
Dit jaar gebeurde wat waarschijnlijk in de geschiedenis van Alma
vril uniek is:studenten, Alma-personeel en universiteit geraakten
het eens over de nieuwe begroting. Een begroting zonder prijs-
stilgingen. Teken van een nieuwe tijd?
DeAlma-studentenrestaurants beho-
ren ongetwijfeld tot de best gekende
delen van de sociale sektor aan onze
universiteit. Minder bekend is mis-
schien het feit dat de studentenresto's
ook medebeheerd worden door de
studenten. Via Sociale Raad (Sora)
hebben de studenten één derde van de
stemmen op de Raad van Beheer
(RvB)van Alma. Daar proberen zij
zoveel mogelijk het oorspronkelijke,
sociale karakter van de studenten-
resto's te bewaren: "Het oprichten en
organiseren van restaurants, drank-
en gelagzalen waar goedkope maal-
tijden verschaft worden aan studen-
ten" (statuten Alma vzw). .
In het verleden werd door de drie

studenten-medebeheerders op de RvB
vaak een bikkelharde strijd uitge-
vochten met de direktie om de Alma-
maaltijdprijzen zo laag mogelijk te
houden. Vaak had die strijd veel weg
van een gevecht tegen de bierkaai.
Steevast beriep een meerderheid op de
RvBzich op een 'gezond ekonomisch
beleid' om de prijzen te laten stijgen,
waardoor de studenten bakzeil haal-
dm-ën-nöódgëd:Wöngén -~e 'moes-
ten weren tegen hun eigen restau-
rant.

Spelen
Sinds enkele jaren hebben de stu-

denten een offensief ingezet om een
eng-ekonomisch beleid van Alma om
te zetten tot een beleid met een visie,
die ook binnen de studentenbeweging
vrij nieuw was: waar vroeger de puur
sociale materie de hoofdbrok vormde
van het aktieterrein van Sora, kwa-
men daar nu ook andere problema-

tieken bij kijken, vaak gemspireerd
door een 'eko-anarchistische' visie. In
navolging van Munoy 8ookchin, A-
merikaans eko-anarchist, wordt ge-
steld dat hiërarchische verhoudingen
tussen mensen onderling zorgen voor
een heerschappij van de mens boven
de natuur.
Volgens Sora moet Alma opnieuw

een sociaal studentenrestaurant wor-
den in handen van de studenten. Er
moeten ook nieuwe inspanningen
gebeuren om Alma op te waarderen
tot trefplaats van studenten. Boven-
dien moet Alma Dijhet invullen van
haar sociale opdracht, inspelen op
bepaalde maatschappelijke tenden-
zen en op de veranderende tijden.
Daarom wilden de studenten de s0-
ciale opdracht van Alma een stuk
breder interpreteren: een 'sociaal stu-
dentenrestaurant' neemt zijn sociale
verantwoordelijkheid op in onze
maatschappij en probeert ook tot een
ekologisch duurzaam beleid te ko-
men.

Ues
8innen die breder omschreven op-

dracht, lanceerde Alma-direkteur
Toon Martens vorig jaar na akties van
Milieuraad een milieu-cel. Die moest
nagaan wat de effektieve milieube-
lasting van Alma is en trachten een
aantal konkrete verbeteringen te for-
muleren om die belasting te verlagen.
Overigens verdiende die milieucel

haar geld gQed terug want zij ont-
dekte dat de Vlaamse regering zo 'ver-
standig' was de forfait-heffingen voor
bepaalde vervuilingen zo laag te zet-
ten dat het behoorlijk voordeliger is
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die forfait te .betalen in plaats van de
heffing berekend op basis van de ef-
fektieve milieubelasting van een be-
drijf. De samenwerking tussen stu-
denten en direktie in de milieucel was
voortreffelijk en leverde meteen het
bewijs dat er binnen Alma nog over
iets anders gepraat kan worden dan

vervolg op pag. 2

studie. Het gebied Vogelzang is in de
gewestplannen namelijk opgenomen
ais een woonuitbreidingsgebied, en
zulk een gebied mag slechts aange-
sneden worden onder strikte voor-
waarden, namelijk wanneer er zich
een woontekort voordoet.
Frappant is ook dat Kelchtermans

reeds in maart van dit jaar een brief
schreef naar schepen van ruimtelijke
ordening Bart Massart (CVP)en hem
op de hoogte bracht van de noodzaak
van zo'n studie: "Op de vergadering
van 2 december 1992 op mijn kabinet
was reeds vermeld dat het benutten
van dit woonuitbreidingsgebied
moest verrechtvaardigd worden van-
uit een gemeentelijke woonbehoef-
tenstudie waarbij kan rekening ge-
houden worden met het opzet van het
projekt zelf." Massart zegt de briefniet
ontvangen te hebben. Erwerd in ieder
geval geen rekening mee gehouden
tijdens de diskussies over het projekt.
Een tweede struikelblok in het gehe-

le dossier vormt de bedenkelijke werk-
wijzedie de uniefen de gemeenteraad
gevolgd hebben. Men is te werk ge-
gaan via een struktuurschets, die ech-
ter geen juridische waarde heeft en die
dan ook niet kan gebruikt worden om
een woonuitbreidingsgebied aan te .
snijden en de bestemming van een
gebied te wijzigen. De oppositie wees
dan ook voortdurend op het feit dat
men een Bijzonder Plan van Aanleg
(BPA)moest opstellen of een gewest-
planwijziging doorvoeren. Zowel

