
Opgelet - Op 15 januari worden door het studentensekretariaat van de KU Leuven alle tot dan betaalde
inschrijvingsgelden bekeken. Studenten die op dat moment alleen het laagste tarief (3.500 frank) hebben betaald
en die eigenlijk meer moeten betalen, meestal dus de volledige 17.000 frank, krijgen dan een brief van het
studentensekretariaat waarin zij worden aangemaand de rest van het inschrijvingsgeld dat voor hen geldt te
betalen.Hier zit echter een flinke adder onder het gras. Als men namelijk niet zelf vóór 15 januari het resterend
bedrag heeft bijbetaald dan wordt dit bedrag verhoogdmet 1.000' frank. Studenten die het volledig inschrijvingsgeld
toch nog moeten betalen, krijgen dus een rekening van 14.500 in plaats van 13.500 frank. Hierbij krijgen alle
studenten die bij het begin van het akademiejaar meededen aan de akties tegen het verhoogde inschrijvingsgeld
een ekstra waarschuwing. Als je nog het grootste stuk Van je inschrijvingsgeld moet betalen, doe dat dan voor
15 januari door het resterend bedrag over te schrijven op rekeningnummer 230-0190190-90 van 'Kollegegeld
ICU Leuven'. Veryeef ook niet omdaarbij je naam, je voomaam enje inschrijvingsnummer te vermelden, misschien
kan er zelfs een bijpassend kommentaartje vanaf. (foto Karel De Weerdt). . .
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Het Leuvense stadsbestuur denkt er sterk aan het al langer
bestaand gemeentelijk reglement dat het sluitingsuur voor de
kafees inde stad Leuven instelt op 2 uur 'snachts, toe te passen.
Met Ponsaerts (VLD)als gemeenteraadslid en koalitiepartner
dreigt dit wel moeilijk te worden. Hij is voorzitter van het
horeku-komitee Oude Markt, middenStander, kofeebcos én fer-
vente tegenstander van een dergelijke regeling.
De direkte aanleiding voor het moge-
lijk effektief invoeren van een vroeger
sluitingsuur is een politierapport dat
door kommissaris Yvens aan de bur-
gemeester is overhandigd. Daarin
wordt gewag gemaakt van een stij-
gende 'kleine kriminaliteit'. Relevante
cijfers zijn moeilijk te vinden, maar
het lijkt vooral een probleem tussen
een aantal Leuvenaars en de studen-
ten. "Tegenwoordig lopen er steeds
meer dronken mensen op straat, en
bijna altijd na twee uur 's nachts.
Bovendien worden er een niet te on-
derschatten aantal auto's beschadigd,
vaak wordt er met vuilniszakken ge-
gooid en er wordt regelmatig in de
portalen en brievenbussen gewaterd",
aldus een politieagent.

behalve dan met Marktrock en kar-
naval. Vanaf dan is de situatie serieus
verslechterd, in die mate zelfs dat we
gezondheidsproblemen kregen we-
gens het voortdurende lawaai en in
1990 gedwongen waren te verhui-
zen."

"Die verslechtering heeft te maken
met een zeker onevenwicht in de
handelszaken, dat door de jaren heen
gegroeid is.Vroeger woonden er meer
mensen in de buurt van de oude Markt
en waren er handelaars die de kafee-
bazen op een of andere manier onder
druk konden zetten. Eendergelijk evo-
lutie was al langer voorspeld. Ze ver-
toont gelijkenissen met wat er twintig
jaar geleden op de Vismarkt is ge-
beurd. DeVismarkt is ook uitgegroeid
tot een uitgangsbuurt en later dan
verloederd. Dat zit er voor de Oude
Markt nu ook in", aldus nog Van den
Bossche. Volgens Luc Ponsaerts heeft
de evolutie dan weer te maken met
een uitdeining van de talrijke studen-
tenkafees van de Oude Markt naar de
Tiensestraat toe.

Bovenop heel deze problematiek

Beugel
Zowel de oppositie (Agalev bijvoor-

beeld) als een groot deel van het
schepenkollege zijn dan ook van oor-
deel dat dringend iets aan de proble-
men moet gedaan worden. Of het
doorvoeren van het sluitingsuur -
. eigenlijk een voorstel van de politie
zelf - de ideale oplossing is, is verre
van zeker. Van den Bossche ziet de
maatregel in feite als noodoplossing:
"De leefbaarheid van de binnenstad

Tomaat
In een gesprek bevestigt Van den

Bossche (Agalev) een dergelijke evo-
lutie: "Ik heb in de Krakenstraat ge-
woond van 1984 tot 1990. Tot 1988
hadden wij nauwelijks problemen en
was onze nachtrust gegarandeerd -
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twee, dat verscheen onder de titel 'Het
Belgische migrantendebat: pragma-
tiek van de abnormalisering' deed
eind vorig jaar heelwatstofopwaaien.

Hun konklusie liegt er dan ook niet
om: "De tolerante meerderheid van
dit land en ekstreem-rechts zitten op
dezelfde golflengte als het gaat over
migranten. Beiden gaan uit van een
maatschappijbeeld waarin homoge-
niteit het ideaal is." Nochtans is die
homogeniteit ook bij autochtonen
helemaal geen feit: als men zegt dat
migranten zich aan onze waarden
moeten aanpassen, over welke waár-
den gaat het dan? [)ie diskussie wordt
niet gevoerd. \.

Blommaert en Verschueren keren
zich vooral tegen het suggestieve taal-
gebruik dat in het hele migranten-
debat de boventoon voert. Of het nu
het Vlaams Blokis, de buurtwerker of
Paula D'Hondt, allemaal spreken ze
van 'vluchtelingenstroom', 'toleran-
tiedrempels' en 'migrantenrellen' (maar
niet boerenrellen, dát zijn betogingen).
Verder bedoelt men met de term
'migranten' wel de Islamieten in
Borgerhout, maar niet de Amerika-
nen in Evere.

Uit dit alles mag blijken dat voor-
oordelen, stereotiepen en sluipende
xenofobie opduiken in vele kringen
en op vele terreinen die niet bepaald
bekend staan als 'rucistisch'. Zo zit
eèn zeker wontrouwen voor alles wat
vreemd isgeworteld in ons alledaagse
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Lezingen, diskussie en film in 't Stuc

Migrantenrellen en
boerenbetogingen
Naast een drietal filmvertoningèn in samenwerking met Stu-
'dio-filmteaters, wil het Stuc ook op een andere manier haar
bijdrage leveren aan het debat rond (on)verdra~gZQamheid In
het zog van de Anne Fmnk-tentoonstellinq worden volgende
week twee avonden met lezingen en diskussies georganiseerd

Devoordrachten en de diskussiesstaan
niet zomaar op zich, maar worden
telkens gevolgd door een filmverto-
ning. Op maandag is dat 'Edward
Scissorhands' van Tim Burton, en op
dinsdag 'Cape Fear' van Martin Scor-
cese. Twee recente films uit het brede
cirkuit waarin vrij ongewone genres
(sprookje en horror) worden aange-
wend om de visie van de kineasten op
de wereld van vandaag in beeld te
brengen.

Geen films over Anne Frank dus, of
over Jodenhaat, zwarten in de VSof
Zuid Afrika. Men wil integendeel
onverdraagzaamheid en xenofobie
tonen in zijn meest 'subtiele' kon-

. tekst: het alledaagse leven. Racisme
en aanverwante fenomenen worden
dus eerder gezien als symptomenvan
een samenleving die zich bedreigd
voelt in en door haar welvaart.

Veiligheid

Onschuldig
Dezezogenaamd onschuldige voor-

oordelen zullen zeker ook aan bod
komen inde lezingvan Jan Blommaert
(UIA), die met kollega-taalkundige
JefVerschueren het taalgebruik in het
Belgischemigrantendebat naploos. Zo
onderzochten ze kranteartikels, pu-
blikaties van het Kommissariaat voor
het Migrantenbeleid en wetenschap-
pelijke literatuur. Het rapport van de

Alsvoorbeschouwing bij deze films,
en als aanzet om ze op een andere
manier te bekijken dan gewoonlijk,
presenteert het Stuc telkens twee le-
zingen, gevolgd door een diskussie.
Dehoofding 'Fatal Attraction: de angst',·ederllj·'Ie-nachtleven 1 ~:ft dJe~~~~~~ei;:I~:Oee~:e:r;,~ U~, 'J 1\.1 1'11 ,~., ~ • de media, geZIenals een verlengstuk
van onszelf, als een weerspiegeling

komtdann~de~ach~vandedirektie van onze gevoelens. '
van het Dnevuldlgheldsko~l~e aan Dinsdag 19 januari spreken Paul
de burgemeester naar aanleldl?g van DeVuylder, kunstenaar-performer en
een konflikt tussen kinderen die naar docenten LexWouterloot, semiotikus.
school gingen en een aantal dronken Maandag 18 januari zijn dat Jan
feestvierders. Deze zouden aan de Blommaert (UIAprofessor taalkunde)
sjaals van de kinderen gen:okken heb- en Marc Holthof, publidst over film,
ben en het doorgaan verhinderd heb- televisie en media in het algemeen.
ben. Deze laatste zal ook de diskussies lei-

Het problematisch 'aanvoelen van den.
de aanwezigheid van s~denten door Holthofs visie op media is niet be-
de Leuvenaars - tenminste door ~n paald opwekkend: hij ziet televisie als
aantal onder hen - bestaat dwde- pijnstiller voor een mens die haast
lijk al langer dan vandaag. In ~e niets anders meer heeft om op terug te
Streekkrant bijvoorbeeld wordt er m vallen. Toch teistert die televisie ons
het kursiefje 'Mene~r de burgemees- metrampen,ooriogenterreur.Televi-
ter' regelmatig fel wtgehaald naar .de . sie is dan eigenlijk een spiegel, maar
studenten. Behalve de Leuvense ml~: één die onze eigen angst en machte-
denstand, die alle voordeel h~~ bi] loosheid vergroot weergeeft. Het pu-
.een bruisend studentenleven, ZIJner bliek zietdat echterniet, aldus Holthof
heel wat "werkende mensen", voor en daarom kan het die opeenge-
wie de maat vol is. Enzoietswil zich al stapelde uitvergrote ellende niet ver-
gauw vertaald zien op politiek vlak. werken.'
Daarvan dreigt de student nu het Wat het ekstra interessant maakt is
slachtoffer te worden. dat Holthof zijn visie op media in een

veel ruimer maatschappelijk kader
durft plaatsen. Immers, precies de
angst waar we het daarnet over had-
den ligt volgens hem mede aan de
basis van het sukses van ekstreem-
rechts. Door een utopisch alternatief
van veiligheid, orde en zuiverheid te
bieden, slaagt ekstreem-rechts erin
mensen op haar hand te krijgen. Be-
langrijk hierbij is dat men gaat inspe-
len op bestaande vooroordelen en ge-
voelens: zoworden typische, 'onschul-
dige' burgerlijkewaarden omgesmeed
tot haat.

""""g oppog. 3

binnenin

Brusse!.. 5
Van Istendael brusseltin zijn laat-
ste boek. Gedreven door de snel-
heid waarmee hij zijn geboorte-
stad ziet verloederen door toe-
doen van de verenigde Europese
krachten trekt hij door de straten
van dehoofdstad. Stedebouwkun-
dige ellende en vriendjespolitiek
op de middenpagina.
Jazz 5
Woensdag komt Lee Konitz in
het kader van een uur kul-t-uur
optreden in de Leuvense Stads-
schouwburg. Het koncert belooft
de moeite te worden.
Vredeseilanden 3
The Garden 4
Indianen 4
Kruiswoord... 7
Agenda 7
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde onderwer-
pen ofop Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit
in aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekend-
maken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek,
kunnen ze weggelaten worden in Veto
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegre-
pen; dit komt overeen met ± l,S getikte blz. met dubbele interlinie) worden
in principe ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te
plaatsen.

Fiets
Totmijn verbazing vond ik in de vo-
rige Vetogeen woord over de fietsaktie
van 17december. Nochtans kwamen
zo'n 300 studenten op straat om op te
komen voor een autovrije binnen-
stad. Toch niet niks voor een aktie
waar geen afficheslag aan vooraf
ging.
Blijkbaar zijn er toch genoeg men-

sen die het verkeersprobleem in Leu-
ven aanklagen: Leuven auto-vrij, een
voorstel van de Europese Gemeen-
schap, werd terzijde geschoven. in
plaats daarvan krijgen we "een be-
tere doorstroming van het autover-
keer". Zelfs het voorstel om de Bond-
genotenlaan verkeersvrij te maken-
pas dan is De lijn bereid meer bus-
diensten in te leggen - krijgt een
'njet' van het stadsbestuur. Wijwillen
niet wachten tot er doden zijn alvo-
rens te protesteren. Aan dit protest
werd echter na een uur hardhandig
een einde gemaakt door de rijkswacht.
Resultaat: 15 mensen opgepakt, veel
blauwe plekken en gescheurde kleren
en een boel geschokte omstaanders.
Ik weet dat over de fietsaktie van 2

december wel geschreven is in Veto.
Maar als zoveel mensen blijven opko-
men voor een veiliger en gezonder
Leuven, is dat toch weer 'nieuws', en
over het verkeersprobleem valt nog
veel te zeggen. Bovendien blijft het
onbeschofte optreden van de rijks-
wacht toch verbazen, nietwaar.
Er komen nog meer fietsakties. ik

hoop dat ze meer aandacht zullen
krijgen.

Kristine Verachtert

Asielzoekers
Op de vraag of het Forum voor
Asielzoekers juridische stappen zou
ondernemen in verband met de be-
slissing van het Leuvense OCMWom
geen steun meer te verlenen aan
nieuwe asielzoekers, zoals in Vetovan
4 januari vermeld staat, werd ver-
klaard dat niet het Forum beslist had
juridische stappen te ondernemen,

maar hierover zou gesproken worden
op een vergadering op donderdag 7
januari, waar de 35 organisaties die
een motie ondertekenden die deze be-
slissing van de OCMW-raad betreurde
zouden vertegenwoordigd zijn.
In het Veto-bericht werd een amal-

gaam gemaakt tussen het probleem
van de inschrijving van asielzoekers
in het vreemdelingenregister en het
probleem van de OCMW-steun.
Op het Forum voor Asielzoekers

werd, voor alle duidelijkheid, vastge-
steld dat:

1) asielzoekers met een formulier
26bis, die in beroep gegaan zijn bij de
Minister van Binnenlandse Zaken, niet
worden ingeschreven in het vreem'-
delingenregister.
2)vertegenwoordigers van het Over-

legcentrum voor Integratie van Vluch-
telingen (OCIV) stelden dat volgens
het uitvoeringsbesluit van 8 oktober
1981, artikel 113, quaterparagraat2,
vluchtelingen die een dringend ver-
zoek tot heronderzoek hebben inge-
diend, dienen heringeschreven tewor-
den, vermits zij wettelijk in het land
verblijven.
3) verschillende gemeentes, waar-

onder Leuven, dit niet zo interpreteren
4) de lange duurtijd van de beroeps-

procedure meebrengt dat deze men-
sen met een aantal administratieve
moeilijkheden te kampen hebben
5) besloten werd na te gaan of er

een proefproces op basis van een indi-
vidueel geval mogelijk is, ten einde
duidelijkheid te krijgen inzake deze
kwestie
6) dit uitsluitsel zou geven en kun-

nen tot positieve resultaten leiden,
vermits de heer Burgemeester beloofd
had ten opzichte van een delegatie
'van het Leuvense forum de wet na te
leven.

