
MLB, KVHY, NSV en Thomas More-genootschap geschrapt

Vier vrije verenigingen niellanger
geSUDSldieerd via Loko
epde a/gemene vergadering

(A V) van Krin9raad is er af-
gelopen vrijdag beslist over de

subsidiëring van de vrije I;erenigillg-
en. Deze vrije verenigingen kunnen
eelt deel van hun kosten vergoed krij-
geil als zij suksesvat de vooropqèstetde
procedure (zie kader/je. p. 4) doorlo-
pen. Elk jaar opnieuw leidt dit lol
verhille diskussies Ol'er het al dan
niet toekennen "all financiële midde-
len aan deze of gette organisatie. Dit
jaar ka" me" echter gfwogen \'011 een

ii"'''1I "e
gekeurd worden, zijn lil' maar
vier op d/l:erenÎgingell afgewezen:
het KlJIOliek vlaams Hoogstudenten
Verbond (KVHV). het Nationalistisch
Studenten Verbond (NSV), de Marxis-
ttsch Ieninistische Beweging (MLB),
til het Thomas More-gellootschap.
Meer dan waarschijnlijk krijgt deze
afwijû"9 tJog een staart.

"Kringraad is tegelijkenljd wetgever en
rechrerlfjke macht inzake FKK, zoiets Ir
bolsjevisme", aldus Frederik Pieters (preses
van het KVHV). TIjde,"!s de AV van Kring-
raad zat het er bovenarms op. Dat het erger
was dan de andere Jaren komt omdat de
kringen dit jaar bezwaarschriften mochten
Indienen los van de acht criteria waar de
twee werkgroepen zich over moeten uit-
spreken. In het geval van het KVHV leidde
dal lOt twee bezwaren. op grond waarvan
het grootste deel van de kringen hel onge-
past vindt dal het verbond nog subsidies
ontvangt vla Loko. Enenijds wordt hen
verweten de umversnenshauen op een on-
geoorloofde manier gebruikt te hebben
voor een aklivitdt: het KVHV zou de Hal-
ten aangevraagd hebben voor «1"1 model-
clubavond. terwijl het in werkelijkheid om
een karnes ging. Volgens preses Pieters ge-
bruiken de kringen dit argument uit jaloe-
zie omdat zijzelf de Hallen niet mogen ge-
bruiken: -ne KU Leuven heeft dil probleem
gekreêerd en niet het verbond: -

Hel tweede bezwaar was echter van
doorslaggevende aard. Nog steeds gebruikt
het KVHV bij zijn jedenwervlng het sys-
teem van de postassignaties. Ouders van
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eerstekanncrs krijgen een postbode enn de
deur met het KVHV-tijdschrilt 'Ons leven'
en de vraag 0111 250 frank te betalen. veel
ouders nemen op die manier - onwetend
waar het precies over gilat - ceu abonne-
men! op 'Ons Leven' VOM hun kmdercn.
Vooral Medica. de Psychologische Kring en
Politika bekritiseerden die mlslctdcndc
vorm van ledenwerving. Hel verweer van
het KVHV dat alles rechtgezet kan worden
met één telefoomjl" deed volgens dl' kring-
en niet ter zake. Primo omdat het om een
kJein bedrag gaal en men meestal niet eens
de moeite neemt om het recht te zenen.

ten met de inzameling van klachten daar-
omtrent. Dat het KVI-IVer verder op wees
dal de beslissing voor deze posresslgnaucs
nauonaal wordt genomen en dal zij betreu-
ren dat de post niet in het weekend werkt
- zodat dl' studenten zelf kunnen besllsseu
omdat 7e dan thuis 7.ijn - vergoelijkt deze
praktijk niet voor de kringen.

De situatie werd helemaal hachelijk
voor het KVHV toen 7.1"niet wilden pnjsge-
ven waar zij de adressenlijst van de eerste-
kenners vandaan halen, 'op basl~ waarvan
zij de asslgnarles verzenden. "Als je hel
adres van een goede sponsor hebt. ga Je dat
ook niet pnjsgeven-. was de uiteindelijke
repliek van preses Pieten op het verwijt dal
ze onmogelijk op een weueliJke manier de-
ze IIjsl kunnen kr1Jgen. Het KVHV krijgt
geen subsidies meer want er werd eenen-
twintig maal tegen gestemd. drie keer voor
en één. onthouding. Tegen dl" praktijk van
de postassignaties wordt al jaren geprotes-
teerd door Sociale Raad. enkele kringen en
Veto: nu hebben dos ook de kringraadver-

. tegenwoordigers massaal deze gang van za-
ken afgekeurd.rEen rechtzaak beginnen,
brengt ons op een jdee", repliceerde hoof-
dredakteur Frank Judo. van 'Ons leven' op
insinuaties in die richting.

Zuid-Afrika
ook de Marxistisch Leninistische Be-

weging (MLD) werd met een vrij ruime
meerderheid, vijftien regen drie, her recht
op subsidies ontzegd. Hen wordt ideologisch
revisionisme en rekuperatie van betogingen
aangewreven. Een kringvenegenwoordlger
van Eoos verweet de MLB op gespreks-
avonden historisch bewezen tenen Ie oru-
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kennen en deportaties goed te praten, ver-
wijzend naar de stalinistische achtergrond
van dele beweging. Clo eerneussen van de
MLB verdedigde de beweging door te stel-
len dat het "ln de btsrortsche kontekst be-
grijpelijk is dat er mensen werden geflkwl-
deerd, hoewel iedereen recht moet hebben
op leven." VOOrtSverwees ze naar de rou-
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ten en overdrijvingen In de Westerse pers
over het aantal slachtoffers van het stalinis-
me, ondermeer bij de berichtgeving over
h"t massagraf in Timisuara.

Medica hekelde dan weer het feit dat
de MLB betogingen van haar en van Lolo
rekupereerde om andere standpunten naar
voren te schuiven. Konkreet ging het hier
om een betoging van Medica die de MLD
indertijd aangreep om tegen een toelatings-
eksamen Ie protesteren terwijl de organise-
rende kring een andere mening verkondig-
de. Ook deelde MLB brochures uil over dit
onderwerp terwijl ze lieten uit.schijnen Me-
dlca-staudpumen te vertotken. Dal het VRG

vervotg 0" p ...



• lezersbrieven
Alle lezersreeknes kunnen bezorgd worden op hel redakticaelunanu.l-iu Ik

-s Mèiermra.u 5,3000 Leuven enmoeteu vóór vrijdagnamlddag 16.00 u binnen ziJn.
helst op diskette of vla e-meu vcIO@\lclu.SludeJU,kuleuwn.ilc.be.

De brieven moelen betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen ol op
Leuvense [srudcntcn-jaktualiteit. Anonieme brieven komen eccu In aanmerking; de
schrijver moer steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken. Slfi'hts uIIzonderlijk.
en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze weggelillen worden In veto.

Brieven die langer?:ijn danl400 tekens- (spaties Inbegrepen. Wd.1overeen komt met
± L5 gelikte blädzljde met dubbele interlinie) worden in prtnctpe ingekort. De redak·
Tie behoudt aich hel recht voor brieven nlel Ie plaatsen.

Incognito
Een lezersbrief in Veto 15 was undertekend
met Sleven Greenwels. eerste kan psycho-
logie. Uit onderzoek dal op onze vraag is
uitgevoerd, bleek dal Studentenadministra-
tie niet op de hoogte was van ene Steven
Groenwals in eerste kan psychologie. Rara-
ra, waarom wil deze brave jongen niet met
naam en toenaam (en organisauell] in VeLO
staan? Ik schrijf deze reaktie In naam van
SJW, een jongerenorganisatie dit opkomt
voor een demokratisch socialisme en zowel
het SP-schijnsocialisme als de stalinistische
eenparujdlktatuur vcrwerpt. Wij onder hou-

den tevens goede relaties met Militant
Links en met de anarchisten uit het Leu-
vense.

Johan van den Broek,
SJW,

eerste kan EW.

Papier hier!
Naar aanleiding van het artikel 'Keurmer-
ken in de paplersekror' in Velo 16 hadden
we graag even gereageerd. We stonden ver-
steld van de opgesomde spcofikaties in
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verband met het in omloop zijnde papier.
Hoedje af voor her geleverde speurwerk.

~ vrije tribune
De vrije tribune kan bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de 's Metersstraat 'i. 1000 Leuven en moet vóór vrijdagnamiddag

16,00 u binnen zljn, liefst op diskette or e-mail veto@veto.student.kuleuven.ac.be.
De vrije tribune staat open voor iedere persoon of organtsane die met redelijke argumenten een standpunt verdedigt of een

gefundeerde mening formuleert. Het standpunt kan vrij aangebracht worden. De r'ersocn of organisatie is volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de inhoud en kan steehts één ma al per jaar een vrije tribune krijgen. De vrije tribune wordt steeds ondertekend met
naam, studiejaar en volledig adres, en is onder geen beding anoniem.

Eventuele reeknes op een vrije tribune worden uttstunend gegeven via lezersbrieven.
De vrije tribune wordt ofwel integraal otwel niet gepubliceerd en is niet langer dan 7.000 tekens (sp aties inbegrepen, wat

overeenkomt met ± vier getikte bladzijden met dubbele interlinie). Oe redaktie behoudt zich het recht voor de vrije tribune niet te plaat-
sen als aan de criteria van redelijke argurnentaue. een standpuru en gefundeerd zijn niet strikt voldaan wordt.

VAO's; de juiste prijs?
Ondanks mijn sympathie voor de- demckratise-
ringszorg van de studentenbeweging, wil ik loch
enkele kanttekenjngen make-n bij hun standpunt
over het inschrijvingsgeld voor de-YAO's, Hel lijkt
me namelijk zo dat de studemenbeweglng iets
teveel de demokrarsedng als dogma gebruikt en
de onderliggende socaal-ekonomlsdie realiteit
daarbij over het hoofd ziet, Naar mijn bescheiden
mening kan de door de studentenbeweging ver-
guisde' Amerikaanse (lees ekonomische) logika'
wel een interessante bijdrage aan hel debat bie-
den. UjtgallgSjJunt daarbij is dat we de problema-
tiek bekijken in een bredere maatschappelijke en
ekoncmsche kontekst. Paradoxaal genoeg ziel de
studentenbeweging in haar anu-ekonomsrne op-
stelling een aantal belangrijke hedendaagse sociale
gegevenheden over het hoofd.

Laten we er name-lijk van uiigaan dat we
niet in een universitair vacuüm leven en dat dus
de studie ook (maar niet alleen) een voorbereiding
is op het latere beroepsleven, Uil analyses van de
arbeidsmarkt blijkt dat scholing heel belangrijk is,
Iemand met ee-n universitair diploma heeft meer
kans om een degelijke en goedbelaal~e job te vin-
den. Dit geldt a fortiori voor mensen met een dl-
plcrna voortgezet akademisch onderwijs.

Wie een YAO volgt, koopt met andere woor-
den zijn of haar ticket voor de geprivilegieerde,
goedbetaalde en hoge- funkties op de arbelds-
markt. Het 6jkt mij dan ook wel gerechtvaardigd
dal die-mensen voor hun tickel ook de juiste prijs
betalen. Ik vind niet dal iedereen voor iedere VAD
hoge inschrijvingsgelden moel betalen. Maar tOCh
tenminste zij die opleidingen volgen waarvan hel
rendement kwasi zeker de kost ovef'itijgt (bv, een
Masters of Law),

De 'Amerikaanse logika' toont hier zijn posi-
tieve, ja zelfs rechtvaardige- eûeken. Delalen wie
het toch (nu ol later) betalen kan, Het gaat hierbij
niet om het vertand tussen de kwaliteit van een
opleiding en de prijs, zoals de studemenbeweglng
verkeerd stelt, maar wel over de verhouding tus-
sen de opbrengst van een opleiding en de prijs er-
van.fk vind dat voor VAO', (niet voor umvemtai-
re besisopleidlngen] zo'n eosr-beneût analY$t mag
gemaakt worden, Het standpunt van de srudeu-

tenbeweging dat de inschrijvingsgelden voor
VAO', niet hoger mogen zijn dan die van baslsop-
leidingen omdat de trend in de richting van meer-
dere diploma's gaal, meer net omgekeerd woroen.
Net omdat wie meerdere diploma'S verwerft, ster-
ker staal op de arbedsmam, moet de dcmokrau-
Scrin~ijvN in de eerste plaats gaan naar di~gcnen
die nog een ~in moelen maken van hun eerste
diploma. Het sponsoren van maatschappelijk ge-
privilegieerde posities onder het mom van demo-
kratisering lijkt mij pas echt absurd. 'ja, maar het
terugverdieneffekt geldt alleen voor een aantal
richtingen zoals ekonomie en rechten, nier voor
mllsikologie of filosolie: Juist, maar we mogen
ervan uitgaan dal de Universitaire overheid a lor-
tiori ekonomisch denkt. 300.000 Bfr. \1001' een
voortgezette opleiding wijsbegeerte, is op z'n
zachtsi gezegd een riskante investering. Daarom
tal de vraag naar zo'n voortgezette wijsbegeerte-
opleiding op weinig inschrijvers kunnen rekenen
en zal de universiteit daar de financiële drempel
Lager moelen leggen. Er valt bovendien lets voor
te zeggen om de opbrengsten van een aarttal eko-
nomisch ~terk·gewaardttrd~ richtingen (MBA.
Masters of Law) te gebruiken om een aantal eko-
nomisch ondergewaardeerd richtingen [muslkolo-
gic, wijsbegeerte) met te ünancteren. Nu blijft
300.000 Bfr een grote som, die niet veel nudemen
zomaar kunnen neertellen, Waar de unlverslteir
dan wel voor kan zorgen, zijn goedkope leningen
of zelfs no-job-pav-back mechanismen. Dit lijkt
mij een veel realistischere en ook demokratischere
eis dan voor iedere VAD 18.000 Bfr als plafond te
willen bchouden.

Laten we er, ten tweede, van uiigaan dat we
niel in een buJgel1air vacuüm leven - de recente
onderwijsbetogingen kunnen als bewijs gelden. Ik
begrijp dat het voor de studentenbeweging moei-
lijk is om te stellen dat minister vandenbossche
het geld voor het ondergewaardeerde basisonder-
wijs maar bij de universltëiten moet halen. Noch-
tans, vanuit demokratiseringsoogpuru lijkt nûj die
gedachte wel steek te houden. Ik vind het dan ook
nogal arrogant om, op hel moment dal basis- en
sckundair onderwijS legen een budgeuenngsdruk
moeten aankijken, de universheiren evennes gaan

zeggen dat het behalen van een tweede of derde
diploma absoluut zo gratis mogdijk moet zijn. Hct
Is natuurlijk de taak van de studentenbeweging
om de eigen belangen te verdedigen en dJI af en
toe 'minder braal' in !xtogingen te laten zien-
een niet te onderschatren reden voor deze bere-
gmg als ik de VETO lees - maar in lijden van
NPC en politieke vernieuwing zou het pas echt
revolutionair zijn om het korporaûsme als sociale
politltk te doorbreken. Het 'mobiliseren van de
achterban' rond hel thema 'we gaan meer moeten
betalen' getuigt niet echt van veel verbeelding."
lenzij een 'btefuukkendemokrausenng' het doel
van de studemenbeweging is.

We leven, ten slotte, niet in een mantschap-
ptlijk vacuüm. Demckratisering van het onderwijs
blijfl een behartigenswaardig ideaal. Oe metoden
van de vorige decennia lijken mij daarentegen wel
aduerhaald. Nieuwe uitdagingen als de- globalise-
ring. de evoïuüe naar een informatie- en kommu-
nlkadesamenleving. de flexibilisering veranderen
het kader waarin ons onderwijs en onze demokra-
tisering ingebed is. Als studenten in het gesloten
vlaarideren moelen we leren leven en denken in
een open en dinamisch Europa, Oe roekomst van
de huidige studenten zal sterk bepaald worden
door de mate waarin we voorbereid zijn op die-
evoluties. Als VAO's zo'n voorbereiding bieden,
dan wil ik daar overigens gerust 300.000 Blr. voor
betalen, Hel debat over 'the Global Universüy'
waarover reklor Oosterlinck sprak in rhe voce.
moel nog beginnen. De al dan niet open houding
van de studentenbeweging ten aanzien van deze
nieuwe maatschappelijke uitdaging zal op termijn
veel meer de legitimiteit van de studentenbewe-
ging bepalen dan hel al dan niet op de been kun-
nen brengen van 1000 srudemen. De keuze is niet
tussen een Amerikaanse of een sociale logika, de
keuze is tussen een oude Europese sociale polltlek
en een nieuwe Europese sociale polhlek.

Jan Cornillie,
EnJge kan Ekonomlsche

wetenschappen.
Centrum voor Politieke Vernieuwing

We geven dus evenzeer graag toe dat we
dergelijke gegevens nooit zover hebben
nagetrokken en duidelijk llchtgelovtg de
informatie van onze Icvcranclers hebben
geslikt in verband met wit papier. Daar hel
nooit re laai is om je leven te beleren, is het
dan ook onze bedoeling stappen te onder-
nemen om op het juiste spoor te-geraken.

Er blijlt evenwel een wrange nêsmaak
hangen lJij dl' vermelding als zou Print Ser-
vice geen kringlooppapier ter beschtkktng
stellen van zijn klanten. Uit het ingevulde
Iermulier kan dat onmogelijk tot uiling
gekomen zijn. We gebruiken in onze shpp
dagelijks kringlooppapier.

••Lieven De Gelder
Zaakvoerder van Print Service

Nvdr: fR grgrvnn dir oP!Jr!JtvtnwrrrJm: door dr
kopiramra werden korrekt lVeer!Jl!!JfVf!l!.

Deze week nlelln Velo:.
• fR nieuwe fimile Zofa, die na nonderd jaar
eb/delljk recht gestaan is. U kon hem de voorbije
wubwt vervelens toe horen in ~en radiospotje op
Studio BruSJef, -De Vlaming IS gnpfelm en be-
scheten en hij bouwl een fermette!· Heiland
aaven op lijn!}rondwsren .• Dat d~ poging van
ballonvaarder Wim Ve~lral!lell van hel begill af
aan een lijden draadje hing, was al duidelijk.
Deu week, toen di onderhandelingen met China
muurvast Z(llfll, bkek hel hele gedoe eerder op
gebakken dan op wanne luchl te berusten. Die
vlieger gillg etvan niel op.• Dat van dal lijde'l
dr(l(ldje gold trouwens ook in Ilo/it. T/)fll de
Amerikaanse piloot te horen kreeg dm hij ver-
(llltwQOrdelijkW(lS wor het ntf~wrten van Uil
kabellift vit/hij kompleet uit de lucht .• Rond de
\vt,e1d vliegen Il.l.kleniet, mkû her duurrefwrd
in de lucht, Verstrtutm: ·We kregen de ken;
maar Je taart "nlbrak ." NalUurlijk, daar was
Bill cam mee gaan f"pm:. Wanneer koml de
paus nog eens naar /klgii? • VTM wil meI radio
begimtell, K"mt er volgend jaar misschim fen
GouJtn Oor? De 9t11ominecrden zijn (ll btkeltJ.
Jabbedabbedce,' • Dil is het tijdperk ven de ho-
mo ludens. Ot Fransen 9()(Jim met taarun, de
Chinezen spelen nm ballonnetjes, en de Ameri-
kaanse piloten? Die dansen de limbo .• Na vijftig
jaar haall Belgii!nog eem teil medaille op d~
Olympische wintertpelen. Zorgdl! 1-'OOr dit eks-
ploot: de tot Belg genaturaliseerJe Nederlander
Bart Veldkamp. Met Seedorf en 8ergkamp lvor-
de" de Rode Duivels toch zeker wel wereldkam-
pioen? Rencult-topman Schweitzer voor de Bel-
gisdie rechtbaJ/k. Op de penkonfqmtit ach/eraf
omslCH:9hij alle (lanwezige journalisten. folOfJra-
fen, kameratut en de koffiejuffrouw. Het is (en
''e~/avin9 als een andere.
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Vlekkeloze betoging tegen verhoging inschrijvingsgelden VAO o's

Neen aan het 'voortgezet akademisch opb~d'
eTeemde taferelen woensdag"

avond in !Lu veil. De betoging
rond de inscllrijvillgsgeldetl

voor voortgf'zettl" akademische oplei-
dingen (VAD '.I) verliep erg nIslig.
Omdat de ordetroepen lieten begaan,
smoorde de lIobetogi"9 in de kiem,
wat gerust uniek genoemd mag wor-
den. Maar als de rijkswacllt die stra-
tegie nOf}eens toepast, dan zat net
verrassinqsetement "jet meer spelen,
Tevreden gezichten ook bij de orqani-
satoren die een dikke duizend mant-
festomen telden op hun VAD-parade.
Hel was van de voriqe VAO-akties,
drie jaar terug, geleden dat de Leu-
vense studenten ziel, nOf} i" zo'n gro-
ten getale op straat begaven om te
protesteren.

een arbitraire verhoging in
de nabije ol verre toekomst,

Een kleurrijke betoging
was hel logische vervolg van
de aktie. Een 'algemene mo-
bilisatie' zorgde voor een
vertegenwoordiging uil zo-
wat alle Iakulreuskringen.
Her en der in de Stoet maak-
ten de kringen op een ortgt-
nde wijze duidelijk dat de
voorgestelde verhogjng van
het VAO-inschrljvingsgeld
voor de meeste gezinnen on-
haalbaarIs, Zo voerde Oer-
manta een kindenvagen mee
meI daarop de tekst: -ik
spaar nu al voor mijn VAO-.
Ook de varianten op hel
lenerwoord VAO waren po-
pulair: "voortgezet akade-
misch opbod" en "voortge-
zette aangePRUSdc opletdtn-
gen". Ook al zaten andere
universiteiten nog in de se-
mesrereksemens. ze bleven
niet afwezig. De wimpel van
de VUB liep mee voorop. De betoging ver-
liep uiterst geordend dankzij de voorbeel-
dige inzet van de 'stewards' van Loko In
gele hesjes. Een enkele keer werd de vlotte
voortgang onderbroken voor een spontane
zitaktie. Dat was ondermeer bet geval bij de

De redenen voor de betoging werden In de
vorige Veto al uitvoerig verduidclljkt: de
onaanvaardbare vrijlating van de Inschrij-
vingsgelden voor (VAO's) zodat deze tot
)00.000 frank zouden kunnen oplopen. Die
vrijlating wordt bepleit in een voorstel van
een werkgroep ViUI de Vlaamse OnderwijS-
raad tvton. Het voorstel wordt mee ge-
steund door de Leuvense universiteit en
moet lelden tot een wijziging van de hui-
dige dekreetsbepallngen over VAO 's. Tot

~
worden, ging een groot deel van de bere-
gers na de offidio'le ontbinding richting stad-
sting. In het verleden gaf dat geregeld aan-
leiding lOt upstoetjes met de ordetroepen.
bezettingen van de wegen en een zware
defensieve gorde! rond het stanon. Hel zou

. dit jaar wel niet anders zijn
leker? Vooral gezien de re-
cente wetsvoorstellen over
de kriminek organisaties.
Edoch, er werd aan de beo
togers vrije toegang tot de
ring verleend. De enkele
honderden werden zelfs
geêsknrteèrd van het
a.ÛWllül tk gl:boLlWCll

van de Stella en terug. De
stijgende verbazing kende
wel een hoogtepunt toen
het station vrij toeganke-
lijk bleek. Alleen toen de
sporen bezet werden, greep
men even in. Nadien ver-
waaierde de naberoglng in
de binnenstad.

