
kussie, Links verdedigde dal iedereen de
kans kritgl om de opleiding 11: vulgen die
hij zelf verkiest. zonder dat hij daarbij ge-
hinderd wordt door Ilnauctèlc, sociale of
kulturele dn-rupels. Rechts ouderkende de
grote behoefte 1I11n hooggcschcoldc krach-
ten om de ekonomle draalende IC hu uden.
Maar het jongSle decennium kwam dat hei-
lige principe onder druk.

In 1985 werd vanuit (k Leuvense
Dienst Univer~ilair Onderwijs hel idee ge-
\anseerd om het Ingangseksamen burgerlijk
ingenieur te vcralgemenen voor alle rtch-
ungcn. JII J993 de-ed gewezen rektor Djlle-

il1~l'll om tor een J.:CldJIIl'IIIIJk
~""'aamse Uiitv.:~otr

pro numerus etausus IC komen, Rektor
Oosrerhnck volgde dre lijn door twee jaar
geleden nog voor een atgemcuc ortcmauc-
proef Ie pleuen. en slaagde crin de Vlaamse
Imcrumvcrsnauc Raad lVlin het 'ovcraan-
bod art~t'n' u- dO('11erkennen. Via een cen-
traal ing,lngsl'k~men wilde men dl' dn-i-
ging van een vntiglllg~\\'l"1 omlopen.

Er zjjn 101.1van nuddelcn om dat zoge-
naamde overaanbod art~CIl aan tc pakken.
zoals vervroegde I'ell~iollerhtl:, ünancrete
stimuli vuur ~rU<..11spr"ktijkl'n of unt moed i-
ging van kunvumprlegcncuskundc. Maar
het Ingangseksamen vuur oe (tandjansen is
een feit geworden: de artsen~yndikalt'n
hebben hun sial! rhuis Kehaald en de deur
naar algemene loelatinjo(seJ..saJllen~ is op
ee-n kier gezet. Daarenboven leeft er bij dl'
studenten nfcr langer een ~Icrkt, aversie
legen alles wal naar ingallg~ek~mells nnkr:
aktie~ legen uudcmeobcpcrkfng slagen er
niet meer in duizenden bcwgcf'i up de been
IC brengen. Het wordt in de cerMC ptaars de
laak van de MlldemenvCrlcgen\Voordigcr~
om nauwgezet toe I.. kijken ui de demo-
krallseringsbeglllsc1el1 nh-t (te Vl'eI) met de
voelen getreden worden.

De ing.:lllgsptoef werd dit jaar nog voor
de heil! geamputeerd, Naast algemene in-
zlchtsvmgen LOUuuk l'en undl'rded 'kennis
en inzichl in de wetenschappen onder-
vraagd worden. De studenten CII de inrich-
tende machten van het mlddelbaar onder-
wij~ dienden legen dal <kl'l van het eksa-
men klacht in bij hel Arhuragchol. wam
schoneren dit, nu aan dt, Mt,t'nol'lciding
wilden twginnen kOlen twee jaar terug nit'I
noodzakelijk VOf)reen opk-iding die hen
nprhuaal voorbereidde up dat wetenschap-
pejjjke deel. en waren op dIe manier on-
rrchlmalig benadeeld. l:ill(l ml'l volgde hel
Arbitragehof die krttlek in een arre-st. IOdal
enkel algemene inzkhlsvr.lgen gecreld wer-
den.

In juli en september namen 1421 <;('h'l-
lieren deel aan de inRangscks.llllens. 966
van hen, of 68 IHOCt'n1.\Iaagdt'n. Md.lr niet
elke geslaagde schrcct zhh in: emd oktober

waren slechts 7IJ geneeskundestudenten
ingeschreven; bij randheetkunde zijn hel er
maar 72. Vorig jaar waren er dal rcspekue-
velijk nog 1181 en 122. Daarbij valt nog cp
Ie merken dat hel vooral de kleine univer-
siteiten die hun marktaandeel verloren za-
gen gaan. Vooral de VUB kreeg klappen:
daar zuren steehts drie studenten tandheel-
kunde in de eerste kandidatuur.

wetenschappelijk deel za] daar nog een ek-
srra schifting uitvoeren. Dat wetenschappe-
lijk deel werd in het begin van dil "kade-
mie] aar voorgelegd aan oe studenten die al
door hel gehalveerd Ingangseksamen ge-
raakt lijn, De resoneren waren bedroevend:
nog geen vier procent slaagde (zie vorige
veto]. Een aangepaste proef zal ongelwlj-
Ield milder zijn, maar men mag aannemen
dat ook dán nog veel studenten eksua zul-
11'1Jafvallen, Dus de verdergaande kontlng-
entering zou eveneens grol er kunnen zijn
dan hel aantal afstuderende studenten.
Daarenboven bepaalt het kontingent van
420/390/360 enkel hoeveel mensen in de
anseuf terecht kunnen. Van de afstuderen-
den zuUen bovendien die mensen afvallen
die preventie of voorlichting, wetenschap-
pelijk onderzeek of een engagement bij
bijvoorbeeld Artsen zonder Grenzen verkie-.
zeil.

Oranje

Van de 713 srudcrucn die dit jaar de
studies geneeskunde aanvanen. zullen er in
het jaar 2004 Slcc~1IS420 toegang krijgen
tol het beroep, zo bepaalt de konligentering
die door de federale overheid is ingesteld.
Als we de 139 Nederlanders die lot die 713
studenten behoren. even builen beschou-
wing laten, wil dat zeggen dat 73 procent
moet slagen om dat komtngem vol Ie krij-
gen. In het jaar 2005 wordt dal komlngcm
wel verder Ingeperkt tOl 390 en in 2006 tot
360. Maar die studenten zullen geen geam-
pUleerd ekS.lmen voorgelegd krijgen: het

liSt ,

Bij de tandartsen wordt het probleem
nu al heel pemneru. zelb zender her we-
tenschappelijk gedeelte van de toetatlngsek-
sarnerts. In 2002 komen volgens de kon-
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tingenterlug 84 nieuwe plaatsen voor tand-
artsen vrij. Mei slechts 72 studenten tand-
heelkunde, zonder Nederlanders zelfs maar
58, blijfl men daar dus ver onder, Mlsschien
een pragmatische argumentatie 0111 de we-
lenschal)5IJroef helemaal niet in IC voeren.

De 'efltdemie' van de toelaringsprocf
zelfs de geamputeerde versie. is dus u:lIs
voor de onderwijsminister Van den Bossche
te groot. Jan Adé. direkteur-generaal van
de afdeling Hogere Studles van hel Vlaamse
Onderwijsdepartemelll, wees wel op het
voordeel van die 'etnctëmte': er meet zo
geen numerus fixus komen dal bepaalt
hoeveel scholieren geneeskunde of tand-
heelkunde mogen studeren. Dal klopt, het
luclal1ngseksamell is, zelts in zijn huidige
gehalveerde vor,!" een extra bfuere pil om
te slikken voor rr1,:;nsen die een universiteit
als etncbasuon niet voorstaan.

In het Franstalig landsgedeelte wil on-
derwijSmhliste~Andon in samenwerking
met de rektoren fen vrijblijvende test orga-
niseren om op de zwakheden van de SlU·
dent te wijzen. Dit zuu (ebèuren bij studen-
ten tijdens de eerste maanden van hun eer-
SIC kandidatuur. Zo zou een heroriëmering
nog in de loop van de eerste kandidatuur
mogelijk worden. Het Frent des Êrudiants
Franrophones (FEF) vcrzet zich: "Het risiko
bestaat dar zo'n leSI een echt roegangsekse-
men wordt". Ook in Leuven werkt men
aan 'oribmatleproeven' die mei een zo
groot mogelijke zekerheid de slaagkansen
van de studenten kunnen voorspellen. Oe
vrees dal die uitgroeien lot algemene in-
gangscksamcns mag ook hier niet enge-
grond genoemd worden. Veel professoren
lijken immers slechts over een betere SIlF ,
dfcbcgclcidlug voor cersrckanncrs te willen
pralen ab Je uurroom beperkt wordt.
Kringraad zelf is ook voor een betere onën-
lering, maar delluieert dat totoat anders,
Orilhuering moet in het middelbaar onder-
wijs gebeuren. Het is geen voorafgaande
schihing maar ren kennismaking voor de
scholter met het aanbod hoger onderwijs:
hij 70U via testen Lijn begaafdheden en in-
teressevelden kluwen leren kennen.

I-en onderzoek \',ln coctoloog Pickcry
100111aan dal de Leuvense srudentenbevor-
klng vooral uil de hogere klassen afkomsng
is. Oorzaken aandutden is moeilijk, maar
hel feit dat l1('t alenkele jaren grondig foU!
zit met de studlebcurzeu zal er wel niet
vreemd aan 7ijn, Die beurzen dekken de
rcetc kosten ,,1 lang nict meer, en de lnko-
mensgrenzen rlit' bepalen of je- in aanmer-
king k011l1.li!(gl'n te hoog. Het is echter ze-
ker niet dc enige oorzaak. De CVP-jonge·
ren, dil' "ia Vrije Tnburtes in De Mergen
het onderwijs{kmnkratisl'rinpdl'ba! weer
op de Ilolitiekc agenda willen plaatsen. lij-
ken d.ll over het hoofd te zien. Een rnecr
iruegrale aanpak i~vl'Tebl.

In een 11('rgdijk klimaal gl'lui~1 hel
nkl voeren van een dcmokrauscnngsbelcld
('11 daar bovenop hel aan cksamcns koppe-
len van dl' lo('gang lUI de universheit van
bijzonder veel sinisme. dal vooral van een
sooansusch underwijsminister onbcgrjjpc-
lijk cvcrkouu.

•
•
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Ekonomika's Smartlappenfestival

"Dag Jimmy, lol zondag in Balen"
G0ri9/! week äonderdaqavond

was eet! zesde va" de studen-
renpopulatie naar de Brabant-

natten afgezakt voor Uil avond ver-
tier. Hoewel de formule - ziel, amu-
seren door het uiljoelen va" Vlaamse
artiesten - al jaren oud is, slaat ze
"09 steeds e1lorm "on. Met andere
woorden: het smantappeniesttvat van
Ekonomika was weer eelt grool sukses.

Bij hel binnenkomen werd Iedereen ge-
fouilleerd op eieren en tornaten. "vroeger
kon cr op he! Smanlappenfestlval al eens
kb gegooid worden. Tegenwoordig 1,1II:nde
artlcwcn reed, in hun komraki opnemen
dal. mdu-n ook maar éen objekt hel podium
bereikt. 1.1' het onrmddclhjk kunnen aflJQI·
kn', vcrtelt Dnc~. prL":'5C\ van Ekormmlka.

1 F.lhiola moctn beginnen. een act met
l...n onbesraand \lIlilrtl,llllwngt'haht'. zanee-
re\ LurJh\ 'I hare rolove }'ClII'werd door
ht't Ilublur-k beantwoord met het geluid van
bonderden deutelbossen. 'GduU,il! waren
Wt' up voorhand gewaarschuwd, maar ik
had wel meer sfeer verc vacht", .lId us Pa,
nick, w{"t~'nht van de groep. De beun eau
aan Jo Swlngo en zijn Swingo's. "Ik ben zo
b,m!! van <11.' ZWiHlC Piet. zwarter dau dl'
nvarl~ll' Pil't" was een Gt't Ready-cover
waarmee de .:rOCI) het meeste bijval oogst-
te.

Ei,.wnlijk bractn LUl srccno de enige
echie smartlappen van dl' avond. Het spel
tussen artjesten en publiek bereikte zijn
hoogiepurn lijdens het 1it'ujt· 'Ga dan'. Et'n
wenk die Luc srecno volgens hel publiek
ermlig dil-ndt' Ie IJell1l'l1. Toch bkd de Jr-

Velo mOCht er
t)p ,J, J'
nldnloll'[

iI cdili, \',)1 l:!.."n'H Illa\
nl\',"\,1] w,'rd tu-t .uutenrcn

\\TI·khl ...1 \'I'tn dnor UI' orgernsaton-n de
tOI'1:'lJl1,;OJllzq:'[. 11,1'1oJ>.:,ml~''H'nde pH'
idunn t>awctdt' 711h d.!al'\'""r "I' een
dru-k ...hgt, .tr)WlJu·nl.1ttf, '1,'n 1'1""11'wcnl
l'>l:\\'t't'rd dJt er gcvn ~rillil It~n~ J.,on
\ erlcend worden Omd.:ll w,'l,> 1,'.1101)1
Vrlll..·',lnl'll \t'r","htl'll \,\,,11It~t'tI,g,··
~rrl,kl'n werd door journaluren du- na ons
1l,,1t Wd,JlinR J.,tq;\.,l_ Vl'f\·olgt·t1swerd gt',

'1<'ld d,)! ('f Io(1'I'np1.1Jl\ meer wal Voor
Vo:lt" hucwel ~eJurl'fI\k Je weck dh- ann
h('l f(,~li\"dl vocwdlging I<It drkll1J.:IIICW
,'1'1\ ,1.1rI\·r,!.I~\'III'rd ttJ~eJll'l1d ...oor perv-
kaarren. Tl'n dl'l ..Ie werd aangehaald dat
-de \[Ijl van VeIl! illlu, ....-nal genoegzaam
bekend ilO, ,r;u -Itnh.· -,dHlj"('I~ 1...'<,1
kunnen gt'mhl wurden" en .1.11"in het
vcrleden unI.. al niet 1111(' lovend ,1"tT hel
cvcncrru-nt werd gt'",hft'H'n" Veto laar
hel aan het ()()rrlt'l'l van hnar lezers over
olucze dl)jlredollk van haae werk kl,>rrekl
is, Wel betn-uren WIJ dal we op del., mol'
nler UJ Jl' oumogehjkhcid werden gesteld
om ons wer!.. uil te voeren. n1\"Iname
n'~I.1~ uuhrengcn van r-en tJlltq;l·n\j)fe·
kchjk cukcc svullu uudenteuaknvtrelr van
een Lokc-Lring, i..l~ W,ll Vo:"l,)tot haar
ho,l\i~I.!I,.(·11rekt-ut.

Dl' r(·d,,[..u\' Iwdt geoordeeld dal haar
it'/n·'I,ublk[.. nie-t het \I,l{htofftl mocht
worden VJI! dc"" heudcl, w IJh· en h~dt
daarom 1)('~I()lt'ndbnog <'t'l) \ltr~!ag 11'
[ltJbliu:r<'n van 'hel Sm~nldjll>ente~tj\'ili.
[lilarh .....\'VI'nl ,'I'n bcroep ~cJddll op de
bt.·rl'tdwillilll' Illc<il.·w('rkll1l! van dl' ft.'por-
td~cpl<'q: van H"tlin F~I.WIl\, eC;"1I~y11lpa-
thit-J..(' l_,'U"'('lh(,' \lnl(' radIO die hddr el·n.lc
uII/I'mlint; \l3n dlt Idaf wd lll~~ dt eter
mvct ilhturf'n. fi<lthle~I. t'\'ell~~eI ~eC;"1\
prohllTnl \o(JOI'rl..OtlnmU'3 dal Radio E~La-
\ooy Iwtl.wht mei Her !(fdth VIP,k<ldnt.'n,

De Veto-redaktle
Hel ~/lrd'.1" \-""ml<lrrmwrJJa!J I',m Roldi"
Fslawv h,','rf lot .'r U\Jo;'mJ.I; In dcuMkr
rl/\Sm 11,'>1,'" m dl "r I-M It)_? 'J
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tiesr lachen: "Na drie vonge optredens,
weet je wel hoe [e het publiek moet becpe-
len. maar het blijft toch steeds weer span-
nend. Je weel wel dol! ~e le 'zeepsmoel'
noemen, maar dat is een deel van he! ge-
beuren, Ze hebben zich zeker geamuseerd".
zei Luc Steeno.

Uiteraard kwam iedereen voor Gel
Readv. ueze jonge Vlaamse adonissen waar
half vlaandoren gek van loopt. hadden
vanavond welpech clal de andere helft van
Vlaanderen aanwezig was, De geaardheid
van de groep, eerder dil jaar voorwerp van
een brede moatschappclljke cliskussÎI', was

Een spandoek mer 'Jimmy neem mij, diep
70 diep' werd ontvouwd. De eerste rijen
kon Get ready bekoren, Die stonden dan
ook vol met verbouwereerde ricnerrnelsjcs
die niet begrepen waarom hun Idolen door
de rest van de zaal uilgejouwd werden, De
jongens van Get Ready besloten hun act
dan maar met de woorden ~Wij hebben 7.1:

toch verdiend!"
Ben interview met iemand van Get

Ready bleek ook voor nor en Stnf, de rcpor-
tets dil' via een groot scherm hel publiek
beek-stege uuonnaue versehanen onmoge-
lijk, Een eudtënue met de Paus is wellicht

Tweedehandse verkoop van CD's loopt goed

Oudewijn in nieuwe zakken
O'S je in een popgroel,je speelt ell

niet meteen ven wereldwijd
sukses /IIa9 proeven, i,\ er al-

vast een troost: je pfalllje.\ rulten ook
minder SI/el in tweedehandraken Ie
vinden zijn. Her is immers erg qenant
als de eerste eigenaars va" je werk
massaal beslissen net va" (Ie 11(111(1te
doen, Navmaq bij Leuvense tweede"
handswinkels leert dat hoe bekender
een artiest of groep ÎS, hoe groter de
kallS is dat je zijn werk legen een
zacht prijsje op tie kop ka" tikken.

Zo scheren Alanls Morisscue. Bush, Pcarl
Jam, Smashing Pumpklus. Bcuy Goc~
Green en bovenal R.E.M. hoge toppen. Zij
brengen hun CD's in grote oplage uit. ZIJdal
er natuurlijk ook meer ekscmplarcu twee-
dehands worden aangeboden, Va n klassieke
muziek huuden wc bbjkbaar allemaal. Dat
is.oV(·rigeIlS Hclmut Lot!i niet ontgaan. Hij
mag 7ich bij de klassteke muziek dan ook
lop ollhe bill noemen. Wat jan I>t>trdl, is
dt., verhuudlng ongelijk. J;:t7.1. verkOOPI
goed, maar wordt zelden It'nl);gl'bt.l(ht
naar tweedehandswinkels. Kopers van dil
geiHl' zijn veclill echtt: liefhebbers en ven ..'-
melaaTS, die hun kIlllektie niet van d(' hand
doen.

Misschien gt:vt.'n wt: h(.'t niet grJag toe,
mailr cr gJan 70veel Vlaamse muziek en
Knuffclrock-CI)'s over de toonbank dat we .
er elk wel centje van in ons bczit moelen
hebben. Meer nog~ "Gel Ready komt zeer
v"ak binnen en gaat snel wttr de deur uit",
.lId us Ban Van Akell van 'De Kaft' in de
vesaliusstraal. "Hel zal je misschiell vema-

zen. 1110lar1TIt't's!aI1ijn het -audcmcu dk
deze muziek kopen, Opvallend h vcrder hel
vcrschtl kWJ aanbod en koopgedrag 11Wt dl'
studenten in Geilt. Leuven ts veel komnier-
~il'ler Ingesteld."

vaak teruggebracht, maar sl"chlt, ver-
kopers zijn Green Dav, Soul Asylurn. Mik(.'
Oldlield en Guns 'n Rnses. De prijs is
meesral navenant, erg laag dus. De platen
uil hel hardreckcircult van de jaren '8-0,

zoals Mötlcy Crue. en dl' kommerskie
house van enkele jaren geleden, met on-
dermeeräunltmhed, hebben kennelijk aan
populariteit trigeboer. Maar ook tweede-
handswinkels raken bepaalde CO's 1e1fsniet
aan de straatstenen kwijl. Meestal gaal het
om one-huwonders. groeperi" ol arttesten

waren vooral de rarereten toen Get Ready
met de wagen wegreed. Terwijl de tempera-
turen tot diep onder de rermomererhur ge-
daald waren, stonden alle tienerfans de
greepsleden bulten uitgeleide te doen. "Ik
kom uil wesr-vtaauderen en moel morgen
lil de klas rillen. maar voor een kus van
Jimmy doe ik alles', vertelde een fan. ~Dag
Jimmy, tOl zondag in Balen", was de taarste
kreet dit' het meisje de aniestenbus toeriep.

Herlaatste eetreden van Peter Koele-
wijn zorgde voor de meeste sfeer, Het is zijn
verdienste dat de toeschouwers dit keer ap-
plaudtsseerden me! hun gezicht naar het
podium gericht. Toen hij iedereen nog eens
van het dak schreeuwde. ging de zaal voor
de allerlaatste keer door hel plafond, TOl
vroeg in di ochtend dienden dan tientallen,
bussen de duizenden toeschouwers naar de
stad terug IC brengen.

waarrond gcdun-udc korte ta"
1"-"1011(1.

Sommige ÇD'~ vind je .11zeer vnel na
de relcase in dl' tweedehandse verkoop. ,
"VIIt'C grote namen maken platenmaat-
~Ch,ll'l,iJen veel reklame, zodat hun C:I)'~,lh
10('11' broodjes verkopen, Soms worden ze
hlcr ,11n,l één dag a,lnge[lod;!n", .:Ildm J(),

han Outmen VJIJ twecdehaudswiuke! Sax"

in de Parijsstraat. "Live en Radinhead zijn
!\JPJlcr~ oJl dat gcblcd." Hl't gebeurt 7c1fs dM
je CO's .11 tweedehands kan hijgen nog
voordat ze in de gewone platenzaken IC
vinden zijn. In dat geval gaat het heel
wa<lrschîjllliJk om een CD die een joumallst
voor de otûoetc release in banden kreeg en
onmiddellijk na de bespreking ervan VJn de
hand heelt gedaan.

Wit, ten srcne de Spiet" Girls zoekt.
moelen we teleurstellen, Je vindt ze zelden
tweedehands. De dames verkopen wel ton-
nen plaatjes, maar hun sukses blijft voor-
lopig duren.

JaargalIg 24 IIr. 12 dd, 8 december 1997 .:. v910



Een polyglot aan het woord

Veto: Hrbt u dan voor uw titndt 1,«1 i~I('1l
!}tlurd?
Swlggers: ...Nee, niet zo echt veel. eigen-
liJk. Eerst en voor al het Brabantse dialekt,
hel stondaard Nederlands en, omdat er
FrilllStatlgcn in de lamilie waren. wal Frans.
De rest is I>aSIJler gekomen. Als je genoeg
Ionetlsche background hebt, kan jt' natuur-
lijk vlugger Ungllislische renomen doorzien.
In die zin kan je de t:igclI beperktheden
proberen IC oversnjgcu. Een Afrikaanse
toontaal leer je b$lc[ "Is je heel jong bent.
Op larere kdlijtëde gmmm.uikale en 100n-

"Talen zijn veel meer bedreigd dan andere species"
.,

rofessor Pierre SwiYgers be-
heerst "jet alleen bijna alle ta-
len uil zij" romaatJS vakgebied,

maar zocht ", heel vroeg andere taal-
k'lIIdige horizonten op. trueresse dreef
hem al vlug naar de ûriëmalistiek:
Hittitisxh, Avestisch, Sanskriet, enzo-
voort via zijn licentiethesis raakte llij
j" de ba" van de Semitische talen:
ondermeer Hebreeuws, Aramees, Ak-
kadüch, Oegaritiscll, Peniasch, Aril-
biscn f'1l Btioplsch, Swahili volgde hij
op het [LT. Ook IJet Japans is hem
"iet vreemd. Hij beheerst een aarnat
talen van de Algollkinoroep (NOOrd-
Amerika). In 1995 leerde hij lIog IWlt

wat taten in Mexico: Hop;, Navajo ell
Kiola.

Veto: ElIAd,' 1<"t'I.'<'II.1/1.''''.1<'11h'IJJm uv Jm "lW

.,/I"t.,Jf/J'cr;II.,/ I',m J,' Iwuldd"'lwmlr \,'e wh(/J·
1.'/1 11<"1Je!>,/( flH,,'1I 1"l'''''iI<lIlJCrs m /(;I.'II~I.III

.fa" 1"<111 dt' I;,'lIklll r,'/11I,' ,VII i~~r 111.""" ''''''/1
,,<.1; ullllt'd ),",,<"11'" k,'III;II'UIIlit'. 5.'1111111,"" 1<1

kil 1(',,,Jt'II.'\'II,·III,I"-'''III<I,'' n'." ,/,'"II,'wl/ "I,
\',l,'/I,W{, "I,m ,I,' ,,,,,"'/,' ~.1I11 :illl ,I,' 1/I<',·J.,'/,If,·/1
iIIUd. .. h'III(<!t'INrljdt,.,,' ,'II/II·/kkdlll.,/'
Swigger~: .. \'.1111111 \.,'1\ taalkundige hod"
twk"kt"\1 1..."\\\"11 dI,· IW",' proces-cu l\.llllilr-
h)1.. 1l"~l"Il~III)dl!-! ,'I,·r. (,I"b.lliwrin!-! h ,'1
~"nhlk l"('n )",lilt<·I..·.·I..\I11"llIi',h pn~.....,
~1·~I"I\.llhl"rlll>: ~,I,'1 \,ll1l,'n HWI k uhun-h-
,'n IJe"lo)!i,dw 1,1kl"fl'1J In dil 1,1,11,1<"~l"\,ll
,1,111111men lijn In hu-n \ 1.1.IJ,"jll".ll.. til'
1,1.l1t'iµl'llh'·ld .•

_L"II p.l.H h...·I)1<'rI..111:.:'·\1hint'lj [)""r
,t.- ~Iuhaliwflll): dl"i~1 ,','11 gn"'1 ,kd v.in

.I,. 1,1,II.!iH·""'11 \<.·II.. reu 1\' g.l.lll. O\l'r dl'
[wit' wereld wonten 70w.11 le~dulll'nd 1,111'n
1!'·~rHlI-..,·n. DI'l" lIjn hed OIl)!I"Ii)k \"'nkdd
/" ncun-n All'lr.lh.', dl' Sulh- l.llld71·" .·n
".II" ... ,,-Ni!'II\' '(,11111\",' I ijlr;g I'r,,, ,'111 v.ru

"1.... __ '.',," r.lkn ""IJ "'IIII.-("·I1II\.c: [).II\ I "[)-:I
I' \rIk"m<!1 \900 talen. Amerik .. "'~I negen

honderd ,'11 \'tm'p,l .'11 h"1 midden 0"\11'11
111,'! /on l7U rah-n BOIt'nUII'1I IIJII 11l")!,·n·
1It: procent van dl' lal,'" \1111Vl'lT!1lwil1li)!
sr.ncu gckoncctun-crd. 11<"/ huid\)!,' G,,, .11,
(Til ,[,j,)1 )!,'r,·I..'·1H1 . In lIegelI landen \'1'1an
worden 111,·,'1 d.m twc-c-lmndcrd rah-n )!e·

~1'r<lken Andel/il,l, lt'lr Ik ""n·lt! 170 ~1.1-
Il'll Daal'I,I1l;' in 4') lamten dl' uHidd,'
taalEngclv. in 10 frrlll'. 11120 stau-u SI'J.lI!)
,'11 Ar.lt,j"h 0.' \illt-r\ 'prd.,"n ,'oor /(dl.