Patrick Wauters

Radikalen
Ik schrijf U deze brief om te reageren
op het artikel 'Belgen hielden niet van
Joden' dat is verschenen in Veto 14.
Jammer genoeg heb ik moeten vast-

stellen dat het bewuste artikel wemelt
van de onnauwkeurigheden.
Vooreerst wordt er gesteld dat "de

Vlaamse Beweging zich na de eerste
wereldoorlog vreemd genoeg niet anti-
joods profileerde". Zewas overwegend
"verdraagzaam" en "demokratisch".
De formulering "vreemd genoeg" en
de aanhalingstekens bij de woorden
demokratisch en verdraagzaam zijn
historisch gezien nonsensikaal. De
Vlaamse Beweging was immers op
dat ogenblik niets minder dan een
brede sociaal emancipatorische en
demokratische stroming. Men kwam
op voor fundamentele rechten: dat
was en is de hoofdzaak. Uw eerder
negatieve formulering lijkt mij inge-
geven door het feit dat rechts radi-
kalen, die zich ook Vlaams-nationa-
listen noemen, vandaag met het
Vlaams Blok opnieuw een elektorale
hefboom hebben gevonden: men mag
echter niet uit het oog verliezen dat zij
ideologisch in de brede Vlaamse Be-
weging zeker niet doorwegen.
De demokratische ingesteldheid van

de Vlaamse beweging werd ook niet
gedragen door de "Fronterspartij"
maar door de "Frontpartij ", en dit was
wel heel wat meer dan "oudstrijders".
Het Vlaams nationalisme van deze
fronters evolueerde ook niet tot "to-
taal onverdraagzaam radikaal-natio-
nalisme": de voormannen van de
Frontpartij (bijv.Herman Vos)werden
immers niet aktief in het VNV en op
de plaatsen waar deze partij was inge-
burgerd had het VNV relatief weinig
sukses. Antwerpen was zo'n plaats,
dus uw zinsnede "als het regent in
Berlijn, druppelf'bet in Antwerpen"
lijkt mij alweer ingegeven door he-
dendaagse fenomenen. Het VNV was
overigens - in tegenstelling tot het
Vlaams Blok - geen grootstedelijk
fenomeen: men leze hierover het
doktoraat van doktor Bruno De We-
ver "Vlag, groet en leider" ..
Om een lang verhaal kort te ma-

ken, zal ik nu enkel nog - zonder te
veel kommentaar - de overige fou-
ten in uw artikel aanhalen. "Een be-
langrijk deel van de Vlaamse Bewe-
ging (de aktivisten) ...", Uit de vaklite-
ratuur blijkt dat de aktivisten relatief
geen belangrijke stroming waren en
de repressie na WO Iwas relatief he-
lemaal niet zo heftig zoals Ubeweert.
De afkorting Verdinaso stond niet

voor "Verbond der dietse nationaal-
socialisten" maar voor "verbond der
Dietse nationaal-solidaristen": voor-
waar geen onbelangrijk verschil.
De passage over August Borms sug-

gereert dat deze koncentratiekampen
zou bezocht hebben. Dit was niet zo,
men kan hem trouwens bezwaarlijk
van uitgesproken rassenhaat beschul-
digen. Wel heeft hij ook nooit zijn
stem hiertegen verhoffen. Borms was
tijdens WO 11ook zeker niet "de pro-
minent van de Vlaamse beweging",

Edward Scissorhands in het Stuc
Waar de sneeuw
vandaan komt
Na 'Pee Wee', 'Beetle Juiee' en 'Batmcn', was 'Edward Scissor-
hands' in 1990 de vierde langspeelfilm van de nog vrij jonge
regisseur Tim Burton. Oe film vertelt het verhaal van een
artificiële jongeman, wiens schepper stierf voordat hij hem kon
afmaken. Hierdoor moet Edward door het leven gaan met
reusachtige scharen in plaats van honden.

het symbool staat voor 'het andere'
dat door de modale man ontkend
wordt. Ook Edward, die voordien in
het kasteel woonde, symboliseert dat
overduidelijk. Hij wordt aanvankelijk
wel erg vriendelijk bejegend, maar
zijn 'handikap' - die hem 'anders'
maakt - wordt genegeerd of gerela-
tiveerd door er grapjes over te maken.
Als niet-alledaags element in het

verder monotoon verlopende voor-
stadsleven, staat hij anderzijds in het
midden van de belangstelling. Zo
wordt hij ondermeer gepromoveerd
tot heggensnoeier, dames- en honden-
kapper. Bijdit alles lijkt hij echter in de
eerste plaats als een amusante ku-
riositeit beschouwd te worden.
Het konflikt komt er als Edward

verliefd wordt op de lieftallige Kim,
een rol van Winona Ryder.Zijzet hem
aan tot een inbraak waarbij hij gear-
resteerd wordt. Geplaagd door schuld-
gevoelens, krijgt ze medelijden met
Edward en ontdekt dat er meer schuil-
gaat achter dat vreemde uiterlijk dat
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De film is in de eerste plaats natuur-
lijk een zeer amusante prent met me-
lodramatische trekjes, maar behan-
delt impliciet ook een tema als angst
voor het vreemde en hoe mensen daar-
mee omgaan. Edward, gespeeld door
[ohnny Depp, komt in een kleine
Amerikaanse voorstad terecht die erg
eendimensionaal wordt voorgesteld.
Zo zijn de ouders van het gezinnetje
dat hem onder zijn hoede neemt,
direkt herkenbare levensgrote kli-
chees. De huizen lijken dan weer ge-
schilderd met een technicolor-
kleurenpalet. Het blijft echter aanne-
melijk doordat het verhaal wordt aan-
gebracht als een sprookje, verteld door
een oude vrouw die haar kleinkind
uitlegt waar de sneeuw vandaan
komt. Binnen dat schema past ook
het vervallen kasteel dat boven het
stadje uittorent.
Ondanks het feit dat het kasteel

heel prominent aanwezig is, wordt
het door de bewoners van het stadje
genegeerd. Je zou kunnen stellen dat

haar aanvankelijk afstootte. Dat zint
Kims vriendje natuurlijk niet en hij
probeert Edward dan ook met alle
middelen bij haar weg re jagen.
Het stadje keert zich ook hoe lan-

ger, hoe meer tegen Edward. De in-
braak lijkt hierbij een ekskuus te zijn.
De echte reden ligt eerder in het feit
dat Edward meer blijkt te zijn dan een
willoos meubelstuk. Hierdoor wordt
'het andere' een bedreiging en dient
het uitgestoten te worden.
Bij dit alles is er, misschien met

uitzondering van Kims vriendje, ech-
ter geen sprake van kwaad opzet,maar
eerder van onnadenkendheid. Als de
inwoners van het stadje zien wat de
gevolgen ziln van hun gedrag, drui-
pen ze dan ook beschaamd af. Wat .
die gevolgen zijn kan je maandag-
avond in het Stuc zien na de lezingen
van Jan Blommaert en Marc Holthof
(zie ook 'Migrantenrellen en boeren-
betogingen', op de voorpagina).

Krislucobs

Migrant
wrvolg van pag. I

leven. Preciesdat 'onschuldige' xeno-
fobe en de rol die de media speelt in
deze kwestie wil het Stuc aankaarten.
Daarmee slaan zij de broodnodige
brug tussen kunst, media en alge-
meen-maatschappelijke onderwerpen
zoals die zich op dit ogenblik voor-
doen. Een brug die erg verhelderend
kan zijn.

Stef Innsen
De lezingen beginnen om 20.30 u, de
films om 23.00 u, telkens in het Stuc,
inkom 100/150 fr per avond (zelfde prijs
voor wie enkel naar de film komt).
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deze figuur had toen reeds een louter
symbolische funktie.
Als student geschiedenis houd ik er

niet zo van dat het verleden geweld
.wordtaangedaan om te voldoen aan
hedendaagse aspiraties van de au-
teurs. Bart DeWever

nvdr: In plaats van "te wemelen van de
fouten", vertrok het artikel gewoon van-
uit een andere beoordeling van het
Vlaams-nationalisme tussen de twee we-
reldoorlogen. Wij zetten even op een rij-
tje:
- Vlak na de oorlog was de Vlaamse

Beweging inderdaad "vreemd genoeg"
"verdraagzaam". Dat was tussen de oor-
logen inderdaad eerderuitzondering dan
regel. De Frontpartij (en niet Tromers-
partij', daarin hebt u gelijk) was een
pluralistische uitzondering. Vanaf 1925
vond een evolutie plaats naar wat de door
ugeciteerdedr. BrunoDe Weverin 'Hersttij
van de 20ste eeuw' (Kritak, 1992) typeert
als "een sociaal-konservatiefintegristisch
Vlaams-nationalisme".
- Veto heeft nergens beweert dat het

VNV een groot-stedelijk fenomeen was,
dat is een ekstrapalatie van u. In het

Uitslagen
Basket dames
VTK-Psychologie
Ekonomika-Apolloon
LBK-Germania
Basket heren
Wina-Lerkeveld
[ustus Lipsius-Terbank
Ekonomika-Germania
Politika-Chemika
VRG-Industria
Pauskolleqe-Terbank
Wina-Germania
[ustus Lipsius-Chernfkc
LBK-CamiloTorres

34-18

44-20

39-54
34-47
88-42
41-90
45-77
56-25
24-76
19-107
66-33

Voetbal heren
Apolloon-Camilo Torres
Katechetika-Citee
Historia-Psychologie
Romania-Industria
VRG-LBK
Lerkeveld-Thomas Morus

3-1
1-3
1-0
1-2
4-0
0-1

Van maandag tot donderdag zijn
er weer een aantal wedstrijden te
spelen. Raadpleeg uw sportverant-
woordelijke of Sportraad (tr
20.62.03) voor meer informatie.
Voetbal heren (Apolloon-Kateche-
tika, Citee-Camilo Torres, Geolo-
gischeKring-VTK,Ekonomika-Poli-
tika, Klio-IustusLipsius, Eoos-Che-
mika) • Volleybal heren (Politika-
Romania, LBK-Chemika, Wina
Ekonomika, Apolloon-Politika, Al-
fa-Romania, LBK-Wina,Apolloon-
Alfa, Chemika-Ekonomika, Ger-
mania-Eoos, Alfa-Politika, LBK-
Ekonomika, Germania-Industria,
Apolloon-Romania, Chemika-Wi-
na, Eoos-Industria) • Minivoetbal
(Ekonomika-Pedagogie, Pedago-
gie-Salvast, Salvast-Ekonomika,
Spora-Psychologie, Psychologie-
Apolloon, Apolloon-Spora, Che-
mika-Katechetika, Katechetika-
Wina, Wina-Chemika, Historia-
Merkator, Merkator-VTK,VTK-His-
toria, Eoos-Terbank, Politika-Eoos,
Camilo Torres-Pauskollege, Paus-
kolleqe-Lerkeveld.Lerkeveld-Comi-
10Torres,Romania-Alfa, LBK-VRG,
VRG-Medika,Medika-LBK,Terbank-
Politika)

artikel werd geprobeerd om een duidelijk
onderscheid te maken tussen de ideolo-
gie van de aktivisten, de fronters en het
VNv, en zo genuanceerd als binnen het
kader van een tijdschriftartikel mogelijk
is.
- Uw opmerking dat de repressie te-

gen het aktivisme" relatief niet zo heftig"
is, laten we voor uw rekening. August
Borms werd bijvoorbeeld ter dood veroor-
deeld, een straf die later werd omgezet in
levenslang. Hij wordt uiteindelijk in 1929
vrijgelaten. Wie dat 'niet zo heftig' wil
noemen,.doet maar. uiteindelijk was het
aktivisme qua ideologie en praktijk hele-
maal niet te vergelijken met de kollabora-
tie uit de Tweede Wereldoorlog.
- Wij hebben Borms als "de promi-

nent" getypeerd, niets minder en niets
meer. Hij wás immers veruit de belang-
rijkste Vlaams-nationale symboolfiguur,
en op ondermeer zijn voorspraak was het
te danken dat Hitlerde Vlaamse krijgsge-
vangenen spoedig naar huis liet terugke-
ren. Dat noemen wij "prominent".
- Over Borms en Auschwitz leest u

best de publikaties van de historikus dr.
Hugo De Schampheleire, wetenschappe-
lijk medewerker bij de terzake erg be-
voegde Auschwitz-Stichting.
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Vredeseilanden en het andere
gezicht van Afrika