Oe ordetroepen hiel-
den er dus een ongewone
striltt'git' op na. Dit keer
geen waterkanon (maar [a,
het vroor natuurlijk), geen
stokslagen. kneuzingen of
kapoue brtlglazen, maar
een bijna slnlsche tetssez-

faire lalssez-passer. En het dient gezegd te
worden. de takuek werkte want zelden was
een nabetogtng zo snel afgelopen en dat zal
toch niet alleen te maken hebben mei de
bravere (meer apatische?) srudentenpopu-

latie. De ergste aggressie kwam nog van
geïrrneerde chauffeurs die het niet schuw-
den om op het gaspedaal te gaan staan te-
midden van de door studenten ingenomen
autoweg. '

Het snelle en lulde studentenprotest
zorgde ondertussen al voor hoopgevend
resultaat. Nog voor de betoging van don-
derdag had de algemene raad van de Vlor
besloten het door de studenten gewraakte
amendememsvoorstel van haar eigen werk-
groep niet te weerhouden. De raad oordeel-
de dat de standpunten van haar leden op
dit moment til!'ver uiteen liggen, om samen-
gevat te kunnen worden in het huidige
VOOIstd. De Vlor stuurde gaf haar werk-
groep de opdracht om de diskussie over de
inschrijvtngsgcld \1,111 de VAO'S opnieuw te
openen. Dal kan in het voordeel spelen van
de studenten die immers in dl.' betreffende
werkgroep vertegenwoordigd zijn - en
nlèr op de algemene rolden van de overkoe-
pelende vtaamse Onderwijsraad en vtaam-
se lruerutïtversltaire Raad. De studenten
krijgen nu dus de gclcgenhejd om ook
elders dan op ~traat hun eigen voorstellen
te verdedigen De ('erlijkheid g~biedt wel
daarbij te leggen dat het ajterrnmsr zeker Is
ol de mlnlstcr van Onderwijs uileindelijk
rekening zal houden met hel Vlor-advies bij
de bepaling van de definitieve VAO·
dekrcctswijzlging. Maar belangrijk is dat de
studenten alvast een eerste veldslag hebben
gewonnen.vandaag geldt Immers de regel dat voor

geen enkele universitaire opleiding meer
Inschrijvingsgeld wordt gevraagd dan acht-
tienduizend. Nochtans zijn er vteendcren
een elftal VAO's waarvoor wel degelijk een
hoger bedrag wordt geïnd. Om die min of
fileer illegale toestand uil de wel! te ruimen
stellen de uniefs nu voor om voor maxi-
mum de helft van de VAO's een bedrag te
mogen eisen tot driehonderddufzend. In
hel Vlor-voorstel zijn ook drie redenen op-
gegeven die een dergelijke verhcglng zou-
den moeten rnoüveren. speciale kosten
[bibllnteken. personeel. .. I, spedneke extra-
cumcutatrc opdrachten (bcdrijlsbczoek.
seminaries, ... ) en de kostprijs van verge-
ljjkbare opleidingen in het bultenland.

De studenten kunnen zich hoege-
naamd ntet vinden ln het voorliggende
voorstel. 7k vinden het maximumbedrag
"absurd hoog", CfI de opgegeven reden zijn
volgens hen te algemeen aangezien er wel
op elke VAO eentje van toepassing Is. Met
een bezetting van hel rektoraal twee weken
geleden toonden de Leuvense studenten al
een eerste keer hun tanden. vcrtcgcnwoor-
digers van de akademische overheld be-
zwoeren dat mocht het voorsrel dekreet
worden er op korte termijn weinig zou ver-
anderen. Maar de studenten unrneu geen
genoegen met die belofte, omdat het amen-
dementsvoorsret de deur openzette voor

raatsgebouw.

Stella Peter MangelschoLS
Bart zeekhout

De parade werd aange-
voerd door een toko-besrel-
wagen, waaruit keiharde
(en keigoeie) jungle en
drum 'n bass-muzfek loeide.
Achteraan de Stoel was er
plaats voor liefhebbers van
meer populaire deuntjes.
Een Ekonomika-wagen
sloot er de rij en liet de
muziek van een lokale radio
door de luidsprekers schal-
len. oê Ians van Luc St~IlO
die: achteraan liepen met
een poster van hun idool
konden dan nok hun pret
met op. AI die pret ver-
drong evenwel niet de
eigenlijke: boodschap van de
betogers. Voor hen was het.
duidelijk dat er niet geraakt
kon worden aan de acht-
tienduizend frank die op dit
moment als algemeen ln-
schrijvlngsgeld wordt
gevraagd,

Zoals verwacht kon
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FKK-Subsidies
vervolg van p. I

ten slotte opwierp dat MLB ook iets posi-
tiefs doet voor de studenten overtuigde de
andere krlngen blijkbaar niet. gevolg: de-
MLB krijgr komend Jaar geen subsidies meer.

De bezwaarschriften van Ekonomika
tegen Springbok (een vereniging ter bevor-
dering van de kulturele betrekkingen IUS-
sen Vlaanderen en Zuid-Afrika) waren vol-
gens de kringen niet zwaarwichtig genoeg.
Springbok verdedigde zich blijkbaar '0'01-

"LOKO is volledig geïnfil-
treerd door MLB en anarchis-
ten" dixit Mathias Vanaken
van het Thomas More-
genootschap....:...,_----
doende qp vragen over het apanhetdsregi-
me. hun politieke stellingnamen en hun
vermeende banden met het KVHV en de
NSV. In twee rondes kreeg Springbok vol-
doende steun van de AY om ook hel vol-
gende jaar subsidies te krijgen. Nochtans is
ook de handel en wandel van deze kleine
vereniging niet onbesproken. Ten bewijze
van haar aknvtteuen leverde zij één affiche
binnen van een lezing van de toenmalige
Zuid-Afrikaanse ambassade-sekretarts Lin-
deque. Veto-onderzoek leerde dat de opge-
geven uniefruimte op de datum die op de
affiche staat niet gebruikt werd. Nochtans
bevestigde ambassade-medewerker Ma uritz
Ljudeque vanuit Zuid-Afrika dat hij wel de-
gelijk in Leuven is geweest "voer een bab-
bel met een achttal studenten in een wat
vreemde, nostalgische sfeer van het oude
regime: Kontaktpersoon met Llndcquc was
.. Frank Judo.

De Sprîngook-vertegenwoordlger kan
dus op drie onjuistheden worden betrapt in
zijn verdediging op de AV,Ten eerste heeft
de enige publieke aktiviteit van de vereni-
ging niet plaatsgevonden op de dag (of op
de plaats) die op de affiche vermeld staat.
Vervolgens blijkt uil wat ever die aktiviteit
bekend is niet meteen de sympathie die
Springbok voor het post-opartheidregfme
beweert te hebben. TOl SIOI is het vreemd
dat Springbok zichzelf een vereniging
noemt met medewerkers uit alle mogelijke
ideologische strekkingen. De enige Spring-
bokkers die bij name bekend zijn - Peter
Dtrtx en Frank Judo - zIJn eminente
xvxv-leden.

Paus

Dat de procedure ter erkenning van de
vrije verenigingen onvoldoende sluitend is.
mag duidelijk zijn als men ziet hoe de pro-
cedure verliep voor het Thomas More Stu-
dentengenootschap en N$V. NSV, dat het
ene jaar al beter kan verbergen dan het an-
dere dat ze een racistische vereniging zijn.
voldeed dit jaar niet aan de formele criteria.
Zij hadden namelijk geen bewijsstukken
(zoals pemneuen en affiches) ingediend,
zoals het FKK-reglcment vereist. Ondanks
deze formele tekortkoming werd er nog
over de erkenning van de N$V gestemd: ZIJ
slaagden er zelfs in nog twee POSi1reve
stemmen en twee onthoudingen achter
hun naam te krijgcn. Meer Iondamemeet
was het probleem dat rees bij de erken-
ningsprocedure van hel Thomas More Sm-
i ,............ _,..~
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dentengenootschap. Dit genootschap kart
omschreven worden als een konserveueve
vereniging die 2.lch als doel stelt in te gaan
op de vraag van Paus Johannes-Paulus n
om de Doodschap tot 'nieuwe evangelisatie'
uit te dragen. De vereniging werd maar op
het laatste moment door LBK uit het posi-
tieve blok gehaald - de groep verenigingen
met twee positieve adviezen van de werk-
groepen en zonder bezwaarschriften waar-
over in groep gestemd wordt. Dit gebeurde
op de AV gebeurde waar niemand van
'Thomas More' was uitgenodigd. Het be-
zwaarschrift van LBK was overigens laattij-
dig, zodat hel bezwaar niet geformuleerd
mocht worden en er dus ook geen diskussie
gevoerd werd. Hel enige gevolg was dat het
genootschap uit het positieve hlok gelicht
werd. Ook op de daaropvolgende AV (van
afgelopen vrijdag) was er geen ruimte voor
diskussie omdat er gestemd moest worden.
Het genootschap werd dan ook zender dts-
kusste ol recht op verdediging - Iets dat
het reglement wel vcreist wanneer er be-
awaerschnüen zijn ingediend - niet er·
kend als vrije verenlglng. met hel verlies
aan subsidies als gevolg, Een wijziging van
het reglement - waar Kringraad werk van
wil maken - in de zin dal verenigingen die
uit het positieve blok gelicht worden hel
recht krijgen zich Ie verdedigen, dringt zich
dan ook op.

Anarchisten
In een reaktie na de AV lieten zowel

Predenk Pielers als Frank Judo, die ook bij
Thomas More een voel in huis heeft, ver-
staan dal ze het niet 1.0 zouden laten. "Dit
weekend is een moment van reflekr!e,
maar wè zullen niet stil blijven zitten", al-
dus Judo. Op de vraag of ze naar de recht-
bank stappen 2egt Pieters te overwegen om
eerst naar de universheit te stappen. "In
Gent kreeg de NSV onlangs ook geen subst.
dtes meer - waarschijnlijk ook op grond
van dubieuze criteria - ziJ stapten naar de
unief en worden wel weer gesubsidieerd,
Die stap is ook bij ons het overwegen
waard." Beiden trekken overigens het de-

-~-~---"-----
pniIftrd 11dl dat de wl'allttD8
IcrtDl.Inhoudelijk wordt mkrl \'tR:'Ist dal de vrije verrnlglng ~jdr<1agttot de maatschap-
pctiJkr brwwcwordlng van de studmlC-ll - het mag geen lou...·r kulturele ol gezellig-
heidscJub zijn. verder mag de "erenjglng geen ottenstet geweld' gebrutken of propageren
m moet ze zich bouëen aan de universele verklanng van de rechten van de mens.

Er wordt door twee werkgroepen roegenen of de kandlCaat vriie \"ertmlgin~en aan
deze criteria voldoen. Een eerste werkgroep wordt opgcrtclu 111de schoot van Kringraad
be<.raande uil res krlegvcrtegenwecrdtgers, drie uit de grote krlngen.en drie uh de kle1l1'-
kringen. en de \'rijg(,~leldcn en voorrtuer val! Kringraad. Dil is wat reerr-de FKK noemt.
De tweede werkgroep l~deze van de In het vorige JOInterkende- vrije vereulglngen. lij
mogen advies uitbrengen aan Je FKK_ nelden 'lijn dus gebonden dan de acbr nileriil orn
een pll~i,h:f "I ncgatir-l advies uit IC brengen.

Opmerkelijk ts iJat de knogen zelf ruet gebenden lijn aan deze ,!l'ht .:rîlèrla. Zij kun-
nen op de AV bezwearscbnfren tudtenen tegt"n de vrije vercntgtugen op gronden die ze
zelf bepalen. De vercrégtngen weerregen bezwaar is ingediend mogen ach wel kernen
verdedlgen óp de eerstvolgende AV.De vrüe ~ert'lligjnGcn ,Ik pO$itid advies krc"gen van
de twee werkgroepen cmwaartegen geen bezwaarschrift is ingctdiend worden ril bl.1(
g~eurd, OVerde anderen wordt na l'en diskussie"pan ge-stemd.

(rl)

mokransch gehalte van de beslissing in
twijfel: ~We welen op voorhand niet aan
welke criteria we ons moeten houden." Als
we hen voorleggen dat. Loko al jaren het
systeem van postassignaties hekelt, wordt
verwonderd gereageerd: "er is nooit enig
probleem geweest."

Mathias Vanaken van hel Thomas
More Studentengenootschap verwijt Loko
en de KU Leuven dat ze blijkbaar niet zo
hoog oplopen met de kristelljke waarden:
-Loko Is volledig geïnfiltreerd door MLB en
anarchisten." verder klaagt hij aan dat het
genootschap niet gehoord is en dat
Kringraad daarmee haar eigen statuten
heeft geschonden. 'We zullen alle middelen
aanwenden om er lets tegen te doen, eerst
stappen we naar de regerlngskcmmlssarts

en als hel nodig is naar de Raad van State."
Toch brengt het verlies aan subsidies beide
verenigingen niet in gevaar, BIJ het KVHV
gaat het weliswaar om 50,000 frank: -We ~.
zullen het wel voelen, maar dan maken we
gewoon tets minder reklame", aldus Pieters.
Bij het genootschap ging het zelfs om
slechts drieduizend frank. Bij de MLB was
niemand bereikbaar voor een reaktie.

Raf Ged15

Ot vertllig/ngm die dit jaar we{ erkend zijn:
Krinq voar tnternauonale Betrekkinqen. Wnk·
groep Demokratisch Onderwijs. De Rou Drem·
pel. Aktief Linkst Stlldtlltm, Komnee II'gtn
Uilwijûngtll, Stichting De Niruwe Wereld en
Spn·ngbok.

Th: VIJlllmse Technische Kring en de Vilv nodigen u en uw vrienden van harte uit op het

r

0/'~~p :/9',;4&u«",," :/.9.9c1'
Û. {!/I~tW.&~Afle/l~k'n.;/eeé' /tJ .9t)euen!f,,,,

U;. presenteren I, On.!' I'oll'nlijnsmi'nw

Aperitief roman/Lfcn dinl!r me/ "'" pur/ner in een .-es/auran/ nallr kell~t'

H.IOrgerechl: collage van klassiek dmuen in de feeerieke galalent
overgoten meI ons balorkesf F-IParQllor

Hoofdgl'rt'Clll." buffel me/ MlIlICni'stl'r Carry Cltoin i/l defITStli'lII,
1;e5/00md in een ambiance à "don/ti

mOuSSe ,'uil :ac:hte A'(Jmerm,,:;ek.
afg<"...issetd meI kleurrijke dronkji's in di' cocktailbar

Ir~/s'"bftluJler bied'in~e,l' in de kofJ/ebar h,.,."dj<L'en 'Wlrme hapje.1 aan

,1

het v'rk-sccrctanaar, Groenveldlaan ]/510,300 I Heverlee
: I!lIlabal@\'lk.stud~T\l.kuteu"en.ac.be
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Slephan: -vcorar in hel luiden is de werk-
loosheid zelfs hij uutversuairen Khrijnend._
Veto: lIJn di stUdilllt11yrrrgallisterJ til stu-
dtllrmorglmisarrrs?
Koert: «Kringen zoals hier beslaan niet.
Op universitair vlak is men alleen maar ge-
orgamseerc volgens de politieke: partijen.
xten komt dus ook noolr tor een overkoe-
pelende srudemenorg ..mtsatle omdat men
Ideologisch niet kan cvereenkornen.»
Veto: Zijn er JOnall voortieningen 1'O"r studen-
Uil?

Koert: ~In srudenrenresraurams kan je
voor maximum honderdtwintig frank een
volledige maaltijd krijgenDe kwaliteit daar-
van is veel minder dan hier. Er wordt dan
ook enorm veel op kor gekookt..
Veto: En IItt lli/!laaIlSltwll in 8010glla?
Sam: ,,1t.1li~en drinken opvallend weinig.
Misschien heeft dat 'led Ie maken met hun
présence. Op hun kot lopen ze de hele dag
in hun piama rond. Maar als ze uitgaan,
moet hun klçding perlekt zijn .•
Stephan: .Voor(:en pint betaal je er hen-
derdvijhig frank. Jê»t:1:allen op kafee kan
dus niet. Wij hadden trouwens de reputatie
afkohousten te zljn, nog voor wc cr aan-
kwamen .•
Koert: «Italianen aruen. babbelen c:n roken
vooral heel veel. In de kafces is er ook geen
ambianCt. Meeslal zit Iedereen er naar MTV
te kjjken.e
Vela: War missen jul/ir mi ju/fit /UlI!} zijn?
Sam: cue emotionele openheid. Hier gaat
alles er veel geremder aan toe.
xoen: -Bn de stijl. In nettë mag alles met
meer flair .•
Veto: War radm jullit stlidm/tII dit naar Bo-
loglla venrekken aiJn7
Sam: «Neem voorat genoeg geld mee .• ·
Stdan: .Blijf vooral rustig. Alles duurt er
een beetje Ianger dan hier .•
Koert: .Kijk uil je doppen in hel verkeer.
Een rood. groen of oranje hclu. zebrapad of
niet. her blijft herzcltde: als voetganger
moet je rennen .•

Leuvense studenten in Bologna

Alles er een beetje langer
keer eksamen af.
Eerst een aanlal
keer om erdoor
te geraken en
daarna nog een
aantal keer om
dat sfjter IC ver-
beieren. Zo
studeren ze af
met de hoogste
graad, Daarna
volgen nog één
of meer thesis-
jaren. Als hun
thesis dan etn-
d<:lijk af is, ver-
schijnt de stu-
dent voor een __

aantel proffen om zijn rbests te verdedigen
in aan weligheid van heel zijn lamilie .•
Stephan: • Iedereen is prachtig gekleed.
zelfs de neefjes en de nlchlJes. Als de stu-
deur geproklameerd wordt. wordt hem een
grote laurierkrans om de nek gehangen.
Daarmee paradeert hij dan door de stralen.
De familie neemt gretig Ietn's en zlngr soms
zelfs .•
Veto: lk9imlfll I'ul stlldtllltll aan zo 'n {all9t
swdi";'oopbaan?
Koert: .Ik heb de indruk van wel. zelfs
zonder kapabelte zijn .•
Stephan: -öm een beurs IC krijgen, moet
je per Jaar wel een aantal eksamens afleg-
gen. Maar zelfs dan 15de regeling laks .•
Sam: ..Een kotgenoot van mij was op zijn
viercntwlntlgste nog niet door tweede kali
geraakt. Pas na zes Jaar kreeg hij geen beurs
meer omdat hij niet h(:1 vereiste aantal ek-
samen- had afgelegd. Voor veel jongeren is
studeren een uitweg. omdat ze waarschijn-
lijk toch geen werk zullen vinden eens ze
afgestudeerd .zijn .•

Omwille vtlll het romontische
gelloei, omdat BologIl" de oud-
ste universiteit is, voor de taal

en de andere omgeving", ware" de
motivaties val! Koert, Step/rail en Sam
om vorig jaar aall de universiteit llan
Bologlla oude geschiedenis te gaan
studeren. Ze vertellen honderduit over
IJlUI Italiaanse avontuJ/r.

Veto: Waar li9' htll'tl'$(hiIIUSJiIf tkl!jlf en
fralië?

'>•
"Solm: ..Zeker nlel het weer: regenachtig in ~

de winter en In de zomer veel Ie warm. Het ~
echte verschil 'lil hem in de zuiderse men- 15

e~, ftaliteit.e
Stephan: -Attes gebeurt er veel meer op
het gemak, maar anderzijds genieten ze
meer.e
Koert: -orn je te vestigen, moet je een
papier van hier hebben met een postzegel
van daar en een stempel van nog ergens
anders. Je ergert je aan die wanorde. maar
na een tijdje begin je die mentaliteit over te
nemen .•
Stephan: elrallauen 7.ijn ongelofelijke bu-
rekraten. Alles werkt er veel te veel volgens
de regels. Maar ulteindelljk loopt het wel
los."
Sam: «ons beeld over Italianen klopt wel
niet altijd. 7.0 is er een groot verschutussen
het noorden en het zulden.s
Stephan: ~TO(h bestaat de nattaan die al-
lijd pizza eet en ecu zonnenbot draagt.
Maar ook niet-hallanen doen dal .•
Sam: .Ze dragen inderdaad een zonnenbril
In het midden van de winter .•
Koert: .U. ben eens met een nettaan van
twintig naar een Chinees restaurant ge-
weest. Het .....1S de eerste keer dat hij iö1S
anders 111 dan pilSI,l of pizza. Een trallaan

heentoraal geen oog voor vreemde kuitu-
ren of talen .•
Vela: lVas a/ltS 90td !}trtgtld bij aankomst?
Koert: eJa. Onze koorernator had ginds
goede kornakren. Vele:andere buitenlandse
stedemen hebben wel een tijdje gedoold .•
Stephan: .Wij. konden terecht op een pe-
da. de goedkoopste oplossing .•
Veto: Is htf ondtrwijs ginds \'tr9flijkbaar met
Iltt en;::t?
Sam: «om een diploma te halen moet je.
een aantal eksamens. nter ceu aanral jaren
afleggen. Officieel duun dl: opletdtng vier of
vijf jaar, maar tfjdsdruk is er tutaal niet. Er
zijn verschillende zinijdcn en men mag
zoveel keer proberen als men wil. Naar
Leuvense narmen is het eigenlijk een zalig
systeem. Je kali een vak leren, eksamen
afleggen en dan vakatule nemen voor je
aan het volgende vak begjnr.»
Stephan: «voor Italianen is dat wet een
groot nadeel. Ze stellen alles uil. Vaak erucn
ze tot hun vijfentwintigste zonder diploma .•
Koert: "Soms leggen ze voor een vak tien

Kristof Daniels
Aemour geke

lngna pralen we vlugger mei elkaar. maar
dat blijlt dan heel oppervlakkig. Echt
vriendschap sluiren is daar moeilijk. Mis-
schien gaal dat wel gemakkelijker in Zuid-
Italië. Maar ik hoed me voor vooroordelen.
ik heb ook problemen bij hel gebrek aan
eukeue hier wal de eetkouuur betreu. Ik
hou van een neue keuken. Bij ons op kot Is
dat hclemaalntet het geval. Waar Ik echt
van baal. is hel Iett dat ze op kor hun bor-
den neon naspoelen. Het afwasmlddel blijft
er steeds l'en beetje aankleven. Ik kan me
lebeetden dat ze te lul zljn. màar toen ik
hun verleide hoe ze het moesten doen,
wisten ze hel zelfs nll:l._
Glan Mareo: «voor ons Is hel middageten
en het avondeten een belangrijk deel van
de dag .•
Veto: Wat raad jt een /ta/iaa/! aan dit naar
hier komt?
Martino: -teer Engels. Het talenonderwijs
in Italië laat echt Ie wensen over .•
Orsola: aHel kontakt met andere steden-
ren verbreedt Je wereld. Door naar het bul-
tenland Ie gaan doe je echt mee aan een
andere kultuur .•

Italiaanse studenten in Leuven

"Voor miin inschriiving regelde ik alles
in één dag, zelfs in één uur."
OS tiet toeval dat Italianen die

niet van zwart elf wit houden
uit liet noorden kome,,? Onola

elf MartillO tijn Boloqnese Brasmus-
studenten. De eerste studeert Italiaan-
se letterkunde. de tweede rechten.
Gian Marco studeert arelreologie etf
komt IIÏI venetië. Ze latelf ziel! graag
over alles ge'lIIa"ceerd uit. vinden
BnlSsel het allin/lil van de wereld,
maar de Belgen "ogal koel.