0,' kleinere ',lkll \[,1.111zwaar onder drul..
<I,,,,r dl' gl .. b,1Ii"·rll1g. He-t vuurln-eld bij uit-
'Iel.. liin (11' tak-u in Papuru-Nicuw-Guinca
\'"or,ll dl' rol van 11\"1El1gd~ b hierhij Iwd
de\lruklit'l. SllIdk .. \\Ilj1"11 uil dill {h,' 1,1.11
\,~",rIlt").!("nli~ I,r""'nl de~lrukll" 111,'!/ilh
Ill'·l'br,'ngl. l·k,.I"g,,· vou dl' lakn en hi .. Hn-
guah- di'er'IIl"\l/i)11 t....gril'i>l·n dil' 11I1','r en
me",r Îfl/W,lll!-! raken. \V.. v rczcu dat bln.
11,'11l'en ).!".. il· {·,'UW IH")!"miS proecru V,HI
dl' rak-u 1,11 vcrdwvucu lij" )k ralvn IIpl
1",'1 IIlt'cr t','dr,'i>:d dan anttr-rc 'I){·(i(·~.
\"lIgd~ hjdcn dm' prOlTI11 verhcv. 1lJ(l~dil"·
reu Il'\l'n pnuvm I r lijn 0<11...Ih,",," <1.11
In-t r"\,'lkrl,ll1,h ""I c c-rdwrjucu
Gezolld

V('IO: 1"'1,'/"'11 ':td,. (,llnl ,(mI !'t"f',I"U!'
1"1111'/,'111"11'

SlYiJ.:g("r~: ! ,'11 \,1.11

"mkn\\'''' IH ',h.. 11
~'·I"l1d. ,11, lt· 1('"
Tl,'!!. ,Tn 111,'1,1

11111/I,UI 11,'11
1..1,11,II~ tl\," d, 1,11.

,,'1\ ,k '~"" 11<"I-:,IIIl'1
tll\'I~d,1).,1 I' ""1"",,1 ..
1',11' ...·,1 "_.,,

n..,ld,'
,11.11, I.,~t"

ILi' ",'n 1.1.11I"
ol 11<"!-!ll.,111I

"

6 Y9tO

dt menur ...·aarap htr Valtnciaans lIt Span)t CII
htl W4als in &19/1 z"h profilerm.
Swiggers: .Hel is zeker positief dal men
tets voor de raten doet. Elke taal staat vo~r
een kornmunlkanesysreem en een eigen
struktuur. Maar een al Ie grote Iragmentatie
is ongezond. zoals in hel geval van hel Va-
Ienctaans. Hel waa!s daarentegen heeh een
veel oudere tradule dan hel Frans. M"i1r
daarom be...taat er nog geen standaard Waals,
maar wel heel wal sI.lllsdialekl<:n, zoals hel
Naams en hel Lutks. Met het Wanb gaal
het trouwens nlel zo goed. Dat blijkl !lil hel

problemen. Op Europees vlak gebeurt er
wat in die rtchung, maar vanuil een ander
uitgangspunt. Vlak na de oorlog werd l.t
Mrmdt BUiIl!}/lt opgenclu. een vereniging die
gegroeid Is uil hel verart. Ze had een partü-
sli~ch duel: naast de officiële laai vanaf de
lagere school ook een andere la'll aanbie-
den. In 1996 werd het projekt verruimd IóI
drie ralcn mei hel oprichten van de Consdi
Ellroph" dn umgun, verder moet taal in
hel sekundalr onde.rwijs niet alleen een VOlk
zijn, maar \10k voertaal van andere vakken.
Dit ~ysl{:(.'111hicdt meer P,'r~l)eklid dan een

kil dJI er heel I'I-dnig crudenn-u "lil dil' hel
W,l.ll, IH)~ .Iklld b,'hl,,'r<;t'n.~
veto: lil<l1.!I\\·"ilt'i1 ,'lIt{",'lIllw,lr 1I",'<lrJ,' 1",11
11/<"1!,'lIla '1<111;,,'IIIIIWl/ikmi<,1'1' 1.'1/ stntktnrelr
fdkt,.,tJ/? 5/'1111 (.'11 rigt'll taalstruktuur ,~,k IIIll
I~"'"Uil l~<!OImanier van dmki.'ll7
Swiggers: ~Hl'l i~gevaarlijk O\· e- r een an-
der e maeuvr IJIl denken Ie sprekr-n Tuvscn
hel denkeu van een \Va.1l, ven VI.lming en

«Taalkundig inzicht is als
een schaakspel. Als je er goed
in thuis bent, kan je bij het
bekijken van die spelen zien
welk stramien erin zi!."

,'.'11 Dlll1'er fl,1I el' gl't'n gl"'ll' II'r~, hllkll
kl~J \1,'rl"ld""le. Van ~rotl'r l1d,111g 1\ h"1
la,lln'f'.\hil hij tulklul'l', riluelt'n t'IJ ~",l)"I..·
(l\'<'I'Il\i):in~'·II. DI.lkktt·n hdltwn 1',1.11....Tn
'lwulll·I..,· \Vt",r(kll"h.:rl \t'r\(hilkll 111'H"
Id,h "I(' .1'].H,·lll'·~l·n ,i11l1 je l't'nk-r in ,I,'

"'''111.·1...'11.111~r"ll'rl' gdlt'lc'n, 7" ~"Iui!("n
.1,' A 111",'1ik,\.lll\(· UuhJII,'nIJil'n IJn ~'l'n

,,,,.,dd,,,il· nl,'1 d,' 1111/1'

'''''1'.,1 "I' 11<'1
Iw :-':.11']i" \,

11.lk,.m!!jd'·!111111!1l,· 11
,h,II.· .I .. \". k"""ld,

<"i "I, ,I / .. ",'1,,,,"1...,1'"

kuncrmaugc laill.~
Velo: Hl." pr<lkll)d,·k"'IITlIlmik"li(1'I' dspl'kl
/",,11111<'1 dm, M".1r INr/ ",,'11 in /1.'1midddbnnr
lIi,'/ f .niin <'111het mlll/)"II.\,iI~. I/(/wiskllfldi.'!,'
iJ5pl'kl? Of kan .11111rvvn .<lt't'J Ar"hl~,h ,'I ehi·
liftS 1\~'rJt'1/tl<lIIjd ....,J.:>
swrggers: «Latijn en Gri"k~ hebb •.-n een
bc."l,l1lgrijkl' uupakt up ,I1'"l' kultuur. In die
7în I~ er 11It'1~artlflcieels aan her onderwij-
zen ervan. T,·tI tweede lijn cr hdilll~rijke
su-ukruurvcrsclnücn tuswn t.aujn ,'11 Chi-
IU"'S. l.mljn i~een Ilektictaal. Ik uitgangen
van dl' woorden tunen dl' f unktk-. Htcrd ..er
wordt lu-t analyusch 'ermO!(,'n govnmu-
leerd. Her Chmecs. een lsolerende 1.1.11.kan
ie ~l'hrllil..,'n IIm dl' mn~l"Iilkl1l'dl'n vnn
w\".rdlulgordt' Ie ck~plultl'fl'n. L.llijn en
Gri,'k, vtfmulr-n-n duv het tllllkrwij, V,l11 de'
Ikkliel.,kn 1\'\,1.1rje JUli "\l'llg"nl ,1\\(1,'1'"
1.11,'111..1111111·1lleren, 1') k.111 j,' 1")1.. N,l\','jO
stude-ren.
VNO: I' Ird'l :<'I[ R,'m,/./IIs,· 1<1"'" .'11Orlilf/tlhs·
II.·~H""uJ,'..,J l)lIurlllltlll JIII,f .... rJ" 11".~, Illd
11'<1/1<11.'11 /,'11 11"rllialU" 1'"," :" '11 fi/"{".<lI(,lh·
l'rkl.Jm.<l ~I":"II,",,'rIllIl 11"<''-' 181",11 :i},{>
Swi);gcn: ..1l'l),l,1hk kl'Llfl·,·k"l1l,'1I \.ln\1I1
,'l'll '1,,·(ilit'I..,·11)~lOfI~d1(" 1...0111,'1..'1Ik I"'n
ml'l 0111,·, rl',kn ",,"I' \11I11lopklllll1g in 1~"
llJa.ll1"'III,,hl)!ll'. TtKh Itm 11<"1t,,"1 1...\11111<'11

d.u ik nu ("<,r,!t-r 10U k"'Il'1l """ lidllillf:nl
al~ \dwikul1,k t1111,Hllurk\ll1,k
Vt"lt): ,'11

\\\"ig~"1 \:
.\.',. I ,,<"< 'I

1,1.11I' "\~' Ill11k I I il

")<' ilhl

vervelullen wa,)(11<"1l1l"1I. ,r.I.l~1 een enorme

[raming. Eigenlijk 1I1m'l J" op ti,\! momc-ru
d,'g in d"g uitmet di .. 1.1,,11"<."lig zijn. I\I\J"
d,11 f!"WUl'11 u[I atvmnd leen ~,"II d,ll nh-t.»

Domino

Veto: AI5 i.' Uil t'.'r,',IIJ,' I<I,,/I .v ,t k,,,,,, rr
,1,/fJ ,W/,'I"dtis, 11 ,','11 </11,1.'1,'11/ "'IIIJJ/~'~11/.'1 ' I.'
1." 'I",/ke \'<111 Uil .t.lJIllI/t'·,'ff,'kl'
Swigger.s: .DJ! dkkl i\ r-r nntuurlrjk 1111
dil' 1,lkll die lIulkrllll)! 1""rI"l'.lUI zijn. Ah j,'
"':'11 Scnunschc taul 1.....111.'"I(kn jeeen
1,,1):~'lHk van dit, ):(0"1' Iwt"l 1'.11 sm-lk-r. Bij
1.11,'n van 11·r!.{hll!t-mk 1,1.11):[<)I."[)I.·1Ikan J"
lil"! van een dommu-ctlckt vprekvn. T,I.II·
kllndi~ inzicht h"ljll 11,11l1urliJk cnunu ,,'d,
Vl"l'!-!l"Ill~IlPI me-t 'Ttl 'lh.1.Jk'lld, Ah ilo er
)!\l"d in tlnnv lx-nr. k,1I1 j,' Ilii la'l 1"'kll~"11
van (lil- qu-h-n 71\'1\ welk vttamh-n "riu fil
IJtldflll11 i\ 11<.'1c an hd.lll~ 1,111dil' 'ilmkIU-
Tl'11"IJ H'r~(hllkm'" mlo', 11,1.1rvoor h'

hrl'll~l'l1 Dal nn ...·1 'M'k "I' 11<"1niH' \.111 IWI
1.1.11"mkm Ij\ lil d,' ,(\wol fo ~nd m{l~diil..
~dll"lIrl'll ~
VelO: lil .1<1/ ,,,/,-/,,'/Ir/ mll/,I,'I ,'lIlIImd<"l'
Swi!;g{'r~: ,<Ik 11.1<11\11.."I' ~"mmlll1ll..,lIll· i,
)!,,..d. IIl,l.H ,I.· \11"11\...111111I,HI ,I,· 1".11" ,,,,I..
b.-l,III}:I\jk "'lI1l111"II\k,Iltt·" 11,,,,,11,11,..-11[1..

1""1 h,., ,,11\,,'111"1<'11 lil' I" 11<f,·rt' )(r"<'I'

~ 111").:" Ijl.. t 1,[,-r" 'J' ',111 1\\'\",
tlUH'II<!t- 1"'1 1.1<:"1 ('11 111\<1.1.-11>,
11' /" ~11\l1"'11 ,I'II~III ,'11 I 11

,'1 I,·h Ih

tril" 1,11,'11

11 "",,,"I
I', I.ln~,

.1"11

, , ,
'" ti,

1 "111 ".\

111,[, I"

"
-\,'rnlllil Ikk,'
Ikrt ("ornilli,"
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20 jaar Dienst Universitair Onderwijs

Nadenken over ons onderwijs
Oe Ohms' universitair Onder-

wijs (0110) bestaat 20 jaar, de
Onderwijsraad (OWR) hesteat

JOjaar: reden genDeg voor Uil fust.
Vorige week vond er dan ook een stu-
diedag plaats o,!er onderwijskundiqe
IJegeleidillg. De 0110 heeft binnen onze
universiteit een drievoudiqe doelsle/-
1;"9. Naast onderzoek e" instrument-
oll/wikkelin9 staat ook dienstverte-
lIil/9 voor docenten cel/lranl. Student
modaal ken' Duo het best omdat zij
mee zorgen voor de docentenevaluatie
door de studenten. Ook voor de stu-
äiedrukmetinqen lI'ordt op Duo een
beroep gedaan_

Ook de OWR neemt een \ rij unieke positie
In binnen hel Vlaamse untversttenstend-
~çhilp. tiet orgaan. opgericht door ererektor
Dillemans • .1dvi~t'n de Akademtsche Raad
over aüe ouderwijsaangelegenheden. Die
advrczcn hebben bijvoorbeeld berrekkjng
op de invoering va n een semestersysteem.
o...er nicuw eksamen vormen of o...er het
töélatiugsbeleid aan deze universiteit. De
O\VR is samengesu-ld UIt ondermeer pro-
tesscren en studenten va n de verschillende
Iakultciteu.

De studiedag van de Duo werd geopend
door Professor Wijnen van de unrversuen
Maastricht. Hii hield een cnvall.

voor het men centraal stellen van de SIO-
deur in het onderwijs en pleitte daarmee
tegen het ex cathedra onderwijs als enige
onderwijsvorm: "De tijd is voorbij dat de
docent die het weet louter 7ijn kennis over-
draagt aa 11 studenten die het niet welen.
Hel overdragen van informatie is hooguit
een eerste stap in hel proces van kennis ...er-
werven. De overgedragen teersrot moet im-
mers ook nog werden verwerkt, opgeno-
men, bestudeerd en geleerd." De zelfwerk-

zaamheid van de student verhogen Is niet
toevallig ook een thema binnen de ouder-
wijsraad. Begeleide zelfstudie heel dan hel
nieuwe paradigma \'001' het unrv ersnarr on-
derwijs. Het leerproces wordt dan ook een
bel ...ngrijkere komponent van het studeren.

Toch Slaat niet iedereen even positief
tegenover de begeleide zetrnudre: er is heel
wat weerstand bij professoren en sruden-
reu. Een aantal protesseren beseft dat bege-
leide zelfstudie voor hen meer werk in-

••

Pers en maatschappij deel lIl: Het politikadebat

ee verdienste va" de rektor is
dm/rij liet debat over de posi-
tie van de pers in de maat-

schappij h~q. geopornd,door 'lijn
ope,dllgsp4!l!ch VlUIdil akademiejaar
aa" dit onderwerp te wijden. " Her
was meleen ,owat de enige pluim die
rektor Oosterlinck op zij" hoed mocht
steken volgetls journalisten Jos BOEH'e-
roux (hoofaredataeur BRTN radio-
nieuws) elf Y,,'es Desmet (hoofáreäak-
tellr lJe Morgen). lij tiet/en dit afge-
lopen WDe1Jsdrlgop het door Politika
georganiseerde debat 'het gewapende
woord', Als vierde ma" was Paul Tam
tfraktieieider CVP in de kamer) aan-
wezig, LeD Neels (advokaat-docent
mediarecht-Raad van Beheer VTM)
moest modereren,

De affiche liel hel beste vermoeden om tot
een boclende diskussie te komen. Toch was
hel een rormndige avond, vooral omdat
tee Nt'ds met in l.ijn rol van moderator
bleer. Regelmatig nam hij zelf de verdedi-
ging va n de IlCf5 0IJ zich: vooral als vrM op
een wl'Înig flanerende manier werd aang~
haald. TOl een cctue diskussie kwam het
Overigens lelden. Als cr argumenten wer-
den aangehaald óm een kontrole op de pers
te verantwoorden, kwam men uiteindelijk
terecht bij de rloolJl'Cn. "want met de kwe-
Iildtspers viel het allemaal nog wel mee"
dixit zowel Tant als Oosrerllnck. Hel Ien dat
er alleen kwahteilspen a.,nwezig was, kwam
de di5lu~sh.' du~ 7t'ker niet ten goede.

Rektor oosrerunck hernealde zijn plel-
dI.HJivoor een ckstem kontrole-orgaan van
de pers. waar hij in het be):;ill van het aka-
dcrnlcjaar ook al de mund over vol had. De
reden waarom er zo een orgaan mO<:l ko-
men ligt, volgens de reklor althans, aan het
kwalitcÎtwerlfes van de media, Ik media
zouden lich al tt' :r.eer 1...lel1 leiden door de
strijd om de primeurs. Door deze steeds
toenemende onderlinge kOnkurrell1ie is de
bcriclllgeving nkl ilhijd e...en korrekt, en
deze t' ...olutie is vOOf'alnadelig "'001' de
menS('n di ......lIes geloven wal cr in de 1>f'1'S
verschijnt, luidde hel verder. Hiervoor had
de rekwr zells een gloednieuwe tl':nn be-
dacht: in navolging v"'n de zwakke wl1;ge·

6

voor 'zwakke persgebruikers'
bruikor. noemde hij de!.e gnK1J nll'n.s.err
'zwakke pcrsgcbrutkers'. vvcs De~lI1et vond
dit allemaal behoorlijk evenrekken. Dit
Slaafde hij door tc ...erwtp-en naar ,.!t: )tecds
slijgende verlOO]l Vai; de drie kwallh·I,~·
kramen die Vlaanderen rijk is. Bovendien
kan men volgens Dt'limet een krant als het
Laatste Nieuws nlel veel verwljten umdat
ze de waarheid schrijft, ook allegt ze ande-
re klemlonen en gebruikt ze bijvuorbedd
meer toro's dan lekst.

Om het ekstcrn kontrole-orgaan te
rechtvaardigen verwees de rektor nog naar
de bankwereld en de univcrslreiten. Voor
deze instellingen is de ckstcme kontrole erg
bela ngriJk, zowel 0111de zwakkeren te he-
schermen als om de kwaliteit te vrijwaren,
aouvercux verdedigde ut" IJerl>-en dan
vocra! de BRTN- door erop te wijzen dat
de pers nu al onderworpen is aan een hele-
boel kornrulcmcchamsrnen. Daarvoor ver-
wees hij naar de bchccrscvcrccnkomsr die
door de BRTN is afgesknen met de Vlilarnse
Overheld. Hierdoor krijgt dl' BRTN meer
autonomie, maar blijft toch onderworpen
aan wezkht van hel vlaams Parlement.
Ook 111'1 het juridisch vlak blijlt de pen aan-
sprakelijk voor fouten, ten ...ijl Belgfë enge-
veer het enige land In Europa is waar het
bronnengeheim niet wetlelijk gevrijwaard
is, aldus Bouveroux. Overigens verwees hij

naar het reit dat de kunkurrcntlc in het
media landschap er gekomen is doordar de
overheid kommersfêle rele v tste toeliet. en
dal cl.. BRIN dal 7e1f n~e! gewild heeft.

Paul 'fant van zijn kam hield een ÎCb
voomchrlger pleidooi om eksteme kontrole
op de pers loch eventueel in overweging Ie
nemen. Hij rnaakte da a noe een \ergelljklng
mei de rechterlijke macht: De absolute
scheiding der machten wordt nu steeds
minder aanvaard door het parlement. Ook
voor de pen, als feitelijke vierde macht,
blijkt hel zelfregulerend optreden niet olr-
doende bescherming Ie bieden tegen wan-
toestanden. Tam schoot dan nog even up
de boodschapper door te verwijz cn naar de
dcbmkuhuur in het parlcment. "Het parle-
mem lijdl aan funktieverlies omdat de poli-
tici enkel nog hun boodschap venellen als
de kamera's er zijn, maar lijdens de rest ven
hel debat koffie gaan drinken."

Dat het al te ...lotjes noemen van na-
men van verdachten een probleem I!, werd
door niemand omkeud. Over deze bucres-
santé problematiek wist Bouveroux te ...er-
tellen dat er in het college van hoötdrcdak-
teurs eensgezindheid is uver hel a utorna-
uscb rcplickredn. Als iemand onschuldig
blijkt te zijn voordat er een vonnis is, of
vrqgesproken wordr , wordt dit automeusch
vermeld. "Er is enkel nog diskussie over de

houdt dan gewoon een aantal uurtjes les-
geven voor cel! aula, En een aam a 1 studen-
ten vreest tlal het ook voor hen een meer
gelijkmatige spreiding van het studeren
0\0(.'1' h~'1jaar betekent. De student die pas
na een lange wmtersl aap aan zijn kursussen
beghu, zou dan wefhctn tot het verleden
behoren.

Een tweede thema dat aan bod kwam
was de ondersteurnng van de docenten en
de pedagogische kwaliteiten van ons ortder-
wljs. Prnlecsor De Ketele van de UeL merkte
bij zijn lezing hel volgende op: "Om bevor-
derd te worden moeten professoreu voorel
aandacht besleden aan hun wetenschappe-
lijke carrière en niet aan hun pedagogische
carrière. Zelf zijn de professoren evenwel
van mening dat deze laatste zowel V(XJr
henzelf dis .foor de orgemsaue belangrijk i~.
Op het nlvÖ van nuenues en toespraken
hechten de ~niversjteiten wel steeds meer
belong aan hun onderwijsopdrarhr." Ver-
volgens ~sprak hij de mogelijke instappen
naar een orîderwijskundtge begeleiding van
de docenten.

Bindpunt

Eén van de workshops in de namiddag
ging over de toegang tol hel hoger onder-
wijs, en werd ingeleid door professor Piet J.
J a nssen. JUj pleitte sterk voor ma ateegelen
tcr opumausaue van de keuzebegeleiding lrr
hel laatste jaar sekundatr onderwijs. Dil
moet volgens hem gebeuren door de StU-
denten vroeger te snmureren lOt n adenken
over hun studiekeuze. Ook toetstngsrno-
menten die oriënterend \...-erken, zouden
hter hun plaats kunnen krijgen. Merkw ...ar-
dig was \\1"1de opmerking van JansSl"'~ dat
• ... mijn gedachtengang impliceert dat er
maarschappelijk kan worden ingegrepen in
wat lot "'001' kort juist - omwille van de
noodzakelijk geachte demokranscrtng c-,

toraal vrijgelaten werd. Ik bepleit immers-
proeven die na een testpenode reperkuvstes
kunnen hebben op hetgeen een student
ztnnens was te doen."

Janssen veerde in hel verleden onder-
zoek uit waaruit bleek dat hij van een aan-
lal mensen praktisch feilloos vooraf kon
zeggen dat ze niet zouden slagen. Op dit
ogenbhk wordt oak dre groep toegelaten.
Een aantal professoren vindt da, deze
groep, mits een goed studiekeuzebegeleid-
ingsproces, geen onbeperkte toegang meer
zou mogen hebben tot de universitcÎt. De
studentenbeweging meent echter dat een
jaar aan de univcrslrch studenten in staat
kan stellen een achterstand bij te werken.
Die al jarenlang gevoerde diskussie is haar
eindpunt neg niet nabij.