1115procent van het
BNP zou ter
beschikking gesteld
moeten worden"
Dit jaar vraagt Vredeseilanden, een Vlaamse Niet-Goeveme-
mentele Ontwikkelingsorganisatie (NGO), aandacht voor het
andere gelaat van Afrika dat in de Vlaamse media minder
benadrukt wordt Vredeseilanden legt' de klemtoon op de posi-
tieve krachten in dit grote kontinent
Om het positieve gelaat van Afrika te de Aftikanen niet in hun eigen land
benadrukken gafPaula D'Hondt, Ko- blijven. De kern van haar betoog
ninklijk Kommissaris voor het migron- luidde dat men via ontwikkelings-
tenbeleid, een aantal voorbeelden die werk het leven ginder beter moet pro-
ze zelf opmerkte tijdens haar bezoek beren te maken. De Aftikanen kun-
eind november '92 aan Dapaong in nen dan hopen de toekomst van hun
de Noord-Togolese savanne ter gele- land zelf in handen te nemen.
genheidvandeoverdrochtvanprojek- D'Hondt merkt hierbij wel op dat
ten aan de Togolese NGO Ratia (Re- "zich onmiddellijk de vraag stelt hoe-
cherche, Appui et Formation aux veel geld we dan aan ontwikkelings-
lnitiatives d'Autodéveloppement). De hulp moeten besteden. Men spreekt er
opbrengsten van de jaarlijkse kam- al jaren over om 0.7 procent van het
pagne van Vredeseilanden op 15, 16 Bruto Nationaal Produktte gebruiken
en 17 januari gaan naar de projekten voor ontwikkelingshulp. Dit percen-
in drieAfrikaanse landen: Togo(Dapa- tage bereiken we op dit moment nog
ong), Rwanda (Kabona) en Senegal altijd niet. Wanneer ik dan zeg dat er
(Kolda).. meer ter beschikking gesteld zou moe-
Eenoverdracht van projekten is een ten worden, bijvoorbeeld 7 procent of

soort eindpunt voor Vredeseilanden, 15 procent, dan zwijgen de meeste
maar ook en vooral een nieuw begin. mensen."
De strukturen en de ontwikkelings- "Via kleine projekten die dicht bij
initiatieven worden overgenomen, de mensen staan, kan men nochtans
beheerd en op termijn ook getinan- veel bereiken. Eennieuwe waterpomp
cierd door een lokale organisatie. Dat wordt door de mensen in de streek
is het uiteindelijke doel van al de van Dcpconqmet trots gebruikten in
projekten die Vredeseilanden opzet. stand gehouden. De Togolezen dm-
Vredeseilanden blijft natuurlijk wel gen zelf de projekten. Als ze dat niet
solidair met het reilen en zeilen in zouden doen, dan gebeurde er niets.
Dapaong, maar het is Ratia die de Opvallend vond ik ook dat veel vrou-
gang van zaken bepaalt. wen meeproten en zich laten gelden

bij beslissingen over de materniteit in
111 h ,. het dorp of over het putten uit de
r lUC teunaen graanopslagplaats. Een van de vrou-

wen heeft zelf de sleutel van die
graanopslagplaats en er wordt maar
graan uitgehaald als het vrouwen-
komitee meedoet. De vrouwen moe-
ten kunnen mee integreren want zij
werken echt zeer veel."
Yredeseilanden hecht altijd veel

belang aan het zelfstondiq werken
van de lokale organisaties zodat ze na
enige jaren op eigen benen kunnen
staan. De slogan 'Helpen is hulp over-
bodig maken' waarmee ook dit jaar
kampagne wordt gevoerd, zegt pre-

"Het vinden van een juiste partner in Afrika is altijd een zoektocht. H (foto Dieter Telemans)
hen kan je meer bereiken. n
"Die lokale mensen moeten de mo-

gelijkheid hebben om zichzelfte orga-
niseren. Vredeseilanden koördineert
wel, maar het meeste werk gebeurt
door de mensen uit de streek. Dat
principe is belangrijk. Zij moeten im-
mers de projekten drogen als onze
mensen er weggaan. De projekten in
de streek van Dapaong worden nu
door de lokale NGO Ratia gedragen.
Deenige man van Vredeseilanden die
nog in het land is, zit meer dan 600
kilometer naar het zuiden in de
Togolese hoofdstad Lomé."
"Een andere moeilijke keuze zien

we in het regime dat aan de macht is
in het land dat we uitkiezen. Het is
daarom ook altijd een voorwaarde
dat het regime van een beoogd land
moet toelaten om er volksgericht te
kunnen werken", aldus nog Vande-
kerckhove.

Ronny Tielen
Voor meer informatie ofvoor mensen die
willen meewerken aan de kampagne:
Vredeseilanden, Ruelensvest 127, 3001
Leuven, tel.: 016/2225 53

des hoe Vredeseilanden aan ontwik-
kelingssamenwerking doet. Zij zijn
ervan overtuigd dat een samenwer-
king tussen Noord en Zuid slechts
zinvol kan zijn als hun inbreng erop
gericht is de autonomie.en de ontwik-
kelingskracht van de NGO's en de
lokale gemeenschappen in het Zui-
den te bevorderen. Op die manier
bouwen zij hun afhankelijhheid van
het Noorden af.

ook iets kunnen leren uit de kulturele
rijkdom van mensen uit het Zuiden.
Door haar goede resultaten krijgt

Vredeseilanden de laatste jaren ook
steeds meer vrogen naar zo'n samen-
werking. De lokale NGO's in Afrika
worden steeds beter gestruktureerd en
dat verhoogt de vraag naar samen-
werking.

Startproblemen
Spektakel MichielVandekerckhove heefttwin-

tig jaar in Aftika gewoond en ge-
werkt. Hij doet nu de programmatie
bij Vredeseilanden en helpt zoeken
. naar geschikte nieuwe projekten. Dat
zoekwerk is niet zo eenvoudig en het
vroagt vaak veel tijd en moeite.
Vandekerckhove stelt dat "het vin-

den van een juiste partner in Afrika
altijd een zoektocht is. Wij proberen
eerst een landenkeuze te maken en
we zoeken dan naar lokale organisa-
ties in de doelstreek. Jehoeft niet afte
komen met buitenstaanders. Hetmoe-
ten echt mensen uit de streek zijn. Met

'Helpen' is niet alleen het Zuiden
ondersteunen in haar werk, maar ook
de mensen in Vlaanderen op een kor-
rektewijzeinformeren overhet ontwik-
kelingsprobleem. Wij weten immers
dat Afrika het eigenlijk niet zo goed
doet. De meeste Aftikaanse landen
kijken tegen een schuldenberg op die
een zware hypoteek legt op de ekono-
mische ontwikkeling. Het Noorden
wordt overstelpt met beelden van oor-
log en hongersnood in Afrika. De
mede-vemntwoordelijkheid van het

rden wordt echter zelden bespro-
ken.
Het andere Afrika krijgen wij op tv

bijna nooit te zien. Het is immers een
Afrika dat op een weinig media-
genieke en spektakulaire wijze aan
haar eigen toekomst werkt. Vredes-
eilanden kan echterditAftika aan het
woord laten. Zij ondersteunen in drie
Afrikaanse landen gemotiveerde part-
ners die zelf investeren in de eigen
ontwikkeling. Vredes eilanden wil
daarom ook meebouwen aan een
multikulturele samenleving omdat wij

Op 26 november 1992 werden de
nieuwe gebouwen van Ratia officieel
ingehuldigd in aanwezigheid van
Paula D'Hondt. Daarmee wilde Vre-
deseilanden duidelijk maken dat er
heel wat raakpunten zijn tussen het
werk van de NGO's in Vlaanderen en
het werk van het Koninklijk Kommis-
sariaat voor migrantenbeleid.
D'Hondt krijgtin haar vele gesprek-

ken met mensen in Vlaanderen heel
regelmatig de vraag te horen waarom

VRI]HEID VAN STUDEREN
'SANKTIES' IN
DE liCENTIES INFORMATIKA

zwart aan het werken is en dus geen
recht meer kan krijgen op kindergeld.
Een veel gezondere manier van les-

geven of -krijgen zou eigelillijkzijn dat
men eerst bekijkt of men als student. '
iets opsteekt en bijleert van de gege-
ven les. Indien dat het geval is, wordt
de kans namelijk al veel groter dat
men uit eigen wil, en waarschijnlijk
dan ook met meer motivatie, de les-
sen zal komen volgen. Maar dat hoeft
nu hoegenaamd niet altijd of voor
iedereen zo te zijn. Het is immers heel
goed denkbaar dat men bijvoorbeeld
gewoon beteren efficiënter zijn kursus
thuis zelfStandigverwerkt. Ofdat men
in de les niet zo snel kan meevolgen in
de redeneringen en men verplicht is
om alles over zich heen te laten gaan.
Of dat lessen niet altijd even goed of
verhelderend gegeven worden. Endan
is het voor de betreffende student on-
getwijfeld beter om thuis zijn werk en
studies volgens zijn eigen ritme te
organiseren, in plaats van uit verve-
ling en desinteresse de docent het les-
geven lastig te maken en de studen-
ten die de les willen volgen hierin te
hinderen. Uiteindelijk is dit niet meer
dan een kwestie van zelfStandig en in
volle verantwoordelijkheid zijn stu-
dies te plannen.
Voorde betreffendeseminaries komt

het er in de huidige toestand dus op
neer dat studenten met een eerder
negatieve ingesteldheid, hetzij omdat
ze niet gemotiveerd zijn, hetzij omdat
ze te weinig voorkennis hebben, toch
naar het seminarie komen. Daaren-
boven krijgen we door de bewuste
maatregel in dit geval nog een bijko-
mende verhoging van de studiedruk.
omdat men nogal wat tijd steekt in
het samenvatten van de seminaries.
En daar kunnen de studenten van
Komputerwetenschappen en Informa-
tika, die ook nog een tesis moeten
schrijven, eigenlijk niet om lachen.

Gestraft? --Vlak voor de kerstvakan-
tie werden de studenten van de tweede
licentie Informatika en van het laat-
ste jaar Komputerwetenschappen ge-
konfronteerd met een vrij ongewone
beslissing. Teveel 'kabaal' in het semi-
narie over numerieke analyse en
programmatie kon bijde docenten in
kwestie niet langer door de beugel,
zodat die tenslotte om de orde te her-
stellen aan de noodrem trokken: na
elke zitting wordt er geëist dat door
iedere student een verslag van een
drietal bladzijden opgesteld wordt van
hetgeen behandeld is.
De betreffende jaarverantwoorde-

lijken hebben zich al tegen de maat-
regel verzet en een onderhoud aange-
vraagd met de departementsvoorzitter
van Komputerwetenschappen, profes-
sor Willems. De kwotering van de
bedoelde seminaries voor de delibera-
tie op het einde van het jaar is trou-
wens nogal onduidelijk. Immers, over
deze seminaries worden geen eksa-
mens afgenomen. Er was wel sprake
van om in die situatie verandering te
brengen - liefst dan vanaf volgend
jaar. Het feit dat zij op geen enkele
manier meetellen zou immers gedeel-
telijk de gebrekkige motivatie bij de
studenten kunnen verklaren. Boven-
dien is het zo dat in elk geval de
informatikastudenten over onvol-
doende voorkennis voor deze semina-
ries beschikken.
Aan de andere kant kan dan weer

gesteld worden dat wie naar een les of
seminarie komt om er plezier te ma-
ken, of zelfs totaal niet geïnteresseerd
is in het gegeven vak, beter gewoon-
weg niet zou komen. De taak van de
docent wordt er in elk geval niet mak-
kelijker op als hij voor een dergelijke
groep komt te staan. Het probleem is
echter dat 'brossen' uiteindelijk nog
altijd niet mag, in die zin dat er bij een
kontrole door de overheid van uitge-
gaan wordt dat wie zonder geldige
reden afwezig is, misschien wel in het

Sluitingsuur
beugel dat bijvoorbeeld de studen-
tenfanfare om half drie 's nachts door
de Muntstraat en de Tiensestraat mar-
cheert, zoals dat de week voor de kerst-
vakantie gebeurde".
Ponsaerts ziet dan ook eerder heil in

een sensibiliseringskampagne gericht
naar de kafee-uitbaters en de kafee-
bezoekers. Aan de andere kant beseft hij
ook wel dat de problemen het gevolg
zijn van de steeds grotere naambekend-
heid die Leuven gekregen heeft in het
Vlaamse uitgaansleven en dat Leuven
zichzelfwat aan het overgroeien is.Hier-
aan zijn massa-evenementen als Markt-
rock natuurlijk niet vreemd. Ponsaerts
pleit voor een 'selektieve' toegang van
de kafees "er zijn immers mensen die
beter niet naar Leuven komen afzak-
ken. De horeka-uitbaters zouden die
mensen moeten verbieden hun zaak
binnen te komen". Wie Ponsaerts daar
juist mee bedoelde kon of wilde hij niet
zeggen maar het duidt in ieder geval wel
op een rare 'liberale' visie.
Heel de konfliktsituatie is in feite

paradoksaal. Op de plaatsen die bekend
staan voor nachtelijk lawaai wonen er
niet echt veel Leuvenaars. Ofwelwonen
er studenten ofwel worden de huizen
voor de horeka gebruikt, zoals bijvoor-
beeld op de Oude Markt. Enhet is nu net
de horeka die er alle baat bij heeft dat
het sluitingsuur niet doorgevoerd wordt.
Een tweede argument tegen een slui-

tingsuur is dat het niet eens zeker is dat
dat iets aan het vandalisme gaat veran-
deren. In buitenlandse steden waar een
dergelijk sluitingsuur wel bestaat wil
dat nogal eens voor problemen zorgeri
omdat er heel veel mensen op een wel-

bepaald uur op stroat komen en dat
er van een spreiding, zoals die er nu is,
geen sproke meer kan zijn. In Leuven
zou dat bovendien ekstra problemen
scheppen wegens de hoge koncentrotte
aan kafees op bepaalde plaatsen (de
Oude Markt bijvoorbeeld).

'm'VO/g van pag, I
is een van onze streefdoelen. Dat
wil zeggen dat alle aktiviteiten
mogen beoefend worden, met dien
verstande dat zeeen minimum aan
last meebrengen. Als de situctie te
ergwordt en ereen te grote permissi-
viteit heerst dan moet er ingegre-
pen worden en dat kárt.dan even-
tueel met een sluitingsuur" .
Luc Ponsaerts probeert de zaak

tegen te houden. De reden hier-
voor is het belang dat hij heeft bij
het voortbestaan van het nachte-
lijk kafee-bezoek. Ponsaerts is im-
mers zelf kafee-eigenaar. In een
reaktie aan de Streekkmnt wordt
duidelijk dat Ponsaerts hier vanuit
een zeker eigenbelang reageert. Hij
pleit bijvoorbeeld wel voor een
"adekwater toezicht en een stren-
ger optreden" tegen "horekamen-
sen die weinig beroepstierheid aan
de dag leggen". Met deze enigma-
tische bewoordingen bedoelt hij
waarschijnlijk de kafees van stu-
dentenklubs en de fakbars. Een
groep waar hij al langer proble-
menmeehad.