Martino: eHet hangt naruurlijk ook van de
fakulteit af. In rechten zijn er veel stucen-
ten. Dan is het normaal dat Je geen goede
refmtc hebt met [e proffen. Maar de organi-
salie van de universiteit is hier stukken be-
ter. Bovendien is hel systeem lil neuë veel
burokrauscher .•
Glan Marco: _Ja. voor mijn Inschrijving
regelde Ik alles in één dag, zelfs in ëën uur.
In Italië Is zoiets onmogelijk. zctts voor na-
Haanse studenten is het er een nachtmerrie.
We hebben ook niet zulke grote organisa-
ties voor buitenlandse sruderuen .•
Veto: Htbbtn jufUt opln~,kjngt1l bij onderwijs-
syJtum hitr?
Orsola: • Hel is beter omdat je elke les
voorbereid moel lijn. In Italië beginnen we
te studeren nadat de lessen 7.IJnafgelopen.
zelfs I)aS na één jaar les. Gedurende het jaar
leer Je meer dan in Italië, maar ik hou hele-
maal niet van het eksamensysteem hier,
waarbij je alles op het einde van het JOIOIr
geserveerd krijgt."
Veto: IJpo/ititk ren !}t/adm ondtfllltrp onder
Italiaanse Jtlldfnttn?
Martlno: «Het hangt ervan af. Soms wor-
den mensen daardoor echt boos op elkaar .•
Manlno: • Voor mensen die pleiten voor
scheiding tussen noord en zuid, is het pre-
cies altijd karnaval. Omdat ze In de week-
ends niet echt weten wal doen. nekken ze
dan maar gewoon een groen hemdje aan.
Oio mensen vormen wel degelljk een ge-
vaar voor ons land. zeker omdat hun aan-
hang groeh.» .
Gian Marco: _Het grootste probleem is de
burokratie. ü_ wordt veroorzaakt door de
enorme centralisatie in nauë. De lokale

autoriteiten hebben bij lange niet zoveel
macht als die in Be!git'._
veto: VaIr her It~'iJl in Leul'tn mul
Orsola: «Vooral in hel begin van het jaar
ben ik veel uitgegaan. Ik laat me echter niet
in mei het kringleven. Eén keer heb ik aan
een kroegentocht deefgenomen .•
Glan Man::o: .In Italië Is er een groot on-
derscheid tussen pubs en dlsko's. Hier heb
Je als het ware een mix van belde.»
Veto: Wtlkt indruk maken dt UU\ltllSt s/Udw-
tm op jullit?
Orsola: _Ik leef met twintig Belgen op kot.
Pas deze week (na vter maanden, nvdr)
begonnen ze echt met me Ie praten. Belgi-
sche studenten zijn koeter, Tbch heb ik ook
wel Belgische vrienden gemaakt. In êo-

Veto: W.zar"m witden jullit in uUI'tn kamen
sludtrtn?
Orsola: «zen professor in Sologna raadde
mij Leuven aan. Men vertelde mij dat hel
een leuke stad was met veel buttcnlaudsc
studenten wa a r veel plezier werd gemaakt
en waar men veel bier drtnkt.s
Mart1no: .In neüë is Leuven bekend bij
recbtenst udenten.e
Veto: Dtdtn jllUlt bij je aankonut in 8t1!Jil trn
beroep op dl !adJi/tirm van dt uni~~rsiftit?
Martlno: «Aanvankelijk vond Ik hulp bij
de srasmusverentwooedeujke van de fakul-
teit Rechten. De dfcustverlentng verloopt er
uüstekcnd, veel beier dan in Italië .•
Orsola: «ManiIlo hielp mij om een woon-
plaats te vinden. Het leven hier is zo ge-
makkelijk door deze tactlnenen. Het oom-
puterlokaal Is de hele nacht open. In het
studentenrestaurant kan je goedkoop eten.
Alle proffen ZIJn vriendelijk, misschien IJm-
dat we buitenlanders zijn. Ik kreeg zelfs het
privee-telefoonnummer van een prof. An-
derzijds is de universiteit In Bologna '1«1
&roter .•

Aemout aeke
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De twee Hermannen: Bart Herman

"Germanisten lijken mii meer
angelsaksisch aangelegd"
OP het eerste gezicht hebben de

Vlaamse showbusiness tn de
Leuvense akQdemisclre wereld

niets meI elkaar gemetn. Nochtans
bestaan er familiebanden IU$Sende
twee milieus. Bart Herman is. behalve
de Vlaamse singer-songwriter die
doorbrak met 'Ik g" dood aan jou',
ook nog Juli-time broer van de op
minder grote schaal bekende. maar
daarom niet minder populaire Jan
Herman. professor Franse literatuur:
Ruige rocker versus brave prop Of is
Bart Herman de germanist gebleven
die hij was?

Bart Herman: _Absoluut. Ik lees namelijk
heel veel. Ik ga nooit slapen voordat Ik een
stuk van een boek gelezen heb. Ik lees
trouwens verschillende boeken Iegelijk.
Overdag lees ik ook. Hel is een musr. Wan-
neer ik wakker word, zo rond de middag,
lees Ik altijd eerst mijn krant, als her kan
zelfs drie kranten. Ik probeer ook zo veel
m0!l~lijk tijdschriften te lezen. 's Avonds
lees Ik meesral een viertal bladzijden in één
van de boeken waarin ik bezig ben .•

Toneelschool

Veto: Hult 11 een patroon bij hel ui/kleun ~'tII/

de boekm dit u Ittst?
Bart: «Dat 70U ik niet zeggen. Hel is wel zo
dil! cr l'en hele hoop boeken zijn dil' ik na-
dien opnieuw heb gelezen. Het taautc is
'cerchee in thë Rve'. van Saltnger. Maar
wat ik voor al doe. is mij laten inspireren
dom vrienden die mij een boek aanraden.
De: gewoonte om 's nachts 11" tezen heb Ik
wel over~ho\ld~n aan mijn Sllldr'nlr-nlijd.
/tt,I,1r IHI kn I/.. ,','/1 ",t» luim,'1 !-:"IIR'.

vroeger was het meer l'en verpllchung. Nu
I.lal ik mij meer leiden door mijn eigen
voorkeur .•
veto: Is a un b(paald literair pt!rlwlll,.,ewaar,
mre 11:/dl wr"UII;:t/l'i:!lfI
Bart: _[I, heb zo een beetje een lljtbock.
jo(eschreven door Robert Ruark. en dal heet
'Poer no more'. Zowel de personages van
Ruark als de man zelf tasstoeren mij
enorm .•
Veto: Was 1I H)orbtsumd WilSom gtf/llQ(llI$t t(
ill/deren ofwildt II Zich eerder aftel/til van IIW
br.'n die eel/ jaar daarvoor aan nllllllall.le II'<lS

bt.!lOllllm')
Dart: .Nee. Hel was i'I'll toevallige keuze.
Ik \\as eigenlijk van plan om Ikh,lIlIdijk('
opvoedrogre volgen. Maar in het laamc
jaar van de humaniora kwam iJ.. te weten
dal er nogal wal posuieve werenschappen
aan te pas kwamen. vermus ik nkt 7.0'n
schitterende -postttevellng' ben. heb ik van
die keuze afgezien. Ik wou dan toneel-
school gaan volgen, maar mijn ouders heb-
ben me tueu aangeraden om eerst een
universitaire richting Ie proberen. Als dat
niet zou lukken. mocht ik nog altijd aan
een mneelcpleldlng beginnen. Ik vond dal
een zeer fair voorsrel. Ik heb me toen erge-
vraagd welkt' vakken mij hel beste lagen en
dat bleken Engels en Ne-derlands Ie lijn.
Het is dus een zeer arbitraire keuze geweest.
Maar toen ik na vier jaar afgestudeerd was,
had ik geen zin meer om nog eens vier jaar
te gaan studeren voor een roneelopletdlng.»
veto: ZOIIti opnieuw voor geffl/Q(I/Iseheztll?'
Bart: _Ik denk dat ik eens iclS anders zou
proberen. Ik vond dat weleen Interessante
richting. maar ook wel vrij beperkt. Als je
voor Germ aa nse kiest. moet Je echr wel
tarnelljk zeker zijn dat Je later Iers met talen
gaat doen of dal je gaat lesgeven. Ik heb
trouwens een tijdje vertaald. Ik ben ook
nog enkele jaren beroepsmilitair geweest.
Ik was sportief aangelegd en ik kreeg daar
ook de kans en de tijd om me met mijn
muziek bezig te houden. DM kwam goed

6

uit en ik bad daarbij een vast inkomen .•
Veto: Als u even tuugdmkt aan uw ~tudmltn·
tijd.' INstond er bij dt .!Itnnanistm ten ltktrt rio
valitrit ttgtnowr dr romanislt'n?'
Bart: «Ik weel hel niet. Ik denk wel dat er
zoters bestaat, maar Ik heb daar nooit aan
meegedaan. H~t Is mij wel opgevallen dat
er een aantal germanisten waren die zich
afzeilen tegen de romanisten. tegen de
rechtenstudenten, enzovoort. Ik heb mij
ook nooit aangesluren biJ een dub en ik
ging nooit naar audenrenkafees. Ik bevond
mij altijd ln het muziekmilieu hier in tee-

gekregen van mijn broer. Nier zozeer bij de
Engds<: ol Nederlandse literatuurvakken.
maar bij de algemene vakken, zoals üloso-
ne. HIJ speelde me nounes en kursussen
door en gal me raad over hoe ik bepaalde
vakken het best studeerde .•
Veto: Sul uw br«r eens voor in "n nO/tlldop.
Bart: .Mljn broer is een zéér brave jongen.
Hij is ook erg nieuwsgierig en tracht de
dingen altijd te rationaliseren: hij heef!
overal een verklaring voor, En meestal b
zijn verklaring de Juiste. HIJ staal wel open
voor andermans mening. maar eigenlijk

gevonden heb, begin Ik Ie zoeken naar een
teksr die bij die sfeer past. Ik schreef nog
niet In mijn studernemljd. Als ik al Iers
schreef. dan waren hel Engelse teksten. Ik
maak soms nog Engelse nummers. maar die
komen dan niet op mijn CD's te staan,
maar op die van andere artjesten. Op mijn
laatste CD staan veel venaaide nummers
van Jean-Jacques cotdman. Ik vind dat één
van de grootste stnger-songwnters val! de
trenstalige muzfek.s
Veto: U huft zich ttn tijdje gtltdtll aan prtWl'
tatir.ll'trk 9twaa9d op It'/lvisit, rtrwijl u ooit in
een inttrvitw ui dat u nooit gtmtmgoed wildt
Vo/(Imm.Val!lVAardit kmrmng?
Bart: •Wel. dal klopt nog altijd, Men bi
naar mij toegekomen en men heel! mij ge-
zegd dal Ik In hun ogen de Ideale presente-
tor was voor dat programma. En Ik vond
dat een ultd~ging. Net zoals de medewer-
kers van 'J~S115 Christ Superster' mij zijn
komen vertellen dat ik de ideale Pilatus was
voor hen. {lus heb ik maar een keer Pilatus
gespeeld. wal een sukses was. Als men

ven. Ik heb nauwelijks vrienden ol kennis-
sen overgehouden aan die tijd. Je kunt zeg'
gen dal de Oude Markl in twee delen ver-
deeld was: aan de linkerkarn de studenten
en aan de rectnerkarn de Leuvenaars. Ik zat
bij de Leuvenaars.»
Veto: EI/ktlt jaren geltJtl/ huft 11 geugd dal jt
1'1'11 romanist nU/uil kunt olldtT'Srheidtll wm een
gen/lalllst, Waarop 8a Jr dan af?
aart: _Je kum dat al merken aan de kledij,
Een romanist kleedt zich klassieker, Je kan
dat evene ...ns merk en in de gangen: rome-
nisten zullen meer geneigd zijn Frans te
spreken dan germanfsren Engels, Wij waren
dan weer wel verplicht om AN Ie spreken.
Germanisten zijn misschien iets revctuuo-
nalrder, zij lijken mij loch meer Angelsak-
sisch aangelegd. Ik kan mij moeilijk een
romanist vçcrsrcnco die op kalee zn. Ger-
manisten kom Je wel tegen op keree.»

Loyaal

Veto: MerklIl dit ~~T'S,hillmook bij ti til uw
broa?
Bart: .Ja. Maar ik denk dal die verschillen
niet veel Ie maken hebben met de studie-
richting. Het is volgens mij gewoon een
ekspcnent van ons karakter, Toch schieten
we heel goed met mekaar op. Maar zijn
interessesfeer, zijn manier van praten en
kleden zijn nog altijd dezelfde als vroeger
en voor mij geldt dat ook. Het is misschien
wel zo dal als je aan Iemand zou vragen
wie wat gestudeerd heen. dat ze mij wel als
de germanist en mijn broer als de romanist
zouden besrempelen. Ook kwa muziek-
voorkeur: ik zil in hel rocksirkwie en mijn
broer In het klassieke mllleu.s
Veto: Bestond er lusstIl jlillit migt rivaliteit?
Bart: «Neen. Integendeel. Ik heb veel steun

h...eft hij allang op voorhand zijn Idee van
hoe de dingen in mekaar zitten. Mijn broer
analyseert alles en Iedereen. Hij kan bij·
voorbeeld naar een relevisieprogramm a ktj-
ken en je de volgende dag pr ectes vertellen
hoe hel in mekaar steekt en wat lor beier
moet. Hij stopt de dingen niet jo!fa3gIn vak-
jes, maar toch: hij begrijpt ze graag, HIJ was
dan ook zeer goed in filosofie, Hij is tevens
zeer eerlijk, leer loyaal. Geen mrsse gast.
Hij zou door het vuur gaan voor ziJn tarnt-
ne. Dat leel! zeer sterk bij ons allebei. Ik zie
hem altijd graag komen, WIJ kunoen samen
geweldig lachen. Hij komt trouwens van,
avond naar mijn optreden kijken:.
Veto: U houdt zich aktief btzig mn hu kreëren
van Itks/tn, ttrwijl uw bron u ttrdtr analyseert
til bmudurt. Ir hij vol9t11Su dan ook meer Uit
bescholllWl/d lipt en u tirder tl/mliOI/(el?
Bart: «Dat bij minder emotioneel is dan ik
zou Ik niet zeggen. Maar het is wel zo dat
hij beroepshalve meer DeZlg Is met analyse-
ren en bestuderen. Dat doet hl; ook soms
met miJn teksten, Zijn vrouw is dan weer
een germamsie. Af en toe bel ik haar op
om te vragen of een bepaalde wendins in
miJn tekst wel goed Nederlands is. Af en
toe krijg ik ook kompliment jes over een
mooie vertaling. Mijn broer kreëen mts-
schfen minder dan ik. maar hij heef andere
raremen. hij is een goed spreker en gedt
goed lel .•
Veto: U schrijft uw (tbItIl ulf. U bastert zich
daarbij lOm! ook op btsraandt teksten. zCdls dit
wm J~a,,·Ja'quts Goldman. Voelt u Zlrh l{hrij.
ITr of dirhltr?
Ban: .Dlchter niet. Wal ik wel probeer, is
teksten schrijven die nog nooit geschreven
zijn, met zo welrug mogelijk enehees. Ik
vertrek steeds van de muziek en d~11volgt
de tekst. Wanneer Ik een mooie melodie

(foto san Andrits)

morgen met een ander voorstel op de: prop'
pen korm en men denkt in mij de ideale
man Ie vlnüeu. dan doe ik dat geW(KlII.•
Veto: .\1/lar I( huf/II/(Ilrl'r 9nY:H'1 dal I1!Jt·
mttll.,/otd brlll .'/t'l,vrdm')
Bart: «Ik zou het nkt wen-u. Ik ben in
geen geval aan e('11 zender or l'en program-
mn gebonden. Op straat herkennen veel
mensen mij wel. Maar ai) [e op TV wil ku-
men en anieslzijn. dan i~ dat 'part of Iht'
business'. Maar ik vind het niet <:fg.Men
vraagt wel eens of hct mjjn ijdelheid streelt.
Lilten we zeggen dal hel mij niet Sloort .•

Koorzanger

Veto: Sul dal I1 htl HV·schap over mktlt Jarw
beu bent. zou u dal! een beroep kitlt/! dal meer
aal/ftul/l bij \VIII uw broer doet. zoals It5gtl'tll"1
Bart: «Absoluut niet. Wat ik nu doe is al-
tijd al mijn streefdoel gewl'est en ik g.. pro-
beren om dal zo lang mogelijk volte hou-
den. Ik zal dit nooit beu worden. De men,
sen kunnen mij natuurlijk wel beu worden.
Bovendien kan ik w.. t mijn broer doet ln-
tellektueel oiet aan, sociaal en fysisch even-
min. Dat ligt mij gewoon ntet.s
Veto: Omgtktt'rd I!U' sul dar uw brOfr ren
o..-erstapzou wa!JtII Ilaar dr showbusil/ffl. ["
Wi'lkt ri,hlillg zou 11 hem dan stIlren?
Bart: ..Maar mijn broer zit al in de show-
businessl Hij 7.ingt, goed zelfs, weliswaar in
het klassfeke milieu. Hij en zijn vrouw zijn
uitstekende kooraangers. Hij volgde mu-
ziekschool, piano en blokfluit. Ik heb dal
nooit gedaan. Ik was de sponman. hij de
muziekman. Maar ik denk niet dal hij ooit
alleen voor een mikro zal staan zingen .•

Kalleen Van Hoorenbeeck
vera craes
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De twee Hermannen: professor Jan Herman

"Ik zou een heel raar dirigent zijn"
Oau Herman, professor Franse

literatuur aan de KV tenven.
lijkt op liet eerste gezieI,! van

zij" broer Bart - de ruiqe rocker met
net peperkoeken hart - te verschillen
als de dag vall de nacht, Niets is min-
der waar, zo blijkt. Beiden hebben
aan hun talenopleidinq een grote lief-
de voor het boek overgehouden, en.
hoewel ze elkaar door drukke agen-
da's niet echt veel meer zien, hebben
ze IUIII broederband nooit verwaar-
loosd. Konklusie van Velo: eens een
Herman. altijd een Herman.

Veto: Jon.9rren schllllen steeds minder Ie kun,
'5 dat een probleem?
Jan Herman: «Zijn we niet langzaam maar
zeker aan het evolueren naar een maat-
schappf] waar klank en beeld belangrijker
zijn dan hel geschreven woord? Nu ben ik
zelf niet helemaal legen de 'verbeelding', in
de letterlijke ztn van het woord, tegen het
'beeld worden' van materiaal en gegevens.
Integendeel. Ik kijk met het grootste plezier
naar ookumeutatres. over dinosaurussen
bijvoorbeeld dat is nu eenmaal iets dal
alleen maar Ie begrijpen valt via bedden.
Andenijds denk ik ook dat er stilaan een
dimensie aan het verloren gaan is. dat men
vergeet dat literatuur een vorm van intelli-

gentie is. een vorm van begrjjpcn.e
-aen aanrat zaken kunnen rüer ge-

dacht worden in hel dlgltale systeem waar-
in wij denken. het Isja ol het is nee. En
een aantal zaken die zowel "ja' als 'nee'
zijn. vinden een uitdrukking in de kunst.
De kunst reen van paradoxen, van tegen-
strijdigheden en van onzegbaar heden. Als
men de lektuur minimaliseer! en opzij-
schuift, dan verdwijnt er een vorm van
intelligentie. Ik noem de literatuur, en de
kunst in het algemeen dan ook de niet digi-
tale intelligentie van de mens. Hetzelfde
geldt voor de muziek: hel maakt iets zeg-
baar wat op geen enkele andere wijle zeg-

baar is .•
Veto: Is er een brpaa!d
titerair persll/lagl' waarmee u
ziell kunt verunzelvigen?
Jan: «Dat is een moeilijke
vraag. Er zfjn zoveel
literaire personages, maar
een figuur die mij altijd
enorm geboeid heeh j,

rnsren. Ik was zwaar on-
der de indruk toen ik de
eerste keer 'rnstau en
tsolëe las. -remour pas-
sion' is een problematiek
waar ik zeer vaak over
nadenk. Hel personage
'rrtstac is een matrix van,
gegevens en elementen die
op een vaak irrationele
manier mei elkaar in
relatie staan. Het is een
denken van relcue tussen
krachten. verlangens en
invloeden die in een kom-
plex verband samenkomen
in de figuur rrtstan. Hier
kom ik weer tereebt bij
mijn idee dat literaire per-
scnagcs m41tcio;j~ die
ons in staat stellen dingeo
te denken die niet op
andere manieren denkbaar
zjjn. Tristart is zo'n figuur.
Een personage zorgt er-
voor dat we twee tegen-

strijdige dingen kunnen denken, En daar-
voor dient literatuur .•
Veto: WQ.I" 1/W keuze \'OOrROmaal1$l Filologie
weloVl!rwogen?
Jan: ~Ik ben van kindsbeen af een grote
lezer geweest. Het zag er dus al vrij vroeg
naar uit dat ik in die richting 7.OU verder-
gaan: een humane richting die Ie maken
hcelt met llteraruur en met teksten. Ik ben
Ook een muziekfanaat en had graag rets ge-
daan op muzikaal vlak. niet als uhvoerend
musicus weliswaar. maar eerder op het tee-
retische vlak. Ik-had heel graag mustkologie
gestudeerd. Op dat ogenblik was musikolo-
gie echter nier wat het nu is. dus heelt men
mij van dat idee afgebracht. En dan is de

keuze om pragmatische redenen op ro-
maanse ungedraaid. In mijn hart was ik
eigenlijk veel meer 'gcrmanoficl' dan
-romanouc!'. Ik heb het een tijd lang zeer
moeilijk gehad met de negennenee eeuw in
Frankrijk. Ik had er heel weinig arûnnen
mee. Ik vond hel een duistere, sombere
periode. Niets liet in die tijd vermoeden dat
ik romaanse lOU gaan doen. Toen begon
echter het probleem van de werkzekerheid
alch te stellen en toen ik vaststelde dat
rornaanse werkperspektief bood. heelt dat
voor mij de doorslag gegeven .•