Lud .....lg Deweghe
Naar amlleidill!) mil dl51l1diet1l19 werd ook een
boek IIÎf!jtbradrf. dut al/der meer bijdro.jJe/1 valt
prOft5S0r !Vijl/rtl, Or Kt/de en Jansim beval.
'Olldt'/"\\'ijskrmdi!}t Btgeleidi/lg in het H~r
Ondetwiis' I'UII 1. Elm til K. Sraessens (red.),
1111,'It91'1/(1rbij Garant a nJor 690 fral/k It koop
1/1 dt botkhandrl.

grooue van deze rechtzettingen." Daarna
vcrzandde het rh-bat in een welles-nietes-
spelletje waarin vooral Lco Neels een
hoofdrul opeiste. Volgens Tam en Oosrer-
linck is cr tc weinig kwaliteit en duiding bij
de Vlaamse media. Desmet. Böuvercux én
Neels spraken dat tegen, YveS Desmet ver-
wees daartoe naar de l>crichlge\'iug na a r
aanleiding van het Spagheui- ...rresa. "We
hebben gekozen voor een moeilijke bericht-
geving. mei allemaal traktaten. En toch
hadden we zeer goede verkoopsljfers."
Neels van zljn kant: ~vrM hl'Cft een kwali-
latid goed jOUTlI;l31.want wc hebben geen
reetmaken legen ons lopen."

r-eu meer neutrale moderator had er
misschien voor kunnen zorgen dat een aan-
lal meer relevante tema's we! behandeld
waren gewerden. z.oa.ls van een debat ·oJl
hoog nivo" ven ...acht m...g \\lorden. Het feit
tlal olficiëlt' in)ldlingl"ll cr bljvoorbccltl in
slagen de l)Crs tC manll)u!eren dankzij hun
gerichte lekkeIl. ot het feit dat leUs kwali-
teilskr ...nten buren aan hel woord laten
over een verll1t....nde pedofiel, zijn waar-
schijnlijk meer prangende problemen 0111
de tockomstigt' diskussie aan op te hangen,

KriSlof Danlels
Raf Geri15
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Veto sprak met de beste akteur van de Lage Landen

"Ik lul mij graag uit de gunst"
OP zondag 7 december kreeg

Dirk Roof/hooft va" de stad
teuven een FOllske uitgereikt

voor zij" recent televisiewerk. Vorig
jaar kreeg hij de Thaliaprijs voor de
teaterpersoonlijkheid vall het seizoen.
Door de film 'Hom bres Complicatlos'
en de televisiereeks 'Terrl9 naar oos-
terdenk/ kreeg Roofthooft de laatste
tijd behoorlijk wal aandacht. Ook de
mediaheisa rond 'De keizer vall net
verfjes', een mOlloloog vall Jan Pahre,
braent hem meermaals 1'oor het voet-
tidu, Oorspronkelijk was die lekst
echter voor Marc ('MoOI") Van Over-
metr gfscl,reven.

Dirk noonhoorr: _Ik ben nooit mei de
geschiedenis van Moon be7ig geweest. Ik
selekteer mijn teksten op basis van: kan ik
een deel van mijn persoonlijkheid uitlenen
aan die teksten, kan ik daar 7("UIers mee
aan? Ik vind dat die tekst heel erg gaat over
mij, over mijn poaltlc In de reaterwereld.
Dat kan voor Moon geschreven zijn, maar
ik ben het wel dk het doet en ik heb het
nooit als last ervan·n .•
Velo: Waawm "mdf rt dal "tl O~'I'r"lI'/f.q(/{.lt?
neonnoen -jk vind dal mijn strijd in het
leven en zeker in het teater, de verloren
strijd is om dingen van waarde aan hel pu-
bltck Ie geven. En nu-nscu die 7.0·n dingen
doen, zijn ln d.' mlnderheld. AI~ ik overal
uitverkocht 7011silelen, wat herelk ik dan:
nul korumn rwec procent van de VI,lam"e
bevolking? Dat is ollw;"lMschijnlijk weinig
en ik vind ook dal de overheid en 7.0 de
dingen die wij doen crllletjes aan wurgen.
Er wordt meer geld gegeven aan dingen
zonder waarde. En ik heb ook wel dezelfde
soort koppigheid "111 daar nkt aan lOL'IC
gl'ven._

Koppel

Veto: /11 "(1('\"(rrt is /tri dan \'oor u bt'lall!Jrijk
om Uil !Jroot publitk tr berrikrn?
aooûhooru-tn dl' eerste plaats moel ik
hel zeil goed \ inden, Hel is voor mezelf al
heel moeilijk 0111 re doen wal ik wil doen,
om het zo goed te doen ar~ ik het droom.
Natuurlijk heb je dan In-ver dat rwcehon-
dcrd mensen het zh-n dan twintig. Ik vind
het spijtig clat 'Terug naaf Oosu-rdcnk' op
het tweede I1Ctis, dal maar vierhonderd-
duizend mensen dat gezien hebben, het zou
plezanter lijn mocht dat een miljoen men-
SCII 11jn, Omdat het tc« sencon i~. MaM
daar ben Ik niet mee belig terwijl ik repe-
leer: "Als ik dit ct dat doe zal het meer
sukses hebben: Ik ben nooil mei de kijker
bezig. Nooit. Ik vind her al moeilijk genoeg
om voor me-ldl een goede voorstelling te
maken, maar ik hoop nadien wel dat ze het
goed vinden. Dal is loch vanzelfsprekend ....
Veto: Dtnklll dal itdtutll in dt laai 'Ot ktiltr
~'all "tll"trlin'lN!JufKII hrtft?
Roorlhooft:.Net', dat denk ik niet. maar ik
vind niel dat je l'en voorstclîlug moel be-
grijpen om ze goed te vinden, Je mag daar
een bepaalde kleur aan geven. Als jij in de
voorstelling een kikker 1.iet en een ander
een paard, dan maakt mij dat niet uil. Ik zal
neon zeggen: "Net", nee. het was tuçh een
kikker,".
veto: villdl Ij liet dan niet jammer wenneer
mensen !r("/ Ira.'lisdlt' in dl' \'oorstdfi"!J IIil'l in-
zielI'?
Roofthooft.: ~J,1,dal wd. lk zou hel s[Jijtig
vinden, maar dat lid. ik loch vlug door ter-
wijl ik speel. Als vc met de verkeerde dmg-
en lachen, dan z,·t ik 1.l· vlug IC kakken. Ik
Sluur 1(' wel W,l.H ik 7Cwil krijl(l'n Fn dan
h,lkl'n cr ~(lms ml'nscn af..
VelO: '1'tll IS dun I',','r " d.' ,11((1/.,j""'r5tt'lIill.:J?
Roorthooft:. De ideJll' \ 1)<.)r5I.-1hl1l1l.<>l1
wel kunl1l'n 7ijn d,lt dl' hdft \\"l·ggaal. t~
til'" een\ ("'Tl vunrstdling jolehaddilt i~ de
nU'lIwn 7('1had jolCallrt1lHl'l'rd, dat I'r dl·rtig,
vl'l'niJ: TIlen~t'n ineen~ ul'~tund"n, lOri\ ook
ooit e(:'n~ et'n ~"I'p.d huil"II~(l"gaan, dal dan

in de gang ruzie maakte en dan is de vrouw
terug binnengekomen! Het is ook nrer de
bedoeling om mensen te provoceren, het is
gewoon een strijd voor mijn waarheid.
voor wat ik wil vertellen en als ik vod dat
dar omspoort. Het kan ook zijn dal ik
kwaad word, gewoon omdat ik zelf voel dat
de voorstelling mij ontglipt. De voorsrclltng
kan eigenlijk elke kant op. Maar ik mag ze
ook niet verraden. Wat ik ze wil vertenen.
daar moet ik zelf ook zeer trouw aan blij.
ven. Ik mag mezelf niet verkopen als een

om dat ik zo hel publiek op mIJ laai inspe-
len. dal helpt om n- vergeren wal ik de vo-
rige avond goed gedaan heb, Er mag voor
mij om het even wat gebeuren. hel Is alle-
maal dankbaar, want dal is ook echtreater .•
Veto: Dus dt waarhtid van dt \wrstellm!J pri-
meert op dt /tchniek?
Roofl.hoort: ..Ja, Vind ik wel, ja. virtuoos is
voer mij gebocheld mei heel veel verve een
schuif opentrekken en schoon kwaad spe-
len, maar je moet gewoon echt kwaad
zljn.'t Is soms best moeilijk en je moel er

entertainer in een kommersteel program-
ma. M.aar ik moet het wel gebruiken om ze
Ie krijgen waar ik ze wil krijgen ....

Zaal

Veto: Als Jt als mdividu op de plnllkm Slaat,
welkt moalschapptlijk( positÎr lOU j( jr:(lf dali
!Ji!~'tll7 cm r~'1t71I(1/rnsfilosofit of eerder als
soldaat of als clown? Em k.flj!JI'r van dt schoon-
"eid'?
nocrtboorc-re. zoiets, een ridder van dl'
schoonheid noem ik mijzelf graag. M,lar
direkt ook alles onderuit halen. dus ik ver-
tel een waarheid voor die avond. mnnr niel
algemeen geldend. Mijn waarheld is W,11lf'

hctd voor nu en alleen lIIaM voor nu, Ik
zeg altijd: -Wit: iets gevonden hed!, hedt
vlecht gezocht." Daar Itou i~ me l'cht hel'l
mijn leven aan V.Ht [k vind hel erg ver,H-
mend d,II je je vasthoudt aal I \Vat j~ );:evon-
d('n hebt. aan een princilX', t'l'1l rl'ligÎl' of
een teMie. Dat is nawurlijk uit \icili",hcid,
Maar ik vind het niet zo simpel. Je moel dl'
dingen \Veten, jt' lll00:t wt'1l'n \Vat jl' wil
\'Cflellen, maM tl').:elijk, vlak \'uC)rje oJlgaal,
muel je het eigenlij].. kumpll'Ct \'Crgeten, I:n
dal is heel moo:ilij~ aan tO/wd )]ll.'ll-n. Daar-

(foto Elella Sc/JUtjts)

ook mee oppassen dat je niet senurnenteel
wordt. Soms heb ik echt moeite 0111 mij
menlaai in te houden als ik de 'Keizer'
"peel en dan weet ik dat somnugc dingen
gewoon nier kunnen, Ik voel heel goed bij
mezelf, of het nu wenen is of gewoon de
betekenis van een zin zeggen, of ik hem
waar zeg of niet. En zo ken ik zin per zin.
Zo rateer ik per avond driehonderd van de
duizend zinnen. Ik weet zelf heel goed dat
ik hem niet meen, dal ik hem gewoon
maar in de zaal goot.«

Zeven
Veto: 111"ral{q naar Oosteräonk: spuIt u 1'<'11
meer a!!JûijIJd persoIJag,' !'IJ heb/ u /"rI, I1'd
minder vrijheid?
Roofthoofl:«lk heb heel veel vrijlH"id ge-
kregen en genomen cn d,lI moet je mij bij-
nn altijd loe~t,lnn. ,mders doe ik likt Ill,'e.
I~ ben iemand {he eigt>lIlijk mee regisseert
{lP de ..crne, dat is best moeilijk. In Pietjt'
hd, ik 10la:ll vrij b.lan gekregen ~',11lFran]..
Maar het gehelln ook op ha~i~ 1',lIJ \('rtrou-
w('n. da,lr gaan gesprekken ,1.1nvooraf,
Maar hij kijkt wel. W.ll1l \1.. heh een regi\-
wur nudlg, Dal i~ een grote InlSlratie: j('
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kunt eigenlijk nooit naar jezelf kijken op
het teater. Je hebt noolt korrektie of zicht
op je7.elf..
Velo: flrbl u }te/ !Jtbruiku dial(kt voor PÎ(Ijt
u/f !Jrkrtl(rd,?
aoonboon.«,ra. Ik kreeg net als elke ak-
teur een bandje, ingesproken door een man
die daar woont, ik heb daar twee maanden
lang mee rondgelopen, Tegelijkertijd gaf
Frank mij een kasseue van Jambers over
die West-Vlaamse boeren. Die mannen
praatten onverstaanbaar en deden geen
enkele moeite om verstaanbaar Ie Zijn. Dat
was 7.0 sterk dat je dat moest ondermelen.
[k ben dus afgeweken van dal dialekt. ik
heb iers heel eigens gckrcëcrd. in de weten-
schap dal hel ondertiteld zou worden .•
Veto: Sm derll'attje rol neem jt mer nenr dr
vol!Jl'llde, Jt ziel SOI~ in 'De káur' ook Pie/j( de
Leu.~en;,ar. "' J

RoOrlhoort:,.rk ben ook maar alleen Dirk
goonnooü. er ~Ialtijd wel ecu grootste
gemene deler tUS~1l zlnen, namelijk ikzelf.
Al wat overeenkomt in IIl1estukken. hen ik.
Je moet vcrtrouwen op iilt'ft'SlUk, Akteuts
hebben dal wel uil een soort ijdelheid: "Ik
moer nu dllt facelook eens laten zien," [k
ben daarvan van afgestapt. Dal is een foute
motivatie om dingen aan te nemen .•

Wijze

Veto: MoltolD!1t11 tij" ttgm!Voordl9 (,-ol in Als
talo-ataeur htb ft ((11!Jroltr; vrijltáJ ten opzich-
tr ,'all di! tekst. Ijl 1""(]lHl'rII'I'rk kilOS 11 \'<lak VlWr
moeifijkt ukstm, Hoe INlalljrijk i$ die [aktor
,'rijittid ugmowr dl' Il'ksll'.>ilr IJ'? Is}ltI makke-
{JJktr om dil' teksten attem Ir nrm!irll dan met
Ir!urdut I/k/turs?
Roofthooft:~Er zijn dingen makkelijker in ....
een monotoog : dl' vrijheid, je bent zeil dl'
baas, Manr wat moeilijk i~ nan een mono-
loog. is dat al. jij slecht bent heel de voor-
Sldling slecht is. Je bent de ernge op de
scène en hel is plezant als je zelf een min,
der moment hebl en Iemand anders g'led
bezig is, dan kan je daar je w"-gtlllnetje aan-
haken. Alll'en is dat lu-cl moeilijk, je kunt
soms een hal! uur zwalpt'n. Je hebt veel
minder K:OI\~ 0[1 een Leer goede voorsrclltng
Im'1 vier dan alleen. Maar j1O'hebt ook veel
meer kans om 110' emsperen als monoloog,
Dat ultieme bereiken met vier of mei ze-
ven, dal ts heer moeilijk, en hel is echt eu-
forisch als je alle zelen samen klaarkomt.
Maar kwa moeilijke teksten 7.ie ik geen ver-
schlltussen alleen spelen (\1 met vter.»
Veto: Als j( tOl'U1 \'011ji":elf guft. Ilo( !Jfl'i)(/(t/
IN" j( dim ""9 l'(lOr krui(k?
Roofthooft:~lk kan heel goed tegen krt-
nek. Als wij de prcrcmtc hebben een voor-
srclltng IC brengen. hebben de mensen het
recht om het ~I('chl w vinden. Her is mau r
normaal dat ze (WCT voorstellingen kwa
smaak verschillen. Ht"lJ ik geen probleelll
mee. Wel mei kritiek die gefundeerd Is op
roddels, en dat gebeurt veel. De kritiek op
'Humbrcs cornpncaëos'. hel feit dat wc
vrienden zijn. vind ik flauwekul. Dat is
gcen enkele maat~laf om die film I.' bekij-
ken, Tegen zo'n kritieken kan ik niet, maar
ze mogen mij wel slecht vinden .•
veto: Vori!Jjaar kri't'9 11 dt Thaliaprijs \wr de
traterpersoonlijkheid I'at/ liet jaar. ZoJlda9 kflJ.:J1
I1 in UUWII het Fomkl' mor IIW ttlevisi,,",'(fk,
HOi!l'I'tf bda/I!J h((ht 11 een dtr!Jdijk( prijun?
aoonnoon: ..Dat is flanerend, Dal doet
"lezier, dat deer deugd aan het hart. Maar
dal mag ]c niet verletden rot denken dal je
er bent. Meer kan ik daar niet over zeggen.
Het omroerende aan ZO'I) prijs is de erken-
uing van wat ik wil brengen, niet van mijn
persoon. Een prijs b daar een zeer uitdruk-
kclljkc vorm van. I].. vind her welplezam
dal 10'n moellljkc voorstelling als 'Oe keizer
van hel verlies' of 'De wijze van zaal ze-
ven'. wal toch geen cvrdcn«- voorstellingen
zijn, d.'t ik daarmee de IHijs haal Dal ik
mcnseu loch de mocuc lu-b doen doen om
loch Il.1Jr dl' k,'ill'r re lui~terl'n,.
Veto: Tens/,"t." \,',11 j,1 UW pers.ltJIJ/ijk stal/dplmlIIJ"~llld/.. F,llm',N"lel/s?
Rooft hoofl :.Ik pr.lat daar 7eer \\l"inig
"Ier tri de [Jers, Ik wens dilt strikt ge'iChei-
den tt:' hOLHkn Mijn ,1ntl\o<lfd is de \,)or-
qt"!hnj.: .•

Bruno V.ln Moer
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Wordt in Kyoto het mooie weer gemaakt?

Hel kan vriezen en hel kan dooien
~ et is "iel geheel duidelijk of
"" Ham/el doelde op het hroeikas-

effek' toen Mj zijn makker Ho-
ratio erop aansprak dat er meer in
hemel en aarde was dan datgene waar-
over in diens filosofie werd gedroomd.
Vandaag velleersen broeikasoassen en
de opwarmins wm de aarde die zij
veroorzaken alleszins wel de gesprek-
ken, Hel gaaf daar/lij "ie' zozeer 0111
de boeiende vraag wat l'oor eelt weer
liet morgen zal zijn maar wel om een
wetenschappelijke berekening van hel
klimaat ;11 de voigeIlde eeuwen van
de menselijke invloed daarop. En, eer-
lijk gezegd, we staan er niet te best
voor. Doemdenkers voorspellen voor
Europa afw,:w>/end een nabije ijstijd
of een grole overstroming en voor de
rest valt de wereld honger en ziekte.
droogte en rampspoed. Volgens 'non-
betievers: horen klimaatsvoorspeitin-
gen up la"9f' term ij" dan weer thuis
in de fabeItjeskrant en is er niks aan
de ltand met de menselijke invloed op
net klimaat. Het kan nauwelijks t'er-
rassen dat de waarheid wellicht in
hel midden ligl.

Laten we wel wezen: broeikasgassen zijn
nodjg. Zonder het breelkaseffekt zou U~
aarde onleefbaar zijn, wan! pakweg Z~Stjg
graden kouder. De atmosfeer rond de aarde
werkt dis een serre. Net zoals de glasplaten
van een serre laat de atrncsteerlaag zon-
nensfralen door die de aarde van t'nergle
v("I<."l7.iC!len opwarmen. en verhindert ze
Tegelijk d.1t ol;; energie weer ontsnapt. Kru-
cia al daarbij zijn hep~.'ljdc gassen - kool-
dioksldc {C02~, metaan. niif~alUblde.
chloorlluorkallxmaal {CFK) - dir,~~~r-
)::i'è-ahWrt;i-j.;ri -m ,\*1' op!1Fiiäi"ilert~-
lerel1_ Dil' hr<l<·i!...l~g:,l~'t·nwordcu nrcr .:.1-
k-en opgewekt door natuurlijke omstandig-
heden, maar ook door menselijke aknvnet-
ten, en daar kneh het schocnf .... Sinds hel
pre-industriële tijdperk - en vooral in de
laatste 11<IIv('eeuw - is de annosferische
kuncentratie \';)11 die gassen opvnllend IOC,
genomen. voorn ..melljk door mensenjke
akuvnchcu. wat zorgt voor een uitzonder-
lijke opwarming van di;' lIilrde. De tien
warmstc ja ren uit de gedokumemecrde ge-
schiedenis zijn alk-u II~situeren in de laatsre
Twee decennia. met 1995 al~ voorlopig
hoogtepunt.

nes ptece lor staçea.res on small prcjects and
10 touow-up on dossiers wilh me EU,
The lUCN MiSSIonis 10 inuuence. encourage
and assist sooetJas throughout thIOlwol1d 10
conserve thIOlintegrity and diversity ol
nature and 10ensure thai any usa ol natural
resources is equilable and ecological
sustainable.
Iflnlerested. pleasll catIIUCN, 02 55t 1090

Of

Vooral de roename van C02 door dl'
verbranding van fossiele brandstoffen, zoals
olie en kolen, baart heel wal zorgen. De
uitstoot daarvan is rnuuers in hoofdzaak
verbonden met tndustrtëte akrivttetten. zo-
als energje-opwekklng, traneport. behutzlng
en land- en OOSbOlIW,die centraal staan in
de huidige ekonomlsche konstellarie. voor-
lopig komT de grootste unstoot - berekend
per inwoner - Uil de verenigde staren. Ca-
nada, Rusland, en in mindere mate Europa.
Men moel evenwel rekening houden mei
de ekonomtsche omwikkeling van de Azia-
tische reuzen China en Indië, die nu al in
absolute sijfers een kwart ViJJI de koelstol-
drokslde-ernrsste voer hun rekening nemen.
De Aziatische Ontwtkkelingshank verwacht
evenweleen verdrievoudiging van dn- uil-
stoot Tegen het jaar 2020_ Een stahili5ering
van dl' globale uitstootkwaruiten op het vij-
kr uit 1990 _ het absolute minimum om
de klimaatsverandertug onder kontrole Ie
houden - is dan ook minder evident dan
hel lijkt. Bovendien wordt een stabtllsertng
bemoellfjks door het feit d,ll broeikasgassen
decennialang in de annosfeer aanwezig blij-
wo. Ko<)lslofdiok.~id<:'bijvoorbeeld blijf1
rmnsrens een eeuw werkzaam. Zelh als de
uitstoot van C02 va~tgelegd werd Of' hel
huidige ntvo 1011er de \'olgendr twee
eeuwen een mjging optreden in de armos-
tertsene koncc-ntratles, <lang,'Zi,'n het oude
C02 dat nu zijl! krach. ve-rliest veel gt'ring.
er in hoeveelheid i~ dan het nieuwe dar er
bljl..ömt.

Ramp

Een verregaande verandering in de in-
dusrrièle produktieprocessen lijkt eanëewe-
zen. maar de meC~.c bëleldsvöërders schrik-
ken voeralsneg terug vonr de iuvesrering.
Neenrans stelde Ikl 'uucrnauonat Pand en
CllmiHe- r:h~-ngè' (IPCe'Y - "iith 'plàlfifrm
\',111 meer dan tweeduizend werenschappers
uit hon.:!!!'(dzeslig verschillende landen die
zich onder aO~J}!ril:n van de Verenigde Na-
tje:. beraden (lWC de rr;:;!lI~.[I,l1ii.'k van 1..11-
maatswijzigingen _ dJt er dJln]e.nd een
nieuwe aanpak moel komen om de uft';:V!)1
VaT\hrocikil'gaS»CIl 1(' vermlnderen on de
situatie te stabiliseren HeT IJ>ÇCacbt die
maatregelen technologisch en ekonomisch
haafbaar Indien 11\('11 bcrctd is tol enige tn-
spanningen in olUeenergiesektoren. Onder
die maal regelen rekcru het platform onder-
meer C02·tak.~·I1, kOMClwcr!ilging voor
meer milieuvriendelijke energiewinning en
een eksktueteve verloop van mîhcuvergun-
ntngen aan bedrijven dtc <.'(;11 rnilleukudc
ruteven.

De wijze waa rop en de mate waarin
vandaag op wereldvlak maarregelen dienen
genomen Ie worden is hel voornaamste dis-
kussienunt op de klîrnaatkonfereruic in hu
Japanse xvoro. De Europese Unie lijkl nu-t
ecn tcrugdringlJlS van de uitstoOt van
broeik,lsgassen lOt vijftien procem onder
hel huidige nivo tegen 2010 htt "l·CSI.e
wilkn gailtl in de s.1ncWlg. Ot' verelligdc
Staten (VSA~ Slellen 7.ÎC'htn'reden met een
'1abilisering OP het 199Q-nivo tllssen 2008

en 2012, Tegelijk eisen zij een vergelijkbare
inspanning van de derdewereldlanden. De
VSA vreest Immers nog meer konkurrentie
van Aziatische landen die nu nog bij de
derde wereld worden gerekend, maar die
over een erg groot ekonomisch potentieel
besenkken. Een komprcmfsregellng zou
beslaan uit een gedifferentieerde aanpak
met ntet-bmdende afspraken die verschillen
van land tOt land. Dal zou de grotere G77-
landen - China, tndlè, Brazilië - lOt enige
soepelheid !..um}CIIbrengen. waardoor ook
de YSA op hun beurt hun bezwaren 'lOU-

den kunnen laren vallen.

Toerisme

Oe VTiI,IIl I> evenwei lil die eventuele
tussenoplosstug wel zal volstaan om hel tij
te keren. Oe opwarmmg van de aarde leidt
nu ,11101a.lntal problemausche ncvenclfek-
ten, luidens vooraanstaande vakbladen als
'Th", L.1IKel' en 'soencev tn 1995 brak een
stuk ljskal) van liebt 2.700 kilometer af in
Anrarknka. terwijl OQkde permalrost in Si-
berië en de eeuwige sneeuwlegen op berg-
toppen g"v\)elig werden ;taT1gela~1.Door de
temP<:'fdTllUrslijglng slaagden bepaalde'.neêre-overdragende Insekren ~ zoals mug~
geil die dcnguekoons overbrengen - r-r-
ook in op grotere hoogt!' Ie oveneven.
Daarn aaSI steeg ook de gerutddclde temper-
':lI11lU van her oceaanwater wanrtlnor bij-
voorbeeld JoH)de zutd-xattïomtsche kust
zeventig procent van het plankton uitstierf,
mei alle g"",·.)lgcn vandien voor dt" voedsel-
keten die daarvan afhankelijk ts. De chule-
raplagen in Indië, Bangladesh en Zuid-
Amerika in hel begin VIlt] de jaren nege-ntig
zoudun dun weer veroorzaakt zijf! door een
ongewone aanwas van algen. eveneens te
wijtl'n aan tic stijging van de oceaantcmpe-
ratuur. Tot ;101 blijkt de stijging van de tem-
-~1ätuu'r va;ntWoóidelijk'-v,w,r meer ek--;
trcmc wcersomsraudighcdcn. waarvan de

tornado's en stormen die de laatste jaren
het Amerikaanse kontinent aandeden, de
meest sprekende voorbeelden zijn,

De gevolgen daarvan zijn overigens
niet enkel merkbaar op het gebied van
volksgezondheid en ekosvsteern - die bui-
len de berekening van het alomtegenwoor-
dige bruto nationaal produkt vallen -,
maar ook op het ekononuscbe vlak. Aan de
recente windhozen, orkanen en stormvloe-
den in de Verenigde Staten, Azië en Europa
hebben internntlonale eigendomsverzeker-
aars (en herverzekeraars] tientallen mjfjar-
den dollars verloren. wal uiteraard de markt
onder zware druk heeft gezet. Droogte en
overstroming. ziekte en tnsektenplagen
hebben in zo verschulende gebieden als
Peru, de Karaïben en Indië voor even
verliezen gfzorgd 111 de landbouw en in de
toerismesektor.