Kiesvee
Met een sluitingsuur scheidt men

bovendien het kaf niet van het koren.
Erzijn heelwat studenten voor wie het
uitgaansleven na twee uur doorgaat,
zonder dat zij kabaal maken. Op die
manier krijgt men de scheefgetrokken
situatie waarbij de mensen die zich
's nachts kalm houden, moeten op-
draaien voor de daden van lawaai-
makers. Eengroot probleem dat weer-
om duidelijk wordt is dat er geen
overlegorgaan bestaat tussen de stu-
denten - die in de binnenstad toch
een zeergroot aandeel van de stadspo-
pulatie uitmaken - en de stad. Pon-
saerts gaat hiermee akkoord: "De
'Leuvense studenten zijn nu eenmaal
geen kiesvee. wat met zich mee brengt
dat de politici aan hen geen veront-
woording moeten geven".
Hoe het nu verder moet is nogal

onduidelijk. Maar een effektievedoor-
voering van het sluitingsuur hangt
wel in de lucht. Deburgemeester hoeft
als hoofd van de Leuvensepolitiemaar
de opdrocht te geven om strenger toe
te kijken op het sluitingsuur en om
kafees die zich er niet aan houden te
verbaliseren, en de zaak isbeklonken.
Vrijdag op de nieuwjaarsreceptie liet
de burgemeester in zijn speech echter
doorschemeren dat de beslissing nog
niet gemaakt was. Afwachten maar.

Steven Van Garsse

Uberaal
Verder Vindt Ponsaerts een slui-

tingsuur een nogal betuttelende
maatregel. De reglementering in
verband met het geluid is streng
genoeg, maar wordt gewoon niet
goed toegepast. Hij ontkent dus
zeker niet dat er problemen zijn:
"Ikwil geen ekscessen verdedigen.
Het kan voor mij ook niet door de (sf/svg)
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La Controverse de Valladolid
De Las Casas: voor
roden, anti zwarten
Dinsdag 12 januari vertonen Masereelfonds Leuven en Bevrij-
dingsfilms vzw de Franse film 'La Controverse de Valladolid' van
Jean-Daniel Verhaeghe, een historische fiktie van een zestiende-
eeuwse diskussie over hoe men de inwoners van de Nieuwe
Wereld moet behandelen. De argumentaties van beide partijen
doen bij momenten akelig veel aan de hedendaagse politiek
denken.
Oe uitroeiing van autochtonen en de
absurde wreedheden van de kolonis-
ten in de 'Nieuwe Wereld' zijn ge-
noegzaam bekend. Minder bekend is
de houding van de Spaanse staat
tegenover deze overzeese slachtpar-
tijen. Dehedendaagse geschiedschrij-
vers gaan er van uit dat wat er in de
kolonies gebeurde in feite niet over-
eenstemde met de officiële politiek
terzake. ToenColombus bij zijn eerste
terugkeer uit 'Indië' koningin Isabella
enkele Indianen aanbood als slaven,
reageerde ze verbolgen: "Met welk
recht behandelt u mijn vazallen als
slaven?" Volgens het officiële recht
waren Indianen immers gelijk aan
Spanjaarden, op voorwaarde dat ze
zich bekeerd hadden.
Volgens dezelfde bronnen - die

vaak wel met de nodige omzichtig-
heid moeten behandeld worden -
was ook de Kerkhiermee allesbehalve
gelukkig. In 1537 schreef paus Pau-
lus IIIde bullen Veritas Ipsa en Subli-
mis Deuswaarin hij respektievelijk de
Indiaanse slavernij verwierp en hun
rede en waardigheid verdedigde. In-
dianen mochten niet zomaar gevang-
engenomen worden en men mocht

hun bezittingen niet afnemen. Derge-
lijke aanmaningen en de koninklijke
wetten waren echter boter aan de galg:
de kolonisten gingen gewoon door
met hun veroveringen en 'evangelisa-
tie'. Hun opvatting was dat men aan
de koninklijke wil gehoorzaamde,
maar ze daarom nog niet uitvoerde.
Oe afkeurende houding van deKerk

was onder andere het resultaat van de
aanklachten van de dominikaan Bar-
tolomé de Las Casas. Deze Spaanse
broeder, die vanaf zijn achttiende in
de Nieuwe Wereld leefde, was een he-
vig bewonderaar van de Indianen en
hun kultuur. Vanaf 1516 schreef hij
een aantal werkenwaarin hijdewreed-
heden tegenover de autochtonen aan
de kaak stelt. Zijn stem werd steeds
luider gehoord in kerkelijke kringen
en er vormde zich een lobby waarin
naast de dominikanenorde ook bis-
schoppen aktief waren. Oe invloed
van deze lobby op de politiek was niet
te onderschatten.
Tegenstanders van deze opvatting

waren uiteraard de kolonisten zelf,
maar ook een hele serie geestelijken
voor wie de Indianen een bende wil-
den waren, met een inferieur soort ziel

'The Garden' vanjatman in het Stuc
Tuinom te breken
Derek Jarman (1942) probeert de tuin van zijn huisje-aan-de-zee
inKent te organiseren met stenen die op het strand zijn aange-
spoeld. Zijn ordening is tevergeefs want hij is besmet met het
HIV-virus. Het ~vecht met de maatschappij zal zich uitbreiden
naar een front binnenin. Jarman geeft zich over aan een
associatieve reeks droombeelden die vervreemdend lieflijk
ronddobberen op een herkenbare christelijke symboliek.
Oe film 'The Garden' is een analyse
van Jarman's rol als 'lijdersfiguur',
waarbij hij heen en weer wordt ge-
slingerd tussen ,het opnemen van een
voorbeeldpositie in de schijnwerpers
van de media en het zichzelf verber-
gen in de intimiteit van zijn ver-
trouwde omgeving.· Derek Jarman
wordt vaak in één adem genoemd
met PeterGreenaway. Waar deze laat-
ste vooral intellektueel en visueel cite-
rend werkt, neemt Jarman de homo-
tematiek op. Zo provoceerde hij met
zijn eksperimentele films heel wat
festivalgangers, want verder dan de
festivals geraakten zijn films meestal
niet.
Zo was er 'The Angelic Converso-

tion' waarin hij sonnetten van Shake-
speare als homoseksuele liefdesge-
dichten verwerkte. Zijn eerste dure
produktie, 'Caravaggio', een biogra-
fie van de gelijknamige renaissance-
schilder, bracht hem voor het eerst bij
een groter publiek. Dat kon niet zo
lang geleden nog genieten van 'Ed-
ward 11', een film zonder eksperi-
mentele beelden, maar die toch be-
zwaarlijk klassiek kan worden ge-
noemd.
In 'The Garden' is het eksperiment

evenmin doel op zich.Waar hij in zijn
beginperiode nog de konfrontatie aan-
ging met de gevestigde orde, toont
Jarman nu een innerlijke schoonheid,
een vreemde poëzie, een evenwicht
dat toch nog ruimte laat voor woede.
Hij heeft zijn eksperiment in de hand
en gebruikt het om de tematiek van
zijn vroegere werk nog eens aan de
orde te laten komen.
Ondanks het ontbreken van een

traditionele verhaallijn beseft de kij-
ker al gauw waar het over gaat. Het
leven van Jezus wordt gebruikt als
kapstok voor het leven van de homo.
Tegelijk is het een ideale manier om
de rol van de katolieke kerk ten op-
zichte van homoseksualiteit aan te
klagen. Van bij het begin wordt de

kijkerook een schuldgevoel opgedron-
gen. Wanneer Maria wil wandelen
met haar kind op de arm wordt ze
belaagd door drie fotografen die geen
enkele van de kwaliteiten meer bezit-
ten die de drie wijzen wel ooit gehad
moeten hebben. Hun sensatiezucht
drijft hen ertoe om Maria te beletten
weg te lopen van hun lenzen door
haar op de grond te gooien en haar
daar vast te houden. Oe kijker moet
weten dat zijn nieuwsgierigheid hem
tot voyeur degradeert. •
Wietoch blijftkijken ziethoe Jarman

opgroeit tot homoseksuele volwassen
man zonder het jongensachtige te ver-
liezen. Hijdroomt van vier halfnaakte
muzes die rond zijn bed dansen dat op
het strand staat in de branding. Dat ze
op basis van een geloof in god-weet-
wat op het water kunnen lopen, moet
de schijn van het optimisme ophou-
den. Een andere muze-achtige vrouw
wordt gespeeld door aktrice Tilda
Swinton. Zij is voor Derek [crrnun een
'actrice-fetiche' en symboliseert een
positief ideeëngoed. Zelfs de zee krijgt
feeërieke kapaciteiten toegewezen en
zal steeds aanwezig blijven als me-
dium, als projektiescherm, als water
dot stenen doet aanspoelen waarmee
hij zijn tuin inricht. De zee is ook de
achtergrond voor de verschillende ta-
ferelen van het 'Laatste Avondmaal'
die meestal bevolkt worden doorvrou-
wen, nu eens terwijl ze glazen laten
zingen, dan weer wanneer ze de
flamenko dansen. Deze taferelen heb-
ben vaak veel weg van een schilderij
('filmische ikonografie'), waarbij de
kineast al eens een anakronisme in-
voegt om de historiciteit te relative-
ren. Judas wordt bijvoorbeeld beloond
voor zijn verraad in de vorm van een
kredietkaart, terwijl een homo nog
aan de strop hangt. Oe doornenkroon
zal van stroop zijn, waarin de voering
van een jas mag worden gekleefd.
[urmen weet het minimale maksi-

maal te benutten. Zo zijn de beelden
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en een wrede religie, onder hen de
filosoof en teoloog [uun Gines de
Sepûlveda. Hij verbleef lange tijd in
Italië, waar hij het werk 'Over de
gerechtvaardigheid van de oorlog te-
gen de Indianen' publiceerde, dat door
toedoen van bovengenoemde lobby
nooit gepubliceerd werd in Spanje.
OeFranse schrijveren scenarist Jean-

Claude Carrière weet op een handige
manier deze hele diskussie weer te
geven door zich te koncentreren op
een direkte konfrontatie tussen Las
Casas en Sepûlveda, waarin we de
argumenten van beide partijen sa-
mengevat en met direkte replieken
gepresenteerd krijgen. In 1550 ont-
moetten beide mannen elkaar in een
klooster in Valladolid. Aan dit histo-
risch gegeven voegt Carrière enkele
elementen toe om dramatische span-
ning te kreëren en de draagwijdte van
de diskussie te onderlijnen. Zo is er
een bisschop aanwezig als pauselijk
gezant, die moet oordelen wie van de
twee gelijk heeft. Tweekolonisten ko-
men hun eigen belangen verdedigen
en de bisschop liet zelfsIndianen OVer-
brengen om hen ter plekke te kunnen
'onderzoeken' .
Oe film werd gemaakt naar aanlei-

heeft hier oren naar: hij was lange tijd
niet gekant tegen de slavernij van
Afrikanen, volledig in de lijn van een
tijdsgeestwaarin algemeen aangeno-
men werd dat men hen nodig had om
de ekonomie draaiende te houden.
Carrière slaagt er in om de film niet

te laten verzanden in de zoveelste'
Franse 'praatfilm'. Hij geeft zijn ka-
rakters ekstreme tintjes, waardoor de
ideologische tegenstellingen aange-
vuld worden met psychologische: Las
Casas spreekt venuit het hart, vurig
en met groteske overdrijvingen, Sepül-
veda is een koele kikker en een
woordkunstenaar die met sofistische
redeneringen gelijk probeert te halen.
Oe pauselijke gezant zorgt voor de
humoristische tint en voorol voor een
verrassende ontknoping met zijn fi-
nale uitspraak. Inwerkelijkheid isdeze
er nooit geweest, maar Carrières ver-
sie is nogmaals een goede samenvat-
ting van de toenmalige tijdsgeest.

ElsCornelis
Pieter Oe Gryse

'La Controverse de Valladolid', regie Jean-
Daniel Verhaeghe, akteurs Jean Carmet,
Iean-Plerre Marielle, Jean-Louis
Trintignant, dinsdag 12 januari, 20.00 u,
CC Oratoriënhof.

ding van de vijfhonderdste verjaar-
dag van Columbus' ontdekking en
het was dus Carrières eerste bedoeling
een historische realiteit naar voren te
brengen. Oe organisatoren willen de
kijker echter ook laten nadenken over
parallellen met het heden. Sepûlvedo
verdedigt de slavernij van de Indianen
omdat hij uitgaat van hun inferiori-
teit: in het feit dat ze zelf niet spon-
taan de boodschap van God verkon-
digen, ziet hij het bewijs dat God hen
niet in zijn gemeenschap wil opne-
men. Ook de nazi's hielden er derge-
lijke teorie van het uitverkoren ras op
na.
Parallellen zijn er echter niet alleen

met zo'n ekstremistische denkbeelden.
Dat de Indianen maar onze naasten
zijn als ze ons geloof overnemen -
iets wat ook door LasCasas verdedigd
wordt - doet denken aan de wijd
verspreide eis tot kulturele aanpas-
sing van migranten. Zeer aktueel is
ook de door Carrière onderstreepte
invloed van ekonomische motieven
op de ideologie: de kolonisten en
Sepülvedc verwijzen herhaaldelijk
naar de rampzalige ekonomische ge-
volgen van een waardige behande-
ling van de Indianen. ZelfsLasCasas

moeten het de Ekonomika-bonzen nageven, ze durven met het organiseren van een festival rond
hedendaagse dans eindelijk iets wat de andere grote kringen verzuimen: innoverende kultuur brengen.
Spartelende lichamen en net ontweken bakstenen, niets zal na het festival de ekonomist van morgen de
wenkbrauwen meer doen fronsen. Eenhele hoop goed nieuws in éénzin en of dat al niet genoeg ismogen ook niet-
ekonomisten in de Stadsschouwburg binnen, als ze Stuc-lid zijn zelfs voor Ekonomika-Iedenprijs. Verzetten
achtereenvolgens de juiste voetjesop de juiste plaats: Paul Selwyn Norton met een danssoio en het bekend-van-
Klapstuk-duo Fattoumi en Lamoureu.x. Norton brengt - speciaal voor dit festival - een kortere bewerking van
zijn' Johnny Panic', waarin het begrip energie centraal staat als kernidee van de jaren negentig. Realistischer was
het woord 'moeheid' geweest maar daar bouw je geen voorstelling mee op. 'Si loin que l'on ailie' van Héla
Fattoumi en Eric Lamoureu.x heeft dezelfde leidraad. Agressieve dans als uiting van het beheersen van energie
maar ook de onmogelijkheid daartoe. Publiekstrekker is de Greenaway-verlilming van Anne Teresa De
Keersmeekers 'Rosa'.die vorig jaar in de Munt in première ging en nu dus eindelijk naar Leuven gehaald is.
Het festival gaat door op 13 en 14 januari - telkens de drie stukken - om 20.3Ou in de Stadsschouwburg.
Kaarten zijn afte halen bij Ekonomika voor 220, 300, 350 of 450 frank. Omhoog die voetz9len. (jo)

grotendeels bij hem thuis opgenomen oudere man in een sobere hemel, hier
in afwachting van de-financiering. voorgesteld als de tafel van 'het laat-
Onder de rook van een kerncentrale ste avondmaal' aan de zee. Ze vou-
kwamen de mogelijkheden van het wen snoeppapier open en rollen tij-
filmen van een elegie met behulp van dens het kauwen het papier op tot een
een videokamera pas goed aan de huls. Deze steken ze bovenaan in
oppervlakte. Daarna is tijdens het af- brand. Het vuur verkoolt langzaam
spelen ervan het scherm nog eens de huls en net als je denkt dat het
gefilmd op 16 mmo Het verlies van papier volledig en onherroepelijk is
beeldkwaliteit bleek een irreëel resul- opgebrand, gaan de resten de lucht in
taat op te leveren zodat dat proces om daar nog een tijdje te blijven zwe-
soms een aantal maal werd herhaald ven. Het leven mag dan een hel zijn,
om het effekt te vergroten. Oe klank-
band versterkt de droom door slechts
sporadisch de nadrukkelijke muzika-
liteit te veIlaten om een realistisch
geluid te inkorporeren. Al bij al een
harmonieuze heterogeniteit die zich
ook toont in de afwisseling van stati-
sche teatraliteit en frivole vlees-en-
bloed beelden.

de dood brengt op zijn minst verlich-
ting. In afwachting daarvan bouwt
[armen een monumentale tuin van
steen om te breken. Breekbaar, maar
nog niet gebroken.