Kelchtermans als de provincie-goe-
verneur geven hen hierin gelijk. "Het
opstellen van een struktuurschets
komt verder- zoalsdestadzelfweer-
gee~ - niet overeen met de richtlijn
inzake het aansnijden van woonuit-
breidingsgebieden. De voorgelegde
struktuurschets kan naar mijn me-
ning dan ook geen juridische basis
vormen voor de verdere ordening van
dit gebied," schrijft de minister. Ook
de vice-goeverneurwijst op dit feit. Jiij
zegt dat het aangewezen is de uitvoe-
ring van de beslissing op te schorten
"daar zij de wet schendt en het alge-
meen belang schaadt".
Minister Kelchtermans wijst op de

mogelijkheid alsnog een gewestplan-
wijziging aan te vragen of een BPAop
te stellen, nu hij het moratorium op de
8PA's versoepeld heeft. laak 8repoels
van de SPbetwijfelt echter of de stad
Leuven dit zal proberen. Een BPAop-
stellen neemt immers veel tijd in be-
slag en bovendien is het volgens hem
weinig waarschijnlijk dat Kelch-
termans, na de recente gewestplan-
wijZiging met het toekennen van het
Termunckveld voor het wetenschaps-
park van de KUL,nog een kado geeft
aan de unief.

Vogelzang gekelderd
Veto berichtte op 13 december
reeds over de plannen van de
Universitaire Ziekenhuizen om
een ocmtal nieuwe gebouwen
neer te planten, onder meer
voor de huisvesting van assis-
tenten en voor de inrichting van
een kinderkribbe.
Ondanks hevig protest van omwo-
nenden en oppositiepartijen SP en
Agalev keurde de gemeenteraad van
18 oktober het projekt toch goed. Mi-
nister Kelchtermans stak daar vorige
week echter een stokje voor. Boven-
dien heeft ook de vice-goeverneurvan
de provinde Brabant op vraag van
Yves Vanden Bossche (Agalev) de
gemeenteraadsbeslissing geschorst,
een vrij ongewone maatregel. De ver-
dedigers van het projekt Vogelzang
krijgen dus ongelijk over de gehele
lijn. Eerder werd wel al het fiat gege-
ven voor het andere delikate dossier:
het wetenschapspark aan Ter-
munckveld.
De argumenten van de tegenstan-

ders draaiden in het eerste dossier
vooral rond de gevolgde procedure en
de inplantingsplaats. Het gehele pro-
jekt was in strijd met de gewestplan-
voorschriften. Al deze argumenten
werden overgenomen door de ge-
meenschapsminister en de provinde-
goeverneur. Zo is er ten eerste het
ontbreken van een woonbehoeften-
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Scorpio 5
Planeten wentelen en winden hun
banen als slingers om een dronken
zon, uw planten hebben elke dag
een beetje water nodig. Humor op
radio Scorpio, vergeet het huiswerk
niet
Evenementenhal 3
De stad. Leuven en de KU Leuven
slagen er maar niet in om zich aan
gewestplannen en andere wettelijke
bepalingen te houden. Vogelzang,
Termunckveld, Silo, stuk voor stuk
werd de wet met de voeten getreden.
Het dossier van de evenementenhal
zit predes in dezelfde traditie.
Kringbladen 4
Dezeweek bespreken we een nieuwe
lading kringbladen. Nietsontziend
of bewonderend, een Irreële balans,
want iedereen weet dat elke neurose
vroeg of laat moet eindigen in, ja-
wel, een jammerlijke hysterie.
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KlJLeuven houdt
geld bestemd
voor Isol zelf