Tankt?,(

Iiel grote prCJ.bleem van de kttmarolo-
git' i~ even wel d,1t_.Mldiinks de genoemde
zlchrbare eûekten. d~ wetenschappetjjke
bestunen \'dag moelen blijven omdat IJI1l>c--

rekenbare foktoren hun rol spelen. Oil<lfhij
kom! dat de echte gevolgen zich sowieso
pas op lange termijn zullen laten voelen.
Dat er iets moel gedaan worden lijkeu
sleelus weinigen nog Ie betwijfelen. Alleen
schijnt niet iedereen het erover eens dat in-
sr!jpl'nde maatregelen nu til dringend nodig
zijn. Een bijkomend probleem daarbi] is dat
hoe langer 11(·tuitstel duurt. hoe zwaarder
de meerregelen zulten worden. In de media
werd de KyOIOLOpmeermaals vergeleken
met een tanker dit: op de klippen da<igdc te
lopen. Mo,..dt:f',('hÎp Aardt: is lIug niel'
reddeloos verloren, maar het wordt mis-
schten toch vulaan lijd voor een fM'lt' ruk
aan het smurwtel.

Bart. Ec:ckho~1

Em interessante jlllddmg op dr problmwti.·k
vind je op ondermeer dr vo(qend...1I'f'bsiro':
/ltfp:llwwlt'.m ed.h,1n'Ord.edu:
ft "p 'Ih\"w.ûcrrac!/lb .,>rg; !mp://LI" W.tl11t,lt'lII;
I!I,p:llr.lrmaillf",.,r:J: h,lp:/lirrr: .~·h

Wat na de klimaatskonferentie?

"Verbruiken, vervuilen, Ovam
M.1dr wat vaststaar. is dal we veel meer zul-
len lijd~'n onder ckstrcruc v...eersomstandlg-
heden mals hittegolven. overstromingen en
stormen in voor- en najaar. VI.'ri:ekeringslnaa,-
"happÎjcTl zijn I1U al to,lllg dat 7.1.' de jlr\'JI1Î(.«;

niet meer zullen kunnen ultbe •aten.»
Veto: Welke ma,ltr<'9dm kunnen er gCllomm
worden?
Muys: ..We moelen naar een samenleving
die dtllllcr pra.tuaio/l in haar vaandel draagt
Dal we zoveel vervullen is te \Vijten een hel
feit dat we zoveel grondstoffen gebruiken.
Die grondstoffen worden opgewerkt ror zo-
"cthllln1dc -produkten met roegevoegde
\\liIarde'. Mdar ln feile degr,ldeer je die
grondswffen tOl afval. Veel vcrl'Ttllken.ved
vervui1çll, en dl1ll klJisl Ovam de b.,el wel
op. Dat zijn vijg~'n na Pasen. We moelen
naar prl.·velllie Inc. naar een industrie die
\'eel efficiënter met gmndslnfkn kan om-
springen door middel van betere technolo-
gie. We zullen (lok nloe!en inbinden (lP 01\-

Zt' man kr van konsumeren en I'rIlquecren_
La.1t ons meer de nJdfuk leggen op welzijn
dan 0l' wel\'aart. Materiële wel~'aart lIhlct
omgebogen worden llaJr sociaal wd1ijn .•
VelO: l5 dur lIift l>nrahll·aw-.JijJ fen aanzien
t'dll de cII/1vikkelillgsli.lndtn? Zij staan 1111a/
adller "P .Ie illdlli/ri'l/isnin!J. Hrbbm zii dali
9<'':/1(".hl 1'1' kr>flSIIIIIUI.'f/ til prc.1u,trm?
Muys: "Ais dke Chineö met een auto zou
rijden, dan zijn de vllllrradell aan ro>~ide
brandsl\Jtfen bitlTK'n twîmi~jna{ \'(\lkdig
uitgepul, Du~ die olltwil..kding Sluit op een
f}'.,i~dl(' UlllllIlµclijkheill Hoc mllet hl·t dim
\'Cf(lcr? De (111twil..kdj/lg~I.'IlId~'nm<Jl·tt·1I
redll~trl'~k~ Il.-.ar dUUflame omwikkeling
IIH' in 1'1,,011\ van \Tht Ik IHllwe): Il' IllIll·tl·II
nl.1kL'III.1ng~hecn tk 1!f(llItht,>!\·e ....pilknde
IIIJd !~lhJ PIIlJ.•
V(>lli: la! d,' bl:drii('I"''o.'r-dd <'r C'/"mII/l>Irh<,bbo:ll~

Coolacllenz8!1IMS voor ,,1 Tn<:lf)llcbtèdt "EEN
COMPLEET CONTACTLENZENSYSTEEM

VOOR 4OOO,·BF. U krijgt voor zes maaoo8fl6
paar Iac~l" sp~ische meandlonzen (_maan_
delijks nll'l!JWo frls!lêzullrèl'$ cootacttenzon) Inet.
alle OIlderhoudsproduct9n van AI19.gan.
PlOf~eervan or.ze vooroeligeprobeersel voor
59D,·BF. Een uilgek>Uln aanbiedi~g, ,
Alleen boJ TIi<:lf)Uc_Doen! ,

,~e"c~""", .. 0"'.0..1
rlenzen?

::l TRIOPTIC

ee verwachtingen voor de «u-
maatstconîerentie ijl Kyoto zijn
niet alle hoog gespannen. De

westerse tanden hebben voldoende
middelen om energiebesparende tecll-
nieken te gebruiken, maar in de der-
de wereld is er heel wal minder ruim-
te 11001' tecimoioqisdse aanpassingen,
Nochtans meeten zowel de westerse
ais de derde wereldtanden streven
naar eelt meer duurzame outwikke-
ling. Dat zeg' professor Bart Muys,
verbonden aa" het Laboratorium
voor Bos, Na/uftr en Landschap van
de KU Leuven.

Bart Muys; _De klimaJ!5\'eranderingen
gaan naar aardse normen verschrikkelijk
snel. Ze zijn zelfs zichtbaar ovef pt'rinde~
van tklt j.lar, In h~·t MidJell.1nd~ Zeege-
bied kan de w:rwot.'StIJning en de uitdrtl.
ging voor rampzalige lIlcstanden zorgen_
Alhocwtl Belgiii in ecn vrij gumi(ig gebied
zil (een gematigd 2eeklîmaat) kan zich in
\VaJlonil', WJar men dtlb:endcn hektaren
beplant heelt met dennenbomen voor de
houlwinnlng. ecn gmot probleem voor·
doen. De lijnst.:tmmigc sp.. r is een hout~oon
die dgeTllijk van dder~ JfkfJlllsliJ:!,is: \'an
koude, vochti~e gebieden_ Als het klimJa!
tw<.·('~radl'II opwarmt vmmt dk fijmf},}f
geen gcschi!..le boo/ll~öt'jrt nwef voor gdlie-
den zoals de Ardennen. En aallgczkn de
klimailtSv(·randl·rtllgeli vrij ~lIcl ['IJ"t,vin-
den. kunnen d<:'bo~sen zich tfilar oflmogl'-
lijk op !1dllturlijke ~\ijlt· aan aanjla~~en .•
Vel().· AI) !tri Ili,'r MinI/ft w,lr,/I, d,m ilr/1/,L'II
H,' mil/Ja sl""I.I.;,""·I/ 1<'br/<lkl/.
Muys: ..oJt lIet hitl- ill I:Idl;ii: WJt \\'armn
wordt. d,)( lld,I'I'11 wc mi"dJil'II wd W....g.
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en kledij met professor Poppe

"Steek geen sigaret op, want die mannen hebben
vanop zesendertig kilometer hoogte gezien"

icn jaar gdede" zag de
toekomst er verzopener uit dan
,JU. wetensenoppers hadden

berekend dat ons klimaat sterk
opwarmen tm dal de IJoolkapPelt
zouden smetten. truussen is er
alleen veel WOUf 1I(Ior zee

'-----.JgcvlOf.'id, maar zijn een aantat proq-
noses duchtig gl?/fuol/sl!crd en "€rw-
erkt Maar vanwaar komen die voor-
s1JC/Ji1l9fn (of IJfOfelieën)? Wie zijn de
wetenschappers die zo gek zijn om
:;;dl Ie waqen op het gladde ',ruggetje
van WUI" en klimaat? Veto had Uil

gesprek mes gcof}'sicus professor Hl/go
Poppe, verbonden aan de Dienst voor
Weer- Of Klimaarkunde I'all het
lusrilillfl Voor Aardwetenschoppen.
Uil man die al derti.q jaar liet mooie
w('er maakt aan de xv Lem'en,

best advles aan de kltmaroloog. Dat Is de
man die, steunend op de gegevens van
jarenlange waarnemingen. kan voorspellen
of bepalen hoe ergens het klimaat evolueert
of stagneert. De weerkundige daarentegen
staat onder veel meer stress, l'lij wordt be-
oordeeld op zijn voorspelling van de dag
vourdicn.» '

spellmgen zit, De tijd van de ter-
momererhuuen rs allang voo_rt;.ij.Vroeger
hadden we helemaal geen informatie over
de woestijnen, de oceanen en de poolgebie-
den, setenteren zijn nu in staat de wolkeu-
dekken te analyseren en temperatuurver-
schillen en verschuivingen van tuchtdruk-
gebit-den Ie regtsirereu. Steek geen slgarel

Velo: Ot lt-etrkrm,{(,,<,II,:I/n d,'1 de wtrrmfl/-
se1ldIt "'kt ddg klltl wt'.'rpr<lDljt 1..."'ll1l hOlfdl'll-
"P het ~dl<'l7fI~
"ugo Popper Fr I~een \'er'>C'hllru-een de
romaansc en gerrnaause 'tv-stauons. Op de
Nedertand ..(, en Skandinavtsche zenders
ver ..rhjjru er ml't'~lal een dl',kllndigl'. MaM
in Fr<lnkrijk, lI(']gi., "f Spanje moel het
weer flap,'}' ziJn en wordt hel literair ïukle-
de-n vau het W~'l'fl1f.utj(' cvn raak voor r-en
~d1U: "shnwmuster", Men dlcru wel een veto: IWlkt I/Itl,>dm !Jcbrmkm dt If/'t'akulldl' op hé. want die mannen hebben het vartop
onderscheld Ie molken russen de weerkun- ;m m Idimtllal-.J;m in hun cntltf!(!tk' zesendenig kilometer hoogte gezien. llel
digc en Ik klunatoloog. Als de dames sten Poppee «Eén Duns geleerde eet oen :'Het weer ken! geen grenzen en dus ook geen
nfveagen .....dl. kleedje l.e vandaolt: moeten is sonde dat ,11die goede natuurwetenschap- talen, Dus gaoll men die rnjcrruaue over het
aandoen, den doen ze beroep op de weer- pen zo stom zijn om aan meteorologie Ie weer laten verlopen vla kodes naar de com-
kUl1di!:,,_tvllk-n n' echter IH'IL'!l hoc o: willen doen." weermannen worden vaak puters toe. De weerman moel alleen nog
hun ~Jnlero"e moeten uithrf'idt'n m..f her o.uerecin loejej.!t."nden uJUkrjo(ewaardl'l'nl, ):ol'd~' )Irategit."ën en prograrnma's uitden-

"P.1IomItIlQ.rl--w"llt'..- .... iM-t m.kc.-n Oe-....,en_~ Woiok. nioe~w.v een w....~u..-ln-...l Qia ~"",liuu~ WI;lI'UtIUo:!Imeer
va" t"I:n bultenldnd~e rel\, dan vragen Lt' gebreid tlmler7_oek er achl.'r die 'rJro:;-yoor. gewerkt, alleen nog op knullje~ gcdrukr. Uit

de printers stromen dan duizenden weer-
kaarren waar een goede wetenschapper de
relevaure kan uitlichten om bijvoorbeeld
konkreet te voorspellen uf hel mergen bu-
ven urussel gaat onweren, Maar het drama
i~dat er steeds kleine fouten gemaakt wor-
den bij de waarnemingen zelf. Deze lnitlcle
Iout wordt dan steeds groter, In de uumc-
rtckc voorspellingen van de weerdiensten i~
dus steeds chaos aanwezig,"
Veto: HOl kI~\lm men ean du rtlm,'m"ddlm
vall /l'en jaar ;fledm? Afluu de torens Vlm rif
Ntw .i','k.I( "'olkmkraNNrs :OU,/t'1I /1".-'/>01'<'11
hn wattr unsuken, Wilden, Kopenha!Jen fII

Neder/a".J ;:(111,1':11I'tr:wtll,qtn :1)11,
Poppe: _Als hel hier op deze aardbol war-
rner wordt, dan zou al dat ijs beginnen
smcln-n en het zeen ivo met zestig meter
\,ijgen, In 'La Libre Bdgique' wa~ lOen te
lezen: ~KommunaUlaire problemen opge·
IQ,I~, En om de BfU)scLaars geru~t Il' ~tcl-
len, :iChreven ze: ~Met die l.c~lig lI\L'tt'r erbij
10It ge ook nog een zeeha\'en krijgen,' (IJ

die tijd was men ~terk in hl'llIj)di~~l'n v,ll
allerlei valse s..-nacio's o\'er het klimaat
Maar opdat al dJt ijs op de poolkJppen en
op Groenland 10U slllehcn, .m~t hel 1,,,1-
gen5 glilciologen \'ijlenlwinlig graden war·
mer worden, Negentig procent van de
voorbij..: 1öhonderdVijftig rniljo('n J<lren
was de ailHle ijsvrij, denk dus niet dal ~'en
opwarming iets uitzonderlijks is, Om de
t ....cdl\'nd~'r(I\'ijrlig miljoen j.Mr Lijn ,'r van
die r<lre I(>t'standen voorgekomen dk IJlen
ijstijden m'lt'lIll. EI~e ijslijd breidt zich (wer
v('r~.:hill~'n<l" l'eHC)des Ilil, 1\1~~~'ndil' Ilerl"·
des krijgen we d,m 'inter8Ia(I,Ilr~ Jkrio.!e~',
De laalste ij~lijd begon achttienduizend I.lar
g.-!('Ili-n, V'llgem geol,lg~'n 7ijn \W' "I' weg
naar (!<- vijfde 'ijsperiwe', ..

.AI~ de ,l.lTde nu 11I1~eens drie gl.l<.len
0l)\~armt duur t','11 ~tijgll1l! \.111d~' h•.'vol-
king~a,mgm('Î of hel verbruik v.m 1I,~)kk
hrMHhtoH"n, dan ~IiJgl dt' \hl!t'r~l,il'):d 7('-
~,'r nll'1 .lIllda( er jj~ 'lI,de hlel'g~'nd('d_ dl'
IJ~~JI'Il('n lulkn 7dh dikker wllrdt'n door
dl' Ilt't'hl,'g Ilit" a d,m val!, Iiel ll','ni\<l 1,11
11-<''"JI'.'II "mdal h('1 \\oll,'r \loIt,,"-1 ,... 1,.11

kuist de boel wel op"
MUy,,: ~Op dil moment eraan de grolt' in-
dustrlceu todl .11evn 'IU" vcrder dan dl'
kleinere onderueuuugen. /.ij beschfkken
00" over voldoende krlflsche 111,1~,iI,geld
cn nu-nwlljk pcrvoru-cl om 111d(' ~{1e(k
rtchrlng ICg,1.111Die ~ruel' bedrijven gaan
ook meel' vooruudeuken- l.ij W.lChICn niel
lot ll' (,!lIbel ~,1all ,1,111de m,l"a', nntu-utak-
sen dil' 2': IIWt'lCJl hetalen Dil bekl uite-
raard nier dal tJOJ..l'ele muhlnatinnals naar
dt'rdew,-reldl,lmkn trekken urn daar -aral-
fduo~ hel mUil'u Il' vl'rnieligl'n [)t' ilrbei·
der~ hebben daar nkt allel.'l1 ~'en wciale
slrlJd Ie VIOCr,'tlfIlólMilO]..t~en ~trijd v{,or
het led milieu, 111Belgie 7jJn .tI" bednJ\'en
zet'r il1len~ .l.ln het im'l'Sll'ren 0111de milieu·
ea~......n \'."'r Il' liJn F.r I~bt'wlJ\ \an grOlt'
ix'drijven die zich UI' hlne termijn hd'ben
omge'iChakeld nJdr miht'UVTiendelijJ..e [if<l-

ce~~('n, lIJndei d~' dt'UTI'" tt' mueten ~11J1I<:'n
oln{l('mt:1I5WdarJig \'ed ,]flodders I" m(l('-
len (lnt<;I~"n, IJîjvoMbédd 'Elernit', rI.u
Yro<."~~'rl'.,:n d..b~~'lvnwerh'I1J ht.'drijl \\'.lS
en nu \'olledl~ ull1jo(L'Mhakcldi\ naar een
'gewndere' pro.Jllkli.::,.
Velo: )l,1I l'('n,'Qc!U11\'<111dl 1111'1.1\1.'<'clIlJ';i.'.
brcJll1IClI, Z,1(111 ZOJJ/Jcn.-u<"rgic?
Muys: ·AMlllt."1 huidige lempo 7..11 sl,·cn·
]..uol (linnl'n IweehnIlJ,'r.1 j,li1r, i1ardga\ hin-
m'n honJerd j,lar en o1JrJlllil' binnen vijftig
Jaar 0PEtehTlliJ..:t7ijn Dal I~een g\'\'ülg van
.k idl','-lin' \,111,mie '!-:nll'l.c"nllumil' 1'-1]"
jJJr '011 de c]..,'n"mle Inl'l I'''e.: I'T<X1'1Il

moelen gr.\t.'i,'n, W~' 'ull"11 IIkl LO/_t'er
1111,,'t('11"1.II'Pl"Il 111<'1'gro,'kll' lllnd,lI dl'
vuurr,ld,'n "r llJIl ma,lI "mdal lil- ~'kulugi,
'lh"l'whlt'llwn \,111de plane," lknll.lle
grunl luikIl liJI1 fr blijll nid \1..-1oll'r bui
tl'n 7tllln"Il'·lll'r!-:I" ()"~ "lll"~rJlhl h in
kilt, lfllH1\'n~'l!e/glt" .IIlId,1I willd d~enlij~

hd )-:<'\'"IgJ' ',m "'f' ll1lilll :1'11,',Hl hr.!11

drukgel>ieden ten gevolge van tempera-
tuur.;lijgingen Hetzelfde geld I \'0(1( water-
kracht. Tcmpcratuursnjgtngeu liggen ~)I'-
nieuw aan de basis van verdamping, <lil" dl'
watercvelus "P g(!l1~l'rellg!. lil DII1I\I;111(1
<'11Nederland zijn er at veel goeddraaiende
windmolenparken die cuclfjkc kil"wam
leveren. Men It'SI ~"II1~dat dil' tot1I1I'l1t'll-
ergte ntet rendabel zou Lijn, maar voor een
liter Iossrete branestot Vt·rgect men vaak <Ie
ectuc kl'~1 in te kalkuleren. Ah Je Ik 'iCh.uk
die een liler bellZln~' ó1an hl'l lmlieu "er,k,r-
zaakt da.nbij zou "ptelten. l(lU aardolk ern
,lIldl'r prij~k;lartje hl'blx'n ,'11d.lIl 7(,udcn .11
die altemalievenramolSli~eh(t·nûabt.llijn .•
Veto: Op dr 1...'IIfi!TNJllt iu 1\)'010blijkt Euror.1
I/Iur brrrid I<' ;:ij" (ltfJ l'.'rrt."Q,mdc nralltrcgtlf"
W IIC",':ll dali/tt' ~'cft/Jljdc SWltJl

Muys: -De Europese Unie ~pctlt In dit
Ilf<ll"e-seen z,'er 1x'lóltll>;riJJ..ero)1 duur hel
demokratISch gehalte van dl' staten die lOt
die unie behoren EUropd is een regin die
'~"_h wellenten heelt om ma;t,regcl<'n te
nemen, lil l~ndt."11zllab Z"\'l'dcn,
Denemarken. en Nederland Is hel milieuh<"
wU"_17.ijnloch al vet Hcyorderd en bl'Sl1Ial er
al een ~trenge milit'uwctl>eving, De t',urope-
se wetenschapJler~ die 11\die k,)lllmi~ ..i,'~
zinen lale/lzith nlct alle ~Ierk ht~l!lvlul'dl'll
door Il1dU~lflélc lul'by') WJls in de
Verenigdt." Sta!('n,_
Veto: ,""oeltl[ <"r,lrdSlis,hr lI1.iarrtgflt'"

:Jl:rloJPullltvr.lm'>
MuyS: ~[k ze}! nkt ddt er dr.l$Ij",/1l'
m.J,ltrq~l'Il'n m,,~'tt.'n JoWlllll1Wll\"oHll'll, di~'
wor,lcn llldl IUt', ,},Jnl,lilTd JOUI cle hl'nllk·
ing __\'\aolr tie 'tappen dit."~1'll't m,lt'ten
",.onkll "'I"ll'\I I"rh \l'l'1 \[jo(tlill]..,lI1tc'r
lll'~l ...n IIJn.-

Barl Dl' !tdlfljvet
Raf Gerit,

Bij warmte lenen alle stoffen uit, ook wa-
ter. En als zo'n ijsmassa van vier kilometer
dik uitzet. dan ui door die enorme druk
het zeenivo mei zo'n vijlentwintig centime-
ter stijgen. Nkl echt veelzal u leggen, maar
voor landen als bijvoorbeeld Bangladesh
berekent dat de.ondcrgilng, lij hebben niet
dl' mktdelcn ali de Nederlanders om al hun
dljkeu te verhoiel1,~
veto: Om dt iHvl(l~rI I'l/II rif nI/.'/(5te kunnen in-
schunen. I/Wtt'f/lrI/ errSI allt lIall/llr/jj~ [<l/aorm
kennen dil' OIIS kNnlaal bepalen. Alldr Pinatubo
uubarn, Jrf.'[t dal 1:'<'/1 a~,y!i"g 1r.>19(1'''/9,
Poppc: ~l)e aarde herit5.:n gemiddelde
temperaluur van vtjlrlcn graden, maar is
soms twee "I dertig graden warm geweest.
Dil hangt af van de vaak wijzigende kracht
van de ZOIlen de doorlaatbaarheid van 011·
ze atmosfeer. de chcmtsche deken die de
Mrdl' warm houdt. Dat is op natuurlijke
wijze gebeurd. Zo w.JS de aarde in dl' ucudc
eeuw na Christus hijvoorbeeld 1.s graden
warmer dan nu, In de zevennende eeuw
echter was het dan weer één graad kouder
dan in 1If' Iwimig~l,· eeuw. Industrlcle aki i-
vltclten kunnen hier uhcraard-gccn mi
hebben gL'5p<.'eld,wel waren er de natuur-
lijkc oorzaken zoah vuikaanultbarstlngen ol
,'nOrlnt' bo ..hranden dil' enorme hOI.'vn'lhe>
den roetdeeltjes in de lucht sruwden.»

«Ulu-raard valt hel niet te loochenen
d". de mens {te samenstelling van de auno-
sfeer aan hel vcranderen is, At hel metaan
vn koolstoldlokslde dal dl' mens uitstoot
20rgt er (luk voor dal dl' uit~lralil1g valt dl'
aardt' vermindert en deze dus opwarmt.
Nochtans zijn \'1:11'knmaarserrekrcn nog
niet met veldoende 7ekcrhcid vast te ster-
11'11 We 7ijn ten slotte de annosfeer nog
Illoiar dl'nig jaM serieus aan het bestuderen.
Wt' kunru-n de l'I"'k(('1I op grolt' ~(haal uh-t
zotnaar ruweoeren lil een labo, Maar na-
tuurlijk: Jls je dis wetenschapper niet mee-
huilt, dan ben Je ('('U dwar~ligger_ Ab Je
macht. personeel. \ubsidie\ en apparatuur
wil hebben, dau moet je mei Ideeën naar
voor komen dit' 'lil' lijn. Dat wordt \o(lm~
een regelrechte demagogie, want iedere
wetenschapper wil graag in het nieuws kc-
men. Maar dot' je d~1 met een geruststel-
Il'nde boodschap dan luister er niçmand. IJ..
heb het hier ook over het reu dat vele weten-

Sdli1l'l"-'r.,111,'1haudcu en WX'I('II )<Il'bomkn
I.IJIIaan ecu bepaalde etrckklug ol lobby,.