Wijnkenner

veto: Als 11alles ,DIj mO!Jrlloverdoen, ,011 11

dan duelfdr kl'ulr lI1akl'll?
Jan: "Als ik de ralenten zou hebben. was ik
hct Hefst uitveerend musicus geweest. Diri-
gent bijvoorbeeld. Ik 7.OU een heel raar diri-
gent tijn. Maar je moet er ten eerste de
talenten voor hebben en ten tweede, je be-
gint geen 'dirtgentenstudiev'. Maar ik vind
romaanse een bijzonder tnteressaute srudte-
richting. omdat ze een intellektueel vormt
op verschillende manieren en op verschil-
lendt domeinen. Dal mankt ook de moei-
lijkheid uit van de studie. Er worden zeer
veel kwehtcnen aangeboord. Om te begtri-
nen moet je het eksamen kunnen afleggen
in drie verschillende talen. zowel schriftelijk
als mondeling, Er is een analytische en een
svruensche komponent. Je moet ook een
gedachtenkonsrruktle kunnen opbouwen
en die kapaciteit wordt wel ontwikkeld via
onze studie. Ik vind het een zeer waarde-
volle studie omdat ze de digitale intelligentie
aanvult met andere vormen van denken .•
Veto: U kunl de studenten Romatmse van IIU

vergelijken mei die van vratser. toen u er zelf n.:g-
éën was, Bestalll er volgens u een .'Ifoepsgf!l.'C€1
onaer de romalli.~re/l?
Jan.: J<.lk..~(,_bcl .rcmantsuschc' gt;:,_

voel stilaan a.111het verdwijnen is. De maat-
schappij verwachtte van een romanist dat
hij heel goed Frans kende, dal hij thuis was
in de Franse kultuur, dal hij een wijnken-
ner was en dat hij ieder jaar naar Frankrijk
op reis ging. Hij moest dus beantwoorden
aan een bepaald verwachtingspatroon van
zijn omgeving. maar dat is volgens mij aan
het verdwijnen. De tradtricuele visie die
men van romanisten had is aan het uithol-
len. Een romanist Is veelmeer dan dat ge-
worden. maar ook een beetje minder. Hij is
niet meer de specialist van de Franse kul-
tuur. hij is iemand die een basisoptie heelt
genomen op het vlak van de vorming in de
humane wetenschap, toegespitst op de
Franse taal en alles wat daarmee te maken
heeft. Hij boon dus niet meer thuis in één
welbepaald hokje .•
Veto: Kunl u ons uw broer Barl even in hel
kort voorstel/til?
Jan: •.Je kunt natuurlijk gemakkcljjk in ba-

nathenen vervallen, maar ik zou liever iets
zeggen wat in interviews niet aan bod komt.
Ik denk dal men van Ban Herman vol-
doende beeld heeft. maar misschien is dat
beeld niet helemaal juist. Wat te weinig ge-
zegd wordt in interviews is dat hij zeer ge-
voelig is. Hij kan dat natuurlijk alleen maar
laten zeggen door Iemand die hem goed
kern. Een ander aspekt waarover hij het uit
legendarische bescheidenheid nooit 1..:J1 heb-
ben is zijn zeer grote gevoeligheid voor taal.
Dal komt zeer goed tOl uiting in de teksten
die hij geschreven heelt voor 7.ijn vierde
CD. 'De slag van mijn hart', een CD up mu-
ziek van Jean-Jacques Goldman. Als ik de
teksten van Goldman en van Ban Herman
naast elkaar leg. dan verkies ik die van Bart
Herman. ik '!;ind le stukken poëtischer. Hij
kan goochcljn met taal .•
Velo: Wal sotfmligen niet lw/en is dm ook 1/

zill9t. maar dan Iliet al! Jolozallser. lI'el in een
koor. ~
Jan: _Ik heb-enlangs op een kerstkonsen
een kleine solo mogen ten beste geven. maar
ik ervaar dat eerde~';-'I~ een ti itdaging. Ik
probeer voortdurend mijn grenzen te ver-
leggen en daarom kom ik soms paradoxaal
OVc.:T. Ik wil introvert zijn. maar op sornmt-
ge mernemen wil ik naar buiten treden om
grenzen te verleggen, om mezelf te lesten.
Maar ik ZOu er nooit aan denken om bij·
voorbeeld gedichten Ie schrijven. Ik heb
absoluut geen improvisatorisch talent. Mijn
broer heeft dat wel. Dat is (:CII zeer grote
frustratie. Ik kan ook uiet tekenen. Als ik
iets kreatiels LOUwillen realiseren, dan ligt
het op het vlak van wat cel) dirigent doet:
reeds bestaand materiaal doen klin ken ol
vertolken, Je hebt hel met zet! gemaakt,
maar je bern wel een schakel in tiet ult-'
voeringsproces .•

Plankenkoorts

Veto: Hil'Tmtt beaamtu wal uw broer reeds ~f
zei, namelijk dal u nooit teveel op de voorqrond
lal treden en dus nooü een carrière ZOIIwillen
uifbouwf.'n in d,estijl van Ban Herman.
Jan: elk zou inderdaad nooit zelf in de
showbusiness gaan, hoewel ik enorm graag
up de planken sta. Plankenkoorts is rrou-
wens iets wat mij rotaal vreemd is. Er is
niets heerlijkers dan op de planken te staan.
Ik zmg niet meer vast in een koor, maar
vervang al en toe mensen in koren van
barokmuziek. Elke keer opnieuw beteet ik
daar een ongelooOijk prettig gevoel. Helaas
zijn mijn optredens weinig frekwent. omdat
ik de moed niet meer kan opbrengen om
relkens naar de repetities te gaan en mijn
gezin steeds achter te laten. Ik ben het hui-
selijke en het introverte meer gaan kultive-
ren dan vroeger. Als ik nu nog iets "doe op .
het vlak van de muziek moet het ren eerste
een uitdaging inhouden, ten tweede kwali-
teit zijn en ten derde moet het voor mij een
esrcuschc ervaring betekenen die ik nog
niet heb gehad. Ik ben immers op een mo-
ment in mijn leven gekomen waarop ik be-
wuste keuzes moet maken. Niet alles ligt
nog open. Je moet welen wal je wll. ..

vera claes
Katleen Van Hocrenbeek

Ja, ik wil vier weekends lang
gratis De Morgen lezen.

Stuur de 4 krantencheques op naar :
(I pakket pel stud...,. {geldtg"""",,de eoon.e2SOin.ende<"<}

naam:
voornaam:

officieel adres.
straat:
2_ostcode :
stad:

ik ben student I studente
aan de K.U. Leuven.J Groep T I KHL
richting:
aar:
Stuur deze bon vóór 0310411998 op naar:

Jongeren & Media
De Lescluzestraat 83

2600 Berchem
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'School onder schot': de ballistiek

Het kind is het kind van de rekening
publikatie van 'School onder

De demokratisering van
het onderwijs niet bestand te-

de krisis' (1997) veroorzaakte
wat beroering in de onderwijs-

wereld.Deauteurs kla~" de (auto-
malische) oriinteri"9 va" leerlingen
uil minder beqoede milieus naar her
technisch (TSO) en beroepsonderwijs
(BSO) aan. De grote boosdoeners zijn
de toenemende kompetitiviteit, selektie
ell autonomie van de SC/lolell. De mw-
Iyses snijden 110'" maar de voorstelten
lol verbetering van de auteurs zijn
ook nier onbesproken. Aandachtige
lezers tutten opmerken dal zij baden
in een weinig objektieve en marxisti-
sche sfeer.

De auteurs steunen hun analyses mei uit-
gebreid sljlcnnetcrtacl dal lllilel aantonen
dal de selektie binnen he! wkundalr onder-
wij~nkt Z07en gebeurt op intcllektuele
gronden, dan wel op socnre. Arbcklcrskm-
deren zijn vaak .11rumder gemotlveerd om
e studeren en moeten dan ook nog eensIopboksen tegen een schoolsysteem dat hen
Ie vlug doorverwijst naar hel TSO en BSO.
Op die manier reproduceren de huidige
cndcrwijslnstelltngen de bestaande maat-Ischappelijke klassen.

De 'school van de toekomst' houdt \"01-

de auteurs drie gevaren in. Ten eerste
cr de roenemende kornpetlrivitelt die de

Ischolen ertoe aanzerztch meer en meer te
richten naar de wensen van hct patrnnaat.
n plaats van de jeugd een gedegen oplet-
Ing te geven, gaan ze wegwerparbeiders
leveren die in kleine hamburgu)obs ol in
.•werkloosheid terechtkomen. Wanneer
scholen een grolere autonomie gegeven

\ .....ordt c-. het tweede gevaar - 1.011deze
trend zich nog mCO"uooreeuen in de vorm
van de !JriValisenllg van hel onderwijs. Hel
grootste gevaar blijft echter de interne wer-
king van het onderwijssysteem dat een on-
rechtvaardige (sociale) selektie doorveen

kansen biedt aan alle leer-

Tendentieus

De urgentie van deze problemen staal
buhen kijr en het is de grote verderure van

auteurs dat ze dk zonder omwegen on-
de aandacht gebracht hebben. De ever-
meerderheid van diegenen die hel
de demckransering van hel onderwijs

_ voorhebben. deelt hun bekommernis,
Nog steeds komt slechts een minderheid
van de arbeiderskinderen In hel ASO en
vervolgens het hoger onderwijs terecht.
Opvallender Is nog dal hel omgekeerde
fenomeen, kinderen uit gegoede milieus die
arbeiders worden, bijna helemaal niet
voorkomt. Aan deze problematiek wijdde
veto dit akademiejaar overigens nog enkele
anl~e1s (ric Veto 5 en 6), 'toen werd er-
echter al op gewezen dat de oorzaken hier-
van In de eerste plaats builen hel onderwijs
.•gezocht dienen te worden. Een algehele
mentëhtettswtjziging dringt zich op en die
kan niet alleen YÎa een onderwljshervonn-
Ing 101stand komen.

De auteurs van 'School onder schor'
schijnen hier evenwel anders over te den-
ken. In goede marxistische tradille zien zij
achter de huidige missranden slechts ma-
chtnaües van hel kapitalisme en sluuen z.ij
de ogen voor de inspanningen die er In het
verleden <11geleverd ;j;ljn om de toestand Ie
verbeteren. Zij geven een wel erg renden-
lieuS historisch overzicht en laten hel ook
niet na om uitvoerig te putten uit negen-
tiende-eeuwse. Russische en kommurnsn-
sche bronnen, vaak de drie tegelijk. Geen
wonder trouwens als men weet dat een vanIde auteurs. Annemie Mels, de echtgenote is
van Pvda-kopstuk Merckx.

Bijzonder pijnlijk is de manter waarop
I.C het TSO en BSO fu diskrediet brengen.

Zonder blozen durven z:lj stellen dat men
"de helft van de leerlingen opsluit (sic) In
technische of beroepsaïdellngen" (p.162).
Van een toteüekruete dédain gesproken!
Wat zij als enig zaügrnakend alternatief pro-
pageren is een gelijk onderwijs voor teder-
een 101op de leeftijd van zestien jaar. Hel
afgeschaüe VSO was daar al een goede
voorloper van. leder weldenkend mens kan
zien dat dil een absurditeit is. Wat de au-
teurs ook mogen beweren. kinderen wor-
den niet allemaal mei dezelfde aanleg gd)()-
reil. Elk kind hceh andere lalenten die men

het uurrooster, tenzij men de leerplicht lot
vijlentwintig jaar wil verlengen. Er is op
zich niets mis met een beroepscpletdtng
zolang men er maar niet van uit gaat dat
deze per definitie voorbestemd b voor ar-
beïdersklnderen. Dit was ook het uitgangs-
PUOl van hel boek en de auteurs waren dal
beter trouw gebleven. Hun goede suggesties
zijn daarentegen vaak nlet meer dan het
intrappen van open deuren: meer exrrasko-
lalre aktivituitcn, minder leerlingen per
kla~, I-en betere individuele begelctdlng. .,.
Maar goed. het mag zeker nOR eens gezegd

niet zestien jaar lang op een uniforme ma- worden.
nier kan ontwikkelen. De auteurs beseffen Het moge duidelijk zijn dal hel klassle-
overigens zeil d~t een reveet aan gelfjkge- ke onderwijs in 'School onder schot' danig
kwalificeerden leidt 101een onhoudbare op de korrel genomen wordt. Een heel aan-
konkurrentteposttte. Er valt wel wat voor Ie tal kritieken die reeds werden aangehaald
zeggen om iedereen wiskunde. talen en ge- zijn terecht, maar soms vltegen de auteurs
schtecents en daarnaast ook_n08~awli.bw..-.uÎl de.bocht. De aanklacht tegen Ieerkrach-
houdkunde en mechanika te laten studeren ICI1die Ic eenZijdig hel westers model pro-
maar dat zou zorgen voor een eksplosic van pageren laten de auteurs vergezellen door

hun eigen verhttrllJklng van Lahaut, de
republiek en hel kommunisme. Hel klopt
dal een grote Invloed van de bedrtjfswerdd
op het onderwijs ndast Is, doch het abso-
lute omgekeerde Is een belachelijke wens-
voorstelling die alleen bestaat in de droom
van de auteurs, Het laatste hete hangijzer is
het vrij gesubsfdleerd onderwijs dat te vuur
en te zwaard wordt bestreden. Nochtans
moest zelfs minister Van den Bossche (Ter
Zake. 4 februari) toegeven dat hel katolleke
onderwijs altijd het beste geboerd heelt.
Maar die diskussie bestaat ook 10$ van
'School onder schot' en daarom moel er
hier niet dieper op ingegaan worden.

rtguferingtn van vaste benoem;ngen. SfUlndoe-
I ken .IPralwt CVl'T un IItrbplt btnoemingttcp.
. Kan ook daarovrr gepraJJt ...."rdtn?

Polittyn: _Laat ons even duidelijk
wezen: wij bUjv~n bij een opschorting van
de benoemlngstop. Het Is niet ZO dat er
weer een opschoning van de vaste
benoemingen in de Iuctu hangt. Wel willen
wij de benoemingen koppelen aan
halftijdse opdrachten zodat benoemingenIvoor één uur zoals die nu mogelijk zijn in
het katcljeke onderwijsnet nret meer
kunnen. In essentie gaat het om de vraag of
de benoemlngspolitiek gutlstig is voor hel
onderwijs en de kwaliteit daarvan. Wij zijn
In leder geval bereid om daarover te onder-
handelen.e
Veto: Em bron van trg""is dit studs wtt"r-
kttrt is de onduidtlijkhtid van dt huidigt ondu-
wijspclin"tk. Htr tnt voorsttl wordt alStvUurd na
hq andere tIJ er lijkt gtt71 dnJt tt komen aan dt
onoverzichtelijk: reeks van htrvormingm. se-
grijpt u dat er vraag is naar een koherml her-
vormend ondeTWljsplan?
PaHyn: eNatuurlljk gaan wij in op die
vraag. 7..0 willen wij nu een samenhangen-
de dekretafe basis uittekenen voor de her-
vormingen binnen het sekundair onderwijs
om de kwaliteit ervan te waarborgen. Graag
wil ik daarbij venvijzen naar het kohereutc
beleid dat wij voeren op hel vlak van uni-
verstreuen en hogescheien. Hervormingen
zijn cctucr een komplex proces van voor-
stellen. kompromissen en afspraken, maar

Duivel

Het laaEste hoofdstuk is ronduit hallu-
dnant. 1Ii~r'i1lworden een aantal zegezegde
oplossingen aangeboden. We vermeldden
dat de a~urs voorsrender Zijn van een ge-
mecnschapIJ;diJke opleiding 101 zestien jaar.
Nu wordlook duiddijk waar ze dl' mosterd
haalden: bij \~den!.e ~talin. Hel is onder-
hand, na de val van de Muur. wel geweten
dal het onderwijs in het vroegere oo~tblol..
niet zo drameusch was als gedarhr en de
westerse (lees: Amerikaanse en Japanse]
onderwijskultuur Is 11U ook nirt bepaald
navclgcnswaanlig. M~.lr wat de auteurs
voorstaan. hl't \\Ic~ter~e onderwijssysteem
vcrvangen duur hel kommumsuschc. lijkt
toch eerder de duivel willen uitdrijven met
geétzebub. En de lolzang op het Noord-
Koreaanse ~yueem doet al helemaal Il1l·t de
ogen knipperen.

Het bock is wal het Is: een stroemstoot
door ons luslapende onderwijs. Dat de on-
dcrwljsveraütwocrdeljjken het (her)iCh'n,
er (nog) eens danig van schrikken en zich
dan realiseren Jat als er al mensen met der-
gelijke kieeen op de proppen komen, dat
het dan hoog nodig Is dat cr wat gcbeun.
Mct het onderwijs en met de hele mematt-
teir eromheen.

Peter Mangelschots lil

·School DnMr schot' van Nico Hint, Anntmit
Mtis tIl Hugo Van DroogmbrOl'fk verteheen bij
ui/gtvcrij EpD.

Onderwijsprotest: Het Ministerie van Onderwijs reageert

"De vraag is of de benoemingspolitiek
gunstig is voor kwaliteit van onderwijs"

I
het is het etndresuhaát dat men moet be-
oordelen. Aan visie ontbreekt hel ons In
ieder geval niet. Zo vergeet men de oriën-
teringsnola's die wij öpstejden voor de re-
dukue van hel aanlal sludierichtlngen bin-
nen hel sekundelr onderwijs. of de invoe-
ring van de eindtermen die zonder meer
geluigen va.n een doordachte kwalitatieve
vtste.e

Koherent

Veto: Er is ook h"1 wat tr dorn rond dtfinan-
nilt Jelijkuhaktling van dt twee ondtrwljsntt-
ten. Btrtktningen van kalOUt~ zijdt zorgdm
voor btrotrjn!: IN ndtntring dit daarbij wtrd
!JtvOlgd.bl"k achtuaf nitt juist tt zijn en onder-
IJilltn il _I duidelijk dat men van allerlei kan-
ttn grttig met sijfers goochelt. Mtn kon zirh dan
ook afvragtn waarom dt Dbjt/(tIYttrbart ver-
srhillm tusun het vnjt ~n htt gemtrnschapson-
dtrwijs nog stetds IIitt wmmchap!Klijk in kaari
zij" gebracht zodat dt diskussit helder !JtvOtrd
kan worden. lt httlltTlt~jt ttrecht dat htt onder-
wijskabilll't dtlt vaaghtid in stand houdt om lt

rt !Jtbru.i~n wanneer htt uitkomt?
Pattyn: In hel Tlvoll-akkoord werd bepaald
dat onderzoek moet gevoerd worden naar
de verschillende belasting van gemeen-
schaps- en katoliek onderwijs. Zo zal een
wetenschappelijke studie door een onat-
hankclijk orgaan gemaakt worden ln twee
teren. lil eerste lnsrantie zullen de wer-

vervolg op p. 9

8

....~ ll""U
~ lak na de wtogina van WÓe~--1
.., dag liet onderwijsminister Luc

Van den Bossche (SP) -.nten
dat hij wreld was vakbomhn en th
inrichtende ttUJChtenvan lut Vlaamse
onderwijs uit te nodigen lIOOronder-
handelingen over th hervorming van
het sckundair onderwijs_ Blijft na-
tuurlijk de vraag of er ook over de
omstreden aspekten van het Tivoli-
akkoord kon gepraat worthn, meer
Mpaald over het geld dat van het SL-
kundair naar het basisonderwijs moet
vloeien. Veto vroeg het aan Mark
Pattyn, woordvoerder van minister
van Onderwijs Luc Van den Bossche.

Mark Pattyn: _De onderhandelingen gaan
in essentie over de hervormingen binnen
hel sekundatr onderwjjs, zoals bijvoorbeeld
dl' reduktie van hel aan lal studierichtingen.
Statuten van hel personeel ol samenwer-
kingsverbanden. De besprekingen over de
hervorming zullen eerst gevoerd worden
over de inhoudelijke aspekten en pas daar-
na zal het prijskaartje bekeken worden dal
daaraan vast hangt. Dat er, gespreid over
een aantal jaren. om en bij de drie miljard
naar het bastsondcrwljs moet vloeien werd
bepaald in de Tivoli-akkoorden. Dolt die
maatregel wordt uitgevoerd, daar kan geen
diskussie over bestaan .•
veto: Er wmJ ook Im"O!JdItlll'n il~l'ersrrengdt
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leidt tot nieuwe onderhandelingen over hervorming sekundair onderwijs

Meer personeel aan hel werk mei hel geld van Jan
e Clerck"

orige woensdag trokken in
Brussel duizenden leerkrach-

ten de straal op om te betogen
het Tivoli-akkoord \Ia" de

rïaamse regeri"9. Dal akkoord geeft
1'00r J, I miljard extra middelen
liet haslsonderwljs. maar haalt

~ltlarloe 1,8 miljard weg ";1 liet sekun-
onderwijs. Tol de belogillg was

~

Pgeroepell door het qemeenscnoppe-
ik vakbolldsfrolll van de kristeiijke
oe, de socialistische ACOD til 111'1
beraie VSOA. De veelheid aall slo-

bewet,\' dat liet ollgenoegen van
onderwijspersoneet noq dieper zit.

t"middels "00;9(/(' tie V/a,wlse reqe-
tie vakbonden uit voor een IIÎI'U-

r----JDJmt"~ t'n heren. du I~een betoging van
leraarc. Zoah van 011\ vcrwacht ma); \\,{)T-

den. meet die dan ook een beetje ordelijk
en io:t'dh~lpllll("~rd verlopen". m~pl een van'
dl' orgamcatcrcn door zijn megafoon. Ot'
betogcrv. dit' in ~rol~ll g~lalc Jll~1 bussen
vanun de \'t'r~l~ unhncl..en van viaanderen
naar dl' hoofdstad waren .l1~e/.Jkl, ge-hoor-
zeemden. RU~II)Ckuierden le \';]11 hel
Noord- naar her zutdsunon. Af en toe
knajdc er aleens een voetzockcrt]c. In hun
Slog<1T1Somschreven dl' umnilestantcn de
geplande hervormingen ;]1, 'rmsvurrningen.
Op spandoeken ('11borden ~1,J/1d:"Meer
persencel aan het werk met het geld van
Jan D~ Clerck". "Tivoll = mevon-. -ccen
envelop! Van den BO!I!>Cht:lil) den dop, on-
ze ktnderen wél een job" err "Ieraren in
aantnedtng: ·)0%"

Dupe

De vakbonden verklaarden zich wel
akkoord met de bijkomende mlddelen voor
het basisonderwijs. maar waren er niet over
te spreken dat die voor zeslig procent 'ge-
pikt' worden uit het sekundatr önderwljs.
Het stuit hen tegen de borst dat deze maat-
regelen getroffen worden los van een glo-
bale hervorming In het sekundatr onder-
wiJs. Tevens stellen zij het banenverlies aan
de kaak. De plannen van onderwljsmlnlster
Luc Van den Bossche (SP) zouden lelden
tot het verlies van naar schatüng duizend
vierhonderd banen: achthonderd bij het

omkadertngspersoneet en zeshonderd bij
het onderwijzend personeel. De vakbonden
vrezen voor een overbelasting van hel per-
soneet. dal volgens hen nu al overbevraagd
is. Hel geld dal vrijkom I na de hervonnlng
van het sekundalr onderwijs willen ze aan-
wenden voor begeleidillj!:slnaatrl'gdell I-'lI\Jr
hel personeel dat lijn joh \'erlie~L

Bekende gczicbrcu up de lX"toWI1~wa-
reil dl' polukt Ludo 5,111111:11(Agaln), Bon
Anciaux en Ndly Ma~s (VU) M.lt'> laakte
het gebrek aan visie van til' regering in de
hervormtngen. Ook h...t Vladm~ vcrhond
van hel Katoliek Sekundarr Ouderwijs
(VVKSO) had alk direkues en inrichtende
machren ol']otertlt'pen de belt'1olIllNIe ~1t'U-
nen. Ht:1 ei~ICeen vcrhogmg van de nudde-
ten HJOf het katoliek onderwijs. De AUIO-
uoruc Raad voor het Gt_·mL'CI1~{hall~JIll.kr-
wij~ (Argo) was echter me! aanwezig op dl'
betoging. Toch \"t"l7el \)01.. 71Jnch tegen die'
maatregelen van her Ttvoli-akkoord tUe lil
het nadeel van hel $t'kundalr ullderwij\
spelen Bovendren dreigt h.cl gemeen-
scbapconderwljv de dupe te worden van ti..
hervnrmingen als katoliek onderwijs hin-
ncn het huidige hudj-lel meer rutddr-len
krijgt. Peter Stcenhaut, voorztuer van dr-
Argo. vraagt in l'en persmededeling dnl de
vrije kCU7e in het oudcrv v ijs 8ewil,lfborgtl
bhjft. Het g{'me{',:,~("hap~olldt'r\Vij~ el~l niet
alleen garanties voor 7ijn financiele midde-
len, maar ook dat de Vlaamse regering
meer geld in5-ChrijFtop de olldel"\vij~hegro-
ring. De Argo vond niervoor al steun bij SP-
voorzitter Tobback. Maar van de CVP mag
het onderwijsbudget niet omhoog,

Benoemingstop

Steun kwam er ook uil nudemenmtd-
dens. De Vereniging van Vlaamse Studcri-
ren (VVS) Stelt dat bespartngen aowleao
nefast zijn voor de':kwaliteit van hel onder-
wijs. Alex Polfliet. vrijgestelde van de VVS:
'Door het schrappen van richtingen komen
er grotere klassen en is er dus minder indi-
viduele begeleldlng." Met haar aanwezig-
heid op de betoging wou de VVS ook de
pas opgerichte Vlaamse schotterenkoepet
(VSK) steunen. Die volgt de ontwikkeling-
en uiteraard met ergusogen.