/

lsol krijgt sinds kort, na het verlies
van haar ontmoetingsruimte en
bar, nu ook haarwerkingsgeld niet
meer. Tot voor kort' ontving lsol,
via Loko, subsidies van de Raad
voorStudentenvoorzieningen voor
het loon van de vrijgestelde en
200.000 frank werkingsgeld van
de globale subsidiepot van Abos
(Algemeen Bestuur voor Ontwik-
kelingssamenwerking) voor haar
buitenlandse werking. Het is dit
laatste deel, bestemd om
aktiviteiten te organiseren, dat lsol
nu niet meer krijgt
Home Vesalius (dat de Abos-

subsidies voor de KULontvangt)
krijgt nog steeds hetzelfde bedrag
van Abos, maar in plaats van
200.000 frank door te storten naar
lsol houdt de Unief dat geld nu
voor haar eigen Intemctionçle
werking. Zoals bekend heeft de
KU Leuven onlangs haar eigen
werking voor buitenlandse studen- .'
ten uitgebreid - los van Isol
om - met de aanstelling van een'
socio-kulturele werkster. Zijdraagt
vanaf nu de verantwoordelijkheid
voor socio-kulturele aktiviteiten
voor buitenlandse studenten, wat
eveneens tot de taak van lsolbe-
hoort en waarvoor die laatste voor-
heen subsidies ontving.
lsol zit dus nu niet alleen zonder

ontmoetingsplaats (de Isol-bar
werd reeds in september door de
KU Leuven gesloten), maar ook
zonder middelen om aktiviteit en te
organiseren. Als er geen geld
komt, is lsol zo goed als dood. lsol
beschikt wel nog over een vrijge-
stelde, maar heeft geen geld en ei-
gen lokaal om aktiviteiten in te
richten. Met dit in het achterhoofd
besloot Loko dan ook om meer
geld te vragen aan dE! Raad voor .,
Studentenvoorzieningen (RvS,ver- .
antwoordelijk voor de subsidies
aan de sociale sektor) om het ver-
lies van de Abos-subsidies te,kom-
penseren. RvSheeft echter niet wil-
len bijspringen en dit met het ar-
gument dat er eerst een demokra-
tische struktuur moet opgericht
worden vooraleer er geld kan k0-
men. Waarom dat gedurende
twintig jaar Isol geen probleem
was en nu plots wel, is niet erg dui-
delijk. Naar de opmerking van de
studenten dat er eerst geld moet
zijn om een struktuur te kunnen
oprichten werd niet geluisterd.
Voorde zoveelstekeer negeert de

KULlsol volledig en komt haar be-
loftes niet na. lsol bestaat reeds ja-
ren maar wordt niet meer erkend
als demokratische organisatie,
met als gevolg dat de buitenlandse
studenten in Leuven geen eigen
werking meer hebben. Na het slui-
ten van de ontmoetingsruimte en
het intrekken van de subsidies,
klinkt het argument van de KUL
dat de studentenbeweging en de
buitenlandse studenten volledige
vrijheid krijgen in het oprichten
van een eigen buitenlandse wer-
king maar zwakjes.
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Enkel naar Joegoslavië weliswaar

De universiteit vliegt
Tussen 22lanuari en 4 februari brengt een bus vol studenten van
verschillende Belgische universiteiten (Brussel, Luik, Namen,
Leuven en Louvain-m-Neuve) een bezoek aan eb-Joegoslavië. Een
uitwisseling onder de naam Rying University die blijkbaar de be-
doeling heeft over gevechtslinies heen de dialoog in stand te hou-
den. Ooit .zal er toch iets heropgebouwd moeten worden.
De oorsprong van het projekt gaat te-
rug tot maart vorig jaar toen veertig
artiesten uit het vroegere Joegoslavii!
in Louvoln-la-Neuve samen kwamen
om hun werk voor te stellen. De stu-
dentenbeweging van onze zusteruni-
versiteit - Assemblée Générale des
étudiants de Louvain (AGL)-
maakte van de gelegenheid gebruik
om na te denken en te diskusslëren
over de impasse waar eks-Joegoslavii!
in verzeild is geraakt.

De artiesten getuigden onder meer
van de isolatie van (sommige) stu-
denten en anderen die niet akkoord
gaan met de nationalistische regimes
en een einde willen maken aan de
zinloze oorlog. Dat werd een konkreet
aanknopingspunt voor AGL om een
projekt uit te werken dat de naam
Flying University kreeg en tot doel
had een 'universitaire korridor' tussen
Belgii!en het vroegere Joegoslavii! uit
te bouwen.

Glorie
Twee artiesten engageerden zich in

het projekt, Ivana Momcilovic (sce-
narioschrijfster) en Boris Bakal (kon-
ceptueel artiest). Zij zorgden voor de
nodige kontakten met studenten in
verschillende steden in Slovenië, Kro-
atii!, Servii!en Bosnië.

De studenten van AGL werden
vooral gedreven door de gevoelens

. van onmacht die de oorlog in Joego-
slovtë oproept. De VN-interventie-
formulie in de nieuwe wereldorde is
ondertussen al zodanig uitgehold, dat
er nauwelijks nog van enig effekt
sprake is.De VN-blauwhelmen obser-
veren nu al enige tijd de oorlog. Het
debat dat nog gevoerd wordt, draalt
hoofdzakelijk rond militair ingrijpen
of niet, een dilemma dat echter in bei-
de gevallen geen vrede lijkt te garan-
deren. 'Wir haben es nicht gewuH.t'
gaat in 1994 niet op, maar we weten
nog steeds niet hoe we kunnen reage-
ren.