Veto: fs 11<'1dan /li(,1 ur".-!u dat oJpde /.;c'Jlj<'fm·
tir in KJ""<1h,JIIdn.It'1I 11\'l<'m.hQPJ'frJ. ril politia
hun 'lIIHirl.lSlh.-iJ "lW 1/(1 klim<lallOf/t1I m
barld :IJn om d,/ar lUS tJ<ln1<,JOln?
POlljle; .Ik hd, JlCT'>ounbJk"'l'e pmblemen
ml't die k{rnlcn'l1Ill-. Tl'n l'e~le: bc~tadt cr
op well'Jdnl\·u ietS dat de e\'emut."el geno-
IJlen madlregden I...ln Ul'lt-!*ell ,lau dr: na·
tie~? Uil Ik ulbpraJ.. ...n \'an Bill C/inton
blijkl zdls d~1 de lobbrgroej)('n m<lchtiger
lijn tl.ln dl' loJ..al(· 1'1.•lititi. Ah l'ell ~jmpcle
\'uJh\'l'rlC)<It'nwOtJrdig ...r at nkt \Ierder !..dn
kijken dan zijn eleJ..lOraal grool is, hoe J..an
Je ,tm 'erwd(htl'1I d;1I m,'11 zich "I' di<- lul'
wl'rl.diJk il1lefl's'rCert VlOorde werddpro-
blrrnen7 Tl'n ,weede: Is de macht daar wel
Sdi)J.. vt'rtlecld? Ab ':,:n Amerikaan 'njl'l'
I.q;I, dan W"I'~I (]ill1.w,larcler door dan tic
Slem y,1!1heel AfriJ..a. De inwonen \'0111de
d,'rûl' werdeI, dil' \Jok rl'l·hl hel>l'ell op kl'll'
~llll1plil- en cn~'rgk\lerbruik,l:aal1 we Ollll'
"'l'n'ullende pro-duklieprocl'Jt'CS v('rkü)'oe:n
dil' lij 'HIj.:Ilt-rtljl I,IM Ildkn gdlruiken Hl'l
j.:.1JIhkr 0111~'"Il H.lJli naar fl'chIV.lan_Ii{!-
Iwid, h,l.llb,l.lIhdd en uil\'(Jerbdarheid_»
VI'tO: 1/ :4'1 .I,' I,\'/..,"fIJ1lll~1 ~(JIIh'~'f'\',./It'-I<'''', ~'t
Poppel .AdJ. in dl' l\\e~'Cnt\\mlig~tl' n'u\\
\,,·rJ..0pl'll ll' in Ik Gil ~nl'CU\\' ill pd"le~,
\\ur,l.-n ,k '11'..1'-"11!-:d'''III,d ondl'r J!l,1n'u
..tnlp<,'lll'll b.;I,Ill'll ~\I' nwt l'en lre,Ii!~.lrd
om 11I1\'\'ll' ludlll<.' hlii,l!l·

Bart Oe Schrij\ cr
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Hoe Post-Plus illusies en mites kreëert.

De truuk met de blauwe zak
Olies begon in 1992. De rege-

ringspartijen kwamen stem-
men tekort voor de toenmalige

staatshervorming ell lietelI nuu oog
vallen op de frakties VQII Agalev en
Ecolo. Die stelden echter hun eisen:
een ekotaks. Deze taks zou er voor
zorgen dat er \loor liet eerst i" België
een maatregel kwam die leidde tot
effeküeve aïvalpreventie. lIog steeds
de meest ekoJogiscll1! tn efficiënte ma-
nier om de afvalberg te-reduceren.
Vanaf dan ontspint er zich een sage
ww bedrog. manipulatie en misleid-
j"9. Aga/cl' en Ecolo die voor de eerste
keer meI de grote jOllgens aall politiek
hadden moge" doe", hielden er een
kaler aall over die nog steeds "iet
hetemaal verwerkt is.

Immers. dk \\t~1op de ckcraksen was ook
dt, eerste maatregel in d~ Belgische geschil".
denis die n -rhl~lft'~k~ in het vlees van de
vcrpakkingsarulusmc zou snfjdcn. Die ver-
cmgdcn zich ijling~ in FUM(inmiddels Fosl·
Pluv] en Ik-ten hun lobbymachine up volle
toeren draaien, D~gevolgen lieten zich ge-
ltIilkkdij'" raden. Eens de groene stemmen
lnuncn waren. kon oe wet vp oe ckotakscn
aldus bl'l'lj~ bij lll·t'ljt' afgebouwd worden.
Bij d~ vierde af7w"k"'in~sronde kwam er
een vcqla"'kin~~akkoord met een bilhoren-
(k lijd~tabl"l, Dat hidd in d,lt er geen eko-
lab kwam l\ll~ng FOSI-Plus of evenmeet
andere organtsaues dl' vooropgcstelde sij·
k,..; VI")f n"'ydag~ l'n nultiJ:1' toepascingen
bchaalden. V<lor I januari 1')98 bijvoor-
lx·dd mil"! III~IIvijfcl1{kr1ig procent van
het al v,11reeveleu-u mei vijltien procent
voor ei"',' verpakklngsoort afzonderlijk en
moet de 100a\e afvalproduktie 101vijltig
I'ro ....-nr IBm;):.' I<l,·p.l"ing.'n h'ld ..n

Probleem lucrtnj I~de Ilfil'Spr<lkdl~
Fmt-Plus hanteert. vcrbranden mcr euer-
glcrckupcratlc 11Ul'm~J1ój l'en nuttigt' toe-
Il,lS~JI\)::..een rcnu die lul vuur kort werd
gehanteerd voor hl'l vcrwerken tul een
minderwaardig produkt. ielS wal Post-plus
dan weer fl'cydal;1' 1101'1111.NUl; problcma-
lbcher I~dal de drie gewesten waarmee
deze akku ....nk-n ~e~lotell ZiJII,deze lx'grillS-
Uilhollin!; overgenemen lu-bben.

Fn~t-Plu~ was duidelijk in baar nepjes
1Il,'1dk gang van zaken. Nil't alleen was die
vcrmaledijde ekumks vcrmeden. 11('tak-
koord bond "ok ilO!; lVin~IIIlt)f.:clijkhl'(kn.
No~ vu,lr ze wettelijk waren erkend, be-
gonnen ze gel.wind verbnncntsscn aan Ie
gaan mei gl'lIln'lItn ~n Intcrkormnunales.
Post-Plus bood de gemecureu geld voor
hun paplcr-. knncn-, glas- en PMD-alval.
Ben overeenkomst waar op hl'l I'l'rsle gt'-
zich I kd,'fl','!l octl'r van wl'rd. De konstr-
ml'nl kon op e~1I niet al lt· omslachligl'
lIIilllicr II1l'l'Wl'rkl'lI aan recyclage, Fosl-Plus
bt-rcikll' zijn nornll'n l-n voor de ~emeelllen
le~k h~t voorstel al helemaal Ol' manna,
NÎel alkl'n biedt een priveebedrijl7ich ,1,1Il

om een dee! van hel kostelijke ,)(v<llop zÏ(h
I,· Ill'tlll'n, hl'l bkdl llUJ:geld voor de opha-
linfo:IKlk, M,lar l'r blijkt ~himmel Ol) hel
mannJ Ie ~laan

Il1luilici "'all IIIl'n hier all'ell iliIlllal
Iraagt~kem hij plaJIS~1I Waarom worden
mi1il'lIlJcla~1Cndl' lllall'riakn ()111 dl' twee
wdl'll 111 de I'MD-/ak (voor lekl'IJ ollk wel
'tie hlauwl") opg~ha'lld ell dan nug UJlge-
~Lllci,kJJ? Terwijl 11<'1lIl-llT ('n vIJortkligl'r
I,' rl'CrdlTt'll I'.lpil'r ,'11kMII>!1~Iedl\~ UIIl

Ik lIlil,llld ....ln \\\lrd~n me~gl'gl'l'l'n l'1l het
gla" W,]I llOg IWJMdt'r b, nlul't W,'!:!"l'-
l'r.l\lll \..."nkll FI1"'l·!t-gl'llll'ellTel\ ll'kL'n-
tll'n 0I,I'J~i~ IUl·]\'.ll1 d,ltl 'K'''' tx·ZW.l,lT<1<111,
lI1Gl'lll hijV'''III ......ltl, \\,,1,11'Ilwn li,l hui~-
"1>11,11111):"'WJ1l\limig "'dUW.m1 10:1,1'I','r g'"
lin t'n/,'I'l'n "'II"gt'.IIl1l'\lr.l \i.l ):I.l\h-olkn
hinm'nhaaIJl', \"·lg.-ll· ....·11UWIIk "'\('l1Ill'J1
"'11"gr.1I11di,' F,,'I-Plu, IJl h.l.Jr pl"<>J.·...1<'11
haJIt, ItlJllkll III dil tl',ull,l.Jl I,' mooi 0111T,'
lawlI vallt,tl BOIl'mh"11 11"l·1tIk ,'TIMing
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geleerd dat aan huis opgehaald glas een
hogere zufverhejdsgraad bezit (dit wordt
bevesugd door akteren op het terrein zoab
de Vlar). Post-Plus wil echter van geen wij-
ken weten: het gebeurt aan hun voorwaar-
den, of er komt geen akkoord. Pest-Plus
reageert hierop door IC srencn dal de kwa-
liteit van hel glas In dl' glasbollen voor hun
voldoende is en dal er hol' dan ook wdnlg
glas in dl" vuilbak rerechtkorm. Darer ge-
woon andere vcrpakkingen gekocht wor-
den in de plaats "MI gla~ kan best l.iJn,

, maar aangezien zij zfch niet willen ultsprc-
ken over dl' verschillen in mllleutasr van

verpakkingen. vormt dil voor lHII1 gl'en
probleem.

Erger nog 1ijn dl' slechte revultntcn die
geboekt worden door de nieuwe Inzamel-
met odes. Zo krijgt de kousumcnr de illusie
dat al hel PMD-,1Iv,11nu gerecycleerd
wordt. Zesenveertig procent van dat afval
mag echter al nter in de blauwe zak (bv,
botervlootjes, kaaspotjes en zells de nessen
van drinkyoghun zijn ongewenSt). Van al
wal er wel in mag. wordt slechts de helft
effektief selektief jngez,lmeld. En 7.0 komt
hel dal slechts zevenentwintig procent Viln
de PMD-Iraklie <lan verhr,lI1ding of storting
ontsnapt. Voor de kunSI~mflraktie hillen ze
zelfs dilt percenl.lge niet, maar s1t-chls achl-
lien procenl. Dit sijll'r ligt vcrdacht dichl bij
de reeds v~rmelde vijftien proel'nt die Zl'
verplichl moeten recyderen. Maar zclfs dat
erg lage ~ijler halen zij niel lVl'gen~ dl' v~r-
Olllreioigingsgr,lad viln het ing~·:r.amcldl' ilf-
val. Hier worden de sijfers om begrijlK:lijkc
redeH v,lgcr, maar Ovam ~prel'kl van vl'r-
vUilingsgraden 101 vijlendertig pro(,"cnt .:n
dl' Bond Beter l.eefmilieu schal het uit'ein-
delijk rendelllenT voor IClJIl\t~Totfenop (\cr-
IÎCn proc('nt.

V(llgcn~ de g"('~1 van dl' .11~llrilkt·lI,ZOll

er du~volgl'mk lIlaalHl lT11 l'kolilb rn{)~I,'11
..., ,nwn. Of dk ,'r kOl11t,mai: jl' n'l! rolden,
ma,lr j(' krijgl nog ('{'n hmt. I)e \'rij~tdlillg
\,ln d,· •·...ol.lh 111,...'1 in 2000 w"g\'alll'll al~
H'gell IIJIl mindl'r dan 7.{'V'·IlI'gproCt·t1\ van
Ik ~ym('ti",11I' drankn'rpakkingl'lI ,'11
dr ..m"'k.lr\on~ word,'n ):,'rl'rYll"l'rd, Fu~t-
1'111\\'<:'url.1,'tu'gt'n 2001 ('chl,'r ~kdl" ,'l'n
fekuJX'r,HIt· \·.ln 1,·\tlg proct'nl I'an dt'
"'un~t~loffl,'\wn ,'n \t·I·rti): pfllCl'1l1 I'illl de

drankkanons. Een formele arnicipatie op de
laksheid van de overheid. dil versetul rus-
sen afspraken en realltelt zou praktisch ver-
rekend worden door een boete van dertig-
duizend frank per ton te weinig verwerkt
afval.

Ekologisch zijn de blauwe zakken dus
geen voorengang. ekonomisch zijn ze hele-
maal een ramp. Volgens het ontwerp-afval-
stoflenplan komt de verwerking van I'MD
op 15 frank per kilogram. Dat is zeer duur
in vergelijking met glas {2,) lrlkg) en pa-
pler of karton (I, I [rlkg), en zelfs duurder
dan de verwerking van hel restafval (7,1

frlkgl. FOSI-rlu~
haalt dit geld bIJ
de kcnsumcrn
via het groene-
puntsysteem. ecu
flauw afkooksel
van hel reeds erg
betwiste gelijk-
namig Duitse
systeem. Voor
elke verpakking
met 70'n groene
punt belaalt de
konsument
twintig tol vijlrig
ecrutemen extra,
een bedrag dal
wordt doorgc-
stuurd naar Post-
Plus. Dil zou
voor 1'1'11gem Id·
deld geztn 0]1

termijn, al naar-
gelang dl' schal-
tingen. een
meerkust van
twee lul vier-
duizend frank
per jaar bcreke-
nen. Dal ~Iaal
volledig haaks op
dl' oorspronke-
lijke doelstelling
van dl' gestemde
wet. waar enkel
de vervuilende
konsumcm 1Jc-
taalde. Nu bc-
laait gewoon
iedereen. welk

snort vcrpa kkiug ook gekocht wordt. Ook
de eventuele boetes wegens u-kortkomtng-
cu van de vcrpakkingsindusutc zullen op
dl' rug van dl' gezinnen verhaald worden.

aovendren zorgt dit pscudo-eko-fogo
voer vcrwarring mei de echte mtbcukeur-
merken wals FSC. rcolabet of Blauwe
Engel. Fost-Plus gccit toe dat hun logo geen
enkele milieugarantie ukdt, maar dal dl'
bevolking hieromtrem nu wel voldoende
geïnfurmeerd is.

Onduiddijkhdd sdll'pp~n rond dl'
milieuprublcmaliek is echter één van de
paradl'paardjl'S van de Fost-Plustaktiek, Zo
wijzen zij altijd op de stijgende recyclage
maar verzwijgen zij de nog sleeds stijgende
alvallJcrg zodat hel uiteindelijke resul1a.ll
VOlJrd... na luur zelf wel eens het sla Ius-quo

70IJ kunnen benaderen. Wel vermelden ze
steeds dal er 7Jch onder hun paraplu rien-
tallen preveraie-Inhiaueven omwikkelen.
Uh onverdachte bron (hun eigen doku-
meruauej blijkt dal naast cokete goedbe-
doelde en zeüs nuttige voorbeelden (zoals
van de Wereldwinkels of Colruyt) andere
gewoon hilarisch zijn. Zo is de breedte van
de wikkels rond de bonbons-napoleon-
snoepjes verminderd van tachtig naar vljl-
euzevenng millimeter. Het ergste is dat het
hier gewoon om overbodige verpakking
gaat, want deze: SIIOCI)jes worden nog eens
herpakt in een aparte zak. Een ander tnute-
ner. ditmaal hij Coca-Cola en Inza, is de be-
sparing op grocpsvcrpakktngen voor distri-
butie. De plastik- en brik verpakkingen wor-
den hiervoor vcrpakt in l'en kartonnen tray
en evenmeer Iilet een I'E-fone omwikkeld.
Noch aan de plá)lik-. brik- of Iolleverpak-
king werd geraakt, er wcrd emier wel vijl-
entwlmig Io(veertig procent minder karton
gebrufkt. ~

Hun kampanjes om de vcrpakkingsin-
dustrie Ie vrijwaren OI'It.;rllrden soms zelfs in
destntormadc. Genen dl' bijna-monopolie-
positie die zij bekleden menen zij zich zelfs
lntlmjdatle Ie kutmen permlneren (zie ka-
der) Zij hebben het vooral gemunt op de
hiërarchie die rniltcubcwcgingen hameren
voor afval. Deze sreh dillalval moet verme-
den, hergebruikt, gerecycleerd. nuttig toe-
gepest, vcrbrand ol gestort moet worden tin
dalende volgorde). waarbl] dus zo veel mo-
gclij'" vermeden en zo weinig mogelijk ge-
SlOT! of verbrand 1II000tworden. wat uiter-
aard niet in de kilart van de eerpakkings-
bedrijven speelr. Zo moest een bezorgde
teraar het ()1I1ang~lIog ontgelden in een
lczersbrfef in De Mt)rb~1I omdat hij zijn
vragen h.HI bij het vcrvangen van glavcn
flessen dom tetrabrlks voor de schooldrank.
Tetra-Brik (é~n van d~ drijvende krachu-u
ach Ier rost·plus) stelde dat cnafhankchikc
studles bewij7en dat hun materiaal een
gelijkwaardige ol 7dfs 1'1'11gunsugcr milieu-
impakt heetr dan glaze-n Hessen. Geen van
de studles [zoals dil' van de TU Delft of hel
Praunhofer tusmuuü waarop zij zich base-
ren, onderschrijven echter hun stelling, In-
Il'':~'Ulkcl, 11\'1 f'r,J.tJllh"ler msruuut slelt dal
bij een gemtddejde .1fSI.md lol d~ spochn-
stallarles van tweehonderd kilometer (in
Bclgié ligl die altijd lager) en 1'1'11recyclage-
graad van zeslig procent (in België IlU
twintlg procent] drankkartons ilO!: altijd
honderdvijftig pmcem meer afval uplcve-
ren. De versemuende studles die dl' laalSlt'
jaren in Belgle uitgevoerd zijn duur het mi-
nisterie I'oor Leefmilieu. Spadel en Culruyl
herbevestigden keer "]1 keer t11':r.elfdeuicse:
hergebruik is Ie verkiezen boven, recyclage.

nocwet heel deze kampanje (lus ~;t'-
makketijk te dourprlkkcn valt heeft deze
lOch een dubbel nadeel voor het milieu,
Fncn.ijds krcëcn zij l'en allerminst 0\)tlm.1.l1
gt'drag tegenover verpakkingsafval. nuder-
zijds (>nl~taal er een algemeen wamrouwen
over .1111' lulurmatle omtrent ekologisch
konsumeren waardoor er tatssez-Iatre hou-
ding onlstaat. Uit~r.lard komt djt Fost-Plus
zeer goed uh. Dh 01111')maakt hel \'oor dl'
milieubew\J5te konsuJll~1ll naluurlijk niet
gemakkelijkt·r. Voorlopig lijkt het misschien
hel 1K:~tcdl' blauwe zak ab barometer Ie
gebrmkl'll vuur jl' I'kologisch gedrag. Hoe
kgl'r hij b, hoe lx'll'r,

•

Jorn Peeters

De gemeente versus de
verpakkingsmoloch

Pust-Plus, dal onl<lngs vólfediS In hel on}\eUjk w{'rd gl'~teld d(lor de hoge a!v<1lreduklit"!i·
jrl'rs dIe de gt'uweJ)lI' Dilbeek haalde, r,ladde I)nl'Hlg~ in !~en brlt.>f,IJle getllc"nt~n sterk .lr
dit \,otlrbt'('ld k "_olgcn. Hel stelde hierin dat geml'cnlc'tl nkl bel'o.;gd zijn om eell
jlr~vemiebeleid Ie Vl)ert'Il, om.!al ..... gl·tnt'enten lith niet In de mar"'1 mogen mcngen en
dl' sl:hljn wekken dal er g"..de ~'nskd\l(' V!·rll;l...kin):l,·1!t...'l>tadtl... •. FVl>I-l'lll~!wrrn:v(,,;ligl
deze onjUisle: sleiling trollwem in een ge' raagdl' reJ"'tle, ton tJeroept 7Kh op .llleriei
prillcil~ en wellen om d.. onw('ttigheid l'al1 hel Dilbl'cksc inilÎiltîel ilan fe 1<'II('n ({lndl'r-
Inl'l'r Jt· Wt'l op de handel~prak,ijkl'n. h('l gdljkheid~l>rilltÎl't:" en hl"l prinöp" Viln nkt-
dls~:rimI1Mtlt'l. Or geen van dele .lantij)lingl'n hedt het bt~drijf juridisch ZIJIlgelijk kunnen
hall·l1. Mi$scluen \\las men bij F,lSI-Plll~ ~·"tril!:WbetCJlomdal Dîlbe ..... nt't de IhuÎsbash i..
1'.111T~lra BriJ... "in vau de drijvende MoIC'htcn adll'·c d<lt7dhk Fl"l-rhl~. Ol~imme van
h('1 It>tol wlsl~n ze in mlbt-t'k gewoon N-Il'r'

ijp)
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Leuvens kortfilmfestival al aan derde editie toe

Het is niet steeds de lengte die telt
O""Slaande week worden in

Leuven, op drie lokaties en
mallr !ie/lr vier daqen lall9. een

indrukwekkend aantal korre films
l'ertOOlld. Oe organisatoren zie" het
groots dit jaar: vijfenveertig Jilm:">pas-
seren de revue. tijdens twee-entwintig
voorstellingen. Naast de gewone kort-
films, die tijdens de rwee voriqe afte-
verineen at tie Iroofd/Jrok vormden.
wordt dit jaar ook aandacht heeteed
aan animatiefilms en "dil de halJ-
1011.9('[ilm, Tem/olie is de kompetitie
een nieuwiglleid: op lJtH;'\ WUI eCII
Sleltmring door liet pl/lJliek ;:al een
ww de deelnemende 1'Cgis..eurs IK-
kroond worden met de 'Prijs van het
Publiek', en een pakket fassuitenen
mtl! naar huis kr'jgen ter waarde I'all

600.000 [runk, Daarmu "'MI /rij dan
een nieuwe kurtfilm maken. die \"(1/·

gend jaar op Leuven Korl te zien zal
zijn,

Pen paar jaar Jtdt'dt'lJ IUU l'('1J ~d)ClIlctl'.JI\
dil noossrens ënb.dc h,mJt'n"ol fr~olb.,~heb-
ben aangesproken. nu vcrwachten de orga-
ntserorcu - d; Lcuvcuw vzw Punk - een
vijhienhondl'rdtal kljklll~ll).:en, Dc konfilm
zn naillelijk in de lllt. en dal I~, alzeggen
we hel zetr. een gOl'\k 1,1ak. Mildr wle li)11
wij? Daarom belden we near JolJ.l11 V.JI1
schaeren een kenner en Hefh...bber van hel

genre. en bcvenëieu een van dl' organis.:r-
toren "all Leuven Kon. We vroegen hem
op grond waarvan hij en mcde-orgautsaror
Jan Bosmans 10\e-e1 meer mensen ver-
wachten dan vorig jaar, Toen d,lag.-ten ~r
ongeveer duizend I~sch"uwerl"p,
Johan Van Schaeren: "nlt jaar hebben
we wat meer reklame ('11 meer mediaspon
~m'll.Daarnaast is er dl' b.UllIl'l'lilh' die v"lk
trekt. IXnk alleen al maar aan de vrienden
van de regi>\t'urs drc IJl hel publiek willen
lillen om uu-c te ,lelmlll'll M,ldr lu't b (10k
een teil ,IJt dl' kortfilm 11\1 heter ill de
markt list dan een paar jaar geleden. Dal
komt omdat dt, produktu- hn~l'f li~1- en
ook de kwabte-u en urndat kortfilms
steeds vaker pnjzcn winnen. l:en daniJl
van de utms tik wc dit 1,1M venemen i, b..••
k round op ft-~IÎ\'dls Jb (, ..'111,Bnh~t'I en
Annccv.
Veto: DoXll jUll!f <,xIra !r"rlll!lIIn,~rn ,'ni I,., .~
W!.·n~Jilmpllrtlrk naar )IIIII( [anvel f<' krii4m?
Van Schaeren: -\Ve proberen ddl wel. hiJ'
voorbeeld door Fu, -cd 11l0#:dlll de gewone
omstandigheden van naar-de-Irhu-gaan te
benaderen: we spelen in de gebruikelijke
btcskoopzalen, en ome voorstellinge-n du-
ren ook anderhalf uur. Verder kresen we
enkel voor films op 1)('1111.1111.', geen ondui-
delijke dingen op Betacam. 0" andere fc~li-
vals heb je soms maratonvoorsrclhngcn van
ze~ UUf of meer D.lt ,h1<'11wij nit·t, i-u wc
selekteren niltllurhjl gu"01 vaun- vuren. '"
dat de toeschouwer zeker 1.,111 7ijn van een
hoge kwatncn.»

Tijdens de opcningsweek van hel S\U(,
een goede maand geleden. 1..011Ie ook al
l'en aantal kortfilms gaan hekijkelI. Het
programma dal toen aangeboden werd,
bliktt' tegelijk terug UI' de twee eerste ult-
gaven van Leuven Kt.n, ..-n v" .. rul! naar de
derde. die deze week gehouden wordt. Net
ah In de upcningswcck es er ook nu weer
t'tll I)ndt'f(i('c] g_ewljd aan de Oesie korte
films van de algelopen jaren, Dat het'! 'K,-,rI
rn goed'. en biedt een staalkaart van zeven
01)\,lllen(\ sterk ...mms. J.!('Ill,l,lkt tuvscn
19'JI en \'orisj.J~r. HN leuk!' van dl'/e
rees., i~dat een paar men nog onbekende
Tt'~i,.....ur .. t'n .1kl(.'\lI' intll'\I'lI wel lIa,ltll
gemaakt hebben. In 's CTvroeg ,..'erk biJ
\',111 frank Van Pa$'K1 en frik van LOllr, t'n
~fl<.'lelt ondermeer Ann C'·UTH'h .. \-tar<.Dul-
den en !:>IanyCrCI~ mee.