Ann Van Dienderen
Johan Rooms

'TheGarden', Dereklarman, 95 min, 12
tot 14 januari in het Stuc om 22.30 u,
100/150 fr

Hel
Naarmate de tijd verstrijkt, worden

de mooie beelden steeds zeldzamer.
Oe homo-personages worden steeds
driester achtervolgd. Oemannen vin-
den hen mietjes, de vrouwen ontken-
nen dat travestieten vrouwelijk zijn
en gaan dan ook over tot de steniging.
Oe fysieke innerlijke ondergang van
aidspatienten wordt gesymboliseerd
door de uiterlijke druk die de maat-
schappij uitoefent. Deslachtofferswor-
den gekruisigd, maar het is dan wel
een troost dat ze worden gekruisigd
als koppel, als samengebrachte split-
sing van persoonlijkheid.
Oedood mag dan koud zijn, lormen

sluit de hoop niet uit, want de laatste
beelden tonen het kind dat hij was,
het homo-seksuele koppel en een



'Arm Brussel' van Van Istendael
De voorstad lijdt aan
wildgroei
Brussel is de stad waar het gewapend Europees beton woekert
als nergens anders. Brussel is de stad waar de enige twee doden
van de taalstrijd vielen. Brussel isde stad waar Verlaine Rimbaud
neerschoot. Tot overmaat van ramp is het onze hoofdstad Van
Istendael meet de schade op in zijn recentste boek.

Van Istendael heeft een haat-liefde
relatie met België, die mooi tot uiting
kwam in de ondertitel 'De schoonheid
der wanstaltigheid' van zijn vorige en
vrij subliem joernalistiek werk 'Het
Belgisch labyrint'. De Belg is hetenige
wezen op aarde, aldus Van Istendael,
dat zo lang gevochten heeft voor zijn
taal om ze vervolgens dood te zwij-
gen. België is het enige land ter wereld
waar men zo komfortabel kan wo-
nen, maar ook het enige land waar
men met zijn ruimtelijke ordening
omspringt als ware het vuile was. Het
boek is geschreven als een 'België,
voor Nederlanders bevattelijk ver-
klaard'.

Oerkreet
Geen wonder dat de haat-liefde re-

latie weer dominant is in 'Arm Brus-
se!', een 'Brussel, voor Vlamingen be-
vattelijk verklaard'. Van Istendael
heeft zijn biotoop verkleind tot de
hoofdstad waarin hij opgegroeid is en
nog steeds woont. Het is een geschie-
denis van Brussel geworden zoals al-
leen Van Istendael ze kan schrijven,
meer kwaliteit per strekkende blad-
zijde dan in het hele oeuvre van [os
Vandeloo bijeen. Maar dat is eigenlijk
geen referentie.

In zeven hoofdstukken wordt de
lezer meegenomen op een imaginaire
trip door Brussel en zijn geschiedenis.
Van Istendael begint bij de spreek-
woordelijke oerkreet. Voor Brussel
vindt deze plaats in de elfde eeuw, "bij
een heirweg langs de rivier De Zenne,
tussen rietpollen en vennen" (p.10).
De schrijver maakt hierbij direkt
komaf met de leugen als zou Brussel
als stad in 1979 precies duizend jaar
oud zijn geworqen. "Hebben de nazi's
tijdens de tweede wereldoorlog ook
niet eens een tentoonstelling opgezet
met de titel 'Prag, Tauzend lohre
Deutsche Stadt', je moet af en toe toch
uitkijken in welk gezelschap je je be-
geeft." (p.ll)

Brussel groeit in de vijftiende eeuw

uit tot een van de belangrijke steden
van Europa wanneer Filips de Goede
er één van zijn residenties vestigt. Eer-
der, in de dertiende eeuw, had Jan I
van Brabant dat al gedaan voor zijn
hof waardoor Brussel definitief de fok-
keI van Leuven overnam als eerste
stad van Brabant. Wanneer bevel-
hebber Farnese aan het hoofd van de
Spaanse troepenmacht op 15 augus-
tus 1585 Antwerpen inneemt, is het
lot van de Zuidelijke Nederlanden voor
eeuwen bepaald. Korte tijd daarvoor
was Brussel al door de militaire supre-
matie van de Spaans-katolieke troe-
pen ten val gebracht. Het zal de vol-
gende eeuwen het lot van de rest van
het land moeten delen: analfabetisme
en onderhorigheid in de grootste ar-
moede.

Na het Spaanse volgt het Oosten-
rijkse juk. "De Oostenrijkse dwinge-
landij was van fluweel en dons in
vergelijking met de Franse die ons te
wachten stond. Na de Franse over-
heersing (...) bleef van de bestuurs-
instellingen die in ons gewest de laat-
ste drie eeuwen hadden gewerkt geen
knijt meer over." (p.37) Napoleon
brengt Brussel terug tot provinciale
dimensies. Het wordt een wingewest
om de kanonnen van de Russische
legers eerst met niet-Frans vlees te
kunnen voeden.

Bomen
In 1847 schreef Marx in een hotel

op de Grote Markt zijn 'Kommu-
nistisch Manifest'. Hij wordt een jaar
later het land uitgezet. Veel respekt
heeft Brussel voor de groten der be-
schaving of hun produkten nooit ge-
had. In 1964 wordt ondanks interna-
tionaal protest het Volkshuis van Horta
met de grond gelijk gemaakt. Van
Istendael kreëert dan maar zijn eigen
helden. Onder hen de oorlogsbur-
gemeester Adolphe Max die in 1914
de Duitsers toegang weigerde tot de
stad en daarvoor in de gevangenis
belandde. Wellicht beroemder dan

•

f(... daar waar de gigantische voorpoten van Europa de Brusselse grond omwoelen, zie ik de gele ann van een
hijskraan. Als hij tot stilstand komt, wijst hij in mijn richting. " (foto Roei Boonen)

Max is zijn hond die model stond
voor Bobbie van Kuifje. Hergé zelf
was een Brusselaar in hart en nie-
ren. Veel anderstalige zinnen in de
Kuifje-strips blijken trouwens fone-
tische weergaven van het Marols.

Ekspo 58 moet Brussel over de
naoorlogse perikelen heen helpen.
Het vooruitgangsoptimisme hangt
er in de bomen, gratis en voor
niets. Deze luchtbel is allang door-
prikt wanneer de etterende wonde
van het Vlaams-nationalistische
denken en het Vlaams Blok naar
boven komt. "Dat pamfletten van
de Franstalig liberalen nog het'
meest leken op vertalingen van
Vlaarns-Blokpamfletten, wie heeft
daar op gelet? Dat in 1988 al het
Vlaams Blok 13 procent van de
nederlandstalige stemmen kreeg
- het lijkt wel of geen mens het
gemerkt heeft." (p.80)

lijn
De buitenlander waar Van Isten-

dael wel een gloeiende hekel aan
heeft, is de Europese Gemeenschap.
"De verdedigers van Washington
aan de Zenne (zo noemen voor-
'standers van Euro-Brussel de Euro-
pese wijk, jo) geven de voorkeur
aan een gruwel, al het ander is
gewauwel. Let op, ze willen niet
zomaar een gruwel, ze willen DE
gruweL" (p.178) Vooral het stede-
bouwkundig brein van de Euro-

Lee Konitz meets Nathalie Loriers

Cooljazz in Leuven
Klaartje Proesmans, bekend van een uur Kul-t-uur, heeft sinds

.. haar in-funktie-treding de optie gevolgd om zoveel mogelijk
variatietebrengenindeprogrammatievanditlow-budgetkultuur-
programma. We hadden al 'Argentijnse ritmes', 'Oosteuropese
liederen' en 'Dans rond het tema pijn'. Dinsdag 19 januari
krijgen we twee topmuzikanten voorgeschoteld die thuishoren
in de jazz-wereld: Nathalie Loriers (Belgisch jazzwonder) en Lee

Konitz (Amerikaans altsaksofonist). Een aanrader.
Konitz, geboren in Chicago in 1927,
heeft altijd in de schaduw gestaan
van andere jazz-reuzen van zijn tijd
zoals Miles Davis en Gerry Mulligan.
Hij begaf zich nochtans in dezelfde
kringen, waar hij een gewaardeerd
saksofonistwas. Via de Claude Thorn-
hili-band kwam hij in kontakt met
wat later zou uitgroeien tot de 'cool-
jazz': een geëvolueerde stijl van de
bebop met een eerder celebraal ka-
rakter. Het zou niet lang duren voor
hij werd opgenomen in het bekende
nonet van Miles Davis.

Konitz is echter nog meer beïnvloed
door de fel onderschatte beweging
rond pianist Lennie Tristano, van wie
Konitz een leerling was. Deze samen-
werking ging gepaard met een rij-
pingsproces - Konitz was 22 jaar -
dat heel de latere karrière van Konitz
zou bepalen. Na een paar jaar verlaat
hij Tristano en sindsdien heeft hij voor-
namelijk zijn eigen groepjes gehad:
hij speelde in nonnettes, naar het

voorbeeld van die van Miles Davis
(met onder andere Warne Marsh, Os-
car Petitford, Bill Evans, Billy Hart),
maar ook in kwartetten (met onder
andere Niels Pedersen). Bovendien is
Konitz bekend geworden met zijn
'Duets' uit 1967, een projekt wat hij
nog zou herhalen in de jaren tachtig
met Gill Evans en wat uitmondde in
het prachtige 'Heroes and Anti-He-
roes', verschenen op het Verve-label.
De plaat bevqt een merkwaardige
mengeling van 'standerds', stukken
van Mingus en van Chopin.

Hoewel Konitz lange tijd vrij onbe-
kend was, kreeg hij in de jaren tachtig
toch een zekere waardering. In 1979
kreeg Konitz in de pers nogal wat
aandacht na zijn koncert op Jazz
Middelheim met zijn nonet, "onge-
twijfeld een van de mooiste bands die
de altist ooit had, met een gevarieerd
en uitermate boeiend repertoire en
schitterende solisten". Inde jaren tach-
tig was hij verder redelijk veel te bekij-

ken in België en in 1991 werd er in de
Singel een driedaagse georganiseerd
rond Lee Konitz, waar hij - terecht -
nogmaals in de kijker werd geplaatst.
Vorig jaar werd zijn hele karrière ekstra
in de verf gezet toen bekend werd dat
hij laureaat was van de prestigieuze
Deense Jazz Par-wedstrijd was, zowat
de nobelprijs voor de jazz.

De 'sound' van Konitz is in feite de
antipode van die van Charlie Parker:
niet het stotend-agressieve zoals men
het bij Parker wel eens kon horen
maar een rustige, melodieuze en door-
dachte frasering. Zijn sobere klank
wordt onderandere toegeschreven aan
het feit dat Konitz begonnen is als
klarinettist. Over het repertoire is in
feite niets meer te zeggen dan dat het
gevarieerd is. Konitz mag dan wel
wortels in de cool-jazz hebben, hij
heeft ook samengespeeld met voor-
mannen van de avant-garde als Paul
Bleyen - dichter bij ons - Misha
Mengelberg. Min of meer typisch is
bovendien zijn voorliefde voor de
groepsimprovisatie.

Het is in feite een unieke gelegen-
heid voor de Belgische jazz-scène dat
Nathalie Loriers- net als EricLegnini
en Erwin Vann een van dé Belgische
jazzbeloftes - samenspeelt met Lee
Konitz. Konitz zou, na het horen van
Loriersdebuut-ceedee 'Nymphéas' toe-
gezegd hebben om met haar een week
in België op te treden, wat bovendien
zal uitmonden in een een aantal
nieuwe ceedee-opnames.

Steven Van Garsse
Lee Konitz (alt), Nathalie Loriers (piano),
Philippe Aerts (bas) en Al Levitt (drums)
woensdag 13 januari om 13.00 u in de
foyer van de stadsschouwburg, ink. gra-
tis.

pese Gemeenschap moet het ontgel-
den: "Boven de daken van de straat
hiernaast, daar waar de gigantische
voorpoten van Europa de Brusselse
grond omwoelen, zie ik de gele arm
van een hijskraan. Als hij tot stilstand
komt, wijst hij in mijn richting."
(p.152). Het voorlopig laatste Euro-
pees ekskrement is het nieuwe Inter-
nationale Kongrescentrum, dat in de
toekomst zal funktioneren als Euro-
pees parlement. Kwa architekturale
waarde kan deze nieuwe tempel van
demokratie inderdaad wedijveren met
de gemiddelde eksponent van de
Vlaamse neo-hoevestijl. Brussel heeft
nu al per inwoner 8 vierkante meter
kantoorruimte, tegen 2,5 in Parijs en
3 in Londen.

Van Istendael behandelt de taalkon-
flikten in de hoofdstad met als rode
lijn dat Brussel tolerant is, ook en
misschien wel vooral op het gebied
van de taal. Eigenlijk is er maar één
Brusselse taal en dat is het Marols,
eerder een verfranste versie van het
Nederlands dan omgekeerd. Dat de
Franse bezetting en de taalpolitiek
van Napoleon niet hebben geleid tot
een volledige verfransing van Brussel
en Vlaanderen heeft als zielige reden
dat het Vlaamse volk te dom was als
gevolg van jaren van onderdrukking
door vreemde volkeren. Toch maakt
hij zich kwaad om de "franstalige
verwaandheid in Brussel" (p.88).