Er is dus behoefte aan alternatie-
ven, vóór de onmacht helemaal in
onverschilligheid omslaat. Flying
University heeft de pretentie een
(kleinschallg) alternatief te zijn dat
uitgaat van een globale visie op het
identiteitsprobleem. Wanneer de oor-
log stopt, zijn alle problemen zeker
niet van de baan. Slovenië is hier een
illustratie van: het land heeft slechts
tien dagen 'onafhankelijkheidsstrijd'
gekend in 1990, maar het nationalis-
me neemt er vandaag beangstigende,
onverdraagzame vormen aan. In
Hongarije en Roemenii! doen zich
gelijkaardige ontwikkelingen voor:
Als reaktie op onzekerheden schijnen
mensen terug te grijpen naar 'vr0ege-
re' identiteiten, die meestal achteraf
gemaakt worden maar in ieder geval
zeer 'glorierijk' zijn. ten dergelijke
identiteit kan een groot gevoel aan
zekerheid en waardigheid bieden, en

integratie in een gemeenschap (van
gelijkaardigen).

Op verschillende plaatsen in Euro-
pa wordt er blijkbaar naar dergelijke
identiteiten teruggegrepen op een
krampachtige wijze die geen plaats
biedt voor andere opvattingen en an-
dere kulturen. Bovendien is het ook zo
dat gevoelens van onzekerheid mis-
bruikt worden door leiders om een be-
paalde ideologie op te dringen.

Tot nu toe zijn voornamelijk stu-
denten uit respektievelijk de Slove-
nische, Kroatische en Servische hoofd-
steden Ljubljana, Zagreb en 8eograd
bij het projekt betrokken. Enkele men-
sen van AGL hebben hen afgelopen
trimester een paar keer bezocht om
over het projekt te praten en hun spe-
cifieke verwachtingen te kennen. De
studenten in Ljubljana, dat dus niet in
oorlog is, willen vooral ageren rond
het nationalisme dat hun land teis-
tert. De Kroatische studenten zitten in
een moeilijke situatie. Daar waar
aanvankelijk een meerderheid kon
instemmen met de oorlogspolitiek
van hun president Tudjman - zij
werden immers aangevallen door de
Serviërs - zijn de meningen nu erg
verdeeld.

Het verdedigen is langzaamaan
omgeslagen in aanvallen (vooral in
Bosnië). De bijna subtiele wijze waar-
op deze verandering heeft plaatsge-
vonden, heeft het de mensen moeilijk
gemaakt om hun mening te herzien.
Er is geen duidelijke tendens in het
studentenmilieu, en degenen die zich
afgekeerd hebben van Tudjman zwij-
gen liever. In het algemeen verwach-
ten de studenten dat 'Flying Univer-
sity' hen de kans geeft om verschillen-

de 'kanten' in de studentenwereld
aan één tafel samen te brengén.

Zelf
In Servië zijn er van bij het begin

van de oorlog pacifistische initiatie-
ven ontstaan. De studenten in Beo-
grad willen het hebben over de ver-
werking van de oorlog - waarin Ser-
vii! de eerste agressor was - in het
land zelf.Wat gaan Servische leerlin-
gen binnen 10 jaar in hun geschie-
denislessen leren? En wat kan de mo-
tivatie zijn van deWaalse en Vlaamse
studenten om aan dit projekt mee te
werken? De initiatiefnemers van het
projekt waren duidelijk van oordeel
dat het identiteitsprobleem zich ook
bij ons stelt De studenten uit de drie
Joegoslavische steden vroegen onder
andere of we voor hen geen dossiertje
konden samenstellen over het Bel-
gische staatssysteem en de wijze
waarop we erin slagen om met ver-
schillende groepen samen te leven.

Slagen we daar trouwens werkelijk
in? Wordt er momenteel niet op ver-
schillende nivo's de solidariteit in de
Belgische samenleving konsekwent
afgebouwd (Vlamingen-Walen, be-
goeden-minderhegoeden, autochto-
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 's Meiersstroat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde onderwerpen

of op Leuvense (studenten)aktualitelt Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendma-
ken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kun-
nen ze weggelaten worden in Veto.
Brievendie langer zijn dan 35 regeis van 68 aanslagen (spaties inbegrepen,

wat overeen komt met ±1,5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden
in prinàpe ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te
plaatsen.

nen-migranten, ...)? Met wie wensen
we nog wel solidair te zijn? Met men-
sen die hetzelfde denken of in hetzelf-
de geloven als wij? Kennen we de an-
deren wel?