Prijzenpot

Een andere nieuwigheid is (hl jaar het
Lolamoviolaprojekt. waarin een viertal
middellange televisiefilms eon bod komen.
Dil IlWjd ..t is eigenlijk afkomsng uil Neder-
land, waar de zender VPRO jonge srneasren
wil helpen en menveren. In deze reeks lij-
ken 'KNr Uw aoot Om En Bid' van Doro-
thee Van Den Berghe en 'Het Paradijs' van
RudoU Mcsldl~h zeer veelbelovend, en dat
I.q:gell we I1ÎèI alleen omdat we voor delt'
vl)or~tdlillgell !!fillb kaarten weggn"·Il. DI,'
laJblt: prent b trouwens l'en prcmtêrc: de
film r, p<l~in maan '98 vcor ht"1eervt op de

Filmreeksen New HarvestiFilmfun in Stuc

Meesterliik" vervalste Maltezer valk
_ van de film - dil! \\01'7('g_gt'nd.., ,'('«,It' Han van '\!eq;eTen \'.111tk lilm')

nerriäa en kor_ntli~t!_'t__;__"l'l!m• ...!!!m!.erl(~)(.!!'J)Ul\h ..k I'}('''.· ..~'IH('- _ In de f('-!:!.~f'~mftl~._;\~P ~lJa~ '!J!-
'wee naMnl ft!~ bm 1IItf14 '!'nI .. n ranSC'm '-urn","", ,,",sr tkn df'C('nlbt"r 'Beat the dcvil' van john

wet een panr g(mr("5,happelijk~ evident is dat met vaal i~een uitvindutg IIU~tOIl aan de beun. Huston i~ JlJJ\1llt."
links \'inden tU5WII hen, Zo :Îj" de hel re~Uh,lal van een he\ ijlt' \trijJ 'om ,It:- \'erlilmer \'all elli~e t>c.'n.~mJe Wt~lerm
Duitser Wim Wc-nden, en lil! Amui- ('1'1"11'te 7ijn' 111wa .. ,k uit POI,_'lkilllt'lIt' wa]., '1111' Unforgiven' - vuornJmo:liJl
kallII Jol", HlI.\tlJn "iet alleen ollt!/Jei naar Amerika uitge\\-eken van e.!ePnde bekt'ne.! door 'The Maht'l.e Fakl)l1' Ult 1941
uitm/l"tl!nde rc-qi,ç.W!IIN.ze hebben bijna de uit\'indt'r viln de gl(l('ilamp, maM een film die om verscheidene rellellen al!.

b"d" . , d / ..,. Edison \\'.1-. hem \-oor; 70 wa~ SWI1 bijna de klas~iel Ix-.,telllpdd wordl: het i!ode de-
el e" leIS te ma"e" met e ttlme IJ"
bk d / "// ' primus op de Noordpool. maar Amund~n buulfilrn van Huston. m<lar dmJr een f>J-

011 f 'fn e t In I!raulellr Da!J~,ell WdSvlugger; 70 waren de gebroee.!el'\ Skla. mcnloo]l \'dn \)m~tandigheden _ de nur-
~al/lme": ~eIlJet:\' maakte OOIt eell dan,,\nky bijna dl' ullvinde«, ,'art de hlll1. ~pr\)nkdjjl. )::eCJ!>lehooldml~rd('r vond
fIlm ,war ZIJ" leven, CII HII!J'loII'J maar de broenjt:'s Lumlère waren ~Ierker. Huswn Ie min _ ook de dlK)rbraal..fihn van
eer.'~lefilm U'IH ce" bcwerki"g van MOt'(en Fmil SklOtdantJws]"y's et'rste film- Htrmphrey Bug.trt. Buwndiell is het nok de
eeu boek va" Hamme", Eu, volgende "erl'lIIUl$( vvor puhliel in de Rt'rlitll'r Win- g,ll1gmak.er \'1'111dl' 'film lIoirs', 'fitat Ihe
week wordt VOl/ elk eell film - 'Die lerg.men. wa\ ook échl een paar lIla,lIIden .icvil' uit 1954 nu is een populaire, amu-
Gebriider SkladanoIVsky' WIII We,f- eerder dan die van dl' Lumière, l11.l,lTin Sûnte salire ('P 'The Maltese Faloon', waar-
ders ell 'Beal lilt! deviJ' van HIIMoll - kanonj~e1'irls'rroce)sen sl>t'!en all(krt' ding- voor lIurllphrq- BlJgarl upnieuw ]lröt'rt1
\'ertoo"d i" Stuc, respeklievelijk iu tie en mee diln dilt. de ga\'e je werk kommer- geelt. en daarenoo\'en gdlank.cerd wmdt
reeksen NelV Han'l.'!>t en Film/tm, si(,"elte gelde Ie mab.t'n hijvoorlx.'i'ld, dour Gina Loll()brigida. Het b het V('rhaal

In elk. Io:l'\'alWIld,' W\'Il(k'rs dl' llre5ta- ,,",lil('C/}paar louche figuren dit- met t't'n
tlt"i \'an zIJn IIb~kure landgenotelI dalI dc t....·...aamt"nu:r ~tr.:rllden in halle, lerwijl Lt·
verlo:elelheid ..lntm:I.ken door Je J:edurIJt'. np \\'t'~ziJn na3r Afrika. AI\ dekmJntcl
poc'tisdle Wlll(, waalOII tt· de film lIIed(· gaan .u: ddar !oLofLuiger\ a.Jn de mali hrt'n):-
mtgt'\'llndell hl'bbt"n leJl WI olltkrv.-l'f]1 t·n. maar 111feile i~ hun mis~il' er ur<lniUIll'
van een film tI! nuk.en l:en z..Tr helerogt'- rijl..e gronden op It' kupen Ze komen al
ne film trouwens, waarin ~Iukjes ill1crvil-w ~nellol de konsIalalie dal ze niel de enigen

de bejaarde dochter van Mal( Sklada- lHno Bekende r; Irn lloirc1emt'nlen die je tJOk
'nnen 'Zijn de rt'ddljk amo- unea Kart gratische, slIlische maar llIe"t'-
athieke mannelijke htJOld·
vol "erraSSènde lVendll1~(,11 .,._ hel on<knk-el LuWntWI04, d.M
~oncloorgrondehjke kmme ttra.» op ~ CA~lt'fdag. j!t.'Ven ....e

lUtIWM t"~ *n dutluclr.r'" wt'J. Ah je
Benny Oebruyne cr ",11 wil. 1ll<0C1)Ir IJns ~n~

ladallOl~ky' kUII/ 11 <'p lomd,):} v3_1 tWC"t' uur bor:wekcn of bc-.... k'
5 dtcl.'nlbt!r saan b.'kijkm i/! moet wd wt'lt"n ... vt'ndkn wc&r \'.iR

1'11' alIUIl op maandt19 t' .. "ICCfilms JC wil lira.. ~n ~ WC'u.~tLl{l,
. ;"10,'<:;1' asmda. ~} IllIrJo!'.'Il\'OUI'" ",SI

wocusd.:!i J Q dCcember dQlldeu1ii.l.L dt'.I.clllbcr n1jdae 12 ÜCIXml!t:r l,iUt;o!a& 13 dcWllbf[
wagehuyc; 19,00 ti AnJI11.Jtl(' 1900 u Compctillt' A 14 00 ti C..m['l1k B
(aduer R,'mailme f't_KIn~ 1Uit) ti t:(lnlllCOlle A 11,00 11FIlm I iv!' 2100 u ü'mpelltle 8 17,00 ti C0Il1~11t' A

1J.00 u nim I h'e 2l,OQ u CtlJnpo;-lltJt' B 23.00 u Al1imJlle
Slut' 19.10 ti Dilf.!(·'" '\1,lan<t.:-n, Jan'l1 19,10 u l'Aut.Jrll 0..' "101111.111

lLUO U Hel PJf.Je.!ij~ 1J.tllt u DJl'ell, M.lanJ.c-n, Jolren
12.N u Kt.-er l!w HoOI Om En Bid 21,30 u lI ...1 Par.J!Js
2400 u L'A'lliInl Dl' Maman 24 ob 0 Ken U'" B... ,I Om Fit BW

Suprrdty 22.10 II "-on b- Gt~J 20 00 u K,'n &- (,netl 22 10 u Kon & G'l(:ll 2000 ti UtUt'lltlult ·Prij~ "an bet
"ublj,:J,. 'Ir

De nog ~'ct:d\ vef(m;!,hl1.a.1tnUI.' hlmrt'ek~
Filmlun p.lkt nu, na elli~:r I_!{)(_'J"lilm~'all
minder bekcnde' r(');I~"';'Ur-., uit m,·t l>t:n
recent werk \'an tien \dO d(.' konkcl'" van
de Europc!ot.' lihn. Wim Wender; W~nd~rs
Is voomamc]ijk bt'kend door films als 'Der
Hlmmcl uber Berlin' en 'TilJ Ihe end of th

o vato Jaargang 24 Ilr, '2 dd, 8 december 1997

Nederlandse IV te zien.
Van scbaercn: .Vorig jaar deden we nog
l'en special over Rudolf McSldagh. Mis-
schten is hij daardoor wel bij de VPRO rijn
hlm mogen ga.m maken: we weten dat er
l11('n~n \''-111hel tolamovtolaprojekt in de
7~al zaten, Cl; gewl>onlijl.. komen er lil dat
I"wJekt alleen ~l'derjandse filmers aan bod .•

• Hij on-, bestond er in de jaren tachtig
r-e-n \"'rgdijkhaar pr"il'b.I, dal 'Made in
vtaao.tcrcn' heette. Dat b er helaas niet
meer. maar somnuge mensen willen het
wel nieuw leven mblazcn. Zo ijven de or-
g,mhatie 'Kurt' uil 8ru)~d bij dl.' BRTN en
de overheld voor wal~le het Lolabelgtca-
pmjl'kt 'ntlcmt'n--:-Dat IPU jonge Belgische
fllllll'i">k,ll1\I'n 1110e't'n geven. Over dit on-
derwerp houden wc trouwens dunderdag
('('11 "1, ..:1\ wet k ..,'rKadning. uu-r ondermeer
de mensen \',111~l1rt. een aantal produceu-
1('11 en 5illeillil Hrevlv.»

Alll11J.1l1dilnl' fijn e-r dil Jaar voor hel
cervt NJ, nta.lr.ook dil onderdeel van her
pl<~r ..mm,1 i~ ,l(~te\'ig uitgebouwd. Niel
minder dan veemen ammaliefilms van di-
vers pluim.lge wordl'n'aundèrdag en vrijdag
getoond. Verder verdient 'Film Llve' de no-
dige aandacht, 111 dil programma-onderdeel
zullen jonge muzikanten enkele I..onfihm
live een nieuwe soundtrack bezorgen. DJI
hier niet nog maar eens een ~toffige stille
film uit de jaren denig opgedolven wordt,
maar wel recent werk. pleit zeker voor de
organtcatorcn.

Naruurlijk springt de kortfilmkompeu-
lil' dit jaar hel mees' in het oog. Zestien
film~. allemaal gemaakt in 1997, zullen in
IIvee \'oonldlingen van telkens acht film-
I'je~. ~'11anderhalt uur. aan de reeschouwer
voergcvt ...ltI worden. IJit' stemt. en tx·p.l.1It
011die manter wie de Prijs van het Publiek
mee nuar huis mag nemen. AJn die prij, Is
600,000 frank vt'rbo[1,lt'n,- weliswaar Hl
narure. Ik winnaar knm! dl' beschlkktng
over de nodige meters pcllikuie. die ook
nntwrkkeld wordt. hiJ kriJ)-\!een stel kame- •
ra\ en -rots. en mag ac'hterat 1I<l,1rharre-
lu .. 1111:\1'11en monteren. Ah hij lew budget
~\<.'fl, mcr o-n crew vrijwllligt,n., kan hij
\lN)f dit ~wld"cn korthlm nldk eu. DIe Lli
volgend [aarop heL lnlivalle zien zijn. go-
-;:e,id,cn h;{'ft <:.111011+ 1>c.'I')l>ftle.!t'wmncnde
IiIm a,1II IC kopen ell te \'enonen.

\kt al e.!elt· nieuwI!{ht'den, de e'(tra
da~ ell de indrul..wekkene.!e hOl.'\leelht'itl
~t'prugr,)jumet'rde films bewijst Leuven
Kvrt dit jilar «hl een volwassen, veeleisend
lc\tival ge\\lorden Ie zIjn, waar de nadruk
gdeKd wordt op 100'gankelijkhdd en k\".a-
lilel\. Het Indrukwekkellde aanlal ~Jlon\lIr~
en d(' rnuuil' prij/,enpol wijzo.·]ler H'nkr i'P
dat 11\'1 je,!i"al zich ook lVe~1 lt· v<:rkupcn.
en dill de ujd blijkba<lr rijp i~ \-'t)urinlti.ltle-
\,,'11,lh d"/l', Al~ hel publiek dit alles ""k
no~ \\Il'(:lte appreti.:rl'n. is ieJl'ret'/l )o:c1uk-
kig En w zkn we het graag.

Marlijn Craumans

Ol' h..,,,,lIolld'//t dJtrs ('I' dit blad :It 1<'wal
wamlar JPo(('/1tIIlt'ilJr Een ~·''''~/ellm.'1lw$/
J st) Jr,mk I'unlt~l'''''' fn I ï5 u.1II .Ir k.wJ. CJP-
lcd,'/! b,'1J1.-1I)0 rr.lnk mmJtT Rtst/Wrm kAn
"I' 11.21.1 J r",/."'·/III_I'S/. 10.81.lJ (Sm,') of
n 61. n rF.wk/ Op Ja' /u,jl5ft lIumnr.-r kuil ~
....~ I,·r«.hl ,'OOr Ulj f'JIi"(lIp4> ,1.<,BOtJjra"k
kMI. tn WoT<ln7Il.'l' jt IJITrl.l.1blfJlIl.'lI maj_

•
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The Third Bye Foundation, Movietone en Crescent in Stuc

Brislol blues voor de ninelies
OanSlaande donderdag heeft

Stuc drie muzikate acts uil de
Engelse voorstad 8';"'01 te gasl.

Tilt Tltird Eye eoundaüon. Movietol1t
(!ti ereseem hebben allen iets met el-
kaar en loch weer niet. Hun muzikale
uitspauinqen bestrijken het hele gam-
ma \1011 wat de hedelld(wgse under-
grom,d zoal te Meden I/u!t: van dub,
ambient, drnm'n bass, gitaantoise. 10-
Ji tol film notr pop. Hoe verscheiden
ook. atle drie l>pelcu ze in dezelfde
herkenbare toonkleur: die ww intro-
spektie tIl deselaatheid.

Brh,,,J lied! lijn naambekendheld ln muzt-
---- kale middcnv vooral te dankeu aan de trip-

hophype \,111 enkele jaren geleden en i~tut
op heden JWIgchdk()u~dc Sll'kjc voor \ cr-
rnaarde dance-operaturen .:ll~Rem Size en
DJ Krust. TOl;;hlelldt dl."le stad aan Ik Eng-
"I", lVe~I!..\J~tlIuk mmdcr welluidende ne-
men en venecrbare getutden dl."wereld 111_

10 h "f 'rhe Third l-ye Foundation tT1F.F),
hl'!t'l'nrn.ll1\llwj('kt van \lall Eli/UI 1\01<:1
enkel l't'n sequcnccr, DAT-rd,(lrdt'r en
mi\er !radII deze men tdoch steehts vieren-
lIvullig) 7ijn Ilt'N)(lIllijt.. IIdu~ h;"waarbor-
gen

Of we dlt IHIJ! dance kunnen noemen,
i~1<'l'r de ~'r.IJt(, 011 'GlI''''I' ('97) dwaalt
l-lltnt 111('1inw.l,Hl\,' bilt.. doorheen een ver-
k-dcn van oude 1\lrk<'l' plan-u. Arrik,lilnsc
7,lnt( en !-tIIlM Van'~l'~ vroege .1\'ant!;oHlk·
muztek. Na"" Strikt muzikale rctcrcnues
ll,)ntl'l'rl hij ,.11111)11'"van stoekn. piq)('ndl'
deuren 1."11weergelulden !\>'lt-I<1l1dl'rcwoor-
den, dl' man raper wwat alle~ wal onder
lijn m-u-, komt, I,dh IJJ11ex tnoest het ont-
gelden leh Vl'lwij~1 naar dl' legendarische
bun-Bvruc koprodukth- '.\1y Lik 111 the
Bush uf GllIl~t~' ('81)1."11 I,'l~ 'IUt..weer niet

Rusteloosheid

Elltot's muztek beschrijft de outredde-
rinl! van de moderne kosmopolil."t in de
stad, Zo is het op zijn minst beklljvcude
'Ghost" een lanure stuwen van dampende
machines. een naar luclu snakkend orgel
remtdoen het lawaai van l'en posundcsurë-
Ie Engelse voorstad, Drum 'n bass break-
beats en junglepatronen zijn verhuld in een
dichte geluldsmlsr. wal rest Lijn schaduwen,
zwakke schijnsels en Ik alleen, ueze muziek
vraagt daarom eerder urn geïsoleerde bele-
ving en niet zozeer om kollektief voetge-
stamp, Moge mei deze;' het verhaal van

PARTY
LEWEN

'dance voor de dans' snel enderun gehaald
zijn En voor wie het nog niet wist: het Is
slechts één ven de veleu in dit genre.

Een ander uil BriS101afkomsrig gezel"
schap is Movielonc, Nil'l enkel de lokatle
maar ook Mali amors bijdrage .lh git,ui,l

stad voor een stedeling zo ver af,

Kontemplatie

'OJy and night" (1997) beschrtjh de
mystieke droom van een urbane metanchoe

groundsreue voortbrengt waarin muzfkan-
teil hun leed graag met elkaar delen, Zo
verzorgt de spilfiguur van ereseem. Mall
Jones, de perkussie bij Movtesone en speel-
de hij vroeger samen IllI."I Mali Elliol bij
AMP. Dl' eerste cresceur-tr -xow (1995)
- vinyl geniel hun absolute voorkeur-
werd opgenomen in vicrmansbczcrtlng met
een bewust hoog gehouden onsrekrcr. Hun
muzjek is een nux van paranoia en karaio-

ntc. ingepakt in een dikke notsetaag.
Soms lonkt hel apokalyplis(he Joy Di-

viviun om de hoek, dan weer zijn bet stuip-

cns 11,111'" zo hanJne!..k!~ .-Is hij studenten p.,hllt;'kt' en
1,,11eIllIWindt'II'm 1'~Mt~,)I~ar TC _7d!g:ertifdc

heus. Liggend in een open veld en wach-
tend op Zijn momcru van gionc wanneer
hij als hemellichaam hel firmament lOt In
eeuwigheid mag sieren, EI."Il simpelere,
meer populaire meuroer is zachte zcmcrrc-
gen (of herfst in Malibu}. Het lntrlgerende
gefluister van vokaustc Kate Wright mag
clan in de buurt komen ",111Nico's sterruim-
bre, toch kllnkr ze nog meer vermoeid" Ze
glijdt heen over een geheel van rcpeurleve
piano en basneten. diepe rorns, heli e virnha-
len en feedback. Soms is er dezelfde gebro-
ken schoonheid als 'nndersttcks. Movtetone
blijft Steeds komempleuer. vaak op de rand
van tolale apane. Hel is sensiueve Engelse
ruuziek mei eenvoud als understatement,
De kousenen zijn zeldzaam maar memora-
bel. zoals vorig jaar in Londen samen mei
somc vouth. rcnotse en VoLa 'rcngo.

Brtstol is tevens thuishaven voor
croscent. Alles lijkt erop alsof de kleine
wereld van dit mdusmesradje een under-

~i);.lrt'llnl r"kuHI \..tl" In U1U11'" J.uU1iKlI'~U\ nd, n-u. ,\b n-akttc hu-rop ur~allt'><'l nh-n .I" etude-nu-u van puJO""'''_ LXII Vl: V,'JLl!:<:

D.lt:t'il', O'JK nu nog "l}!.iInbl"Tt'n 7(' del'> ,lt-hll!" d,lg,'n, ook 01/klopt !lIlven'la,lIld,' l~dmJ\I1\)l allJn!( uu-r rneer, maar tradnies. •• b: lopcn
dan een wed, lans ddllK tl-ekked en 7,' amuwren 71,h dan "nk "p gl'Tl)e~hl"{' aknvin-lte-u .1I~.rlaJr lijn ('('11{:Jlaholl '8lindJ,I!," en een trav-
,,'ti,'ll'IM\"'II<I Om Id.J,!lrI" tv !II.Ü,I'l1\UIII .kl<' oorbare w...-k hebben d" menwn van 1'"lfr\tx l:!(,IK.4t..1J"ll'~t' tueter AP2 ingep.l~1 met
brandwerende ~Iof Een ddti~ jl:e~(hl'nk "" ..Ir studenten die deze week in mJatliolk 7111kn nmdloJ!t'n, ol 1!j1l ..1.\1die van reehu-n ol
ekonomie, (rg)

en keyboardspeler link! dil kwarter aan
T3EF. Hoewel Moviclone meer konvenrlu-
ncle paden bewandelt met oudenneer lang.
bas, piano, gitaar en perkussic. vormt bij
hen dezelfde ru steloosheld ti\: basis, In hun
geval echter is (11." strijd genreoen. de toe-
stand aanvaard, Deze muziek schuren in
afwezigheid en verveling, llûi! nooit WJS de

BRUSSELSESTRAAT 15 -- 3000 LEUVEN
Nog enkele dagen vrij in 1997

Bel vrijblijvend voor inlichtingen en reservaties op

075/450930
-, Of kom eens langs in kaffee Weirdo's

Sport Zonder Grenzen
Kljt.. lTm a.m. Nug ma.u ru-t lijl! ,','n ~()l'"~ld "'lh.Ull',,'n 111.11111milltJri 1111"alk
gdlikh.erd of daar k, 'mi :)1'(.l[lr,h1(1 !lIel 11JJI ('I)WII lntcrpu-t.uk' I .m Jl~'1~dll'll~el1au.,,','rd
0ll \H\l'ml!Jg IU uecl'lIlll"I' otgtlllh.'(.'rt ~luOl'- h,l,)l "knt.' kl,'_~ll'h.t'r ua J,'

trekkingen à la Albini. Over het jaar 1996
zegt Jones: ·1996 Heb ik hennctlsch door-
gebracht: een homestudie gebouwd. leren
timmeren en kortcgotlrranslstorcn uit cl-
kaar geh.lald-, Wat volgde l'\Ia~her enigzins
onbeholpen IlClitdde 'Bh-rtric Sound Con"
strncncns: i97), Volledig vcrschillend van
hel gitaargeweld van crescenrs debuut. is
di' soloprojekt van Jonl'S een collage van
loop>, monumcrunle jarcu-negcrujg-requi-
ems mei desolate orgelklanken. Klauströ-
lobische deklricileil waarin de verloren
proletleen van stervende sternmen worden
opgepikt en gevonden woorden Ie drogen
worden gehangen, Over hel gehele werk-
stuk waart de geest rond van een op hol
geslagen groeve: van Sun Ra over Brian
Eno naar Aphex Twin.

Stdan nuber
Thlrd E)'t Foundation, Movitloll' 1'11 cmant
k,;"urttrm op dOllderdag 1I december in hrt
Sm,',

)ll'II,1.11IH! 'S1'0r! "Illder
(;felll,'jl. L'''Jc' gd,,""l'r.l "I' [u-: :,:,'ni"k I'\."l'm):r,lDlIll,l '<'[1<'1 lUW]'! glellzen' lll'louh .!dl
weer een Iudie!.." "11~pO'tll'\t' \llltrdk! .v \~"i'(kn, f ,'ll kll'lIl(' "Ijllig clhalh-n zulh-u

'ilu'l.-l'f<I('V"1l '01,,1 ,1"11 tlh'm,'
,11' Ikl ).,-".'n' k 1",1t- dlJ.ld lIHW1Cl'1l ll(" spektake

~d""Hll' "Vl'
I ,d I,'f
111l'J,,.

,"
,,"71. 101 ~lIph,
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Het SociaalImpulsfonds in de regio

Vierhonderdeenenveertig milioen voor Leuven Noord
0"elk aktueel debat over de

problematiek van sociale uit-
sluiti"9 komt liet drieletter-

woord Si!ter sprake. Als mrtwoord op
het probleem vall aanerqestetde buur-
ten die vaak UIJ aantal orootemen
kumuleren (wertaoosneiä. kriminali-
teit, gekollcerllreerde armoede, geringe
leefbaarheid, racisme •... ), vormt het
Sodaat tnunüsfonds een bijkomende
substatepot met als doel 'de leef- en
olllgcvi"9skwaliteit vtm steden en
gemeenten Ie bevorderen', Ben projekt
waar vanuit de Vlaamse overheid wel
WIII ,'crwac/" wordt en dal voorzien
wordt \"an Uil budget \'011 5,4 miljard
[rank: I'oor 1997, te vermeerderen met
telkens I miljard extra \'oor de vel-
gende twee jaren, ondanks de mooie
intenties heeft hel Sif-fJrojekt zooh elk
overbetdsprojekt echter ook zi]u scha-
duwkanten.