Naast hel Tlvoll-ekkoord was voor de
manifestanten ook de benoemtngsrop een
struikelblok. De vakbonden beweren dat

ve-rvol, van p .•

klngskosten van een school worden nage-
gaan, zodat men tot een gedltrerenlleerd
overzicht kan komen van welke werklngs-
middelen de verschillende SOOI1e':nsc:hole:n
nodig hebben. Vervolgens zal dan, aan de
hand van het objek"tieve verschil van nood

aan middelen tussen gemeenschaps- en vrij
gesubsidieerd onderwijS een beleid worden
uitgestippeld. Zo willen wiJ een politieke
diskussie voeren met wetenschappelijk
materiaal. Het is nlet zo dat wij de huidige
onduidelijkheid willen gebruiken. Integen-
deel: wij willen ze ongedaan maken .•

Ev~catreeuw
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het minidekreet zorgde voor een gedeelte-
lijke verzetting en op sommige puruen u:lfs
een veesuengteg van de benoemingstop.
Minister Van den Bossche blijkt nu bereid
daarover te onderhandelen. Dal Is hoopge-
vend nieuws voor aggregatlestudenten,
zeker nadal mtnlster-presjdent Van den

Brande (CVP) in Hel Nieuwsblad van vijf
februari verklaarde: "Het probleem is dal
nieuwe afgestudeerden moeüjjker een job
zullen vinden."

Ellen Gysels
Hans Van. NHpen

De VloIoItnSerqerlng besteen met ruim drieënu«TtI, prottm of twn"hondc:rc:tvttrtiJ
miljard frank van tw.r begroting vrtJ ved add aan underwtjs. Durv_ gut vqienvecnlt:
procent nur het stkundalr onckorwijs. Het Laan onderwijs Un rekenen op zevenentwin-
tig proct'nt of bijna vijienzntl, miljard Ir.... k. DM vrnchll ... n bijna twintig procent Lol,
de baslsscht*n allang op de mi.,. Een iCkuno:blre school beschikt gemiddeld over vijf
organieke unbtro ~rwijl de adminislrililirve en ~sche omkaderinl van een basis-
school ",",lal op de schouders van ok direkteur ruSI. Intussen kw.men er 011mutrqekn
In het voo~1 van het basisonderwijs ZOIk geld voor een bdekbcmdel'Sle:unlng. een
Vt"nninderiOJ van de InopdrKht v.n ok dil"C'ktk-sen 132 miljoen extfill voor wnkinp-
toeLasen·

In december 1997 nam de Vlaamse rqe':riug meer globale maalrrgelc:n. Toen onder-
rekende ze: in het Tlvcll-kasteel in Mechelen een ."oord dat tegen 2006 in 3.106 mil-
jard extra werkingsmiddde:n vcomer voor hel baslsonderwljs. Hrl Tlvoli-akkoord wekte
de woede van zowar de hele sekundalr-onderwqswereld. Voor de toegekende 3.1 miljard
extra wil de vteemse o\'t"rhrld namelijk 1.8 nul.l<1rdbesparen in het sekundetr onderwijs.
Dit: besparing gebeurt ten eerste door omkadertngspersoneel Ihuismeeste!'li'opvoeder.;,
dtreknesekreeertssen, studterneesters-opvoeders en kkrken) ni!:'t meer te vervangen als
dat afwezig is wegens ziekte ol ortgeval of al~ het "naruurlijk afvloeit" (met andere woor-
den. als het met pensioen gaan. Dat levert al 993 miljoen op. Teil tweede komt er nog
eens 300 miljoen vrij door de rauonauscue van het wudie-aenbod vervroegd in te voe-
ren Dat houdt in dar de reg ...ring een dubbel surdte-aanbod in dezelfde Iusl ...gemeente
wil schrappen en een minimumaantal leerlingen per \wdlegehl ..d wil invoeren,

De vakbonden vcrwrjn-n rruruvtcr Van den U,l\<;ch.. bövendk-n ~'t'n verkapte bcnoe-
mtngvrop. In april 11)96 keurde het vlaamw parh-mcnr een dekreet goed waardoor geen
!iJddijl..t· leerkrachten meer konden \'a,t !->t'noo,_'llu1worden, behalve lil scholen met min
der dan HJfcnta..:htig procent vavibcnoemdcn. Del(' benoemmgvtop lIep al <lP I jam1ilri
I<)<)8_ Maar hl"! voorontwerp WH'f hl'l nieuwe rrunidekn ...·( \,o"r prograrnmaties rn \"a~1I'
l"_'I1<>l'llIIlIgc:nICgl dat een k-t-rkrac ht in hrt S(·l..uml.lit "nd ..rv.:iJS"'1 hel dl -e-lIijd'i kunst
UUdel"\"IJ' (DKO) pas kart \iJSt benoemd worden ~'H)r nuntmum ac hdll van een volnjd-
'>C hl"!rekklllg. "'"Igrn'i d.' v.tkl><>Ildt'nLw J,)ill<hJOI zeker lwmti~ pro"'''ll van depon-n-
lin'l benoembare IIC;"rvClm·'·loJe.t.·n 11'('t benoen.d worden en doll kon \'00.1, hl"l ntet J ....r
J(" bo:ugd_



Prè-Ithaka I Existenzmaximum

Pré-Ithaka toont geschiedenis Sint-Maartensdal

Hellelijksle land Ier wereld
Gil" 9 tol t z februart kan je in

het Arenberginstituut het pré-
tthaka.event meemaken. Het is

een voorproefje Mil Jthaka, het pro-
jekt rond hedendaagse beeldende
kunst. georganiseerd door de KIII-
tuurraad der Leuvense Studenten op
5 maart. Naast een bat populaire op
dinsdag, 1001Jter die vier daqen eell
tentoonsteuine over het Sint Maar-
tensdai, de lokatie wam' nkaka zich
dit jaar afspeelt. Op pré-lthaka wor-
del! onder andere de plannen van de
architekt van hel Sill/-Maarttmsdal,
Rellaa! Braem, weer opgediept en
1I'0rdlZOde gesc!tiedenis vall deu site
gesel/ew.

Renaar areern is één van dé namen die uil
de naoorlogse Belgische arennektuur naar
voor spring!. Niet alleen kan hij een merk-
w.1ardii; gebouwenpalmares voorleggen,
ook heelt hij de I~nbelgische gewoonte zijn
mening over architektuur luidolJ te vcrkon-
dlgen. Uil 1968 dateert zijn spraakmakende
hoek 'Het kJijk~le land Ier wereld', door
Braurn zeit om~dtreven .:alseen -wandclglds
in de Bl'I!(i~(ht' jungle, bestemd voor onr-
wakende slaapwandelaars". Hel bock is een
l)amfll'l tcgcu de wel De Tayc, die een 11<11)'

lIuiting b van Ik- Belgische wetgeving inza-
kc georganbeerd ruimtelijk bch-td. waarin

het tot vandaag ontbreekt aan een konkreet
globaal struktuurplan. bij geen ander archi-
tekt korm men beter te weten wal architek-
tuur eo politiek mei elkaar
te maken hebben,

Wijk

Achttien jaar Inter
volgde "Het schoonste land
ter wereld", waarin Bracru
terugkijkt op zijn projeklen
die enkel nog op papier be-
staan en projekten die hij
wel hij heeft gerealtseerd.
êën van de beschreven

verwezenlijkingen is de wijk
stm-Maenensdat die in
1957 als voorafje werd ge-
bouwd in een land dat zlch
klaarmaakte om de wereld-
rentoenstelling te entvan-
gen, Bijkomend was er het
politieke argument van de
komende verkiezingen, Het
is eveneens l'en sraahje ge,
worden van hel Belgische
gebrek aan inzicht en moed
om de clgen laksheid Inzake
gebrekkige ruimtelijke en
sociale ordening te hersten.

Van de tcenmallge Leuvense burge-
meester Tlclcrnans krijgen Braem en enkele

anderen de opdracht een hoogbouwwijk op
IC richten op het rerreln van een kazerne.
Deze goedkope woningen in hoogbouw

,«tilt I

moesren in staat zijn om min or meer prolc-
raoscbe inwoners aan Ie trekken. als legen-

Existenzmaximum: een week architektuur in Leuven

Arenberginsliluul vollichl en geluid
Ol/ ,ç(fllll!l/werkil/g met stuc.

KI/ra, liet departement
Arcllirektullr. Stedenbouw en

Ruimtelijke Ordenin9 (ASRO) et! de
tçultuurkomnussie val/ de KV Leuven
orqaniseren tie Leu\!t!m'e architektu-
nrstudenten ook dit jaar een week
over. rond en in arclliteklllur. De
derde editie is, liet zoals de vorige,
opqebouwd rond 'rekonversie vafl
gebolllVel' en herdefiniëren van pro-
gramma~ç', 111het licht van de
komende verhouwinqen, vonden de
organisatoren in net Arenberginsti-
tuut een ideale thuisbasis voor hun
werk- en talkshops. letinqen en 11;("

stappen.

Exlstcnzruëxhnum zag dril- jaar geleden hel
Ievensllclu. Het projekt onhllJnd uit ecu
groeiend vcrlangen hij de vierdejaarstuden-
ten arclutcktuur mn iet, meer It' realtseren
dan el1"l:k md~elll'\, ~chl,tu'n ol computer-
~IInula1it'~ van gd'ou\\l'n dil' nooit echt
\a\11: voct m til' .I.lrdl' knH:<'II, 'I::XI~tl'lIl.-
m<l"imurll' l-,een woonl d.:al mei el'm be-
vtaat, maar vcrwondering vu l.:alvan avso-
ti.:aUl'\e hl'tl'~('ni"l'nl'I'TI>l'l)1 Andel7ijd, i~
hct een woord nu-t duulclijKl' relerenne
nilar l'.'11 andcn- hi,t(Hi,(ht, arcluu-knuu-
tcnu f:.li.II"/J~mmmJJ/m, 111h,'1 k,ulJ'r \.111 de
wederophouw na de l\n'I'd., \VI,'Tl'lllonrlog,
"-'l'rd Ilonr .'.'n a,lnt,11 .1f("hitl'~len g.'7o,ht
tMM I'.'\) w"ning dil' lIJll'l'n 111gu\'dk(,,,p
.'11 ""WIII"lIli~lill' wijl" ,'I'n h"\I,lammini·
lIlum kUil hinl.'ll, ,IiI'I'.'11 '1',hh'T17I11ini-

111,1111'""" Im'd"I" 1',i,t"IlJI11,Hinmlll g.I,11
op IIll'1.. 11.1.lr(Til t<'gl'l1[lonl('[l ~II'1t 71ch
It'gdlJkl'flijd \'r,l!-:,J'n_!-en !lI,'UW,' tijd .• ','11
IUl'lI\Vt' I..uodllll' .TI1 nil'UWl' pmbkma-
11"1..' Ixo 1100<1I.l,lk Uill at1(!l-r- H' Iknk{'n,
nl 'l'r!ln tI' .knj,,('11 dall.llkl'lIl11.:a,lr,lTchi,
te"luur? Ol ,wll('r" 1!1 1'1.1<1"\'al1 Ill't 10('-
"('11 11aar l'l'n I1Il11inhlk kondttl'" llJI1 ('f
rUlmlt" t.' )(rUlIl IIJII 0111lil t" \\'OI1,'1l, t.'
ruim '1111kt'lhilolT 1t'11jn~

VUrI)(ja.u nmlldl' l1t't Rttn ,','n Jolt'-

10

bouw van Henry Van de VeJdl' dat inmld-
deis tegen de vlakte ligl en heropgebouwd
wordt door architekt George aaines -, een
aanzei tot hel thema 'rekonversie en herdc-
finitie', De archtes bestoren om voor Exls-
renz Drie verder door Ie gaan op dezelfde
problcmettek. Op zoek naar een mrcrcssan-
te site voor dit lokatieprojekt, vonden ze in
hel Arenberginstituut een ideale oplossjng.
Iedereen kcm Immers de Imposante gevel
in de Naernscsrraat. slechts een handvol
heeft weel van dl' even imposante in de
Schapenstraat. en sleelus een enkeling be-
sen dat her hier eenzelfde gebouw betrdt
dat l'en rcusaclulgc hoogteverschil van
meer dan achttien meter moet overbrug-
gen, ldern voor de binnenkant van hel in-
stituut: wil' kcm nlet de Wt"g naar Radio
Scorpio, Zuilenzaal of Dansstudin? Maar de
rest VJn hel ArenberginSlituut blijft onbe-
kend (en onbemind), Het is een vreemd ge-
bouw, maar daardoor blpouder rassmerend.

Wirwar

Exlsn-nzrnaxunum ~Idt gt'durende ééu
week letterlijk en figuurlijk l'en ~1J(Jtup dl'
wirwar van gangen, trappen, laboramria en
aula's. Doel i~alle verborgen hoekjes en
kantjee uit dl' \chaduw It' hak-u. Het Aren-
bergiustunur werd d,larnm in Il'~ versetut-
leno,' sekton-u wr(k.-ld waarin grnqlt'n
stlldl'nlt'n znchn-n naar een idt'ale 111.111l,'r
om elke seklor in ('('tl ,111der d,lgllchl I,' s\('l·
len, Ot1(kl'li~gl'nd idn' achll'r dl' \'l'f\clli1.
I('tlde ingrepen is (1.0 knnfwllI.ltic U1~~t'n 1ll'1
nhll\'fI~k en immalerkk MUnl' kunt1l'1l \Vl'
de ruimI.' ,1ilnll,lSS"Il, iJ" .. klllllwn \\I,' .11'-
,hiH'ktuUf sch('[lpt'n d(l(lf mid(kl V.lll lichl
en fldllid? Dal willl'n \\l' I('s\t'n ,'n lIitpm,
b('rt'n donr \1(1.'ohe,'ld'·I1, optr,'dt'lls .'n t'\,'-
n('m'('Il(('n pl.l.lIS t(' l,lIen vind('11 in ('('n

ntimll' di,' d.l.H ni('l \ (lor nnl\vnrp{'n is",
aldus efn van dt' organisaloren, Zo worden
de traphallt'n in .'t'n Ikhtkoh'r geval, wor-
.kn "[1 dl' huil"lHlHHlr vidl'oh",'ld~'n gt'pru,
je"ll'enl. Inu]>t t'en t rnmpo.'nisl door d,'
~ilngl'n til I..rijgl Ut' lort'n \,ltl twt instituut.

als uitzichlover hel hele projekt, een extra
aksent,

In geen geval wilten de studenten hun
eigen versie van het renóvarleprojekr van
het Arenberginstituut naar voor schuiven,
Ze willen hel gebouw eerder een akS<'1)I
geven als symptoom van een aktueel gege-
VI:Il: rekonversie en heronëmatle van oude
gebouwen. Dl' lenngen. work- en talkshops
vormen een toetssteen om nieuwe funknes
op te nemen. Existcnzmaxfmum blijft cctr-
ter niet in een kringetje draaien, maar trekt
de problematiek van het thema open naar
andere projekten binnen en buiten de stad.
Zo worden uilstappen georganiseerd in
Leuven. Brussel en generdam. Zowel In
Leuven als in Brussel wordt op wek gq:aan
naar goede en mindere projekren als voor-
beelden van inbreiding en rckonvcrste. In-
breiding is C('II su-dcnbouwkundfg alterna-
tiel voor de al te vaak als evtdem beschouw-
de ekspansie. In plaats van steeds nieuw.'
lappen groen vol n- bouwen wordt gelocht
naar vernleuwirtgsmogclqkhcden '-'innen .k
bestaande stadswed!>Cls, De uuvrap naar
ROlterdam houdt een andere pmbkem\tcl,
ling in, wam deze 'nieuwe stad" speelt nog
gvcn rol op het gebied van inbreiding. Wel
i~ het l'en voorbeeld vau vvu -\Ia(( ah kluv-
ter van plekken". wat nauw aansluit bij de
npologic van hct Arcnbcrginsunnn. 00"
d.l.lr \ ind je nnmcrv rmmtcv ('U I""ilit-ll
lerug dil' aan- en meengebreid lij"clI,

"Hel Arl'nbergin~liltlUl I~ l'en )(d>ntlw
dal !lilil!' meer \erwijst dan Il.l.lr .'1-11)11.1.11\
in 1.I'\I\'cn. II('! i~ "I'n pn.jekl, ,'('n \\('r~-
j.:TOl'Jl,eell ge~chi"lkni~, ,'en p.l~\agl' naar
d,' $rhJpenstr.lat. een wellilg Ilt'tlgt)IIt'~;
hel 7ijn lalloH' gangen cn trappl'll, lal>ora-
t ••ri,l waaril1 gl'dall~t \\oTllt. hl'finlll'nn)(l'!1
aan Oedtpus', aldu~ Srunt) \'l'rhcrgt Hl'l
j.:l'ge\Tn i~ ('f_ Aan I:xistl'nzm .....:imum om ('r
ttll te hakn W,11er in 111_

Vcroniqoe Path,"(>uw

F~islmzM.uim/lltt 1$U b<':Mk<"ll 1,11/ 9 /.'/ IJ
f(brmm JJJ 11(/Ar(JJb~r.<lIII$IJ/J/lII, N'l<Im,{(Jlr,ldl

96, (V....'rm,yr illf.'. ZI~kudall<'}

gewtcru voor het groeiend aantal kiezers
dat de dektorale schaal in rechtse richtlug
kon doen doorwegen. Naast de zevenhen-
derd woningen werd een uitgebreid sociaal
apparaat voorzien. dat in eerste instantie
zou moeten dienen om de buitenlandse
ckspcbczoekers die in Brussel onvoldoende
logies zouden vinden op Ie vangen, DC'Ze
voorzieningen zouden later door de wijk
worden overgenomen, Het geheel van Sint-

Milarlens(1.11 bleek echter financieel niet
haalbaar, en het projekt werd afgeroomd
tOt enkel de woningen overbleven.

Het entoesiasme kreeg ('CII tweede
deuk bij het overlijden van 'rteternans. toen
het nieuwe bestuur trachue het projekt
volledig <Irte blazen, Alle plannen waren
celliet klaar en goedgekeurd, en om teveel
kostenvergoedingen te vermijden kwam de
wtjk er 1000h,Het idee van dl' wijk Sint-
Maanen~al, oorsprcnkchjk opgeval als een
gesloten geheel dat enkel toegankelijk was
voor voetgangers, werd voor de zoveelste
keer onrecht aangedaan toen op initiatief
van één iI!) schepen in hr-t Lcuvcnsc Ix--
stuur besloten werd om dwars door de wijk
een weg aan Ie leggen. Op die rnanier wer-
den de essentiële waarden die door de ont-
werpers waren gesttpuleerd volledig teniet

gedaan.