In de konkrete organisatie heeft
'Flying Universlty' dergelijke moei-
lijkheden ondervonden; De Waalse
initiatiefnemers hadden het niet ge-
makkelijk om de Vlaamse studenten
te bereiken - wat meteen verklaart
waarom het projekt zo laat van de
grond kwam in Leuven. Vervolgens
bracht de finanàering 'xenofobe' re-
fteksen met zich mee van bepaalde
instanties die dan eerst wilden weten
wat de verhouding 'katolieke' tegen-
over 'vrijzinnige' studenten was. De
groep studenten die nu al aan het
projekt werkt, beschouwde deze pro-
blemen eerder als uitdagingen die

Geenprijsverhoging A/ma
vervolg van pag. 1 opzichte van verleden jaar bijna ver-
over djfers na de komma uit een be- dubbeid.
grotingsverslag. Door de slechte verkoopscijfers was

Enkele maanden na de aanvang het dit jaar meer dan ooit noodza-
van dit akademiejaar werd het dui- kelijkom in debegrotingsdiskussietot
delijk dat de begrotingsdiskussie dit een aantal konstruktieve-voorstellen
jaar anders zou moeten gevoerd wor- te komen. in het verleden eindigden
den. De verkoopcijfers van Alma wa- begrotingsdiskussies immers steevast
ren immers ronduit slecht. In ver- met studentenakties tegen Alma om-
gelijking met vorig jaar werden in de dat de maaltijdprijzen voor een zo-
maand november acht procent min- veeiste keer gestegen waren. Dlrek-
der maaltijden verkocht. Een verkla- teur Toon Martens lanceerde daarom
ring hiervoor zoekt de direktie onder zijn' Alma-pakt'. Kern van dit plan is
andere in de gewijzigde eetgewoon- een Alma-beleid waarin alle betrok-
tes: studenten eten vaker warm 's a- ken partijen zich kunnen terugvin-
vonds en schrikken er niet voor terug den: direktie, studenten, personeel en
een maaltijdje op te warmen in de universiteit. Vanuit studentenzijde
mikrogolf. Bovendien zorgt de eva- werd vooral gezocht naar een manier
lutieindelessenroosterservoordatde om in Alma goedkope, kwalitatief
middagpauzes steeds korter worden. goede, gevarieerde en sodcol-ekolo-
OokdekoIDStvanMacDonald'snaar gisch verantwoorde maaltijden te
Leuven heeft Alma geen goed ge- kunnen aanbieden. Daarvoor wer-
daan. De direktie schat het verlies op den een aantal nieuwe hefbomen
driehonderd maaltijden per dag. bovengehaald. Door Alma meer dan
Hierdoor zijn de daiingspercentages vroeger te laten inspelen op seizoen-
van maaltijden en konsumpties ten· schommelingen, kunnen de grond-
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stofprijzen serieus gedrukt worden: I I,.
voortaan dus meer tomaten in de zo-
mer en witloof in de winter. Maal-
tijden zullen met het nieuwe prijszet-
tingssysteem, afhankelijk van markt-
prijzen en arbeidskost, ook gemakke-
lijker kunnen veranderen van prijs-
kategorie. Daarnaast zouden er voor-
taan ook lichtere en kleinere maaltij-
den in Alma kunnen gegeten worden.

Voor de studenten was het tenslotte
ook nog belangrijk dat de prijszetting
van de maaltijden niet ekskluslef be-
paald zou worden door ekonomische
motieven. De RvBmoet namelijk ook
uit meer pnndplële overwegingen
bepaalde maaltijden goedkoper of
duurder kunnen maken. Zo worden
de alternatief schotels nu al ekstra
gesubsidieerd omdat die gezonder en
ekologisch-verantwoorder zijn.

Breed
Het kompromis dat uiteindelijk

werd bereikt, voorziet in het konstant
houden van de maaltijdprijzen in
Alma voor alle kategorieên. Enkel de
allerduurste maaltijdkategorie (die
van 137 frank, die slechts door 3 pro-
cent van de studenten genomen
wordt) zal enkele franken duurder
worden om zo tot een evenrediger
prijsverschil te komen tussen de hoog-
ste twee prijskategorleên - in ver-
gelijking met de prijsverschillen tus-
sen de lagere kategorieên. Bovendien
komt er een opvolgingskommissie die
moet nagaan of alle gemaakte af-
spraken nageleefd worden. Zo zal die
kommissie erop toezien dat de maal-
tijden uit de laagste maaltijdkate-
gorie (75 frank) voldoende gevarieerd
zijn.