Marge
De tolerantie komt vooral van de

Vlaming en de niet-Europese vreem-
delingen. De eurokraten blinken uit
in onwil tot integratie, zeker op het
gebied van taal. Dat de auteur daar-
bij het flamingantistische of ekstreem-
nationalistische standpunt mijdt als
de pest, moet duidelijk wezen. " ... de
Vlaamse aktivisten hebben door hun
aartsdomme idealisme zelfs het be-
staan van het Nederlands in Brussel
zelf sterk in gevaar gebracht" (p.112).
Dat de verfransing van Brussel zich

toch zo sterk doorzet, is sinds eeuwen
te wijten aan het statusverschil en de
verfransing van de leidende klasse.
Van Istendael wordt er zelfs melig
van: "Laat de talen maar aan elkaar
sabbelen onder en op de torens van
het Brusselse Babel, laat bruine lip-
pen en rode lippen en laat talloze
tongen fluisteren van tussen heuvels
en van overzee: 'k zeen aa geire."
(p.129)

'Arm Brussel' gaat niet over Brussel
alleen. Het boek schetst in de marge ,
een hele kulturele en politieke ge-
schiedenis van België. En wanneer
blijkt dat de regering Van DenBoey-
nants van 1969 tot 1972 22.000 vier-
kante meter van de Noordwijk ver-
huurde aan de vennootschap CDP
voor het bedrag van 150 frank per
jaar terwijl de voorzitter van CDP
Charly de Pauw is, een goede vriend
van VOB, zegt dit iets over de hele
Belgische samenleving. Het werk van
Van Istendael is een zeer persoonlijke
visie op zijn stad. Maar hoe fel je ook
je best doet, het is moeilijk om.het er
oneens mee te zijn.

Van Istendael is op zijn best wan-
neer hij demytologiseert, wanneer hij
bijvoorbeeld de historisçhe basis van
het Vlaams-nationalisme totaal de
yernietiging inschrijft door er onder
andere op te wijzen dat een Vlaande-
ren zoals separatisten het willen in
feite nooit bestaan heeft. Toch niet dat
zootje Oost- en Westvlaamse ongere-
gelden dat in 1302 voor een keer de
bovenhand wist te halen om al een
jaar loter alles weer af te geven. Van
Istendael weet dat hij historisch juist
zit en hij legt daar graag de nadruk
op. Zijn soms pedante houding werkt
dan ook wel eens storend. Maar eer.
geschiedenis van Brussel, daar is ei-
genlijk voor buitenstaanders weinig
interessants aan te beleven, behalve
als hij ze schrijft. Een behoorlijk fijn
boekje dus.

Ieroen Overstijns
'Alm Brussel' van Geert van lstendael, ~
uitgeverij Atlas, 695 fT:

VERWENT ZIJN KLANTEN
'S AVONDS LEKKERUIT ETENVANAF 125 FR.

Gehaktsteak 125 fr. (.)
Vol au Vent 135 fr. (.)
Dagschotels 135 fr. (.)
Paardesteak 145 fr. (.)

(.) I~ vlees, aanbppelen, vene groenten en vriendelijke en direkte bedieni"&-
Avondpromotie enkel geldig van .........tag tol donderdag: van 17.30 lot 21.00 u

. [)iestestraat 70 - leuven - Open alle dagen van 8.00 tot 21.00 ~
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'Kampagne '94' van Hand in Hand

Stemrecht voor migranten?
1994 wordt een belangrijk jaar: in juni zijn er Europese en in kenbaar. Daarom, moet het herstel

van de demokratie ook op dit vlak
oktober gemeenteraadsverkiezingen. Heel wat nieuwe sociale starten. Er zijn daarbij niet enkel

_ __ strukturele veranderingen noodzake-
bewegmgenZlJnnualaanhetwerkenomtevoorkomendatwe lijk maar ook een mentaliteitswijzi-

ging, zowel van de politici, de burgers
als de ambtenaren. Hiervoor werkte
men een aktiemodel uit voor de ge-

I _ meentelijke kampagne van Hand in
kampagne heeft als ordewoorden demokratie en verdraag- Hand. Gemeenten die beantwoorden

aan een aantal voorwaarden kunnen
de eretitel 'Open gemeente '94' krij-
gen.
De gemeenteraden die willen mee-

dingen naar de titel 'Open gemeente'
moeten beantwoorden aan een aan-
tal voorwaarden die geformuleerd
worden in een motie. Die bestaat uit
een tweetal delen. Een deel met alge-
mene eisen die opgesteld worden door
Hand in Hand en een aantal konkrete
eisen die specifiekvoor elke gemeente
naar voor geschoven worden. Eenjaar
na het opstellen van die motie wordt
een evaluatie gemaakt dooreen 'Raad
van Wijzen'. Wanneer die beoorde-
ling positief is, krijgt de gemeente de
eretitel.
Welke zijn nu die eisen? De alge-

mene eisen die Hand in Hand voorop-
stelt, worden vanzelfsprekend opge-
hangen aan de trefwoorden demo-
kratie en verdraagzaamheid. Zoals
Hand in Hand overigens zelfopmerkt,
kan je je inderdaad afvra~n waarom
die ehigszins beladen term verdraag-
zaamheid werd behouden. Eendemo-
kratie veronderstelt immers dat an-
dersdenkenden ruimte krijgen voor
een eigen mening, levenshouding of
overtuiging en dat de volledige sa-
menleving daar het nodige respekt
voor kan opbrengen. Voor de Invul-

Hand in Hand situeert die kloof
echter niet zozeer in Brussel, maar ook
- en vooral -op gemeentelijk vlak.
Een gemeente staat immers een stuk
dichter bij de 'burger' e~ is meer her-............................~~.

over twee jaar opnieuw een zwarte zondag beleven. Hand in

Hand lanceerde in september '92 zijn 'Kampagne '94'. Deze

zaamheid'. Een voorstelling.
Hand in Hand is een typisch produkt
van 24 november. Na deze verkiezin-
gen realiseerde progressief Vlaande-
ren zich plots dat ze de ekstreem-
rechtse tendenzen van radsme en
onverdraagzaamheid duchtig onder-
schat hadden. Vooral onder impuls
van de vakbonden verenigden Derde-
en Vierde-Wereldbewegingen, vredes-
, milieu-, jeugd-, senioren-, vrouwen-
en migrantenbewegingen zich in
Hand in Hand. Zij startten een kam-
pagne voor demokratie en verdraag-
zaamheid.

kratische beginselen van onze maat-
schappij willen ondermijnen.
Na de suksesvolle betoging van 22

maart was er een algemeen aanvoe-
len dat het er nu op aankwam verder
te werken: een scheefgegroeide situa-
tie verander je niet op één zondag-
namiddag. Eennieuw initiatief, 'Kam-
pagne '94' kreeg vorm. Ook binnen
deze kampagne blijft zowel de demo-
kratie als de verdraagzaamheid cen-
traal staan: op die manier wil men
vooroordelen als zou Hand in Hand
enkel een anti-racismebeweging zijn,
kelderen.
Op politiek vlak verwijst Hand in

Hand vaak naar de beruchte kloof: de
politiek moet opener worden, door-
zichtiger, met duidelijke afspraken
rond procedures en regels. De burger
moet opnieuw dichter bij de politiek
betrokken worden en moet meer in-
spraak krijgen.

Opener
Hand in Hand verwierf vooral be-

kendheid door demassabetoging van
22 maart 1994. 150.000 betogers en
evenveel affiches maakten duidelijk
dat Vlaanderen niet zomaar zou wor-
den overgelaten aan de onverdraag-
zaamheid van het Vlaams Blok en
zich niet op sleeptouw zou laten ne-
men door racistische oproerkraaiers.
Ze wilden samenwerken tot, zoals
Charta '91 het stelt, het onzalige tij
gekeerd is. Van de beleidsverant-
woordelijken eisten ze een krachtig
antwoord aan diegenen die de demo-

Eretitel
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ling van het koncept verdraagzaam-
heid wordt vaak verwezen naar de
rapporten van het Koninklijk Kom-
missariaat van Paula D'Hondt,
Zo wordt de term inpassing volle-

dig overgenomen. Bijhet luik over de
inspraak van de 'burger' - niet en-
kel Guy Verhofstadt zweert bij deze
term - is het opvallend-dat enkel
Belgen hierop aanspraak kunnen
maken. Om één of andere reden -
waar Hand in Hand weigert op in te
gaan - moeten migranten blijkbaar
niet de kans krijgen hun noden, wen-
sen en behoeften duidelijk de maken,
ook al geeft Hand in Hand toe dat die
zaken "noodzakelijk zijn om tot een
beleid te komen dat aansluit bij wat
de bevolking wenst". Tenzijmigranten
niet tot de 'bevolking' behoren.

Wakker
Het is duidelijk dat Hand in Hand

hiermee de diskussie rond het stem-
recht voor migranten probeert uit de
weg te gaan, ook al staat 90% van de
organisaties van deze koepel wel ach-
ter die eis. Het is echter geen geheim
dat de moederpartijen van beide vak-
bonden, die een niet te onderschatten
rol in de werking van Hand in Hand
spelen, van dit stemrecht niet willen
weten. Door deze uiterst pragmati-

sche koers te varen, maakt Hand in
Hand geen gebruik van zijn poten-
tiële zweepfunktie. Op zijn minst ei-
genaardig voor een koepel van een
hoofdzakelijk nieuwe sociale bewe-
ging.
Het eerste nationale hoogtepunt

wordt een kulturele happening tij-
dens het weekend van 8 en 9 mei. In
dat weekend zullen Vlaamse en inter-
nationale kunstenaars een boodschap
brengen tegen onverdraagzaamheid.
In Leuven staat men echter al vol-
gende week stilbij de 'Kampagne '94'.
Op zaterdag 16 januari wordt immers
een studiedag rond de kampagne voor
een open gemeente georganiseerd.
Paul Nys van het Koninklijk Kommis-
sariaat voor het migrantenbeleid, een
vertegenwoordiger van De Wakkere
Burger, en andere sprekers gaan na
hoe men op gemeentelijk vlak kan
werken rond verdraagzaamheid en
demokratie. Op 21 januari gaat de
startvergadering door van de lokale
afdeling van Hand in Hand.

PieterVandekerckhove
Studiedag 'Open gemeente '94', zater-
dag 16 januari in de Kleine Aula (Maria-
Theresia kollege), aanvang 9.00 u einde
16.00 u, gratis voor studenten. .
Startvergadering Hand in Hand Leuven,
zondag 21 januari, 20.00 u in Mala
lbrahim



Zoekertjes
• PieterCoutereelstichting vzw, verzorgt
zijn onthaal elke ma. 18.00-20.00 u, zat.
15.00-18.00 u of na telefonische af-
spraak. Info voor vereniging, klub of
school te verkrijgen op Tiensevest 58 of
telefonisch: 23.63.27.
• Gina, Poekie is zwaar beledigd. Moge
alle vloeken van Mergoth (die kleine
gele) over u komen. Bilbo
• Pax Christi Vlaanderen, Italiëlei 98A,
2000 Antwerpen (03/225.10.00 bij Dirk
Broos) zoekt een gewetensbezwaarde.
• Zeg Grietje, afspraak om 23.00 u aan
de kassa van den Albatros op di. 19
januari (2de kan pol&sok-fuit)? See you!
Kuifje. Ps: groetjes aan Maria!

JO MEUWISSEN
bvba

Alle verhuur video-,
klank- en lichtmateriaal

~voor seminaries, evene-
.~inenten, optredens, fui-
l ven en TO's
~
NIEUW: LCD - VIDEOPROJEKTOREN

tel. 016/201.301
• Zitje in een winterdepressie omdat je
je aangetrokken voelt tot Iemand van
hetzelfde geslacht? Dan naar het ont-
haal van de RozeDrempel/Het Labyrinth,
elke dinsdag van 20.00-23.00 u, Min-
ckelersstr. 47C, 20.06.06.
• AI goed, UDPS, staak het huilen, we
maken er pf3xe5 van. Maar begrijp me
goed c'est dûr dûr d'être. Moboetoe.
• Mooie bal, Pooky-&Gandalfliefhebster.
Als je ooit hulp nodig hebt bij één of
ander mood plan, just call. Enzo, de
konfeni-smijter.
• Mood plan? Geef mij een breuk.
• Acco in de eerste week van januari: 2,5
dagen op 5 gesloten! Een voorteken?
Het begin van het einde?

IMExceM
TECHNOLOGY

Burgemeesterstraat, 3
3000 - Leuven

Tol : (1))16/223285 - Fax: (0)16/220485

You Need a Computer ?
For private or professional usage

The aoswer la almple :
• The BEST Prlce around •
• The BEST Service around •
Imexcom Technology
YOUR PARTNER

386 Sx 33Mhz
1 Mb R.mj{heugen
FOD 3_112 1.44Mb)

HDD Mb
VOA carcl TRtDENT 256Kb 1VOA 14' Monochrome Monitor
Keyboard Extended 102Key.
2 Seo.ls - 1 11 - 1 Oame
MDUM Micro. Comp.

Mou.. Pad
Mln...._r or DeMtop ca ..

Price : 25990,- BTW In.

fMExëeM
T E C HNO LOG Y

Tervaetestraat, 93
1040 - Brussel

Tel : (O)2n368756 - fax: tm2n327879

• Aan Ieroen van Hasselt (K.): antwoord
jin het vervolg als ik dag zeg! Tot de
volgende keer in de wachtzaal? S.