Terras

l.o~ dnarvnu waren dl' woningen \\1<,1
degelijk vernieuwend, met in elke woning
twee verdteplngen. één om te wonen en
één om Ie slapen. D" schume opstcJJing
zorgde ervoor dat op de terrussen de nodige
privacy werd geboden. er was voorzu-n in
roime bergjll,latst'n en vt'I";r!IiIl('lIdc wo'
nlngtlpes wanrun kon worden gekozen. DL'
ruture alstond IUS~'n dl'lle'cI~ en besman-
dl' strau-n verzekerde een 1l1.1-':lmaal genllt
van ucfucn lucfu De .1.l1lpl.lIltlllg v an de
wij" 10U ecluer ,1,111d,' n1.1gt>r,' kant blijven.
1"'11"ol.. nu nog een tnMJ<;wl"ze aaubhk
~l't'rl Volg,'n~ d(' OIllW"T]l{'rS i\ er een gfl>tl'
wo"mlkhllwid betracht. CII lus van de ki-
ren dat een ,lanl,ll \."Hln'pgl'swldc rdcecn
I1kl werden uitgevoerd 7oa!s voorzien.
biedt ..lc wijk ,'ell ard1ill'l..turak ,'t) ~I.',kll
!'''lI\\'~u\l(lJ~t' "Illo~~tng voor d., ('~s.'ntld.'
waarden van g\\t'tl wonen: licht. Ilicht. mn,
ruulltl' l'Il waJI w(,onkolllr~)rt,

Sillt·M.larlemtlal is t'ehlt,!, 00)" l'i.'1l
I,"ml,l't'ld \'JII dl' "nelndigl' dmnlwid V.lll
IIl'l Bl'i}!i~lhl' hl"'luur, dill duiddij~ 111,1,lkl
d,ll gl'l'tl l'nJ..dl' w,l.1rdlvolll' vt'rw"7t'lllij'
I..illg 1..,111\\Ion,kn Uilj.:l'''Ut'nl ,o!1(kr \1,1)(ui
,lol>( Dt, dagt'ltjkw \t'ld~l,lg orn lil ,'I'n

\Inlll ~l'urganiSt't'fd l,md 71JIl riin).: It' d'M'n
hlijlt 1,,'\ta,1I1, 1...1.11dal "'lor.lt- 7<>\t'J'I,t"
"n'r gl'll'gd 1ijn

Peter Cuypen
50ne Qverstijm
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•Op di Pri-lIhaka-I~II'oomul/illg van
KllllUurraad over Sim-MaarUnsdal is
andrr andere rtn rttb faro '$ tr zien De
fOIO'S, voomamdijk portreuen ww
b~ners. lijn van de hrmdvan Vila-
fo/ograft EII'IIQ Schu/jl'S_ Omdat de
[01"'$;:0 prl/chtig ZIJII. en w!' daar Uil
butjt trots op :ijll, krij!}/ u of' dt;:t
paginll al Uil worprotfit van de fotere-
por/diJt,

De Kuhuurread der L('\J~('nSC'Studenten IklJra) dril,)i, deze
wt't"k weer op HJIlC'weren. Pr~·Illuika Is een rentoon ..rel-
Ung mN happt"nlnll en fuif dk Sim-Maanensdalln de klj-
ker pUilm .• h ... nl\)op 101 het kunstparcours HP') maan

Kultuunaad Iw-eft ~IS mei de stad. Het Io.UO!dp4l00UIS
IlhalUl koncentreerde zich .....mS jaar op de teuvense Vaan-
kom. Begin maart 1.1.111('~I~nbouwkundige bekommer-
oh van Ilhll1•.1 upnleuw blijkelI. ditm.ud In ~inl·Maarttn",·
dal: 'lthak.1 retour. een ttfugkt'er nau de stad. Door ht'l
tonen ven kunstwt'rkt'n op klulle kunnen vergeten sLI!d!;·
gNet"ltt'n terug OI'8enot1\("n worden In het stoiuhwceht"1. tij
het mür ....lIlr even. De buun Sinl·M,olrteusd.J1 kwam de
JiI,lt~e lijd gereMeld in hel nieuws. dit vanwege de reneva-
ue ...an drie woomerenv door Ludo Dekker \',1I1df april
1996. Op dl" ~"IJl:f'nde pagina 1U51 ti een intervjew met dl."
af("hitekl,

ueze week \-\oljdlKura bij wijv: van v...orpreef]e een
kleine remoouctelhng dan de wijk, Bewoners worden aan

Teletekst lIer Slnt·Maartensdal
hott wu..rd jfdalen over hun kdolllJj.t'1oillj De plannen
van ardtUelr.t Rena,l Bra-em ionen Ik ontwc-rplaze van
hlokbn. tcrees en hun InpLanting, Een en ander Woedl
Soll'TWngcpulldd 101een "nchledrnh .. Foto'~, ~
tekeningen, erchuektuurplsnnen en allrrhandt' cw10u
WOrMn getOlHld Vl'I'der lijn er do!.u~lra dit" een
Ikhl werpee op ardul6.tuur C'Il woonproblrmaudc Er Is
nok een soap H' sten dit' in dl" buun 8~aakI werd • dim-
d.ig.l\lolld. up de nlmboll'Pl'Difll. Aan de hand vaD frag-
menten komt er een 1(lU!..tbttld v.m SIItI-MMnemdailUl
~tand, ".urIn de: klo....f 0....1 BrM'm', modnnh1hdw dro-
reen som~ ~rp wordt afJC1dend. OertJ(!ja.ar Slm-Maar-
lensdal hebtoen de idealen yan ilKLIII\tlicht \ted~nbouw
lWur op Ik kOrTC"1g.et\"lTlC'n De renovatie van de buun
lun - wil - nussduen un I..tt'1'unllijn voor Ik komen-
de denig jaar

Pre-Ithaka wil l1l"h precenteren als Ct'J\ telelt'ht. al ..
een I\-ek~ l .. s~en vtuchuge bedenkingen di .. weldra

ungewist worden. Mi~\(hicn bnjven ze, geprojekteerd in
de hoorëen ...an di' t.lt't(houwer., als humus voor latere
gedachtC'n. Dln'M..Iap\I"OndIs er een hap~nlng mei een bal
poput.lrr. ~ a\l"Olld5I.n mei fom. op groot Kh~rm;
cm dnkUlDc'nlalre over .rchltekt Rena.ln areem, Hlm(rag-
tnC'ItlC'n v.n .!.truf e:a crouner (juldo De' Beider, tnter-
views mc1 beweners en een heuse soap die In Sint-
Maartt'DwJalge'draald werd. Daarna treden LlnJe Eddy en
Charlié Dynamile aan In hel danswlol1. lt' spden ~I,m-
(!.arm. dIII! IOW<lI n"1I halve eeuw overspannen. van de-
jMlMt IwlDIta lol zC'IIK. (harlle Dyuanure i~Belglë's oudste-
akuew drummer. Hij nam verscheldene platen op en
spc.'C1t1emei tAl ...en Jl.wlt"n Uil de jal:lWC'reld. Ondauks Zijn
h* ledtltd h hij eén en al "uur - een ekspIO\it'\"t' drum·
mer. aoar .. Zijn naam rt'ed~ doet vermeeden. leg niet dal
we u ruet gewaarschuwd hebben

OP>
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duidelijk: op die rnanier doen we niet meer
aan socta!e huisvesting. Klemlonen verart-
deren in de lijd Nu vind ik hel waardevol
dal de toren er staat en een belangrijk beeld
vormt In Leuven. Op hel gebied van huis-
vesung. denk Ik nier dal dil een model Is
voor de toekomst. Aangezien de teren er
nu is en aan een hele hoop mensen huis-
vesting verschaft. vlakbij alle voorzlenlng-
en. wordt wel gekozen voor renovatie .•
Veto: Vrrgtlrktn mrl andrr wlrk \'<lll Bralm is
Sim-Maarlt/lSdal t.xh gord gtiilltsrnrd in dr
S/ad \Val grbtl4rt er bij dl renovene. werdt er nltl
dl rrlatlt mrt dr ken/rhl (rkming grholldm"1
Bekker: "Hel berenrot kunnen we nauwe-
lijks \)~ ep' goede manier oplossen. We
moeren het gebouw dus aan de buttenkant
Isoleren vu opnieuw bekleden. We hebben
de ~Ie markt afgeschuimd om Ie zien wat
mogdijk is. Uileindelijk werd besleren om
keramische platen Ie gebruiken omdat dat
malerlaai hei.,slitht~ staat bij de afwerking
die het nu hede. zowel kwa rekstuur als
kleur. Dan stelt zich de vraag naar de kleur.
Hel oorspronkelijk materiaal had een lichte,
gele lederkleur. We zijn ons gaan afvragen
of wc hel gebouw, nu hel loch een nleuw
kleedje kriJgt, niet iets beter in hel panera-
ma van de stad moeten integreren, Zowel
bij beterdsvoerders als bij mensen van de
stedenbouwkundige dienst heerst er een
dubbele houding ren opzichte van Sint-
Maanensdal; -Hel is wel een interessant
projekt maar het imegreen zich niet ten
volle In hel stedelljke weefsel." vandaar ons
voorstel om meer in de richting van een
terrekene kleur Ie werken. Op die manier
zou de toren opgenomen kun oen worden
in hel geheel van baksteen gevormd door
de arbeiderswoningen en Stellagebcuwen.:
Hel beeld van Leuven zou je dan kunnen
vergenjken met een hoop baksteen waaruit
enkele bakstenen pieken zouden stek';:n .•
Veto: W':lIm>11I ren lerm di~ S/i"tds Ilndrrs,,,.
wrnt is, nu plou latm oplossen iIJ hrt ItadsU'tf.[-
ui.,
Bekker: «waar we over spreken is een
vel'KhU In kJdne noences. areem k('T1t\eT1-
dl' hech hij eerder een woningbouwprojekt
gemaakt wolMbij hij er vanuit ging dal er
van dl' omliggende stad met veel meer over
zou blijven. Nu welen we dat bet anders
gegaan is. De stad is er nog altijd en nu
moelen we daar wel over nadenken. De
toren wijkt al. de vraag is hoever we daarin
moeten gaan. Ook de hortzontaltteh die de
toren nu heeft. \erdwijm bijvoorbeeld. Aan
de ene kant' ragen de materialen en tech-
nieken die we nu hanteren cr niet om, aan
de ander kam heeft vooràl toren éc;.n (de
grootste van de drie) een mooie proportie
kwa oppervlakte en hoogte. De horizontale
geleding draagt niet bij 101 deze verhou-
dingen .•
veto: Hot rragtrrn dr bel'l'oIJersop dr renova-
ttrplamrrn"
Bekker; "Hel grootste probleem Is het ver-
huizen van alle bewoners tijdens de wer-
ken. 011 Is dramatisch voor een heleboel
mensen die meer dan rarhttg jaar oud ziJn.
Voor hen is de kans groot dat ze nooit meer
terugkomen en dat is helemaal geen leuk
vooruitzicht. Het grootste deel bewoners
gaat wonen In de Van waevcnbergblaan.
sommigen In voorZieningen buiten de stad.
De ouderen en zij die willen, kunnen in
Sint-Maartensdal blijven. De laatste jaren
werden In de lagere gebouwen geen appar-
tementen meer verhuurd; die kunnen nu
worden Ingenomen. Voor het overige staan
de bewoners positief tegenover de verbou-
wing. Er is steeds een Ietent gevoel van on-
veiligheid geweest. Als er iets gebeurt, zit-
ten zl] als rallen in de val. Zo zijn er men-
sen die een touwladder hangen hebben om
bij geval van brand weg te raken. Er zijn
een aantal inspraakvergaderingen geweest
waarbij problemen en oplossingen vccrge-
steld werden en waarbij er gelegenheid was
lot vragenstellen. Mensen waren daar biJ-
zonder entoesiast. Eind april starten we met
de werken, vijftien maand later hopen we
een vernieuwde laren Ie kunnen presente-
ren .•

Prè-Ithaka / Existenzmaximum

Architekt Ludo Bekkers over renovatie Sint-Maartensdal

"Sommige bewoners hebben zelfs een
touwladder hangen"

~ int-Maartensdal, een stukje
~ vergeten stad in Leuven. kwam

de laatste tijd geregeld in het
nieuws "amvege de renovatie van de
drie woontorens. Die plotselinge aan-
dacht leidde Kultuurraad naar de
historiek van de plek, Aan de hand
van foto's. postkaarten, tekeningen,
architektuurplannen en allerhande
curiosa gillgen de kurakkers op zoek
tiaar de verborgen kantjes van de
buurt. Aansluitend op de existent-
maximum-week (zie verder JIJ di,
blad) organiseren ze deze week een
tentoonstelling met alle gel.'Otlden
materiaal in het Arenherqinsütuut.
De apoteose valt Ie verwachten op 5
maart: uhaka. het jaarlijkse projekt
rond stad en beeldende kunst, houdt
dit jaar halt op Sint-Maartensdat.
Aanleiding gemJeg voor Uil gesprek
met architekt Llldo Bekker. Bekker
staat in \'00" de renovatie VlUl de drie
woontorens en - zo blijkt - lleeft
een vreemde haat-liefde verhoudino
met de torens van Sin'-MaartelJsdal.

Ludo Dekker: «Renoveren doe je alleen
maar naar aanleiding 1.'.111 Iets. In dit geval
is dat brandveiligheid. Die is op dit moment
beboerlijk dramatisch. Het gebouw Is eigen-
lijk noen goedgekeurd door de brandweer
en alleen maar zo kunnen gebouwd wor-
den urndar Renaar araem de architekt was.
Hij had genoeg gezag om die regels met de
voelen Ie treden. Fr stellen nch rwce dring-
ende probleuren. Teil eerste is er maar één
trap in elk gebouw, en hiJRe\ol),( geen ande-
re vluchtweg. Daurnaasr is de trapkoker
volledig open van de kelder lot hl'l dak, Bij
de minste brandontwikkeling gaal de koker
als schouw funktioneren, waardoor het
vluchten kwasi onmogelijk wordt. Sinds wij
mei ons projekt begonnen zijn, rijn er al
drie branden in het gebouw ontstaan. De
brandweer heeft zijn kazerne op drie minu-
ten Slappen van Sint-l\\aartcnsdill en was
gelukkig altijd onmiddellijk Ier plaatste. Zij
verhuizen binnenkon evenwel naar Gast-
hulsberg en dat verandert de zaken ...

Silikonenspuit

veto: Maar u gaal mul' dIN" dan hrt g~b{}uw
brand~ilig makm
Rekker. etnderdaad. De Vlaamse Hulsves-
tingsmaatschappij subsidieert geen renova-
tiewerken die alleen te maken hebben mei
het brandveilig maken van een gebouw. De
werken kunnen enkel gesubsidieerd wor-
den als ze kaderen binnen een meer alge-
mene renovatie waarbij alle problemen in
verband mei hel gebouw volledig opgelost
worden. We hebben dus een Inventaris ge-
maakt van al die problemen. Dat zijn er
nogal wal. zo bleek: slijtage op de sanitaire
Installaties, vuüotsschachten die niet meer
kunnen gebrulkr worden omdat afval nu
gesaneerd moel worden, de slechte staat
van de elekmciteusmtrastruksuur. een ra-
dto-ckneve bhksemaüclder en het niet aan-
gepast zijn van het gebouw voor gehandi-
capten.'

Velo: Wordl rr bij /Irt illbrmstll ~\l"dr lIifUl4'r
lIOOr.:illllrl;m aan dr /ipolcgir ven dt /"rrm ;r-
raakt,'
Bekker: "Daar is eigenlijk geen reden voor.
De wontogen werden deStijds vrij goed ge-
konsrprcerd. Ze zitten heel leuk in mekaar
en zijn hccl Iunktloncel. Ik denk dat de
woonsaustaktte In hel gebouw ook zeer
groot Is.•
Veto: Vf_)(1'.!1aQ/,d~prablrmen houden voorat
\~rband mrl dt "~rking m inl"'flldigr struklllur

zich mee. Het vernieuwen van de gevels is
een andere problematiek, De bouwmaat-
schappij wou voor eens en altijd verrest zijn
van de problemen van de gevels. De enige
mogelijke oplossing i~ het teepassen van
een gordijngevel, waarbl] Je niet meer af-
hankelijk bent van de aansluiting op de
ruwbouw, Die Optie gaan wc toepassen met
respekt voor hel gebouw. Wc willen het
idee van Braem overnemen, maar op een
funktionele manier, De vormverdeling van

d,

van dt toren. MI/ar ook dr buiullkamla/ll soms
tr wtnsrn over.
8ekker: «ceregeld zijn er lekkages in de
gevel, Er wordt eigenlijk kontinu met een
silikonenspuit rondgegaan om alle gaaijes
te dichten. De gevels vragen ook veel on-
derhoud. Een schildersploeg is jaar in jaar
uit aan het werk aan het bunenschrï]n-
werk. En dan is er nog het betonrot van de
gevels, Beu jaar ol acht geleden werden die
volledig gerenoveerd. Nu konstateren we
dat reeds tien procent van de betonopper-
vlakte opnieuw los ZiL Een vierde probleem
is van organisatorische aard. Er zijn name-
lijk hul wat dicnstlokalen die geen funktie
meer hebben: magazijnen, pomploketen. ...
Die ruumes willen we ook verkavelen In
bergingen zodat iedereen buiten zijn appar-
tement nog een extra bergplaats heeft .•

«Het vernieuwen van de technische
Installatie brengt geen moeilijkheden met

Metropolitaan Provincialisme
Indien u er na een hele wed. "''ti met geDoq! van "riJKt. h r-r op z.llerdag een tvema.Ujt"_
I)l" ~1i\'hting Stdd en Archlfekruur VZW orgamseert dan een opening~C'\'Cnl met Ab
thema 'architektuur en IJ,·nliteit ven vtaemse weden De prubk-llUIllek wordt aangC!one·
den door RuJI Llt'l1J)d,m, die het lal hebben over de ~r-JeIlJ"heid van kleine steden. en
door xaveer de Geyter. over ,tt'dehjkheld el! praAI\, A..In~luitend op de IWllIen ls. er
ruimte voor di§ku~~le In de vorm van een debat

(Yp'
Ik latnIm zijrllrij Û M'OIIm i"lf dt lIulll VII" hrr Arr"Jb.:rgmstitutlt (11ft 14.10 UUTt1f.., IJ." Hier

galen in de gevel gaan we bijvoorbeeld
volgen zonder deze perfekt Ie kopteren. Hel
houten schrijnwerk vervangen we door
aluminium; dit laat ons toe grotere ope-
ningen U' maken. We veellezen dan wel de
smalle raampjes, maar het panorama op
Leuven wordt op die manier veel minder
gefragmenteerd, wat een extra kwalitelt is.
De verschillende opties zijn trouwens met
Bracm zelf besproken. Hij is ondertussen
wel al achu-ntachtlg en had eerder een
öngeîntcresseerde houding. -naa r moel je
mij nu niet meer mee storen, Ik heb mijn
tiJd gehad", zo klonk hij,_

Koterijen

vete: Hot staat u ui! Irn opzirhtr van dr wijk?
Bekker: .Ik heb een dubbele houding fen
overstaan van Stm-Maarteusdal. Ik heb de'
wijk aren bouwen in Jaren zestig, ik woon-
de er toen vlak naast. Toen vond Ik hel fan-
rasnsch, hel was de stad van de toekomst.
fururtsrtsch. eindelijk weg ult al die koterij-
en, eindelijk komfort. Eind Jaren zeventig
zijn we gaan spuwen op Sint-MaartensdaL
We vonden hel totaal geen manier om
mensen zo te laren wonen: allemaal naast
elkaar, in volstrekte anonimiteit met gebrek
aan privacy. Sommige mensen dil: er woon-
den, 'hadden toen zelfs een verrekijker ge-
kocht om bij de buren binnen te gluren. De
reaktie eind Jaren zeventig was dijn ook

Veronlque parteeuw
Johan Leplat

12 Jaargang 24 1Ir. 19 dd. 9 februari 1998 0 VlIO



Tijdloos muziekteater van De Kift

Hel lied van de dood
eeZt week donderdag heeft Stuc

IJ009st merkwaardig bezoek.
Niet van eet! teatergezelschap,

noch van een muziekgroep, maar van
De Kj!l. een bende ex-punkers en
maIltJen die hUIl vaders kunnen zijn.
1" de vorm vat. een muziekteater be-
richten ze over het wel ell wee van
losgeslagen zeelui die onder leiding
va" Willem BaretHsz in 1597 met hun
sc/tip zijl! vastgelopen in de ijsmassa
rond Nova Zembla. Dit historische feit
wordt tot een universeel gege1le" be-
werkt; wat doen mensen als I/lw ein-
de nahi] is en enkel flog die langt"
nacnt waclJt. Wel. ze zingen, dansen,
drinken, vechten ell huilen,

Begin jaren lachlig behoorden de kernleden
van De Kil! nog lot de geëngageerde kraak-
scene rond Nederlands bekendste punk-
band The Ex. Hoewel dit ideologisch ge-
sproken nog steeds het geval is, heel! De
Kift zich muzfkaalrneer dan ooit ver~ij-
derd van waar punk heden ten dage voor
doorgaat. Waar het debuutalbum 'Ijver-
zucht' (1989).nog enigzins onder pop kan
worden thuisgebracht, kwam De Kift na-
dien meer en meer In de vangarmen van de
avantgarde Terecht om uiteindelijk te be-
landen op die plaats waar Kun Weil! goed-
keurend om het hoekje STaat Ie knikken.
Desondanks blijft deze band, nel als gees-
tesgenoten zoals De Legende. NV Peelers &
Angst en Les Baudouins Mom, uitermate
miskend. De omvangrijke hedendaagse Ne-
derlandstalige avantgarde mag dan heel
boeiend zijn, toch lijkt "lA: niet in staal hel
grote publiek te bereiken.

Krankenhaus

Haar muzikale stoutrnoedlghetd liet de
Kift een eerste maal horen op hel album
'Krsnkcnhaus' uil 1993. Voor mij zou het
nog enkele jaren Win muztkale ontb-ering
vergen vooraleer de wervelende Kilt-or-
kaan over me heen lOU razen. we schrijven
II november 1995, jeugdhuis 4AD te »s«.

muide. De avond was vochtig en kil. flar-
den wolken zeilden laag over de stad en op
·t podium stond een ronde kolenkachel.
een taureutl en een staande lamp die samen
de. idee van een woonkamer opriepen. Net
zoals alle anderen hier aanwezig, kreeg ik
niet de minste hoogte van de stroene. nie-
mand wtst wal ons Ie wachten stond. Ter-
wijl de
maan,
helemaal
geïntri-
geerd
door hel
aura van
onwen-
nigheid
dal er
hing, als
een vet-
Ie. vieze
voyeur
het
katee
binnen-
loerde,
ocstorm-
den een
tiental
mania-

""0
Neder-
landers,
gehuld
in soïda-
tenklcdl]
uit de
eerste
wereld-
oorlog,
uitzinnig het podium. Hun leeftijd vari-
eerde naar schatting tussen de dertig en
vijfenzestig jaar, en hun wapens bestonden
zowel uit traditionele rock-Instrumenten als
uit rasechte Nederlandse plartelandsfunfare-
accessoires. Met deze wapens ter hand
produceerden ze een briljante soundtrack
bij wat verdacht veel op een reatervoorstel-
ling leek. Spetterende monologen, geba-
seerd op interbellumproza over de gebeur-

tenisss:n die zich tijdens de croie Oorlog
afspeelden in de streek waar we ons op dat
moment allen bevonden. werden afgevuurd
en hel leek wel alsof ieder van ons één
voor één sneuvelde onder hel mosterdgas.
Wat is brood? Dil was brood! Maar de laat-
ste schreeuw die ze schreeuwden luidde
niet moeder, niet God, en zeker nret 'Alles
Voor Vlaanderen, Vlaanderen Voor xrtstus'.
De laatste geschreeuwde schreeuw was
zuur en scherp en riep: 'Vuile terlngrroep-.
Toen was hel voorbij, voorgoed. Het was
een goede nacht om te drinken, maar een
slechte om alleen te zijn. want alles wat
vroeger de dingen bij elkaar hield was nu

dan een banale reflektie van het subliem
spektakel dat ik me had laten welgevallen.
De open zee aan de horizon liet me vanaf
dan onverschillig. net als de maan daarbo-
ven die me met haar schijnsel nog enkel
<1.111 die bewuste avond deed denken. Da-
genlang strompelde ik in een soort trance
slingerend over de weg, kanlelde voor- of
achterover in de struiken. sloeg languit le-
gen de grond en omarmde de keiharde aar-
de alsof ze van LIchte dons was. Ik leek al
eeuwenlang in een loden kamenje op de
bodem van-de zee Ie liggen, toen Ik 'Gaap-
honger', de nieuwe, als logboek verpakte.
CD van De Kilt onder ogen kreeg. Dat hij

ten gronde gegaan. Buiten daagde een
griluwe dag. De vuilniskarren ratelden
alweer door de straten. Na al het tumult
van de voorbije uren vulde een machtig
zwijgen hel kafee. lk stond bulten en de
deuren waren dicht. Waar moest ik heen,
man? Waar moest ik heen?