De bereikte resultaten van de be-
grotingsdiskussie werden unaniem
positief onthaald op Sociale Raad.
Voor de eerste keer sinds studenten-
heugnis komen er geen maaltijdprijs-
stijgingen, waardoor de relatieve druk
van de maaltijden op het studenten-
budget kunnen afnemen. Op die ma-
nier belooft Alma in 1994 (overigens
net het jaar waarin veertig jaar Alma
gevierd wordt) alvast haar steentje bij
te dragen om alle studenten - ook zij
die het financieel een stuk minder
breed hebben - van een degelijke,
goedkope maaltijd te voorzien.

Pieter Vandekerckhove

moesten aangegaan worden om ge-
loofwaardig naar Joegoslavii! te ver-
trekken. Het was precies de bedoeling
dat de Belgische studenten zelf eerst
nadachten en gekonfronteerd werden
met hun eigen problemen rond iden-
titeit en verdraagzaamheid.

Wat er juist in Joegoslavii! zal ge-
beuren, valt af te wachten, maar de
bereidheid van de studenten ginds
om samen over deze problemen te
praten en na te denken belooft een
interessante uitwisseling.

Saroh Bracke

De eerste uitwisselinggoatdoorvan Z2/1
tot 4/2 met studenten in Ljubljana, Za-
greb en Beogmd. Prijs: ongeveer12.000
frank per persoon, elke universiteit staat
zelfin voor eventuele subsidies voor haar
studenten. Iedereen die nog meewil moet
dringend kontaJct opnemen met Katrien
Simoens (in verband met visa) op het
nummer 29.33.13.
Donderdag gaat er vanaf 18.30 uur een
infonnatieawJnd rond het projekt door in
de Vlamingenstraat 116. Deze avond
moet ook de startvonnen van een bredere
uitbouw van het projekt _.ondenneer
ronde-tafelgesprekken - in'l.ewen. In-
dien de uitwisseling meewUt -.yordt in julJ
een tweede gepland.

Jaargang 20
nr.15

10 januari 1994

Veto
'5 Meiersstraat 5

3000 Leuven
ti 016/22.44.38
~ 016/22.04.66

Ver. ultg. Karen De Pooter,
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven

Hoofdredaktie:
Krisjacobs

Redaktiesekretaris:
•Karen De Pooter

Redaktie: Els Cornells,
Karel De Weerdt, Serge

Franchoo, jeroen Overstijns,
Steven Van Garsse, Raf Uten

Doka: Karel De Weerdt, Rob
Stevens, Frank Vlaene

Tekeningen: Nix

Layout en vormgeving: Filip De
Keukeleere, Karen De Pooter,

Kris jacobs, jeroen Overstijns,
Hans Vandenabeele,
Steven Van Garsse

Medewerkers: Sarah Bracke,
Pleter De Gryse, Henk
Dheedene, Piet Maris,

Bart Pinxten, Pleter
Vandekerckhove, Peter Van

Rompaey

EIndredaktie: Steven Van Garsse

Zetwerk en publiciteit
Alfaset Leuven (016/22.04.66)

Drukkerij Nevada Brussel
Oplage 9000 eksemplaren

ISSN-nummer0773-5162

Abonnementen
Studenten: 250fr; niet-studen-
ten: 35Ofr; buitenland: 600fr;

steun vanaf 1000fr;
over te schrijven op

rek. nr. 001-0959719-77

Redaktievergadering
Iedere vrijdagnamiddag om

15.00u



..

Leuven bouwt 'evenementenhal' in
Haasrode

Fuiven naast
een proffenkongres?
Op het industrieterrein van Haasrode, ten zuid-oosten van Leu-
ven, komt een 'evenementenhal' van meer dan vierduizend vier-
kante meter. Eindelijk krijgt Leuven weer serieuze infrastruktuur
voor grootschalige aktiviteiten. Of er veel plaats zal zijn voor kul-
tuur in de hal is voorlopig onduidelijk. De prioriteit ligt bij het
ekonomische, de eksploitatie is in handen van Flanders Tech-
nology International. Toch zoude zaalook kunnen gehuurd wor-
den voor grote fuiven.