IIcl Sociaal Impulsfonds lIedt een ,..'at
'on~dukkiKt'" onbtaam~WS('hkJel1l~ Hel
\TIA rvlaams ronds voor Jc trucgranc van
AchTer)W'iteIJen) als dirt'ktt" \uurluper van
het Sif, is Je spruit van de ,ipi>l,.h Belgbchc
w.lr,·lij7erpo]itiek. ëen schuldherschikking
n-n voordele van steden en gcmcenten bc-
7IUdCIl de laal~rens wordt in 1989 'gcknrn-
Il('IN,'crd' met bijkomend gekl voer vlaan-
deren, d.J1 "och ergens 1110('1in gdllve~-
n-erd worden', bij voorbeeld in een kans-
armoedefonds. In 1991 wordt het opgv-
rtchtc fonds grondig bijgt"ituurd en krijgt
her dl' naam vlaams Funds voor de nue-
~raill' ...au Kansarmen. 011 vanuu dl' \oasl
_",dlin); dat in vete gemeenten de ntldih~'
dl· ..I..Ulldlgheid enrot poliliel..t' wil ')jJtbfl'el..1

~ om een dodlrdlrnd a!~mJl'(lt-hdl"id n- I ClC-
~ren,_I<)<)\ I" he' ja;H da, d".r<·,'m-rnh, .. <11\
•, -~;:;:-n hltk ..cm I'ij heldere heruc! in he. poli-

ad,.' 1\lII~hnuden lIlswal CJl d"El' 'vc-rmv•
';'in~' undrukkchjk gelinkt wordt .1.111.,müle
uihllllunf: In 1996 wordt hel VF'IK dan
omgevormd lUI hCI Sociaal Imputvtonds.
\\O','r een andere naam dil' t:cpaard gil,}1
uu-r een aanlal aanpa~~1Ilt:clI.

Aanpak

utldc ReH,ers, koordmarur v,an hel Si!
voor Leuven, spreekt '><111de volgende be-
langrijl..e nieuwigheden: -tn tcge!l~le.:lling
\til vr(Jl'ger wen de aandachtlouter Wil~
ge.:rlcht op kansarrnoedebcsufjdlng. zljn de
doelstellingen nu runner geformuleerd. Nu
kernen ook wcjzjjnsbevordcrtng en verho-
ging van de teefbaarheld van de achterge-
stelde buurten aan bod. Ook de ruosoüe
van werken is anders: we hebben met hel
Sir geprobeerd om tol een gemtegreerde
plannlng Ie kerncru we hebben met h~t
bcleldsplnn - esseruicel om op su-subst.
dit:s aanspraak Ie kunnelilnaken _ ruimer
kunnen werken dan wal traditioneel onder
welzijn wordt verstaan, vroeger werd er
projekrmaug en per jaar gewerkt. wat een
meer integrale en lange-termijnaanpak niet
toeliet. Deze gemtegrccrdc aanpak is nodig
om de verschillende dime.:nsies (huisvesting.
onderwijs. werkgelegenheid) van de sociale
uitsluitingsl)rublemaliek IC kunnen behan-
delen, Ook dit is nieuw, Dat lijkt misschien
cvldelll Illaar dat w.Js het dus niet. Ook hCI
budgt:! I~ vergrootw• Een anderc nieuwig-
heid Is het kOllvenalllenbelcid dat dl'
Vlaams.c Gemeenschap nu voert IIll·t dc bt:-
doding de gemeenten IC reSl)OnSJbllise.:ren.
liet gaal om resultaatgt'riC"hte bdddsover-
eenkomsten tus~n Vlil3m~ gemeenschaj)
en 10]...1.11b'"lituur waarbij de vooropSt:Mdde
resultalen aan hel eind v.ln de Ill'riode
mOClen wurden bereik! en de mate van uit-
lll'ta!ing afhangt ...an hel al dan nkt lll'rd·
ken \lan deze resultaten. hoewI'l er Uft]Öl·eI
wd muet worden rekening !:IdlOudt:n 111el
'\ler7.3chtcndc oT11S1andighede.:I1',

Toch k.Jn op deze resultaalgerichle
a.lIlJlak worden aangemerkt dat een wel-

lijnsbckid likt f{lllla,lr in een invcstermg-
etlekunodel kan worden geduwd. Het h
immers niet .JltiJd mogelijk durdchjk het
eltekr van een bepaalde sociale investering
na Ie gaan, l.Jilt vraan dil' n- l11t"t('I1.vandaar
het gevaar dat de moeilijke 'klanten eens
Ie meer uil de WUI vallen ten voordele van
de rnakkehjke diensrenvragers. wat bijzen-
der eueknct I~om de starlvtiekcn op IC
smukken. H('I Is in fdte nogal ironisch dat
een fonds dal nel opgcrtctu is om de men-
sen die in een SJIllt:nleving van efficientie
en konkurrende de hooi missen. weer zelf
dergelijke etnctcnuc-etwn steil op een ter-
rein waar deze nlet echt thuis horen als
men echt ledereen witbereiken.

Plus

Elke gcmecrue word! een som geld van
het Sodaaltmpulstonds gegarandeerd, af-
hankelijk van hun skore op 10 criteria, Ge-
meenten die enkel het gewaarborgde deel
ontvangen krijgen het etiket 'SU-gemeente'
opgeplakt, DaamaaSI spreekt men ...an
'Sil+gemeenten', die naast hel gewaarborgd
deel extra g('ld inkasseren omdat ze hogere
skores halen °11de gehanteerde crilt'ria, ol
- mindl'r forme.:el - omdal dt: sociale ach-
terstelling 7ich ('r groTt'r en akuter ...uor-
doel. Leuven ht"l'fl dt· tWijfelachtige eer ecu
Sif+gemeell1e te zijn meI als resultaal een
'extraatjc' ...an 164 miljoen rrank binnen
L'en tOlaollbudgel van bijna 441 miljoen voor
de periode '97-'99. De Slad en hel OCMW
f(lnnllieren in het ...erplichte Ix.-leidsplan
een aalltal slrategische doelslellingen die
L'en globale aanl).lk ...an achlcrstelling moc-
teil voorstaan in ht't ge.:(Jledten noorden
van de as Tl'rvuurSt:Strailt· Bru~scl<;eSlfllll1 •
Grote Markt - TIe/lst:Straal CII drie buunell
buiten de slad~ring. Teil eerste wordl er aaJl
'wijkolllwikkdin~' gedaan. Dit betekelll
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undcr meer hel streven naar een nu-er
l'\enwi(htil'(' camcuvtclhng vou debevol.
king ialkt'lhlaanuen-gel.lI1l1l·n, Jongeren-
ouderen, werkenden-werklozen. sociale
huurdere-gewone huurders] in de achter-
"e~lcldt' buurten van Noord-Leuven 1-"11
naar een meer stabiele bevolking. De I.ell-
ven-e btnnenaad wordt vandaag de dag
gekenmerkt door een zeer groot aantal
verhulsbewegtngen (duur hel grote aantal
studcruenkotcn, huurwonlngcn) wat de
ontwlkkëllng van een duurzaam sectaal
weefsel in de weg staal.

Opleidinq

De aarurckkingvkracht ...an dl' buurt
moel - vooral voor gezinnen - worden
vergroot door de investering in geztnswo-
nlngen, de wóouomgeving en buurtgerichte
werkingen (onder andere de. introduktie
van een soort van wijkraden en wijkmana-
gers). Een tweede Sif·hoordsmk beslaat in-
\l"lileringen ill woon kwaliteit zoals de aan-
pak van verwaarloosde pandcn, de sanering
...an een oude industriele site, woollprojek-
tt,n, groenvoorziening. noodhllis\·csling
voor daklozen, enZO\'oort. Vcrder sl~al hcl
hoofdslUk welzijn onder andt:rc op de ver-
de.:n' uitbouw '1.111het illlegratil'ct"nlrulIl, de
lIilbreiding en verot-terillg van dt" hulpver-
lening ...an het OCMW, de verlaging van de
drempel van OCMW en partikuliere wel-
l.ijnsorganisalies, Ook is het dt" hcdocling
kwa onclerwijs een preventief underwijs-
beleid te voeren met de bedoeling de slaag-
kansen van de jongt" wijkbewoller.. IC be·
...orderen door bijvoorbt"t'ld de metodieken
...an 'schoolopbouwwerk' tl' hdnle.:rl'n. Ten
slotte zijn er een aantal recds he~tailnde
opleidlngs- eH lewt:rkstdlingsiniliatkven
die worden uitgebrc.:id en ondersteund 7.0.115
Vdo en Spil. Vulgt-nd jaar wordt er een te-

werkstelllngcerurum opgestart. een 'bedrijf'
dat laaggeschoolden begeleidt, tewerkstelt
en dat ekonomisch rendabele kleine bedrijf-
jes moet kunnen opstarten.

Deze aanpak ...an een veelheld van
aspekten die met achtersll"lling te maken
hebben. heeft eenter ook een schaduwkam-
waar moet immers de grens worden ge-
trokken lussen het zeer brede domein van
het str - 'de verbetering van de leefkwa-
liteiï' _ en dc:Uomeinen waar de stad nur-•maal al voor moet instaan? De stt-ttnouoe-
ring van bijvoorbeeld een buurtparking laat
inderdaad efÇl diskussie toe o ver de rele-
vantie van 7.0'1)ingreep gezien het doel het
aanpakken van sociale uitsluiting is. Verder
is bet ge ...aar niet dei1breldig dat dl." grote
linancll'k aandacht dil' \vnrdt besteed 01.111

de materiék- \l'rbett'ring van de wonuorn
ge"ing tot een ongewenste sociale vcrd nng-
ill);:van de l'igenlij]..t· dtld.:roep !cidt nc
1\'t'(IILt>l11g"lll1gzuu I\-d eens 'Ier" in w ,).1 r.
de kUIIIR'n gaan ~tiJgt:n, met .Jb genlIg d.J1
kansartru-n wordcu INdrongen «oor meer
kapttaalkrachtige burgers. vanuit ut: stad
argumcmccrt men dal het bestaande aan-
IKKI van sociale woningen ter plekke een
dergelijke C\ ulutle niet toelaat.

Participatie

HeTmee~l heikele probleem waar pro..
jekte-n 70al., hel SU mee Ie kernpen hebben,
i~ de bcougdc pnrlidlMIÎt" van dt: moeilijk
berctkbarc do('lgroep aan he.:tSif-1K.'ldd,
Traditioneel ontberen 11Ieml:11in l'en suun-
lil' van eociah- ulI~luitmg dke vorm van
soctatc orgJni\.ltie en mofuusane naar hel
beleid IOC.waardoor 71' up polmek ...1.1]..
geen enkel gcwlchr in de schaalkunnen
leggen. tiet Sif·dekrct·t garandeert de parti-
drafie van dt, doelgroep a,1I1IWI Sll-gc-hc-u-
ren rnaar hor- dit jui'l Il1{WIworden 111':('-
vuld. wordl overgetau-n aan hel I"kak 1>(" .
stuur. Dat 1,lal til: deur open voor \'1"1:1'1.111-
atic lul wilkkl'ur-:>lILlar d.· gcmccruclijkc-
o~nh.'ld ulll'Îndt'''lk 1,..,li,1 WICr-n hoc-
men zaf parucqx-n-n. liiJlo..ullll'IHlprobl("'1Il
I~ dc \'l'T1t'gl'nwl}uf(hgmg van de dol'lgf()('P
op ecu rcpn- ....ntatn-vc rnaruer. MO(; dil
gebeuren ,IIMlCparuk ulrere buurtwerkingen
dil." dl;' rol van klankbord van de buurtbc-
wonere kunnen cpeh-n. of door wijl.:kl,m-
mi(ee'i onder kidin~ van wijk managers? Er
is all evin~kl~ voor IC zeggen oni de buurt-
werkingen vtcrk hij 111."1hc!d(1 IC betrekken
daar T.ijvan onder lIil worken vanuit een
relatieve autonomie - relatief omdat ook
zij financieel afhankelijk zijn van het lokale
bestuur - de taak van konsrrukueve krl-
uek op zich zouden kunnen nemen, De
wijkmanagers blijven uiteindelijk altijd
-overhetdspersoneel' dal recnrstrceks af-
hankelijk is van hun politieke overste, In
Leuven wordt er gewerkt met sekrorlële
werkgroepen (onderwijs, welzijn, huisves-
ting) die aovrezen geven aan dl' stuurgroep.
hel orgaan dat her hele beleid utnekcm,
opvolgt en bijStuun, 111de werkgroepen
zijn ene Jllamselijke..aktoren (bewoners en
buurtorgauisaties) vertegenwoordigd. De
stuurgroep bestaat voor twee derden uil
vertegenwoordigers van de stad en hel
OCMW en ...oor één derde 'Jlrivtt-aklOren',
Konkn~d worden de buur\werkingcn (en
de doelgroep) in de.:~tuurgrocp vertegen-
woordigd door het nict·rejlrescnlalkve Riso
Vlaams Braballl (Rt:gionaal InstilUllt voor
Samcnle\'illg~()pboulv) dal geen kocpelor-
ganisalie is maar t:erdt'r een entiteil dre liet
midden houdt tu~st:n t:cn ovcrheidsinSlel·
ling en kocpelurganbalie. Dat de dialoog
lussen overheid ell 'privt:c' noodzakelijk
maar tegelijk (MIkvailk pree.Jir i$, blijkt bij·
voorUt.'eld uit de kriliek bij de gocdkeurin~
van hel Sif-bcleidsplan Ojl de gemeente-
raad. Zu 7.ouden de \vijkm.1Il~gers de be-
Slaande buurtwcrkingl'n eerder bekonkur-
reren dan nieuwe impulsen Ie geven. Een
beleid W.laraan allt' akToren van het vel(1 <_
kunnen !IJrTidlleren is inderdaad gecn
lachertje.

Hans Nccrs
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Voorstelom de wereld te vervrouwelijken unaniem afgekeurd

Tobback wordt geen burgemeesteres
Owet!' weken geleden werd in de

provincieraad vall Vlaams-
Brabant een 11009.\·'merkwaar-

dig I..oorstel ingediend. door gedepu-
teerde Gadelieve Eukelaers (CVP): in
alle äokumenten voor lIel volgellde
jaar zouden de verwijzingen "aar
persotlen (zowi!l voornaamwoorden
als substantieven) in vrouwelijke
vorm gezel worden. Voor alle nieuw
aa" Ie maken dolcumenten zou er een
beurtrol komen: liet ene jaar uitslui-
tend vrouwelijke woorden, net endere
jaar matmelijke. De provincieraad
stemde 110 veel tumult hel \.'oorstel met
grote meerderheid weg.

zo zou hc ! welzljn. He! ergste Is nog dal
he! lniriatief de bedoeling had 0111 gelijke
kansen voor vrouwen Ie promoten. Jam-
mer dat men nog altijd niet inliet dal de
vrouwenzaak niet gediend is mei goedkope
stunqes die in het beste geval op dl' lach-
spieren werken maar in de meeste gevallen
slechts de wenkbrauwen doen fronsen.

Dat de meeste mensen hel vrij normaal
vinden dat een vrouw direkteur I)f manager
wordt en dat wij hel gek vinden om een
man als dlrukrrlce aan te duiden, heeft een
taalkundige reden. In hel Nederlands heb-
ben wc woorden die mannelijke personen
aanduiden en woorden die vrouwelijke
personen aanduiden. Echter; de mannelijke
woorden zijn ook de neutr ale. Wa rineer
men niet sl>edfiek wil aangeven of het om
een man of een vrouw gaat. gebruikt men
het mannelijke woord. lIel vrouwelijke
woord dient utrsluttend om een vrouw aan
ICdulden.

Wal lOU er gebeurd 7ijn indien het voorstel
aangenomen was? Slei even dat er in het
'vrouwelijke jaar' een nieuw dokument
over de koten verhuur zou komen. Ook al
bent u dan een struise rugbY5peier van 2.04
meter, u zou als 'huurster' aangesproken
worden. En uw kotbaas zou een 'eigenares'
worden, ook al is het een kalend ventje
met een zeehondensnor die de studentes in
de billen knijpt. Rèl klin~t belachelijk. maar

Egalitarisme

Dal kan men leuk vinden ol niet maar
de I...al is nu eeumae! zo. Taal is hel voor-
lopige resultaat v...n een historische öruwik-

• I(ruiswoord
2 3 4 5 7 8 9 la I I 126

liorizontaal- I Meetkundig lichaam - TUinkruid 2 Draagbalk beven een deuropening
- Schilderstuk 3 Zoogdier - Verhoogde Stoep 4 Vogel -I'cr.;. vnw. 5 Nikkel -Indone-
stsch kledingstuk - Pers. vnw. (> Vogel - Merkleken - Opbrengst 7 Overschot - Anli·
moon - Bloeiwijze 8 Mangaan - vertrouwelijk, strikt persoonlijk - zangnoot 9 MUI.l-
lis mutandis - Hoeveelheld 10 Japans bovenkleed - Ent I] Aardt' - Bekwaamheid
12 Bijzonder groot - Opgewekt.
Vertlkaal- I Het gebruik van overbodige woorden - PeT5. \'UW. 2 Dierlijke draden -
Land in Azië - Jongensnaam 3 Agendapunt - Reeds - S]JJans schilder 4 Tennisster-
Elektrisch regeltoestel 5 Zangnuol - Afdeling in een warenhuis - kp 6 Boom - Deel
van het hoofd 7 Balspel - Opslagpl aats 8 Mannelijk dier _ hlel- Sporuerm 9 Donker-
blauwe kleur - Stad aan de Setne 10 Persoon zonder deskundigheid - Bevet- Zee-
straat lussen Zweden en Denemarken 11 Onderricht - Duitse nvier - Gedicht 12 Leng-
temaat - Voortdurend gelJlaag.

Ooor Filip De xeuaeteere

~. DE RECTOR
'W'loor MEUBELS, KLEDING, FIETSEN, HUISRAAD, •••

kcllng en ts I1U eenmaat wal 7(' i~ op een
bepaald moment. Taal is iel~ dal evolueert
en zich niet in een keurslijf 100at dwingen.
En vooral: de taal volgt de maatschappelijke
omwentelingen maar g"'OItze nooit vooral.
Wil men dus iets doen ...an de neutralhen
van de m...nnelijke woorden en de gemar-
keerdheid van de vrouwelijke, dan lal dil
moeten gebeuren vta maatsch,lppt'lijke ver-
andcrlngen en niet omgekeerd. Men kan
wel een. spelletjes spefen met taal. maar
taal gebrutken als drukkingsmiddel is wei-
nig zinvol.

Uiteraard i~hel heel goed Ie begrijpen.
zelfs aan Ie 1II000digendat vrouwen (en
mannen) ijveren voor gelijke maatschap-
pelijke kansen voor mannen en vrouwen.
Maar zoals in hel verleden al 70 vaa k is
gebeurd, lijkt ook nu weer het verkeerde
pad bewandeld te worden. \V,IOlThet loch
de bedoeling zou moelen zijn mannen en
vrouwen op gelijke voet Ie krijgen, wordt
het onderscheid man-vrouw door hel voor-
stel-Pecketaers precies benadrukt. Nocbrens
heelt de vrouwenocweging er altijd naar
g(.'itrceld verschillen weg IC werken, niet in
de ...erf Ie zenen.
•

Handgeklap

Hel Oesie voorbeeld wordtgeleverd
door vrouwen die daar in J!esl.l,lgd zijn.
Iemand als mevrouw De Ma",ght VMIAalST
7..11het nier in haar 1I00l"dhalen om zich
mei 'burgemccsrcrcs' te laten aanspreken.
Zij is burgernee-ster en vcrschlf in die mate
op geen enkel vlak van haar mannehjke
collegae. En zo hoort her (I()~ HclLdfde
geld I voor rektor Wille van de VUB en
lalloze andere vrouwehjke professoren,
managers. dtrekreurs enzovoort. En als zij
zich om de één of de andere reden toch
willen profileren ah vrouw. dan hebhen 7Jj
daOlrde taalkundige resources voor - e11
die hebben de mannen zelfs niet.

Hoe ongelukkig het voorstel ook was,
wanneer men er eens cmstig over gcdebar-
reerd had. dan was er nug wel wat uit de
bus gekomen. Nu werd 1\('1gcfllosofcer aan
ra...lkundigen.. Iermmsten of derden cve-ge-
laten en ging men in de provlnctcraad lek-
ker een potje schelden. Sprekers die enkefe
argumenten eens deflig op een rijlje wilden
zenen werden met ergerlijk handgektap
weggehoond, Hel scheelde 7.cl15niet veel of
hCI kwam 101een handgcmeen. Zlcli~ en
vooral: net wat het voorstel nicl beoogde.
Maar uileindelijk primeerde hel gezond
verstand en werd hel voorste] algewezen
mei tweeënvijftig sternmen tegen zeven, bij
acht onthoudingen. Hel voorstel om de ver-
tegenwoordiging van vrouwen billllen hel
provinciaal personeelskader op te trekken,
werd wel aangenomen.

Peter Mangelschots

van fifties
tot

se ven ties,
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modern
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$ zaekerües
.J Sinds enige lijd voel ilo. een zekere vijandig-
heid vanwege de blbhmhecartssen (in de Cen-
uale Bib) jegens mijn persoon. Helpl
.J <ken Ilanlck. blljf rustig. X zal u komen
redden .
.J China-aap
.J Lleveke, indien de ûrazlltaanse nruwtkke-
llngsbelper hel niet ziel ztnen. dan is hij oe
dikke dommerik en anders ... V~I geluklIl
Mos;.
" Hel personeel van " SIUCdankt tsobet voor
de lekkere pannekoekeu.
"Watt!) is de eenheid van elektrlcildl?
v Vodka, natuurlijk.
.J Hoc: Lnng Is een Chine~7(de uitdaging ligt
eau de redaktie)
"JUrgen, je doel me scrus denken aan parma-
hesp.
v Van ajllinsoep over broceoltscep tOl wener-
mep vanat nu IC verkrijgen op hel onthaal
van " Stuc. Vragen naar Annemle L.
"Korrektie: die container kondooms bleek
voor Banje bestemd Ie 7.IJo(Ilog steeds
M.Theresiastraat 10)
..j Bedankt Dead en Moos voor' Acdon
MUlame' en 'llle Day ol The Beast". we
komen op 16 december zeker naar de lesbi·
scne vamplerenavond.
..j SOrry, Lynn. Gij zuh d('11 humo tnoeten
kopen.
..J EI[ oneme LUI[ heeft nu een gcplestificecrde
oûerbtok. Allen daarheen.
..J nroen]e groet zusje: 'dada'dada.
..j Gekkejongen(jfyahOO.OOIll verwacht nog
altijd een benctn]e van Sar~ uil Geschlcdenis

... Jab anorher pin In me .. Jab 11
..J We zijn niet in leper geraakt. Robin 1l00d
..J 8a~Ua ol nee, Barbrella of nee. Barbelle-
la ... ik weet het niet meer. maar te wou lets
zeggen vla de zoekertjes. maar wat was dilt
loch weet, kom hel vragen aan hel omhaal
van 'I SIUC.

.J Clyde. ge moet Bonnie op ujd laten gaan
slapen want 7e moet 's morgensvroeg opstaan
om de trein Ie halen. 'Moeder'
..j Bedankt tsha voor 'Lo'l llighway'
..J Hel Grcentenbcvrijdlngsfröm. hel1\lin·
kebourersbcvrfjdtngstrom en X vragen aan hel
Stuc dat DJ Postman 'lijn plaatjes mag komen
draaien op maandag S januari,
..J Clyde, ook ik ben terug van even (heel lang)
we~eweesl. Bonnle .
..J Clyde, veel Hets. Bonnie

,J Wel Jong, [rnlsschjen] Niel Heler07 "Het
Goede Spoor": aknvneaen en onthaal voer
meisjes en jongens tot 26 j. Inlo in nCULr. gesl.
omslag via PB II 1. 1000 Leuven-s of tel: 0161
20.06.06
,J Saskia en haar Braziliaanse nichl worden op
16 december op de lesbische vampierenavond
in API verwacht.
"compuIer penuum IJ) Mhz. 16 MB Ram,
harde schrijf 1.2 GB. muhhnedla, wtndows
95, torus Smartsuhe, McAke vtmssceu
Geheimen van wlndcws 9S. luidsprekers 120
W. Prijs overeen Ie komen. Tel. na 20u: 0161
46 H 31.
" An vond nan Ie laag. Ze koos voor Ken
,J An 1'0'11jij mJjn barbie worden? Ken .
,J David Shea la~laan D.E.A.D, weten. dat hij
eind januari zeer waarschijnlijk naar t.euven

terugkomt
,J ZIn in een leuke fuil? Bullalo Tom. Kvuss.
dEUS, Htlsker Dü, Moes. Grandaddy en uw
grootmoeder zullen aanwezig zijn. U toch

I~~ WIE VAN DE DRIE??

Tien " at 118 Tie se tr~_ 88 N'aIlSEstr-a 11
Tel: : 3,70_30 Tel: 2 _7L02 'Ti:, <,2 ,Q

-:~~ ~;- '- ;. ,;

Ma,.o~. -22u. MaVr -l~u. M.- r. 9 - 191.
t Vr. '-20u. ,'Zi~) 1 71.
~ Zal $,1 -17u. ..ng f~. tijdensK:\U'M~!JjJ!:9~

"

ook? EI puur les temmes la même choset woe
17 dec. Zaal Rumba & Co.
,J Murroly Vent, Londen {niet Dxford ol ... 1
Vergeet de torgen van gistereu. Denk niel aan
de zorgen van morgen. Lach mei de zorgen
van een ander! carpe mem tjevensgemerer
,J 'Instapdag voor werkkampen in hel Zuiden'
WIl je ook } of 6 weken samen 1o:VCIIen
werken In Afrika, A1:ie of Latijns ADleru:a?
Solidarileit door vrsjwtlligerswerk. MrtT info
bij VIA, Draakstraal 37, 2018 Antwerpen, Tel.
0}1235.94.J9 (ma, di. do) of email:
viaiju@glo.be

• 11 fJ 1 Karaoke,.aVllnd. 111Ooc's Bar_ • J 11U om
20_00 u: film: 'The Verdict'. in Ab2 .• 1.'12 om
22,00 u: LiveJ~u.in Il«'s .• 1~112om 22.00 u:
soundmixshow, in Doc's,

Medlsoc
" 11112 orn 12.00 u: 24 uur van de \Vlnk. In W1nk.