De -xraokeubaus-cn kon me, in re-
genstelling tot de live-performance maar
matig boeien doordat het niets méér bood

Laatste cowgirls-films in Stuc

Lesbo's, Lydia L
eeze week krijgt u de laatste

kans om te profileren van de
filmreeks 'Even cowgirls get the

blues' - zo qenoemd naar de ope-
"ings/Um van de reeks. Drie kansen
eige,d,jk: woensdag en donderdag
worden het futuro-feministiscne 'Bart.
in Flames', liet Amerikaanse 'Vortex'
en hel Oost-Duitse melodrama 'Die
Legende VOII Pard und Paula' op u
losgelaten.

'Bom in slames' (USA. 198~) is een film
die ondertuesen een zekere cultstatus be-
reikt heeft. Hoewel eksplicict voor en door
vrouwen gemaakt - bestempeld als een
'lesbische film' -, is hij door de behande-
ling van bredere thema's als vervreemding
en aclnersrelllng voor iedereen toeganke-
lijk. Regisseur Linie Borden ging met h.1,H
film trouwens in tegen de hootdsrroom van
de feministische beweging. dtc bepaald
werd door 'whne rniddle-class worncu".
om die te vervangen door een veelheid aan
stemmen, want "homugeniteit vernietigt
individualiteit en vernietigt kuhurcn". aldus
Borden. Vandaar dat dl: hoofdpersonages de
snijd aangaan met "anti-vrouwelijke, anti-
lesbische". zowel als "arni-zwartc " krach-
ten. en op zoek gaan naar eCII hcrdcfinib-
ring van hun raciale, sociale en seksuele
identiteit. De strijd waarvan sprak." speelt
zich af ergens in de toekomst. na een vreed-

eh en de liefde
taille revolutie die de vrouwen weinig baat
gebracht heeft en hen ertoe aanzet op een
gevarieerde en dinamisene manier hun 101
zelf te veranderen. Borden houdt de ver-
haallijn wel strak genoeg om te blijven
boeien, iets waartoe ook wordt bijgedragen
door de - zelfgemaakte - nieuwsnesbes
die ze ertussen gooilom het geheel een
pseudo-dokumentair karakter Ie geven, en
door de pompende rockmuziek.

Nog meer bizar is ongetwijfeld 'vonex' .
van Bcth B. en scou B. Bizar omdat hoctd-
rolspeelster Lydta Lunch een raar mens is:
een 'konfrontationalist', Iemand die via een
gedreven-aggresstel en konfromerend ge-
drag de mensen wil wakker schudden en
ageert tegen de fnuikende krachten van de
maatschappij. Ze doel dat middels muziek
~ op haa r zestiende had ze haar eerste
'gunar-guerüla' groepje, "Iccnagc Jcsus and
the Jerks' en ze speelde ondermeer samen
111e1Kim Gordon (Sontc Youth) - 'spoken-
word' optredens en films. Ook in 'vortcx'
- wat draaikolk of maalstroom betekern.
zowel letterlijk als figuurlijk - trekt ze ten
strijde. dil keer als dcreknve tegen een in-
dusmeel die hel menselijke brein wil ken-
troleren met behulp van geavanceerde
computers. De film is doorspekt met inter-
tekstuele verwijzingen naar aurenueke mis-
daad- en gangsterfilms. die door de regis-
seurs SCOttB en Bcth B, tot een eenheid
versmallen worden met de muziek 1'1\ de
beelden.

Hel Oost-Duitse 'Die Legende van Paul
und Paula' is dan weer een melodrama pur
sang. dat bij wijlen de grenzen met de
kitsch aftast. Zo'n film waarbij je bijna wil
roepen tegen de hoofdpersonages omdat
die op de beslissende ogenblikken de ver-
keerde keuzes maken en de rest van hun
leven in het teken stellen om de zaak als-
nog recht te zeilen; iets wat zelden lukt. De
legende van Paul en Pallia is, wat de afloop
betrefr, een liefdesverhaaltje in de sprook-
jestraditie van het oosten. Paul en Paula
respektievelijk ongelukkig getrouwd en
gescheiden met kinderen. kernen elkaar le-
gen 1'1\ worden halsoverkop verliefd. Paul
durft geen verbintenis aangaan uit vrees
zijn beroepscarrière in het gedrang te
brengen. Als hij de dwangmatigheid van
zijn liefde voor Paula erkent. heelt zij het
hoofdstuk al afgesloten. De film. uit 1973,
heeft waarde als een goed njdsdokurnent
van het leven van gewone mensen in hel
toenmalige Oost-Berlijn. maar is vooral een
pletdoor voor de onvoorwaardelijke kracht
V<lI1 de liefde en is van een aanvaardbaar
gehalte. zeker als men rekening houdt met
de tijd en omstandigheden waarin hij ge-
maakt is.

Benny Debruyne
·Var/ex· is op woensdag 1'11donderdag elf en
twaalffebruari Ie brkijkl'II in de SwC!oal. 'Bom
in I-1aI1lI'S'al/cell op uroemdafj, 'Dil' u,óltllde von
Paulnnd Pallia' alleen op Jond(rd0.'l. Verdere
info, zie a!JI?IIda.
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zo ongehinderd mijn beschutte-haven bin-
nen kwam drijven. overtuigde me ervan
dat er spoedig meer zou volgen. Ik rukte
het raam open. en de nacht greep met kou-
de handen naar mijn naakte borst. Hoewel
De Kift zich nu meer dan ooi! als een tea-
teegezelschap profileert en deze keer zelfs.
aangevuld met l'en paar echte akteuts. wcr-
kefijk ticpetjes op het podium dropt, is de
muzikale kant er zeker niet minder boeiend
op geworden. Tipisch Hollandse fanfare-
muziek wordt, hoofdzakelijk door een
profanisering van de middeleeuwse draai-
lier. omgesmeed lot hartverscheurende
dndenrnarsen en kreêrcn een ijzfngwck-
kend hOl'mpapadrama. Daarnaast wurdt er
ditmaal niet uitsluitend vourgedragen-
zoals ten tijde van 'Krankenhaus" - maar
slaan er ook liederen van getormenteerde
zeebonken en lang vergeten Finse zielen 0Jl
het repertoire. Inhoudelijk wordt dit
schouwspel gedragen door onder andere
teksten van Schwah, Rlmbaud, Rabelals.
eerenen en het dagboek van Gerrit de
Veer, één van de overlevenden van de
jarnmerlfjk mislukte poging van wrüem !J1I-
renrsz en de zijnen om via de noordelijke
poolzeeën een vaarroete naar het Oosten te
vinden. De Kift, nu. is terug te vinden op
een grimmig eiland waar. onder de laag
overtrekkende wolken, het verschil lussen
dag en nacht verdwenen is. Sneeuwjacht
en polaire kou teisteren er de acht in ijs-
mutsen en met lappen oruzwacluelde
schoenen getooide overlevenden, die in een
1111 wrakhout en zeildoek opgetrokken hok
vechten tegen de honger, de enzrctutoos-
held. elkaars nooit aflatende aanwezigheid
en vooral de kousrent als een uitgehonger-
de tijger 0» de loer liggende waanzin Als
geen andere weel De Kift het gevoel Ie be-
spelen dal Iedere mens een zwaargewonde
is van zichzelf. Daarnaast toont ze wa ar 111'1

allemaal om draalt: Overleven alfeen iv niet
genoeg. Een hond kan overleven. een
vlooi. Er moet meer zfjn!

Bart nurtez
steran Huber

V" Kift brs/orm/lflomlll,tlt'nSlroru 8J (lPdander-
da.tl /1februari. lnhom 1501Joo.

13



Kolsen om soapverdrijf
Wackomet 'The Return of Dionysos' in Leuven

et! ambities van Wacko in 'The
RetuYli of Oionysos' zijn niet
gering. Wacko - als vanouds

liet d,1O Chiel Van Berkel "ti öumou
Kers'Îtlg. voor de geleg,,"heid aange-
vuld met Koen de Groeve til Birqit
Kersbergf!n - wil het dionysische
weer IIaar voor laten treden op "et
teaterpedium, waar, zoals je doam;'
mag afleiden, lUi hel apollinische
heerst, '"re zjngtn, Ie schreeuwen.
blootsvoets te danser in I/et holst VQtI

de "acht. Nel zo onbewust VQtIje ster-
felljk/leid als een dier", daar gaat her
om in "rhe Rewrn', Eigenlijk Iluft .
hel daar a/lijd alom gedraaid bij
Wacko. en dal dreig' IJII liet het pro-
bleem Ie worden. 'rite RetllrtJ of Dio-
"Y505' voeg' nauwelijks iets toe aan
hel oeuvre VQtI Wacko. zodat roeüne
en vervelinq de kop opsteken, En dat
is dodelijk voor liet eigenzjllt,ige, aio-
nysiscne teabaret van de groep,

Begonnen als een soort protditprojekt tegen
de gevestigde waarden in teater en kabarer.
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heeft Wacko in een paar jaar een vaste
plaats veroverd op de Vlaamse en Neder-
landse podia. Mei hun mengsel van absur-
diteiten en onderbroekenlol wist het duo
Chiel Van Berkel en Manou Ker~ting zich
verzekerd van de steun van een ruim en
vooral jong publiek. Het leverde hen 1clfs
een uurtje zendtijd op op Studio Brussel
waar ze sinds enige lijd elke zaterdagmld-
dag een uur klinkklare nonsens mogen uh-
kramen, De wacko-ulrzendlngen, ZO "Ze al
verstaanbaar zijn, deden al vermoeden dal
de rek wat uil de humor van de bende I~,
lil hun vorige produktie 'Black spa ce' werk-
te de wacko-aanpak nochtans perfekt. De
kombinatle van improvisatie, leuke lledjes.
grove moppen - indien mogelijk zonder
pointe - en hilarische tiel)t'\Jt'li stool langs
alle kanren aan het publiek voorbij in een
hels ritme, wacko deed dingen die nooit
eerder in het kabaret werden vertoond, en
was daarmee een van de weinige echt ver-
nieuwende krachten binnen hel genre In
de Lage tanden.

Die lof geldt Jammer genoeg al heel
wat minder voor ihe Return'. Hel lijkt dat
wackc een beetje verstrikt lil in 7.ijn eigen
nellen. Van deze groep verwacht je dat ze
bakens verzet, maar daar komt Wacko niet
meer aan toe, Oe voorslelling mtst ritme,
mee omdat een aantal weekc-kenmerken
ondertussen verworden zijn tot tics, Als je
kunt voorspellen dat het verhaal van de
één voortdurend zal onderbroken worden
door dal van een ander, gaal de lol er na
een lijdje wel al, Ook de zenuwlach van .
Van Berkel en de spastische woede-uitbar-
stingen van Kersting, heb je al een keertje
eerder gezien. Wel verlrtssend is de bijdrage
van de nleuwellpgen Koen de craeve en
Bitgit Kersbergen. De crceve heelt een
aandeel in zowat alle hoogtepunten van de
~how De ~ctne waarin hIJ mei tlln mnnd
\01elCII een rncuw ~[ldVOOTSteit-een
wil blad zo kreatief mogelijk venekenen
aan '500 Irank per vel- en zijn in Brugs
dialekt gezongen drfesunversued zijn heer-
lijke momenten, Kersbergen houdt zich
meer gedeisd. en lijkt in haar wal saatc.
trutterige rolletje, hel apollinische teater te
symboliseren.

De teksten van 'The Return' relereren
aan de poêtik a van de Vijftigers, een Neder-
lands losvast dichtersgezelschap dat rond de
jaren viihiK de Nederlandse poëzte up haar
grondvesten deed daveren. Niet «evanta
wordt een Iregmerujc gesneerd uit 'De grc-
Ie htauwbllgorgel', evu r..lils~iek ven. van
Vijftiger cces guddlngh. Maar ook de audc-
re teksten barsren V.111 de nccloglsmcn en
associaties die doen denken aan hel meest
speelse van een Lucebcn of een Bet!
Schierbeek. Een voorbeeldje: "knavertnud
mei \'litbijtersl strohalmen LIl achtcriaatje
lieten windeki.ndl korsen om soapverdrqp
zingen inoudcrstijl." Assodartc en irupro-
visatie zijn de sleutelwoorden lil de voor-
stelling. Dat door die twee teehuleken hl't
onbewuste en dus hel dio.ny~bche wordt
tosgelaren. is een overtuiging die allang
stand houdt in de kunsnconc. Jammer dan
toch dal wanneer er zich duur een ortver-
waclue reaktie in ue zaal echt een moment
van imprll\ilooltie aanbIedt d~t door hel
kwartet straal genegeerd wordt.

"'kt -n.c Return' lijkl Wacku l1P een
dood spoor re zitten. Ik di()ny~ische estc-
tlek die hier beteden wordt. W,15altijd al
cc n thema hij wacko, 1.0(l,lt dr v()()r~tc][ill~
weinig nieuws te bieden heeü. Niet dat er
niet gelachen kan worden, hucgeudeel.
maar in hel achterhoofd sluipt de gedachte
dat je dl' vongc keer nog drie keer zo hard
1Il000~t lachen lIIet nel hetzelfde. Misschien
wint de voorstelling door veelvuldige op-
voering aan scherpte en ritmiek, Chil'I V,Jn
Berkel s[uit de ~h(J\V al met de mededeling
"Hij fDillny~u~) komt niet." Voorlopig is er
gvcn noden om dat regen Ie voreken.

8art Eeckhout
11,J(k" -'ralf Th .. R..mrn ('f Di"Il\'("S' m IH'I KC
I\'j.</flmn ".lil /2 IN (1/ m,'1 I~ fdonl.lrl

~D~·~""·"'-""-of ~DiI_iI].nbrftt
2& ldJruari htcl:tnlvf'Q, rnlC'tl'loldorual ~tudmt"'Spon 1bmnoi

OM·... "" bWrcnWndIt ~ een lluptrlegmbdd ~ blc*n. hrbbt-D
WC' DOl wel berddwIIIIae autlentm lIOdfI. Vot'I tr ~ It'fOt'PrD om ~ te wt'rken un dit
tornooi op EUI'OJW'CSrûYo7 Of wO je' ~ •.aten Of'lent'n aedu~ndr een Wttk ol een gratk
v.kunk in bet buitenland \'enkU'D. aBrm...a1 in ruil veor enkele vterkarne meters van tr
kot? l\vijft'l met Jauaer en vul ondnsuand sInlOKje hl"
Ik. ben sem1ernsnnl ia;
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HorizontaaJ -I Pranse schudcr-,- Brussds(' ~l'nll'eIlW 1 Pcr,. vnw. - Limburgse
gerneerue 3 veerkracht - ongewassen. grol'7e[i~ - Lage kant van een schip 4 Zoogdier
- Buts 5 Oppervlakternaar - G('IllCCnIC aan dl' Maas 6 Tucht - Voorwaarde 7 Gerecht
- Gravure 8 Trek, lust - Cerechtvaanhgd 9 V.H.oT1etsd- Sport - nondedans 10 Plaats
in Brabarn - Zangnoot [I Bodcru - Bewust verrichu- handeltngen
Vertikaal - I Spaanse schilder - Vl'rwijdl'rin~ van m ,·rt,,[[i~ water 1wetpcnlerdsrer c-

Zoogmoeder ) vernetde gduidles maken - MU7Ie"Il<>I.'1.\ Il'IlJ.:IClllil.ll - ledt'lijr..e fout
- Puntig uileinde 5 AmbbJ..lenl - P(},ilid !>J[d,)6 Lichaamsdeel - Nakomeling 7
Gemoedsbeweging - Rcclucchapcu 8 AI~dq~l'J1 ._. Orga.m - Familielid <J Lengtemaat
- Geestelijke 10 Dun wu\\ - Snijkam 1I AITlJ..,1.lJ1~l',t,J,Jt - Frilnl>lallgc langl'res.

Door Filip De Keukeleere
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& zoel(erljes
.J Chamale, kom met je voeten op dl' grond
en kies A. Zijn Frans zal erop vooruitgaan.
y Bénédrcte, Emanuelle, lock nlet Ie ver. op je
eigen kot volstaat!
v Lieve euro. waarom laat je geen laslba~
sporen na ? DI' joker.
v Beter één Thkrry lf1ct blauw haar dan g«n
Thkrryl
Y Martna, I know who your vtcum isl
" Helpt TIn)' is nog steeds aan
" Kan iemand mij venellen ol rril1 l'en effi-
ciënt mlddel was om dl' gaatjes in mijn kon-
doom te dichten? Floris Klltoris.
.,J Genoeg van dat gerammel, geschok. gebcts

of platvëllen? Neem hel heli In eigen handent
Voor vIjftig fr.mK vind je bij Velo dl' ruimte,
hel gereedschap en deskundige uitleg om je
fiets in orde U' brengen. Fietsherstelplaals Ve-
lo, keldC'! ...an Alma 2. elke werkdag [behalve
vrijdag] van 12 101 19u.

" Als je dl' kunstzinnige zeveraar wil uithang-
en. dot dan mee met lrhakal
v SlOp! Ik heb de eerste vergadering van man-
gaclub Otakami gerntst wegens Ie laat geïnfor-
meerd. Aan al wie: mij met hen in kontakt kan
brengen, verwittig mij a.u.h. via e-mail
(johan.vandenbrockChludenl.kuleu\'en.ae.be).
Dank u.
v De KVK g~at terug naar eerste klas!
-.J Help Ik ben iels vergelen maar ik weel niet

meer wal 111
.J veerle doet de groetjes aan de rest van de
wtlde Wijven Klub en nodigt heel Leuven ui'
om op donderdag 19 februari naar onze fuif
met de PaU5C'n in de Samabala te komen
(donderdag 19 februari)!
v 'Welke glcufr X.
.J Verder wilde wuvengroetjes aan Pal;e, V«r-
Ie, Chrisly, Elsje en Jo.
V Ciao, en 101op onze dagelijkse kamus.
V Groot nieuws. Magda is van straal.
V veto dankt zijn vrienden & vijanden die: van
de vetofuif vorige weck een knaller hebben
gemaakt. Een nieuwe klassieker is geboren.

Tikkantoor
Devano

016/490.890

v En dan nu hel slechte nieuws: op het einde
van de Vetoluil verdwenen twee Jassen uit de
vesûatre. Mocht iemand per ongeluk de ver-
keerde jas meegenemen hebben. breng hem
dan effe Lings op de 's Meiersstraat. Bij de
zaalschoonmaak bleken we immers ook een
ja~ op everscoor 11" hebben. Misschien is hn
de jouwe wel.
v Ook nog dit: bij bovengenoemde schoon-
maal vond de Vetofuilploeg ook een niel on-
aardig auro-aksessoire. Omdat wij de kwaadste
ilO!! niet 7.ijn. willen we hel graag rercemeren
aan de rechtrnatlge eigenaar. Als iemand een
euro-onderdeel verloren is op de Velo-fuif.
kan hij het komen ophalen op de 'S Meiers·
s'raat S. Een sluitende beschrijving van het
gezochte kleinood is wd gewenst.
V Tip: 1I000tis geen stuur en ook geen schijfrem.

v Mmino •• Is broodje smaak je beter.
.J Begrijpende Jongeling "loekt nog steeds naar
veertiger 001 eens een ballelj-e Ie slaan .
.J IX lestig mlnuien van soëom elke zondag
van 22 tor 23 uur op RadiO secmie. Regionale
Radio Zonder Manieren.
v toko bedankt de delegaties ui' Gent en
Brussel. Het was een leuke betoging.
v Kris Rm;sclle likt je tesis of paper. Info: I10f
Ter Bekelaan 12, ]020 Winksele. Tel: 016/
20.70.77.
v Topradro VRL (105.6 FM) zoekt goeie radio-
seemmen met of zonder ervaring én mede-
werkers voor de kommerslëte dienst {telemar-
keting en safes radiopubliciteit). Afhankelijk
van de funktie is er een aangepaste vergve-
ding vooreren. Info: 016/29.61.09, of
016/29.61.24 .

I::(~ .coo:i? WIE VAN ()E DRIE??
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Tekstverwerking • Laserprintlng
Lay-out' TeksUnbreng

Boeken. h"jclsctrilt9l"l, ClJfsussen. 1tlesissen .....
Gespecialiseerd In

wetenSChappelijke materies
Professionele aanpak
Jarenlange ervaring

T. & K. Van Nooten'Dehaes
Lodewijk van Velthemslraat 31
3020 Herent tvenem-aeiserm

geleiders vande omhaalda~en, In UP, ren
SlaSSIrilat 2. ors- UP.

20.00 u MARTlAL ARTS Inerodukne in kung-
fu: van Bru~ L~ tot Jllckie Chan. In AV
01.12.

WOENSDAG

• 10/02 om 20.00 u; Pré-Ithaka: 'Bal populai-
re' mei linie Eddle & cbedte Dynamite .. in
ArenberginSliluut.· 12/02 om 22.00 u: Pré-
Ithalta/ Exis!enzfuif, In De Blauwe Kater,
toeg. 60/80.

LBK
• 11/02 om 20.00 u: lnterfakuhalr Songfesti-
val, in zaal Rosenbcrg tzcere weiers. mei bus-
dienst) .• 12/02 om 22.00 u: Apris-Songfesti-
valavond. in GnorgL

Letteren
·13102 om 19.00 u: Galabal der Letteren. in
zaal Metropol.

Medica
• 10/02 om 20.00 u: Debat: 'Justitie en rnedi-
sche blunders', in MTC grote aula .• 10/02
om 22.00 u: 2de dokfuif, in Albatrm; .• 11102
om 24.00 u: 24 uren van de muzjek in Doc"s.

Nf)(

• 12102 valermne Revislted.