• Zo verzekerd van mijn onschuld. P.I.R.?
• Wiewil mee op Vrijdag of zondag tussen
Mol en Leuven?Hans. Dagobertstr. 25.
• Els. nu helemaal voor niets naar hier
gekomen •...
• Lesbiennecentrum vzw Labyrinth orga-
niseert elke tweede en vierde zat. van de
maand een fuif in de Shrink, Tiensestr. 155
• Verloren in fak L&Wop oudejaarsnacht:
lange. donkerblauwe jas met portefeuille.
sleutels, handschoenen (waarschijnlijk
per abuis omgewisseld). Dat de eerlijke
vinder dit moge terugbrengen bij Ineke
De Lange,justus Lipsiusstr. 53. Dank.
• Germanisten van de Vic-fanklub, hou
op met het verafgoden van jullie prof en
zoek het bij de Grieken. Ithaka forever
verdorie.
• Ruth, Boem Boem, Kooks, Hunky Dory,
Zoen zoen zoen.
• Wie heeft er drie plaatsen van Praag
naar Leuven op zondag 24 januari of
maandag 25 januari? Ook bussen van

• Typen tesis, verslagen, briefwisseling.
Kris Rosselle, Naamsestwg 130 - 016/
20.70.77.
• Snowboard Burton Brushie te koop.
Laatste model, nieuw. Tel. overdag:
20.14.31 (105) Vandenberghe.
• Help, ik ben mijn armbandje verloren.
Mijn naam en geboortedatum staan erop.
Wil de eerlijke vinder mij dit aub terug-
bezorgen? Sophie, Vesaliusstr. 83.
• Andere lesbo's, homo's en bi's leren
kennen? Elke donderdag vanaf 21.00 u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I I I I I I I I I I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Horizontaal - 1 Amsterdams centrum van alternatief jeugdtoerisme
2 Oosterse mansnaam - Lichaamsdeel 3 Apparaat dat licht versterkt
- Twijg 4 Peruaans heerser - Plechtige gelofte 5 Familielid - Lichte
wollen stof 6 Steeds - Slede 7 Mansnaam - Iraanse munt 8 Lote-
Welpenleider 9 Franse daalder - Telwoord 10 Schrikwekkende ge-
dachte.

Vertikaal - 1 Lijvig 2 Familielid - Egyptische godheid 3 Gekookte
rijst - Weerkunde 4 Geve te drinken - Europees romancier 5 Gods-
dienst - Onder het nodige voorbehoud - Dreumes 6 Belgisch plaatsje
- Nog een Belgisch plaatsje - Balk 7 Vaatwerk - Nauwkeurige
8 Strijd - Belgische rivier 9 Wederhelft - Flinke trap 10 Uchaamsdeel
dat gauw gevuld is.

in dé babbelkroeg:Predikherenstr. 25.
• Op zoek naar een boeiend onderwerp
voor je tesis, paper of seminariewerk
ivm milieu, huisvesting, feminisme, ruim-
telijke ordening of welzijnswerk? Mis-
schien heeft de Leuvense Wetenschaps-
winkel iets voor Jou! Naamsestr. 96,
lokaal 03.06 (20.54.41). -
• Beter 10 bekertjes water op de toog,
dan 1 boven het hoofd. Beter 2 schoenen
op de grond, dan 1 hak in het voorhoofd.
Win or lose, you lose, P.I.R.

terugkerende reisweken zijn goed. Maar-
ten, Broekstr. 36, Leuven.
'. Rozedrempel nieuws: het Goede Spoor
Oongerengroep) organiseert maandag 11
jan. eèn leuke nieuwjaarsreceptie om
20.00 u in het UPOan 5tasstr. 2). Allen
daarheen voor een gezellige babbel en
een drankje en een hapje.
• Studio in een gemeenschapshuis met
faam. U vindt die voor 9000frank in
Mechelsestraat 188 .
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MAANDAG
13.30 u KURSUS Start tweede deel kursus kalligrafie onder begelei-
ding van Anna Van Damme, Brusselsestr. 63, toeg. 2000 fr voor 6
maandagen, org. cc Romaanse Poort.
20.00 u SPEKTAKEL Het Ballet Classique de Parls brengt 'De
Notenkraker' door P.Tsjaikovski, in Stadsschouwburg, toeg. 750 tot
400, org. Teaterburo Pimpernel.
20.30 u FILM 'Videogramme einer Revolution' (1992) van Harun
Farocki en Andrei Ujica over de rol van de televisie in de omverwer-
ping van het Ceausescu-regime met aansluitend een lezing door
Andrei Ujica, Roemeens/Duits mediahistorikus en Geert Lovink,
Nederlands publicist, over de Roemeense tele-revolutie, in Stuc,
toeg. 150/100.

DINSDAG

WOENSDAG
13.00 u KONCERT In het kader van een uur kultuur is er het
Jazzoptreden van Lee Konitz en Nathalie Lorriers Kwartet, in de foyer
van de Leuvense Stadsschouwburg, toeg. gratis.
18.00 u VOORDRACHT In de reeks tien lezingen over Centraal- en
Oost-Europa, 'Bouwen aan een nieuw Europa': 'lnstitutionele hervor-
mingen in paneuropees perspektief' door Prof. Lindemans, buitenge-
woon docent KU Leuven, in MSI,org. Leuvens Instituut voor Centraal-
en Oosteuropese Studies.
18.30 u DISKUSSIE Bijeenkomst werkgroep Groene Politiek, in 's
Meiersstraat 5.
20.00 u KURSUS Aanvang reeks 'Filmgenres: de western en de
science fiction-film' olv Harrie Houben, in videolokaal Open Ogen,
Stuc, org. Open Ogen.
20.15 u INFO Pastoraal team van de studenten, in Begijnhof 16 (tgo
Begijnhofkerk).
20.30 u DANSFESTIVAL 'johnny Panic' (1992) van en met Paul
Selwyn Norton, 'Rosa' van Anne Teresa De Keersmaker/Peter
Greenaway en 'Si loin que I'on aille' (1992) van en met Fattoumi en

18.30 u BIJEENKOMST Groene Babbel, werklunch van de Agalev-
studenten in zijzaal van Alma 11.
19.15 u VERGADERING Voorbereiding volgende groene fietsakties,
in 's Meiersstraat 5, org. Agalevstudenten/jNM/Milieuraad/Pino.
20.00 u KURSUS Aanvang reeks 'Inleiding in de filmanalyse' olv Luc
commers en Harrie Houben, in cc Romaanse Poort, org. Open Ogen.
20.30 u DANSFESTIVAL 'johnny Panic' (1992) van en met Paul
Selwyn Norton, 'Rosa' van Anne Teresa De Keersmaker/Peter
Greenaway en 'Si loin que I'on aille' (1992) van Fanoumi en Lamoureux,
in Stadsschouwburg, toeg. 450 tot 220, org. Ekonomika ism Stuc.
20.30 u FILM 'Carne' (1991) van Gaspard Noé, in Stuc, toeg. 1~O/
100.
22.30 u FILM 'The Garden' (1990)van de Britse kineast Derekjarman,
in Stuc, toeg. 150/100.

20.00 u DISKUSSIEAVOND Regine Beer, een van de laatste getuigen
uit het koncentratie kamp Auschwitz en auteur van het boek KZA
5148, vertelt, in Maria Theresiastr. 121 ,org. Kulturele Centrale ABW.
20.00 u KONCERT Harmonieorkest Lemmensinstituut olv jan Van
Der Roost, in Koncertzaal Lemmensinstituut, org. Marnixring De Dry
Tonghen.
20.30 u FILM 'Carne' (1991) van Gaspard Noé, in Stuc, toeg. 150/
100.

ZATERDAG
9.00 u STUDIEDAG over gemeentelijke kampagne 'Open gemeente
'94' met als gastspreker Paul Nijs (kabinet P. D'Hondt) met als tema
de mogelijkheden en verantwoordelijkheden om iets te doen aan
verkrotting. vereenzaming en onveiligheid, in Kleine Aula, org.
Komitee Hand in Hand Leuven.
20.00 u DISKUSSIE Gespreks- en diskussieavond met Hugo Gijsels,
auteur van het boek 'Het Vlaams Blok'. Om 18.00u is er de mogelijk-
heid om een originele maaltijd te nuttigen die wordt geserveerd
onder het motto 'Kulinaire verdraagzaamheid' (300 fr), in Volkshuis,
De Becker Remyplein (Kessel-Lo), org. CSC-Vormingswerk Blauwput.

20.00 u TONEEL 'Misdaad aan het Meer' met de Dijlezonen, in
Stadsschouwburg, org. cc Romaanse Poort.

ZONDAG
11.00 u KONCERT 'Met Haendelaan het orgel' metPeterBruegel~ns
en het Strijkersensemble van het Stedelijk Konservatorium olv Dirk
Vandaele, in Kapel Romaanse Poort, toeg. 150, org. cc Leuven mmv
LOK en jeugd en Muziek Leuven.
11.00 u KONCERT Pianorecital met Dirk Herten, in Mechelsestr. 111 ,
toeg. 150, org. cc Oratoriënhof.
15.00 uTONEEL 'Dame in de kast'van Blauwvier, in aud. Minnepoort,
org. cc Romaanse Poort.
20.00 u TONEEL 'Misdaad aan het Meer' met de Dijlezonen, in
Stadsschouwburg, org. cc Romaanse Poort.

MAANDAG

PSYCHOLOGIE

17.15 u FILM Antropologische film over Azië: 'The Kazakhs of China'
van A. Singer. Over kommunisme en etniciteit, man-vrouw-relaties, 20.30 u LEZING 'De angst van de demokratie voor de media' geleid
ekonomische en politieke antropologie, in PSI02.51, toeg. gratis, . • . door Marc Holthof, in Stuc. •
org. Studenten Antropologie ism prof. R. Devisch. ~moureux, 10 Stadsschouwburg, toeg. 450 tot 220, org. Ekonomika 20.30 u TEATER 'Een kleine remedie tegen de hoest' met Philippe
18.15 u FILM Antropologische film over Azië 'SmalJ happiness: rsrn Stuc. , , . . Ceulemans, Dirk Van Dyck, Boy Raaymakers en Ryszard Turbiasz, in
women of a Chinese village' rond huwelijk, verwantschap, feministi- 20.30 u FILM Carne (1991) van Gaspard Noé. 10 Stuc, toeg. 150/ Stuc, Vlamingenstr. 83, toeg. 300/200. -C)

sche antropologie, in PSI02.51, toeg. gratis, org. Studenten Antropo- 100. , , .. 21.00 u OPTREDEN Kabaret met Karel oeclercq, in Stadsschouw-
logie ism prof. R. Devisch. ~2.30 u FILM The Garden (1990)van de Bntse kineast Derekjarman, burg, org. cc Romaanse Poort.
20.00 u INFORMATIE info-avond over werk- en kennismakings- 10 Stuc, toeg. 150/100. 23.00 u FILM 'Edward Scissorhands' (1990) van Tim Burton, met
vakanties in derde-wereld landen, in Stuc, org. Stichting De Nieuwe -D0 N DER DAG Dianne West en johnny Depp. Om 20.30 u een voorafgaande lezing
Wereld. en diskussie, in Stuc, toeg. 150/100 .
. 20.00 u GESPREKSAVOND Didier Pollefeyt (assistent afd. Moraal-
teologie) over 'De uitdaging van de Holokaust voor onze tijd' nav de
tentoonstelling 'De Wereld van Anne Frank 1929-1945', in MSI00.28,
org. UP.
20.00 u INFORMATIE 'Een projekt: van idee tot evaluatie' door Bob
Peeters, in St. Michielstr. 6 (00.10), toeg. gratis, org. Student Aid.
20.00 u INFO-AVOND Amnesty International Leuven richt een video-
en senslbiliseringsavond in, in cc Romaanse Poort, toeg. gratis.
20.00 u FILM 'La Controverse de Valladolid' van Jean-Daniel
Verhaeghe, in ccOratoriënhof, org. Masereelfonds en Bevrijdingsfilms.
20.30 u FILM 'Carne' (1991) van Gaspard Noé: zwarte-humorfilm
overeen alleenstaande paardenslager en zijn geestelijk gehandikapte
dochter, in Stuc, toeg. 150/100.
22.30 u FILM 'The Garden' (1990)van de Britse kineast Derekjarman,
eksperimentele film doorspekt met autobiografische elementen
rond de vervolging en marginalisering van homo's, in Stuc, toeg. V RIJ DAG
150/100.

® 11/01 om 20.01} u:Ballet OasslQuede Paris: 'Oe. Notenkraker',
.,in Stadsschouwburg.l!ll1/01 om 10.30 u: Raadvan bestuur van
,.de Snrink, in kril'lglohaL I!I 12/01 om 20.00 u; *Kunst uzelf'
veiling onder teldlt.l9 van hul Nuyts, in Mîchotte. ® 13/01 om
. 19.QO u: VoetbalShfinl(-l(ring. Supporters welkom •• in Sportkot.
I!I 14/01 om l{).OO u: Vergadering Psychologische. week, in
I<rlnglokaaf. !I19/01 om 20,()() ti:praeSldlumvergadertng.

EOOS
l!l11/01 om 20,(l~u: salletOasslquedeParis: 'Oe Notenkrûer'.
in Stadsschouwburg. il J 1/01 om n.oo u: Voetbar heren f:oos-
Chemika, in kunstgras Sportkot. f!I 12/01 om 19.00 u:Minivoetbal
heten Eoos-Terbank, in $j»rt.((Ol. [!} t 3/01 om 15,00 U!Volleybal
heren Germanla-EOOs, in terrein 3 Sportkot.i11VOl cm 17.00 u:
Volleybal beren Industria-Eo()$, in terrein 3 Sportkot.1!l14/01 om
..19J)() u: Volleyba,l dames Polttika.f.OOs* in Spon:kot.

VRG
,!!I 18/1 Om 21).O().u: 'jean de Florette'. film van daude Berrl met
..:YvesMontand en Gerard Oepardie~ In legef Van Heet Kollege Oe
Vall(. Of9"tw~de. ~llderde lIc~lltfe.

001.2/1 om 20.00 u: USA-symposi~m: 'De Amerikaanse untversl-
teit als Centre of Excetlènce' (Or. Ir. C. Malbrain}, 'Oe.Verenigde
Staten: ook een ~uLturele-supermacnt?' {pro[ Dr. V. Doyen), 'The
New OSAdministration' (E. Ashley Wîlls), 'EGversus NAFTA' (Prot
.'Dr. F. Abraham}. Integratie van de Amerikaanse markt door een
Belgisch bedrijf (Jr. F. Peeters), ' Leven en werken in een tnterna-
tlonale oodememiog' (Dhr. P.Dequae).