Nieuw Fllosollsche Kring
• (W1I2 om 13.00 u: BroodmaalIUd.• 09112 om
19.00 u: ëlgemene Vergadering.' 09112 om 21 00 u:
Film: 'My own private idahc' .• 11112 Fakb.lr

Pedagogische Kring
• 09112 om 22.00 u' 'Whoops'·fuif, I V,V. Ttr Bank. in
Rumba. toeg. 60180, • 10112om 20.JO u; IiIUlavond~
'AlIo mon w~g',In Mlrnour, PS] 91 9J .• ]0112 om
U.30 u. Hlmavond: 'Much ado aboul norblng', In
Mlchon~, PSI91_91,' 11112 fakb.Jravond, in WaKO b-
Co,

Polltlka
• 09112 om 2f1.oo \I: onvcomcne omstandigheden, in
MTC' 09/12 om 22,00 u: proffeuavoud en uaves-
lir~ ..end, In Kallt'(', • 10112urn 20,00 u: ~wlngka~,
reel. in 1>11'( .• 10112 om 22.00 u: cocktarlavond, lil
Kdlle~.' 11/1201\1 22,00 u: IUII,in Lido,

Psychologie
• 0111]1 om 20,00 u: krllll!lall. in Shrink .• 09112 om
20_30 11:kaas" en wJjnavond, In 8,UfenhUls.· 09112
om 22.00 u: funkfLlif.UIShrmk.· 10112 om 20 JO u:
kanlm. in Paldl«l' • ]0112 om 22.00 u: nrw wave

& goIhjc Dlght,. in Shnnk .• ] 1112 lilms: 'LosI
H1ghw~y' j 19-.00)~n Fanndli' j21'00), lil PS[ (aud
M.lChotte) .• 11112 om 22.00 u. 'Oot Ocw vvn Ihe

o .ato Jaorgollg 24 1Ir. 12 dd. 8 december 1997

lB41 u FILM 'El.;uio;chr B-5Im.me!. 1M mwXtt'l'l!la Fcl Cl)
1br WboWd!. in Slua.ul. 01'1:. SCoc.

2Hlll u fUIF 'EklOtib..>lOIfuif'mtl DJ Ptl~r fol. in SUKb.u,
toq. gratil, CHg. SIUC.

DONDERDAG
1%9IEtyplMM Iilm. In ~\U""

.ndOO, L V.HMkrtdemuut)O, toq.

I ILO, "'l.Vb.um filmm\lS(um m ·nduri.
2O.lO u TEATER 'Gerard de dodwrd' dour Am~nlS-

r~iJC1lnlvm. kmtkomalir:, InVlift 2S. OIJ. AmUK"
mCP1~C.ln Iewen

Eaos
Shrinktes Nest', in Shnnk. • I~112 om 22,00 u:
presckktics interfakultair $Of\gfestivaJ.111 Shrink.

Romanla
·011112 run 21.OD u: Çocktilllal'tlnd +.fIIm: 'Casino'.
in Fak L&W, tweede verdiep, ·091120111 12,00 u:
vreelfestijn, In Fak L6-W.' 09/12 om 14,10 u:
Steüabezcek, aan Fok 1.&\\" • 09112 om 22.l0 u,
ka{aoke·~vónd + film: 'l1le List SUppl"r',in fak lbW.
tweede verdiep. • IÓ/tl om 14.00 u: jenevervoetbal.
in Fak thw. pradtkantl'r.· 141112om 20.}() u:
wljnkantus t film: 'Prêt-à-poner', in TIr JU nog •
11/12 om 1._00 u: omgekeerd fakrerord. in Fak
IbW.· 11112om 22.00 u: fUif + film: 'I.eon', 111
Blauwt' SChuil .• 12112 film : 'Speed'

Themahuis 't Stadthuis
• 08/12 om 2LOO u: 'Rif! Rail· Ken Loach'. UI Ot-
\'atk 9154.

VTK
• 09/12 om 20.00 u: Degjjnhofkon5()'\, in
BegtJnholkerk_ • 10112om 20.l0 11:Imerjarenkwu In
de lI'adibtrg. in Waaibng, • 11112om 22.00 \1'

aaesro. in Waaibr:rg. • 12/12 011122,00 11:Carte
Blanche in 2ooM.tM. in Waai!Jerg.• 14/12 Uilt22.00
u: !laPP}' HOIJ! in '1 Eli.lit in Waaibcrg

Wlna
• 09111 om lO.OO u: l1d:tl naar IW~t' k~n'·kwis,
in C200L • 10112om 21.00 u: HIm: 'TIlrh Frul!'. in
C2ooL .• 10112 om 22.00 U' Bat In ontkr Alm. }. •
13/12 nm 14.00 IJ: ooderdag. In C200G • 1}II2 om
20.00 11.OI.lIk-rk.Jmus, Ifl Paupod • 15112 om 20.00
uo casino·avood. m Blauwt' Sdlult

• Tht'Ori.· .-
_ Praklijk
• hromfieu (A3) r :-
• ",otor(jrl~(A 1/A2)
• l'cJ"f(lncn"·,,sen (ook aUlomaal) (8)
• Hlichl .... ~n (C)
• Duloh"iI (IJ)
• Irrkkl'r mf'l 0Jlli~er (CE)
• "'lIo:-n " .. r"nlun:in

• O .. !ei.linAI7.jar'rgen
_ SI)<)('iuliijl dd,'n.i ..r ""I"rijd.'n

~ (016) 22 24, 85
~ llo"dg""""'nluBn 123 - LEl.:','ENI (01(,) 25 79 62
--- /)ó.,.IIi ....l.,.," ..·t:K 56 " KESSEL-LO

• agenda Ir ~ ad valvas DOOHBEHTCOHNllLiE

Kuiluurko11lMÎe
]8,(1(1 u EETMAAL ~~lruI:rn.ltln1l:"Candk

light Iinrr" mrt ~.ij!jeI. iII A1m12. kq.grollll, OIJ--10_00 u FilM ..tULlP' van W_S ~olI1DyU.1o SIJKU.1l. 0IlI.
SliK,

l(1}O u DANS 'l'iU pur' v,n een \',n GofJ' m SchoowoolJ. ov ~ ,

1OfI.4SOmO. OI'J. KClnJvm
10,)0 ij RLM 'RIbid (ifiJlIlÎ(S' ~ grirzr&d mi

Emm.mud Km<)'lI. in \'I.ums IilmmkRIIIP m ..archId. L

VaIldrrkdmiuuc)O, tors- S011OllO.org.lJIiiIM filmmu·
scumm ..roud,

20)(1 u DANS Tlir pur' VIP sen VJn Gofp, in Schou .. 'bu,,"
\O.g, 4SOIlSO. org. KCLeuven

20,)0 u KONSEKT mFJ MO"ielOneICrNenl in StuCUJL

Ol&- nue.

VRIJDAG
KONSERT Food reeene T,~.,j"-,jy Room I s"im Dil:

tQu.l6ly1fooK'11R(lOIII2; lukt SbJ.r (er, ..ity, UK.
PtKtllog. NO\'l Mme). In \'.w! 29.L OIJ. Food 500.

19}o u fiLM 'D1,rn. ~1IIkn. Jaren' Vin Bic Bor,t.m, In
SluaaaI. 01'11. Stil(.

lO 00 u KONSERT ·B"hm. ën ScbulN-n' door' Rubio KW'I'
Itl & P,ul Komen. pi.lnofon~, in scttou"lIurg. 1«tI.~.
0?l- KCLeuven.

20 }O u TEATER 'GC'f.rd d. clochard' door Amu)l:mcnt;·
Ir" .. Ltu ....n, hl1olkomrdr., In \'""n 2~. Q'S, AmulC"
mrnhlr'I~,I.c'l\'rn

2100 u ftu.t 'Hrl P"-idij" van Rudolf Mel!ddgh, In Sw.·
u.:rl, <K1I SluC.

n,}I)uFJLM K'-':IULvl:K>otOmènbtd·v."n \'~J\n~JL

Bergt, In SrlLwal. ol}l.S\Uf,
24,00 u FILM 'L'arnant ,Ir md mJrMn' \,.n P~lricrT(»'t'. in

Stul'L.t.1l.org 5Iu(.

DINSDAG
20 00 u F11.M 'ThaI lllihi in Rio' v.n lMnl Cwnmilli\. in

SlumaL 0fJ. SIUC,
20.)0 u TEATER 'Good BOOd .'CI}'!IOOd' vim BAK'lru~,

UI Vlinunll'1lltr,.t, 011, SJ"'_

22.lO u ALM 'CMmta M"anw. 8.nu1ol> 11111)'1MuJro<' "'"
~~ .. 5InrDIl"'5-SWt.

WOENSDAG
1\ 00 u KONSERT Uur Kullullr, julIL:ooK'n!MI K, Ddoon

Trio tP lot TUrner. in Schoowburglo)'rr,1<XlI.",,!~(KI.

• II/! 2 om 12.00 U' Sloc v~n de etsterne evahlalle
van de ocseoe ~Iudies. in achere verdieping Vin het
Erasmu)hui,.

Germanla
'IOI12gratlsvillkursusdltn5I,infaklbW'10112
om 20.00 u: Film; 'Th. Fiflh Element'. in MSI 03.18.
• 1"12 om 16,00 u~ltl(rdif( namiddag. in ekspouaJ
L&W .• 15/12 om 20.10 U' pla)-Nckshol\' met ener-
pany. In BI.uwe Kater,

HISIoria
• 09112 um 2000 u' -gtue VeIvei', In MSI 0).13,

Kilo
• 011/12om 1400 u: T:tpnamKidag. in F~~bar
l('neren.· 09112 om 2100 u: PV in 's Melel'SSltaal5.
• 10/12 om 20.00 u: Leljng: 'De Sier van Betkhrm,
Chronologhche en hlsronsche ~(htergr(>lIdtn rond
Chn51U)' gt'boone' donr prof. 11.nauten. in MS\. •
11/12 om 20,00 \I. Kamus, IROnder de Toren (vena-
melen oon:t'1 MSI), • 15/12 OIJl 19,)(1u: vlaamse

avond, in de Pak

LBK
• 08112, om 20.00 u Kel'StkdnlUS: In Duivenbond.
t00:8 2S01)00 .• 09112 om 2).00 u: dhronighl. In
Gn{)f~· 11112 om 21.00 \I: prollentap. in Gnorgl.

Medica
• 08112 om 20.00 u: IfIt'nlie(kon5(n. In POS .• 09112
om 20,30 u: AptrluefkOflS('n, In PDS_. 10112 om
20.10 U' ThelN·avond Roctnn'1lIC psydliatrir, in AG
2.• 141112om 22.00 u: 'Preak & Craubone·. in Doc't.

ZATERDAG
KONSERT Food Drtp HOIIIoI'CuÎ5Inc' Room I: 0'10&

R~ph~rlIDrum & &I~)/ Room 1 pomestc ûppdlo
lGl.!'JOW SchOli.lnd. Sub (lub). in \';l,jn 29,. ll'lI Food

""19 )0 u FILM t.mJnl Ik lOoIm.llOoIn' v~nPdlrkr T~, In

Stua..ul 0IlI' SIUCen Leuven Kon
lO 00 u TEATER 'Ik! wme IY-lrd' van brt Oprrnlegm'l-

KhJp Aquila "J~1Iot In Khouw~utg. 1«tI
~1400llOOll j.(I. 0IlI, K( Leuven

2100 u fiLM 'Oillm, Maandrn. jaren' van Bil' 8oel'k~ll'I.in
SllK'LIJLorg SIUCen LeuvenKon,lzic.oaruketm \'rlo)

22 }O u FILM Hft PM.dijs- '~P RuOOlrM~td;tgh. onSIur,
uaL PIJ!, Slurcn li'uven Kon_lzie anrlel In \'(tol

l4 00 u FILM 'xeer uw hooi om en ~od'\'~n O. Van nen
Der),,,,.in SlUo.ul. ur~ SIP' en LèU\'tn Kon_jó" dnikrl
ItL 1','101

ZONDAG
1100" KONSERT '0", i~~hd'JJrn .~n krnolekiJn'. K(I')I-

mUlJd. \.,,, 1100 IIH 1700 door Vkr or'n Rr~ C.pill.

FLuncll(J & Ew,IJ Ikn\t)"è. HI\'~intbd. U\ 1ta[1I'l

Rom~~ni.ePoon. lflt'5, 200. arg. KCI.cuvcn
IS,OO u TEATER '1t'J" ,.n f.ont C,~,b,In W'S.hu)1.I"'1;

4SO/J50. org. CuilUJ~1CentrumI.cU\·~"
1800 u TEATER 'So.op n!CI T,~" VoInRod V~rm.n. .n

SntleraaL urg. SLIK
2000 u fiLM !loc: Gtbludrl Skla.Jon",,-.kr' van \\'omWrn·

d(I'\..n SIuouL "'l 51\1( tllC .nlkel In Vtlnl
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Gui Polspoelpresenteert 'Leuven Centraal' in de Muntstraat

VerllieuJving

gaan we er ook !o:t'brUl~ van maken Zo
hebben we er OH't gel\\-ijleld (1111't'I~ Ie
doen over Ann Veronica Janssens. Ze hedt
zopas de Blanlin/Evrartprtls. de I..uhuurprij~
van de KV Leuven gekregen voor haar
drjedlmcnslönelc kUII~t.
VeIQ: Nu IW het pro:Jr<II11mu 1'0<)',It eerste kur
hebben gezim. \,,//1 al me/Uil Je 1II,'uwe uill/pak
op. 111 l1!'fgdijkill:J mn de kululllrprogf/Ullma's
vall TV2 1.:(1111/ Clmvo:lSvtotter OVl'r.De [armuft <'/I

durr "lUI I.eUlTIIC,mf,IQ/" '';1'1/ aUlltrd./.JII}k.
Torh lijkm juilit mh"UdtilJk 1101Ie sdnpprrm
IUSUII oud en meuw?
polspoel: Inderdaad. met hel gevaar dal je
lussen twee uodcn valt. In de klas~leke
'rvz-kultuurprogramma's zoals Ziggural.
Afliche en Tekens bereikten we 50000 .i
60000 kijkers. Maar wc raakten nicl verder
dan hel selekte kringetje van gespeclallseer-
den en gelijkge<ilemden die enkel program-

ma's voor elkaar maken. Op die manier
maak je in feite dure programma's voor een
klein publiek. Natuurlijk begon men zich
daar vragen bij te stellen con beeft men ge-
kozen om de drempel Ie verlagen, zowel op
vormelijk als op Inhoudelijk vlak. Maar
vernieuwen betekent ook rtstko's nemen.
Als we nu streven naar 150.000 kijkers. is
het niet voldoende om er 100.000 bij te
winnen; volgens mij haken je 50.000 vroe-
gere kijkers eerst af. 'retevtste maken is een
werk van Iangl' adem en betekern niet op
een berekende manier anllprogrammeren.
Je kan beter een programma maken, het
daar zenen, blijven doordoen en hopen dat
hel Jukt. En vooral heel hard je best blijven
doen.

Schoondochter

Veto: Bm je ery btli:J mn kijksijftrs?
Polspoel: Nee. ik ga niet meteen de och-
tend na de uitzending de kijksijfcn opvra-
gen.
Veto: Het eerste ;t~ in de uit:mdin9 WOU teil

urinig opll.,'Ïndmdolldtn!'trp. Jt rprahmt de
:D01Ien schoondochur van de schildn- Gustaw
van de Won/ylle. Op het einde int ..rvinvde je
Frttk de Jongt, iemand die /lal/UTr a.lHs/wil bij
hn CanVóUlmago.
Po15poel: Van de woesryne hebben wc wel
vanuit een aparte hoek benaderd. De over-
zichtstentoonstelling van de schilder heeft

de laJtile weken veel media-aandocht ge-
eregen. Zijn Iamrhe betwijlelde de ('chthrlu
van één van de ternoongevreld ...werken.
leuke rel natuurlijk. Door hen in het pro-
gramma uit Ie nodigen. kregen we on mld-
dclhjke toegang tot een breder publfek
Zouden we daarentegen van de woestvue
meer inhoudelijk benaderen, dan kan Ik de
grafiek van de kijksijlers op de achierkam
vau ten bierviltje tekenen. Het grote pu-
bhek wil niet weten war en hoe hij scbu-
derde en welke zijn drijfveren waren. Ikt Is
en blijft een praatprogramma.
veto: BliJ! Jt dan IIICI rond Jt rOl Jr.l<llm?
Kan jt in cm praatprT!!Ir<lmmadr rumfir ~'an
tUIISt (11 kwltuur b(tlilJ(rm?
polspoef Als he! de bedoeling Is dat een
deskundige een deskundige ondervraagt.
dan neem ik ze dal niel kwalijk. maar dan
bedank ik voor de presentatie. Jarenlang

heeft men bij TV2 wel deskundigen aan-
genomen. waardoor kultuurprogramma's Ie
moeilijk en te gesperiahseerd werden, Daar
zit men nu een beetje mee. Nu TV2 met
Canvas een endere weg is jngeslegen,
wordt de posure van die deskundigen pro-
blematisch. Een aantal van hen is wel te re-
cykleren_ Onze- eindredakteur Jacky Claeys
was bijvoorbeeld jarenlang een grote naam
in -xunsueken'. Ik zit nu aan hem gekop-
peld en dal valt perfekt mee. Mijn uitgangs-
punt Is een goed verhaal en iemand die het
goed kan vendien en waar dat dan over
gaat dat lmerësseert me niet.
Veto: Omdat jt kultuur zo brud zitt?
Pols poel: Voor mij Is Freek de Jonge even
goed kultuur als Geert Van Istendaël. Ook
de Beatles en de Rolling sicnes behoren lot
onze kultuur en zijn de roots voor een aan-
tal dingen die nu nog gebeuren.
Velo: We kennen Gui Polspoet als jowma/ilt en
voetba/verslll!10ever.Waar haal je de kulture!t
bagage om 'Leuven Ct'n"aal' Ie prt1mttrtn?
poLspoel: Ik kom niet uit de kunstwereld.
til Leuven heb ik ingenleur-archltekt ge-
studeerd, Maar ik heb steeds een brede
belangstelling gehad voor alles wal er ron-
dom mij gebeurt. Zo lees ik dril' à vier uur
per dag de kramen, zowel over voetbal en
ekonomie als over kultuur en pollriek. BOl'"
ken lees ik echter zelden. Iemand als Geert
Van tstendaet interviewen is voor mij geen
evldenne. Ook hel gesprek met Freek dl.'

"De kommersiële zender laat de broek toch altijd
-_. -

tien centimeter lager zakken"
Jonge lag !lÎCI ~'OOJrJe hand. Hij durft zfjn
eigen show op Ie voeren en dan zu je er als
prcwntatnr HJ()r aap bij. Die man is zo
su-rk. die speelt je zo uit je progrernrua.
Maar hU was een eu al sjanne en wat hij
7('i Wil) heel moot.

veto: Wt lt/er~H dwdelijkt een W7schui\1'''.'1
1',lII 7YZ Il(ur CalH·as.Loopt de e rura!lr/mtt
Jt Wrl1leWlfl'18 VUilTV1 drie maal/dm gtl"dtIl7
Pol~poel: Dat zic ik nlët zo. TV1 is vooral
op 7uel naar n:c:I\ij~rs. Dat is misschien
een eerbare doelstelling maar ik denk dal je
dan verkeerd bezig hem. Je wordt loch al-
lijd geklopt door de kcnunersièle releviste.
VTM eu VT4 laten de broek altijd nog tien
centimeter laller ukken. De openbare om-
roep wil wel mee in de tendens van steeds

slapper en platter. maar behoudt toch nog
altijd een zekere schroom. Zo ben je altijd
een Imitatie en altijd tweede. Eigenlijk
moet je dan een andere weg inslaan. Maar
mensen zijn al jaren bezig mei bel opnieuw
uitvinden van televisie en ik ken er weinig
goede voorbeelden van.
Veto: Wtlkt rol ziet u don voor Catll'Ol in htt
medialandKh/lp. n/lOlt dr ki!mmrrsiflt zrndtTS?
PolspOt:I: Het uitgangspunt bij Canvas is
dal wc hetzelfde blijven brengen als vroe-
ger. maar op een veel toegankelijkere ma-
nier. Daarom geloof ik op lange termijn
meer In een Canvasprojekt. Toch blijft het
roeken, tasten en eksperimenteren. Daar
ben Ik niet alleen mee bezig. Nlc Bahhasar
doet dat ook met zijn programma 'Dood
doet leven'. De toekomst van de openbare
omroep In hel algemeen zie ik pessimtsusch
In. Ze zal op langere termijn teruggedrongen
worden door kcmmersrëte zenders zoals dat
het geval Is In Amerika, Daar brengt PublIc
Broadcastlng System, vooral met overheids-
geld. schitterende televisie .. maar russen de
andere zenden hebben U' slechts een toe-
voeglunktle en bereiken minder dan tien
procent van de kijkers. Als openbare om-
roep moet je datgene brengen wat andere
zenders niet tonen. En dal rs het eeuwige
dilemma: je bent met een massamedium
bezig waar je geen massa mee bereikt.

Sofie Overstljn!l
vércruque Patreeuw

•

oriqe week werd TV2 om-
gedoOI)t tot canvas en
teesnet. Terwijl Ketnet
op telt jong publiek
mikt, hoopt Canvas eer-

der de bewuste kijker te
bereiken. GIl; Polspoel Itllln de pre-
sentatic 1'(1/) ëén va" de canvaspro-
9rammll~ç voor zijt! rekeni"g. vanuit
eelt antiekwinkel in de Millttslraal
brenqt hIJelke week 'Um'en Centraal',
een praatprogram"", over kultuur in
de brede zin van tset u/oord.-

-

De nieuwe aa~pak \\erd al lOet de eerste
llve-ultzendlug duidelijk: vlette gesprek-
ken, kone reportages en elke week een
centrale gast. Pelspoel interviewde afgelo-
pen dinsdag de loon en schoondochter van
schuder Gustave van de woestyne. sprak
mei Geert Van tstendael over zijn nieuwe
roman t"1JSlo1JgJt·crtn Frl"el. de Jonge in
zijn programma IC I.riJ~cn De gesprekken
werden .llgcwl)~eld un't rep..mJIlÖ over
on!o:<;<wollckUll~l~'I1,lar~ Centrale ~iI~1\.111

de eerste 'Leuven Ccutraöl' IIl'ru cnvernu]-
{klljk l')IlI~ jobback Preeernator Gul Pol·
\1)01"1wa-wl'\'rt'd~'n; -uuv.cfueu lijn we zelfs
k-tv k qt'rJ.. l...·!'u!\Ilt"u·
Veto: l1',um'm \I'<"rl.. i.' 1'1>."JII!'rl','1r'!I1lnhl (lP
/d:<llit"_?
Pol ...poel. Er waren bij dl' BRTn l'CIlVOJlI-

dltl\w~ Joll',·n)tudIO)'~meer ter l...·)(hll..~ing,
_\I<lilr t], \ und 11<\ wel leuk om huucuvhurs
IC werken. Op I"kati(> werken j, reetuuçch
g"]len geen t'l idcnth- maar het t>1t"Ut('10.').;
\,.or.I.-I(·n lkl k\IIl~!mallgt' van een crudie
maakt her mUl·lh,).. een lnueuu- sfeer u-
~ft·..r('n. Kljl.. 1I.lJ1 hel programrua \al1 Ben
é:rJjmNi(-~\\,-;: \f:i.intl.1~.rhdr,J_ mJ PI';:'
teeu in dt· )lUdu. hl'! gt'lellige \'0111 een
hUlü:3.Iller "p IC wekken. tets wal wij 011111>-
matlcch hebben. Pluv. de );rt)tl' rernen van
ue anud,wmkd geven on, een dtrekt ken-
lah JUel het jlublid.,

Antiek

Veto: \Va,In'''' dan precies JtZi' nntiekwmkrl?
Polspoel: OnZ(' eer~le keuze wav clgel\Hjk
De Ark JÎl' neg vnor Antwerpen '93 gc·
diend hedt. Dal wu schlucrend geweest
lijn: een praarprogranuná vanuit de Klazen
kooi (lp het voordek. Na lang roekeu von-
den wc De Ark terug in «rern-wmebrcek.

"Ook het gesprek met
IFreek de Jonge lag niet voor

hand. Die man is zo sterk,
speelt je zo uil je pro-

Maar omdat de eigenaar afhaakte, hebben
we In augustus voor deze antiekwinkel in
Leuven gekozen.
Veto: Jt programma hut 'Lrwwn çmtreel'.
Staat Ltulltn ook «""oal?
Polspoel: Centraal slaat eigenlijk op een-
trnlltelt in de stad. MeI De Ark waren we
ook niet In Klein- wlllebrock gebleven.
maar naar Hel Eilandje in Antwerpen Cen-
trum gevaren. Deze beweging naar de kij-
ker toe ~Iui! aan bij wal hel programma en
Canvas willen doen, namelijk de toeganke-
lijkheid van de kulturele programma's ver-
groten, Dal doe je nlet vartop de boeren-
buiten of vanuit eenkulruurccnuum. Dal
we her programma opnemen in Leuven
kan in zekere zin wel een rol spelen. Als
ons hier onderwerpen worden aangereikt.