Het al zeer lang aanslepende dossier voor alternatieve terreinen van SQ-

van de Leuvense evenementenhal menwerldng tussen de universiteit en
(zie kader) heeft in het laatste kwar- de bedrijfswereld" steunde, was de
taal van 1993 eindelijk konkreet ge- unief wel bereid haar bezwaar tegen
stalte gekregen. De gemeenteraad Haasrode in te trek.k.en.De stad ging
keurde zowel de inplantingsplaats, de in op deze koehandel en beloofde de
infrostruk.tuurals de eksploitatievoor- VIOagvan de KULnaar andere terrei-
waarden van de evenementenhal nen te steunen. Daarbij verwees de
goed. Sinds twee jaar stond eigenlijk stad naar het Termunckveld en de
al vast dat de hal in Haasrode zou kampus aan de Celestijnenlaan.
komen. Daarbij rezen twee proble- Twee jaar later heeft deze samenwer-
men. Ten eerste viel de inplantings- lting eindelijk vruchten afgeworpen:
plaats in een gebied dat volgens de medio december keurde minister van
gewestplannen industriezone was. Ruimtelijke Ordening Kelchtermans
Een wijziging van het gewestplan de inplanting van een wetenschaps-
ruimde dit obstakel zonder veel pro- park. op het Tennunck.veld goed.
blemen uit de weg. Daarbij volgde het
stadsbestuur een eigenaardige rede- Den~"beJ
nering: terwijl eraljaren VIOagIs naar R' Uk,
meer industrieterrein in het Leuvense,
werd er zonder blikken of blozen een De weg lag dus open voor het op-
flink stuk. grond in Haasrode afge- trek.k.envan een hal in Haasrode. 0p-
staan. eens rezen echter fundamentele VIO-

Probleem nummer twee was dat gen bij de noodzaak. van dergelijke
het perceel waar de hal gepland Is, infrastruktuur, hoewel men al die ja-
valt binnen het deel van het industrie- ren de behoefte eraan had vooronder-
terrein in Haasrode dat als 'research- steld. Een van de belangrijkste druk-
zone' gereserveerd is voor de ltingsgroepen voor de bouw van zo'n
KU Leuven. In het begin van de jaren hal was de middenstand, die op zoek
'70 kreeg de KULvan de overheid was naar een vast onderkomen voor
recht op 50 hektare in Haasrode om er haar Jaarlijkse handelsbeurs. Nu liet
een wetenschapspark op te starten. een van de vertegenwoordigers van
end 1991 diende het Algemeen 'Be- die middenstand, het NCMV, weten
heer dan ook een bezwaarschrift in dat ze tegen de hal in Haasrode was,
tegen de inplanting van de hal. Tege- omdat die te ver van het centrum zou
lijk liet ze echtereen mogelijkheid _ liggen. Op die manier zou de hal vol-
open: indien "de stad de voorstellen ledig aan haar doel voorbijschieten:

De Leuvense evenementenhal uiteindelijk toch in Haasrode.
in plaats van een ek.onomlsche im-
puls te vonnen voor de handelaars in
de binnenstad, zou ze meewerken
aan de evolutie om de konsument
naar grote verkoopscentra buiten de
stad te lok.k.en. Bovendien blijkt de
laatste jaren dat handelsbeurzen e-
ven buiten Leuven steeds meer han-
delaars van 'elders' en steeds minder
Leuvense zaken aantrek.k.en:'"

Bovendien leek ook de CVP-VLD-
meerderheid niet goed meer te weten
waar de hal nu precies voor moest die-
nen. Dit bleek de laatste maanden
duidelijk uit de diskussies op de ge-
meenteraad. end september lietsche-
pen van Financiên Tony Wouters
(CVP), die het dossier van de evene-
mentenhal leidt, zich nog ontvallen
dat het toch wel moeilijk was om over
de konkrete inrichting van de hal te
diskussU!ren "als ge dus inderdaad
niet weet wat er juist kan en zal
plaatsvinden". Om de eksploitatie
van de hal te runnen en rendabel te
maken, ging de stad op zoek naar een
geschikte partner. In de tijd van de
geplande hal in het Provindaal D0-
mein (ziekader) wou men een aparte
eksploltatiemaatschappij oprichten,
met kapitaalsinbreng van Artois,
ABB,Cera, Gemeentekrediet en mid-
denstandsorganisaties. Nu komt er
niet zo'n speciale maatschappij,
maar wordt de uitbating in handen
gegeven van de vzw Stichting Flan-
ders Technology International (FTI).