Pedagogische Kring
• 12/02 om 22.00 u: gakbaravond , in Këfee I'
Affaire_

PolIUka
• 09/02 Socîaalkulturele week 'Is dil Bel-
giSch? • 09/02 om 12.00 u: Lunchgesprek met
Reginald Moreels. in Sedes .• 09/02: Belgische:
Week: om 17.00 u: film: 'La promesse'. in AV
01.12. om 111.00 u: maaltijd. in Alma 2.
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• OQ!02 om 22.00 u: VoUey Dames, in KB
sporth.Jl.· 10/02: Belgische Week: om 17.00
u; film: 'Manneken Pis'. in AV 01.12. om
18.00 IJ; optreden Run to the Sun, in Ahna 2,
om 21.00 u; Belgische bleravond, in Polhlka-
kefee .• 11102; Belgische Week: urn 17.00:
film 'Toto Ie uéros', in AV 01.12, 0111 U:!.OO u:
mosselen met frjet + verrasslngscptreden. in
AJma 2 .• 11/02 om 21.00 u; Dé Polstok
vatennee Night, in Pölitlka-kaffee .• 12/02
om 20.00 u: Belgische Wttk: film: 'AIJc~ moet
weg', in AV 01.12.· 12/02 om 20.00 u: Info-
avond: -ne stage gezien door de ogen van de
studenten'. in Tir 'n' a Nog.

Psychologische Kring
• 09/02 Reggae mei DJ Irtna, in de Shrink.
• 10/02 om 22.00 u: Reunle skireis, in de
Shrink .• 11/02 Cea n'est pas un valennne's
night mei wijnpromotie. in de Shrink.
• 12/02 Celebritiesavond met verkiezing: ver-
kleed .,. gratis drank, In de Shrink .• 15/02
Plan Sjarel, in de Shrink .• 15/02 om 15.00 u;
Salsa-merengue-rnorna, in de Shrink .• 16/02
Krbrgrap, In de Shrink.

V1J(

.09/02 om 11.30 u: Broodjes, in 'rheokor.
• 1J/02 om 10.00 u: Carte Blanche. in
2ooM.06 .• 13102 om 11.00 u: Carte Blanche,
in 2ooM.G7.· 15102 om 22.00 u: Happy
Hcur, in 't Elixir.

Wlna
• IlI02 om 20.30 u: OWG-veTfladering. in
Winakclder .• 11/02 om 21.00 u: Film: 'La
double vie de véromque', in C200Loo.06.

• 11102 om 22.00 u: wlnabar; onder Alma 3.Kura

88
02

u.

• agenda & ~ ad valvas 1l00RIlARTEECI<HOUT

sürnmuseum (vendcrkclcnsu. 30), toeg.
20/30/5Q, org. Vlaams Filmmuscum.

19.00 u TEATER Binkl: 'kleine Sofie & Lange
Wapper' door hel Ro Teater. in Stadschouw-
burg. tocg. 2501350. org. KC Leuven.

10.00 u LEZING Kongo-cydus: hel MobUiisme 20.00 u LEZING Avond van de archltekten:
en de opkomst van Kabila met Charles Djun- MilTk llddcrbtlS. In MTC GrOte Aula.

12.}0 u LEZING 'Ene'1llebehoehe hiJ gezondheid gu SlmN, schrijver van 'En allendilnl Kabi' 20.00 u FILM Uelner Carov: 'Oie Legende 'Ion
en zlekle' door prof Klaas weaenerp. in Ja'. in videozaal Pangaea. org. Anli-!mpcria- Paul und Pauta'. In Stuczaal, teeg. 1001175,

-!Uld,..v~t.W.i.rc:.,ÇlWDOlc:kuWr~Q!gyJç IjSjÎgbç BOJld )CI'XV', • Oli ...StUC.
O&N. Ganhu1sberg. org. PakuIteli Genen· 20.00 u FILM Cowgirls: Lizl':ie Borden: 'Bom in 20.00 u TEATER 'làrtuffc:' van Mulière, in KVS -
kunde. Flamn', in SIUCUIII, teeg, 1001175. org, Stuc. Brussel. org. COS· Leuven.

13.00 u LEZING Uur Kuhuur. prof Smeu over 20.00 u FILM 'Daell'l' (Stijn Coninx), in Vlaams 20.00 u TEATER Wad:o: 'TIlt RelUm of Oiony-
renovatie statiomhuun. org. Kultuufkommis- Filmmu5C"um (vanderketense. lO), toeg. ses', in 't Wagchufi, tocg. -4S0, 0fJ. KC
ste KV Leuven. 20/]0150, org. vteams Filmmuseum. Leuven.

14.00 u FILM -naens' (Stijn Coninxl, in Vlaams 20.00 u GELOOF vastenîorum: 'Wal betekent 20.15 u KA8ARET De Frivole Framboos: 'Con
MotO', In SladKhouwhurg. tocg. 450. org.
KC Leuven.

20.30 u KONSERT De Kift: ·Gaaphonger'. in

VlamingensmIJt, org. SIUC.
22.30 u FILM Bcth B & seou B: 'vonex'. in.

Stuczaal. lOeg. 1001175, orê- Stuc.

vaneu ...our Jou?', hl Begijnhof 16, org. UP.
22.30 ti FILM lklh B & scon B: -vortex', in

Stoa.aal. toeg. 1001175. erg. Stuc.

DINSDAG
17.00 u BEZOEK Geleld bezoek aan het stadhuls

van LetJven mei ontvangst door eerste

- sdlellCn Car! de Vlil:ló.in StadhuIs (TrapJlcn).
org. COS-Leuven.

19.00 u VORMING Loopbaan In hel onderwijs.
in Kleine: Aula MTC. erg. KOÖrdlnaliekom·
missie Plaatsinghulp.

20.00 u KONSERT Impon/Ekiport; n-w Vw: .• tn
Stlt"'--tlll'lJWbu'l. ttq". 4OG-;~. KC t.euVm.

20.00 u THEMA-AVOND 'VemÎ("uWÎng en ver-
ruiming van de: CVP' met senator Peul Slacs,
in COS-lokaal (I. Upsius5Str ]0), oTfl. cos-
Leuven.

20.00 u VORMING vormtngsavond voor de be-

• 10/02 om 20.00 u: Film me, ontbijl in de
Ravage om 8:00, In MSI 00.08 .• 12/02 om
20.00 u: xamus, in All1biorlx.

Chemlka
• 14/02 om 20.00 u: spelevond, in zaalPavc.

Crimen
• 10/02 om 22.00 u: '70- ·SO-fulf. in de Udo.

Ekonomlka
• 11102 om 21.00 u; Kasino-avond, In TIr 'rr'a
Nog.

Eaos
• 11/02 om 22.00 u; Relrofulf. in de Blauwe
Kerer,

aemanla
• 11/02 Btghtles-nlght. in de fak .• 11102 om
20.00 u: Film: 'geservotr 0°85', in MSI 0].18.

HIstorIa
• 10/02 om 20.00 11: Gratis film: 'tace-oë-, in
MSIO.U8.

Kilo
• 09/02 om 22.00 u: Thema-avond (reggae)-
Jah rules. mant, In de Pak .• 11102 om 21.00
u: Presldiumvergadcring, in 's Mcien.nraat.

DONDERDAG

,-_

VRIJDAG
17.00 u VORMING Vergadering uver Jongeren-

Inspraak, in Jtugdhuis Ch..d;wurk, org. vzw
Clockwork.

20.00 u MUZIEKTEATER The Sha;Jmd Theatre
An Troup uil Xian. China; 'IM$ÎnatiC$ uil hel
rijk der mnes', in St~dKhouwburg. reeg.
1501700, org. KC Leuven.

20.00 u TEATER Wadw: 'l1le Return ol Diony-
scs'. in '1 Wagehu)'5. teeg. 450. org. KC
Leuven.

21.00 u VORM.ING Crc:.:py Valentinc Night. In
Jeugdhuis Clockwork. org. vzw Clod<work.

21.00 u KAI'nlJS HorrorkanlUS. in Ambiorix,
org. KVHV.

22.00 u FUIF Hokbifuil • in Albillms, o~. De
ROl(' Orempel.

ZATERDAG
14.30 u OPI.!RBTre 'Het land van de glimla.:h·

door Muziekteatl'r Brasschaat. in Stad-
schouwburg. tocg. ]00, org, KC Leuven.

15.00 U TEATER bink I: TeaIer Artemi~ mO;:l
'Btaon & 2n'. in Auditorium Minnepoort.
erg. KC Leuven.

20.00 u OPERElTE 'Helland van de glimlach'
door MU7jektea1<:r Brass.:haat. in St.ad-
schouwburg. 'oeg. !~OI~OO. org. KC Leuven.

20.00 u TBATER Waeko: "The Return ol Dlony_
SOS', in " W~gchu)'5. t(leg. 450. (lrg. KC reu-
ven.

21.00 u KONSERT 1lllT\ilrin' tkeltenfolk). in LIK
Bucn05, reeg, gr~til. org. Los Buen05 vzw.
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Witte Raven: Guido De Beider, de Frank Sinatra van Sint-Maartensdal

"Ik had toch graag een hall miljard per jaar verdiend"
van zijn droom zijn

en van zijn leven
dl'()(JIII. "Als klei"

ik met mijn
de stnema. Vooral die

specifieke geur ;11 de zaal vief me op.
Mijn moeder zei dar die kwam van de
speciale boenwas die zegebruikten 0111
de zeteuies op te blinken. Ik ben toen
aan de schoonmaakster van de
bioskoop gaan vragen welk merk
boenwas U gebruikte, en ik heb
meteen ZO'" bus gekocht om thuis tie
meubels mee te boenen. ZO kon ik
altijd en overat in de sinema leven. W

Dames {'IJ herenr ladies and
gel/flemen: Cuida De Betder. akteur.
crooner, schrijver; st alld np-comedia 1t

en showmaster, ;1/ één woord
'vedette',

-

-Atlccn in mijn jl:edkh\('fl kim ik leven",
dnhttc SI.lll1'rh(l[t d<;,\tild, l'l<"h/dl lü('. r.ur-
iJ'l De Bchk-r kan ó111t't'1llil de film leven.
hl'l ,J'!fWlijkw leven inl[T,'~""'en hcrn »tct
"Het leven I' IIIlj \('d 1<' kll'i11- vtomentcel
wnom Ourdo alken m een t>{'~fh{-hkn 0,11,
aclu h(l,,~ in '])10),. vier van ~ml·\la,H1,'n~,
dal. Zijl! dl'jlarlemelll I" ,obt'f mg ..rtrhr: .1il11

lk muur h,1II)\1:I1 enkel loro'~ uit zijn rijk,'
(IJml cl k'den. hrdnlt'nknill'Wls rn da.HlIl'"
sen ee-n grun- IHhtN V31l h.ri'lll\: 'Op ti ver
IrOLlW ik. <J Hen'. (iuido wil geen kuntakt
ril!:!dc' 11uih'nwnel,l; 7ijn gorduncn zijn
altljJ ge,Jolt-n. \'"m hem ren alleen de Iilm-
wereld. 'Z,'l nuj voor een karnera Cri ik
praat vlo-cknd vijf toten. (m,'l H\llh wood-
a!-..J.t'nt)Jt'perte IeJran(i1h {,'mme In Amhl
.. Iim. M;IMah ik gewoon dl' <,Irilalop moet
om ~ell brood f~koven IUtnmr.n tft!t )Mud ....._..
7\\'lTI in mi,ln handen."

(;11;\1,)tv nid door her 1('\en verwend.
maar hij gt·('ft gril tor- dat hij ual groten-
tkd~ aan 7i,h7df I,' danken heen. "Ik ben
al1ljd een Tt'IX'1 gl'wt't'\ol. J\tl}:en~ kon II
aarden Op ~chrJOIol op hel werk, cverat
W"ll u, (1<' fthnhdd ~pd('n en dJI WI'H.lnkl
ge<lpprl'~ reent. vtaar ik hod me tuch niet
aan Ie passen aan hel kleine leventje van al
die mensen>" Toen e,'11 kwaj\)ngell\lr~t'k
hem .11\kind VOOTde poltne bracht:- werd
ermee gedreigd hem in hel verbetertngsges-
t\tht te steken. Geen probleem voor Kleine
Guidn: "Ik antwoordde: 'DaT is de grootste
beloning dIe ge mij kunt geven, Fats Domi-
no heert trombone leren spelen in het Re,
stlcht.." Guido. geboren in Tienen, verhuts-
de van internaat IlJaT internaat. want ner-
gt'lh wilden ze hem lilnger houden dan een
jaar. "Op de dOUThetaaide mijn moeder
een vol jaar mtemaatsgeld vooruit, opdat ze
mij loch niet 11"dne maanden zouden kun-
nen wegsturen." Guido haalde uiteindelijk
vta de avondschool een diploma talen, niët
om een 'deftige' job Ie vinden, wel om zijn
[ilmcarrière te lanseren.

Hollywood
Nnchtans was hij oorspronkelijk veel

liever ilulOrenner geworden. -Mijn moeder
stuurde een brief naar Fangio (de eerste
echl~ FormuJt- I-vedette). Die antwoordde
dal ik eerst een ervaring moeslopdoen In
een garage. Hop, Ik van school af en up
leerkontrakrin een garage, Maar van auto-
me('han!ek kreeg ik niets Ie zien. De v!oer
schrobben was alles wat ik mochl dOt'n, Hel
was de tijd van de rock 'I} roll en ik stond
de hele tijd te clansen op de amokappen. Ik
kon ~haken met mijn heupen zoals Elvls,
ffiaJr de gara_gi\l kon er ni~t me~ lachen,N
Ook mel de Houwen wou het niet altijd
luH;cn. (iuldl) Woollt nu alleen in het
appanement van ~ijn m{l('der, maar hij
h.:-eh ;:ijn playboy-allm-es nog lJiet afgelegd:
"Ik krijg nu de dochters a\'httr mij vJn miJIl

vroegere vriendinnen." Gutdo was lange
tijd getrouwd, maar vIjltien jaar geleden
volgde een scheiding. Samenleven met een
Ilmster is lil,lig, zo bleek ook uit deer-
opvolgende rcrattcs. 'Ze kunru-n hun raten
nlct zuals ik ht:, Ik wil naar een liJm kijken
tIP Frankrijk of Dultsland, maar Lij ~egJlcn
dan -'11-.. versta geen Frdns' 1"11 ze willen
naar VTM kijken. Ik word lot van die 'Waie
praatprogramma's. zeker al- ik ,"raan denk
dat er op hetzelfde moment een Jamcs
Bond 51J('e]top TF I ."

Tiepmachine
Guldo heeft rijn carrière in de rum-

business volledig aan zichzelf IC danken- 'Ik
ging naar r-en film kijken en bij de ollutt.'linç
lette Ik up de filmmaat<;chappij, Ik lOcht
hun adres op en stuurde hen een Drie! met

lalt-I! doen in heel hel land, maar 7e kwa-
men niet HWI geIHwg geld over 11t' hrug."

\-'l..'C1 geld heeft hij trouwens niet over-
gehouden aan 7ijn hlrncamerc. "Ik ben te
speciaal voor Belg,,'. Mijn ldccen Lijn te
Amerikaans VUO( hier. Ik heb scnpr-, ge-
ecureven voor fih\l~,Cfntjt' zclts rnt't eén
ticprnachine in de houtdrol. In Amerika lOU
dat kunnen. hier roepen 1e alujd: 'Ja maar
dat kunnen wij nrer betalen.' 0.11 ts wel
lructrc rend. Ia. AI, je dat vergdijkt met dre
Hollywoodsrerren dre e('1Jmiljard per jaar
verdrenen.. ik vind dat ll, toch ook een
half miljard zou mogen verdienen", zegt hij
zonder verpinken, De grote oversteek naar
het land van belofte wil hil voorlopig niet
maken. ~I i~hij wel allwee keer in de US
of A geweest. Rij de naam 'New Vork' is lllj
niet meer Ie houden: "Dngeloöflfjk. W.Jt ik
daar heh meest'llla.-akt. Overat W.JM Ik

nenkon een eigen programma krijgt €lp de
VNT. H('t wordt wel it·t~ IOLa~1aruh'rv dan
wal er nu 11" nen i" wan! dal vindt hij 'al-
tijd hetzelfde: 71' kondigen iemand aau -
applaus - Je man komt liP' bcantwuordt
wat vragen - hij gilat weef af, en weer
.lPJ1I~u\," cutdo wil mt~t CC!)nieuw kou'I'pl
breken mei dit: traditie, -Ik laai een vriend
van mij de vhow aankondigen Die verwel-
komt h..t publu-k en ~telt mij voor. '.\1aar'.
7egl hij 'Gui,clo i~wel een !wetje Jaltwrs op
mij omdat ik goed mei een hoed sta en hij
met.' Zoiets Vinden de men-en plezant, riel
ge, En dan roept hij 'Dames en heren'
Guido Deq3eJder' 1'11 hel orkest begint Ie
speten, maar i~kom niet op. ShOTop hN
orkest dat er nieL,~vJn hegnjpt. HI'I publiek
krijSl op een scherm je 11",n wat er nch
achter de koelissen afspeelt. Ik Ii~in ruzie
met een kutst-rouw rundat Ik over haar gl"

I

kwam wurd Ik bestormd voor handu-kc-
rungen. Toen wc op de Empire State Buil"
ding ~Iondcn vroeg mijn totograaf of al die
mensen daar nu voor mij kwamen of voor
11\'t gebouw, Elke dag had je daar een Wnle
Mars, dutzenden mensen op straal, alleen
voor een loto of CCI1handtekening. '~
Avonds hebben wc ons moeten opsluiten ln
ons hotel, want overal werd je la,!ig gell"l-
len." In Hollywood I~ hij ook al eens ge-
weest, maar voor een Iocr langs de filmstu-
dlo's paste hl]. Liever ging naar de graven
van dode vter akteurs kijken. 10al5 van zijn
helden Errol Flynn en Humphrey üogert.

KoelisseI!
Naa.~t al~ filmakteur is Guido vnoral

aktief als cruoner. Op zijn langreptrtoire
SlaJlI nummers van Prank Sinatra en Dean
Martin (zijn grote voorbeelden), van Perry
Como, Cole Porter en uiteraard Elvis, Met
hel Vlaamse chanson van vandaag loopt hij
minder hoog op: ~lk \'oel er niks bij. Als ik
er honderdduizend frank per dag voor zou
krijgen, d<ln wi] ik he! wel eens proberen,
maar hC't straalt niets UiL" Over de Vlaamse
showbizz Î5 Guldo dal] ook nlel echtte
~preken. Nik k<lOhier niet doen war ik wil.
De Vlaamse filmwereld i~te klein VO(Ir mij.
Ze bri!ngen een gang.~t(.'rfi1m uit met een
budget van honderd miljoen. De film nopt
Achteraf zegt cr il'milnd tegen de producer:
'Waan/m heb je De Beider nIet gçvTilag(l?'
Antwo(')rJ van de produU"r: 'Wal? Lo'n
vedette, Dal kunnen "';"ij niet betalen: 'Ija.
dat Zt' dan eerst ('t'11~hellen, h':. Er I'alt
altijd te praJf"n over nill geld,"

G\lidn heefl g<It'(l(' hwp dal hij hUl-

dweilde vloer heb gelopen. Er vallen harde
woorden Ik eindig met te zeggen: 'Dl" vol,
gc.ttdf heer dat u u z!e dweilt!), hr~l\g iJ,.
een pepermolen met' en een stapel ver-
brande croquc-rnunstcurs en dan vermaal
ik dk cruques over uw propere vloer."

Cadillac
Guidu ts onderrussen negcncnvfjlug.

Hij h nict langer de vlaemse Alain Delen
van de glamourloto's aan de muur, maar
zijn entoesiasme is er niel rumder om ge-
worden. "In Amerika 1.J1 ik bijna op NBC
bij Cönan O' Brteu. Er waren konrakren.
maar op het laatste moment b er iet~ tu~-
sengek<)Jlwn. D<lt is nu mijn grOie ambitie,
Op TV hereikt ge In één keer miljOt'I1{'ll kij-
kers, dat is nog wat anders ddn èen optre-
den. Ik heb nel nog een tOt'rnce in Spanje
afgezegd, omdat ge dilar ah artiest bijna
niets aan over houdt." Maar olldallks 1Jjn
vedeuenstatus blijft Guido De BeIder be-
scheiden: •Als de mensen mij hier op straat
tien. weten ze nict wat gezegd. Ze geloven
niel dal iemand zoal~ ik ook gewoon bnod-
schappen moet doen. Ik rij nu allien jaar
weer gewooll met hel openbaar vervöer,
Atll0'S 7.ijn gevaarlijk speelgOl"d 10 mijn
hanclen: r~chtS inhalen, tweehonderd per
uur rijden ... Om mezelf te beschennen
neem ik nu d~ trein. Ik hoor de mensell
dan zeggen. 'Tiens. prccic~ Guidó De Bei-
der. Maar dJI kan hem nlet ziju, want dit:
rijdt loch niet met de trdn' Ik zou voor dC'
mcn~n In een gtludcn CJdiila\' moeten rij,
den. Waart\m? Ik ben loth ook /TIaar et"ll
gt'wone mens?-

Bart Eeckhout

een loto van mijzeü. Door n{iJn ialenkcnnts
ben Ik kelner en maître d'hi;ld geworden.
I!..ventlende daar veel geld mee dat ik Alle,
maal in foto's Investeerde. Nu nog steek Ik
elk jaar durzenden franken in PO)lzl'geb en
foto's. Ik heil er heel Hollvwuod mee ge-
daan. In bet buitenland kennen ze mij be-
ter dan·j!) BeJgit'," Zijn camöre op hrl witte
scherm begon in Frankrijk. ongeveer twin-
tig jaar geleden. "ik moest auditie doen en
een Amerikaanse gang~ler spelen die in Pa-
rij, woonde. Dus begon ik 11:'Improviseren
in een Ncw vorks gangsterslang. Maar de
regisseur zei dal de gangster .,1 rwinlig jaar
in Frankrijk woonde en dus Frans moest
spreken. 'Alors je dois rarler I!:Irançais
(vmmc les AmêriCilin$'. alllwoorJdc Ik fIlct
een Amerikaan~ aksent, en ik hild de rol.
Die feeUng heb ik van nalLire meegekre-
gen," Door finandi.'1c trubbels wcrd het
Franse projekt haJlwt'g algeblazen, maar
Guido liet zkh nkt kisten en veT\lolgdc::zljl1
weg langs hel glibberige pad VJn filmwereld.

Ondenus~co ~peclde hij mee in meer
dan veertig films. kortfllms, dnkumcntaires
en TV-series. In 'Langs de Kade' bijvoor"
beeld was hij een louche honnonendeillf"r
die op het eind eé'11kogel in '[jjn hoofd
krijgt. Guido wordt meestal getypecasr als
gangster, "omdilt ik er hel gezicht votlr
heb", Een hoogtepunt was 'Exit T, een
illustere B-film over cen vliegtuigkaping,
waarin Guido de hoofdrol deelt mct Laura
'Blad. Emanuetk' Gemser en P~ler Faber,
~Bij de pre miert' in TIenen belde de bio-
SkOOj)llitb.ater lIIij op om iel!>extra'\ te Joen.
Ik heb toen in de zaal In !eyc-ndcn lijve dt'
kaping nagespeeld. He! publiek was er wud
Vdll, Dt:' fiImverdeiCT wt)u mij hetzelfde