;.:;.;.;.
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Gonzo Circus: 'alternatieve' rock en meer

De diepste regionen
van de beerput -
Zowat een jaar geleden verscheen het nulnummer van Gonzo Circus! De
pasgeborene vertoonde een uitgesproken interesse voor wat je de 'alternatieve'
rockscene zou kunnen noemen. Een goed jaar later versdûjnt Gonzo Circus op
regelmatige basis en kan het blad zich bovendien verheugen opeen toenemende
belangstelling. I<inderkwaaltjes zijn ondertussen grotendeels weggewerkt en
tegenwoordig oogt Gonzo Circus, dat nog steeds door vrijwilligers gemaakt
wordt, vrij professioneel
Een viertal maanden voor het nulnummer ver-
scheen begonnen Dirk Vreys, Stefan Joosten en
Luk Paredis elkaars interessesfeer af te tasten.
Uiteindelijk werd besloten een tijdschrift uit te
geven waarin in de eerste plaats 'alternatieve'
rock aan bod moest komen. Andere onderwer-
pen, vooral boeken, strips, films en teater, maar
ook politiek, moesten aan bod kunnen komen.
Tot nu toe vormen ze echter een minderheid.
Om het blad financieel leefbaar te houden zijn
verkoop en reklame niet toereikend en is Gonzo
Circus afhankelijk van subsidies en het organi-
seren van fuiven en koneerten. De redaktie
verhuist binnenkort trouwens naar alle waar-
schijnlijkheid naar Leuven. Veto praatte met
hoofdredakteurs Dirk Vreysen Stefan [oosten,
Veto: Demarkt van de alternatieve rockmuziek is de
laatste jaren veel groter geworden, met als gevolg
dat de industrie er ook brood in ziet. Maken jullie
dan niet gewoon gratis reklame voor hen?
[oosten: "De vraag voor een muziekblad is hoe
ver je wil gaan in het promoten van groepen in
je blad. We zullen nooit 'Red Hot Chili Peppers'
of 'Nirvana' op de voorpagina zetten. 'The Ex'
komt er groter op dan 'Buzzcocks' omdat zij veel
eigenzinniger bezig zijn."
Vreys: "Het probleem is dat je inderdaad wel
onder druk gezet wordt. Ik ben er zeker van dat
de inhoud van Rifrafbijvoorbeeld mee bepaald
wordt door de adverteerders. Dat is logisch:
Rifmf is immers afhankelijk van advertenties.
Wij proberen zo'n situatie te vermijden. Als we
over een groep niet willen schrijven en we verlie-
zen daardoor een adverteerder, dan is het maar
zo. Ik ben zeker dat, als we bijvoorbeeld een
advertentie van Warner(één van dezogenaamde
majors, de grote platenmaatschappijen die de
markt in ruime mate beheersen, kj) willen los-
krijgen, we een paar van hun groepen in het
blad moeten opnemen."
«De majors tekenen, in het kielzog van 'Nir-

vana', een heel pak alternatieve bands, maar
dat zal slechts tijdelijk zijn. Groepen die eigen-
zinnig willen verder boeren, krijgen trouwens
geen promotie."

Superieur
Veto: In Gonzo Circus staan een aantal artikels, de
'Kanttekeningen' van Gert Keuren, waarin muziek
op eenmeer beschouwende manier benaderd wordt,
wat toch niet voor de hand ligt voor een tijdschrift
dat zich met popmuziek bezighoudt.
[oosten: «We zoeken mensen die echt bewust
met muziek bezig zijn. Wewensen niette verval-
len in een dogmatische visie: we verwerpen
zowel het stereotype hardcorebeeld als de hele
heisa van de majors. We vallen er zo'n beetje
tussenin en proberen genuanceerd te schrijven.
Ik kom zelf uit de punk-hardcorescene. Dirk en
ik hebben elkaar later ook beïnvloed. Andere
medewerkers, zoals bijvoorbeeld Gert Keunen,
hebben een heel brede kijk op muziek. Dat geeft
een meerwaarde aan het tijdschrift."
Veto: Hoe belangrijk is een politieke stellingname
voor jullie? In het derde nummer stond bijvoorbeeld
een interview met de zanger van 'Agnostic Front'
waaruit duidelijk bleek dat je problemen had met
diens ideeën.
[oosten: ,,'AgnosticFront'.iseen omstreden groep
en ik heb suggestief de link gelegd met ekstreem-
rechts, omdat zij in het verleden bijvoorbeeld
optredens hadden met Amerikaanse vlaggen
en voor Vietnam-veteranen. Ze zijn nationalis-
tisch, niet in de zin van 'wij zijn superieur',
maar wel 'wij zijn Amerikanen, en als zodanig
willen we vechten voor ons land.' Ikwilde daar
tegen in gaan. Veel mensen vinden 'Agnostic
Front' een ontzettend toffe groep, maar als je je
duikbril even opzet en penetreert tot de diepste
regionen van die beerput, dan zul je wel zien.»

Drang
Veto: Er stonden in Gonzo Circus tot nu toe twee
interviews met politici, toevallig allebei van de partij
Rossem, namelijk Iean-Pietre Van Rossem en Louis
Standaert.
[oosten: "Dat is niet bewust. Voor het nul-
nummer kregen we toevallig de kans om Jean-
Pierre Van Rossem te interviewen. In het inter-

view met Louis Standaert was het mijn bedoe-
ling de minder prettige kanten van de partij in
het licht te zetten. Ik denk bijvoorbeeld dat
weinig mensen weten dat ze voor de verkoop
van de 'overheidsetalage' en voor de Nato zijn.
Het zijn een soort van krypto-kapitalisten. Ik
vond het interessant om die dingen te belichten.
Maar het is dus niet zo dat we een Rossemblad
zijn. Louis Standaert wilde kolumns schrijven.
We hebben nog een paar keer met hem gebeld,
maar hij stond niet meer te springen om dat te
doen."
"De groepen die we interviewen hebben, om

het simpel te zeggen, wel een links wereldbeeld,
maar niet ekspliciet. Ik wil ook niet dat we
beschouwd worden als een links blad. Gonzo
Circus is gewoon bezig met marginale kultuur.»
Veto: Het tijdschrift Vinyl (eenNederlands blad dat
in de jaren '80 berichtte over de toenmalige alterna-
tieve scene) is teloor gegaan omdat het mee evolu-
eerde met de bands waarover de redakteurs vanuit
hun eigen muzikale interesse schreven. Aanvanke-
lijk leverde hen dat een lezerspubliek op dat elders
zijn gading -niet vond, maar naarmate die bands
groter werden en het genre meer algemeen aan-
vaard werd, kwam Vinyl steeds meer in het vaarwa-
ter van grote -broer Oor terecht. Bestaat dat gevaar
ook niet voor Gonzo Circus? Zo stond in het vierde
nummer bijvoorbeeld een interview met 'Buffalo
Tom', die ondertussen toch ook al in ruime mate
elders aan bod komen. .
[oosten: "Voor ons is het belangrijk dat we een
identifikatiemotief hebben. En dat moet ook
behouden blijven. Eenmaal het blad beter be-
gint te verkopen, krijg jemisschien de drang om
nog meer mensen te bereiken. Ik hoop echter
dat we daar nooit aan zullen toegeven."

Ooit
Veto: Is het bovendien niet moeilijk om steeds in die
massa nieuwe bands geïnteresseerd te blijven? Je
eigen muzikale 'roots' blijven toch belangrijk en
maken het misschien niet altijd even makkelijk
nieuwe genres te appreciëren.
Vreys: «We staan wel open voor alles. Sinds ik
met Gonzo Circus bezig ben, heb ik ook andere
genres leren waarderen zoals allerlei soorten
dcnsrnuziek.»
Joosten: "Vroeger was ik voortdurend met
hardcore bezig. Nu zit ik bijvoorbeeld te flippen
op 'Kitchen of Insanity'. Dat is heel romanti-
sche, gevoelige muziek, maar ik vind het ge-
woon heerlijk. Ik koester mijn roots, maar ik wil
me niet beperken tot die kategorie. Als je met
een aantal mensen werkt, weetje natuurlijk ook
wie wat kent en kun je het werk verdelen.»
Vreys: «Death-metal en de hedendaagse dans-
muziek zijn tot nu toe weinig aan bod gekomen
omdat we daar zelf gewoon niet genoeg over
weten. We hebben nu enkele medewerkers die
daar beter van op de hoogte zijn. Volgend num-
mer bijvoorbeeld komen 'Gang Starr' en Frank
DeWulferin. 'Meat Beat Manifesto' zal binnen-
kort ook wel aan bod komen. 'Consolidated'
hebben we al geïnterviewd. Wehebben de naam
een gitaarblad te zijn. We houden daar zelfheel
erg van, maar er gebeuren zoveel interessante
dingen. Er zijn heel wat mensen op een eigen-
zinnige manier met muziek beziq.»

Oosis
Veto: Sommige plaatbesprekingen zijn dikwijls, om
het zacht uit te drukken, nogal impressionistisch.
Gaat zo niet veel van de informatieve waarde verlo-
ren?
Vreys: "Ik probeer bij plaatbesprekingen een
beeld te scheppen van de muziek door bijvoor-
beeld heel veel adjektieven te gebruiken. Ikweet
niet hoe ze overkomen. Het is niet gemakkelijk
om een beeld te geven van een plaat, maar ik
probeer toch muziek op de eerste plaats te laten
komen en niet te lullen over andere dingen. Het
is moeilijk om origineel te zijn en ik wil vermij-
den dat plaatbesprekingen saai en klicheematig
worden. Plaatbesprekingen zijn hoe dan ook
subjektief: als we een plaatbespreking afdruk-
ken, denken we niet dat we de waarheid in
pacht hebben.»
[oosten: "Ik denk trouwens dat in de beeld-
spraak ook veel informatie zit. Je kan .er een

gemoedstoestand mee oproepen.»
Veto: Jullie drukken geen koncertbesprekingen af,
ondermeer omdat de appreciatie van koncerten te
subjektiefis. Geldt voor platen dan niet hetzelfde?
[oosten: «Ik ga er van uit dat de recensent een
dosis kennis heeft van de muziek die hij be-
spreekt en er daardoor genuanceerd over kan
schrijven. Eenplaatbespreking isnatuurlijk puur
subjektief, maar ikvind dat wijhet recht hebben
van te schrijven wat we ervan vinden. Een pldot
kan je bovendien steeds opnieuw beluisteren."
«Een kritikus is trouwens iemand die het

graag zelfwil doen, maar misschien de talenten
niet heeft. Eriswel een verstandelijke kant aan,
maar dat wil niet zeggen dat ik het allemaal zo
perfekt weet. Vroeger stoorde het mij als ik een
slechte plaatbespreking las. Maar ja, ieder zijn
mening. Ie zoekt ook altijd een referentie, een
joemalist in wiens smaak je jekan vinden. Iklas
in Maximum Rock 'n Rollbijvoorbeeld altijd de
plaatbesprekingen van [ello Biafra. En als ik de
platen die hij in zijn playlist had staan, ergens
vond, dan kocht ik die, gewoon omdat Biafra
dat geschreven had."

Rollen....
Veto: Gonzo Circus besteedt trouwens relatiefwei-
nig aandacht aan Belgische groepen.
Vreys: "Met de gratis singles die we bij Gonzo
Circus steken, dragen we toch wel ons steentje
bij. Iedereen probeert tegenwoordig trouwens
als 'The Scabs' te klinken, maar er zijn toch wel
enkele leuke .Belgische groepen. 'Perverted by
Desire' is Europees nivo. 'X-legged Sally' kan je
dan weer moeilijk Belgische rockmuziek noe-
men. Het is gewoon universeler. 'Sigmund und
sein Freund' zullen er misschien wel eens in
komen. Hun muziek is nog eigenzinnig. Het is
niet een groep die als enige doel heeft op Studio
Brussel gedraaid te worden. Er zijn misschien
nog wel goede groepen, maar je hoort er niets
von.»
Veto: Waarom vinden jullie boek- en stripbe-
sprekingen eigenlijk nodig? Met de enkele bladzij-
den die jullie eraan wijden is het toch moeilijk er

Verpakking

dieper op in te gaan.
[oosten: «Dat is een beetje een kinderziekte.
Stefan Flipkens, die aan de laatste twee num-
mers meewerkte, weet iets van literatuur. Zo
wordt die rubriek toch op een zeker nivo ge-
bracht. Hetzelfdegeldt voorde filmbesprekingen:
daar moet nog aan gewerkt worden. Wij
koncentreren ons nog te veel op muziek. Nu er
nieuwe medewerkers bij Gonzo Circus komen,
kunnen we ook al eens een artikel over bijvoor-
beeld strips of films publiceren. Het moet ergens
wel in het verlengde va'nGonzo Circus liggen. Ik
vind het interessant om dat koncept voortdu-
rend en op alle gebied verder uit bouwen. Het
moet blijven 'rollen'."

Veto: Jullie publiceerden in de laatste twee num-
mers ook kortverhalen van J.M.H. Berckmans.
Ioosten: «Berckrnans was vanaf het begin heel
entoesiast over Gonzo Circus. Het is trouwens
een heel toffe gast, wel een beetje geflipt. Ik
dacht dat hij weinig affiniteit had met de mu-
ziekwaarover wij schrijven, maar hij kent groe-
pen als 'Rollins Band' of'Sonic Violence'. En als
we hem vragen waarom hij Gonzo Circus zo
goed vindt, antwoordt hij (waagt zich aan een
Kamiel Kafka-imitatie, kj) "Gij hèt smaak, gij
zijt de eerste redaktie met smaak." Vanaf vol-
gend nummer komen er ook kolumns in. Die
kunnen over de politieke, de literaire wereld, de
media handelen, noem maar op. Mensen die
zich geroepen voelen, kunnen altijd bellen."
Veto: liefhebbers van alternatieve rock nemen nogal
graag het woord vernieuwend in de mond. Hangt
daar niet eenzeker61itair trekje meesamen ofdraait
het gewoon om kreativiteit?
Vreys: «Ik denk om gevoel, om het feit dat
mensen er hun ziel inleggen.»
[oosten: "Toen we met Gonzo Circus startten,
hadden we ook het idee van iets vernieuwends
te doen, maar eigenlijk isalles wat nieuw is, een
herhaling van het verleden in een ander ver-
pakking. "Deleden van 'Chumbawamba' bij-
voorbeeld zeggen zelf dat wat ze doen, al ge-
daan is, ondanks het feitdat ze er misschien wel
iets aan toevoegen. OokRobFreijvan 'Gore', we
tevens muziek schrijftvoordansprodukties, stelt
zelf dat wat hij doet niet vernieuwend is, dat hij
ergens zijn inspiratie heeft moeten halen. Hij
heeft het wel in een ander verpakking gestoken.
Een heel pak groepen, hebben wel de pretentie
vernieuwend te zijn.»

Kris lacobs
Gonzo Circus 6 verschijnt rond 20 januari en is in
Leuven verkrijgbaar bij 11Records.

(foto Rob Stevens)Gij hèt smaak, gij zijt de eerste redaktie rnet smaak.