Een historie van evenementen
De evenementenhal is ongetwijfeld ting van de hal was in strijd met de
een van de langst aanslepende dos- gewestplannen (het provindaal do-
siers uit de recente Leuvense politie- mein is rekreatiegebied) en de stad
ke geschiedenis. De VIOagnaar een was haar boekje te buiten gegaan
geschikte ruimte voor grote manifes- door aan zichzelf een bouwvergun-
taties en beurzen in Leuven dateert . ning toe te kennen. Ondertussen
al van 1958. In die 35 jaar Is het moest Leuven wel miljoenen schade-
steeds de middenstand geweest die, vergoeding betalen aan de aanne-
voor de organisatie van haar jaar- mer.
lijkse handelsbeurs, het hardst De CVP-PVV-meerderheid hield aan
schreeuwde om dergelijke intra- het debdcle een zware kater over.
struktuur. In 1979 werd voor het Burgemeester Vansina toonde zich
eerst een konkrete studie verricht van zijn koppigste kant en schreeuw-
naar een geschikte inplantings- deaanvanltelijkvandedak.endatde
plaats voor een 'evenementenhal'. hal toch nog in het provindaal do-
Volgens het studieburo Stabo, be- mein zou komen, na een wijziging
heerd door de Boerenbond, kon die van de gewestplannen. Een paar
het best in hetprovindaal domein in weken later veranderde hij van me-
Kessel-Lokomen. nlng, omdat zo'n wijziging te lang
Op dat moment had de stad echter zou duren. Er werden onderhande-
geen geld voor de bouwvan,zo'n hal, lingen gestart met de NMBS, eige-
waarvan de prijs toen op ongeveer naar van gronden aan de Eén-Mei-
300 miljoen geraomd werd. end ja- laan, recht tegenover de eerst ge-
ren '80 was de ftnandêlesituatie van plande inplantingsplaats. Die on-
Leuven zodanig verbeterd dat men derhandelingen sprongen echter in
dadelijk van wal stak. met het pro- oktober 1990 af toen bleek dat de
jekt, in het Provindaal Domein. Dat NMBS de gronden zelf zou moeten
was echter buiten de buurtbewoners gebruiken, vanwege de herinrich-
gerekend, die zich verenigden in een tlng van de stationsbuurt. Kortdaar-
aktiekomitee en naar de Raad van op liet Vansina. weten dat de meest
State stapten om de plannen tegen te geschikte plaats volgens hem het in-
houden. Terwijl de Raad de zaak. on- dustrieterrein van Haasrode leek. Zo
derzocht, was er al een bouwvergun- kreeg de oppositiepartij SP toch nog
ning uitgereikt en de werken waren haar zin: hoewel ze aanvankelijk
aangevat. In februari 1990 schortte (1982) ook de hal in Kessel-Lowou,
de Raad van State de bouwvergun- veranderde zij wel op tijd van me-
ning op en liet de werken stilleggen. nlng en verdedigde sinds 1988 de
Vijfmaanden later werd de vergun- optie Haasrode.
ning deftnitiefvernietigd: de inplan-

Pluralisme
Hoe men eigenlijk bij deze vzw te-

rechtkwam, is vrij onduidelijk. Hij
werd in 1988 door de Vlaamse rege-
ring opgericht met een dubbel doel: de

m-beurs in Gent organizeren "en er
aktief promotie voor voeren" en "sen-
sibiliserings- en promotieak.ties (...)
voeren om de slagvaardigheid van de
Vlaamse ekonomie te verhogen en
het imago van de Vlaamse industrie
te verbeteren, dit alles in de meest rui-
me zin". Door Stichting m als uit-
bater te kiezen, legt de stad de kiem-
toon op de organisatie van grote
(technologie)beurzen en van studie-
dagen voor bedrijven. Deze laatste
kunnen doorgaan in het business-
centrum in de hal, dat de KU Leuven
overigens ook als kongrescentrum wil
gebruiken. Of andere alttiviteiten ook
binnen het doel van mvallen, iszeer
de VIOag.Op de gemeenteraad werd
dit door de oppositie in twijfel getrok-
ken. Ze vroeg prompt om een wijzi-
ging van de statuten van de vzw. B0-
vendien rees de VIOagof het eigenlijk
wel de stad Leuven is, en niet de pro-
vinde, die moet investeren in een
infrostruk.tuur voor technologiebeur-
zen die een veel grotere regio ten goe-
de komen.

Kompleks
De SPhad ook vragen bij de plura-

listische samensteiling van m. '''Vol-
gens mij beperkt dat plurolisme zich
totblauw-geel," aldus ArthurVanzee-
broeck. (SP).De zes leden van de vzw
situeren zich inderdaad eerder in die
buurt: de politid Gaston Geens (CVP)
en Willy DeOeICq (VLD),de professo-
ren Theo Peeters (KUL,CVP)en Walter
Soete (RUG),Erik Jacquemyn (eks-od-
viseur van Geens) en Marc Santens
(eks-voorzitter Vlaams Ekonomisch
Verbond). Gezien de professionele
achtergrond van deze heren, worden

(foto Frank Viaene)
ook VlOgengesteld bij hun kompeten-
tie om een kompleks als de evene-
mentenhal te eltsploiteren. Hun erva-
ring beperkt zich tot het organiseren
van de technologiebeurs in Gent en
alles wat daarvoor en daarna wordt
ingericht ter ondersteuning van de
beurs.

Kapaciteit
SP, vu en Agalev vrezen dan ook

dat de hal Leuven zelf eigenlijk nlèt
prioritair zal dienen, terwijl het toch
het Leuvense stadsbestuur is dat er
meer dan 500 miljoen in investeert.
Ze denken dat het aantal sport- en
kuituuralttiviteiten zal beperkt blij-
ven, dat er niet voldoende infrastruk-
tuurvoorz1en Is voor dergelijke evene-
menten, dat de huur van de hal te
duur zal zijn voor de Leuvense vereni-
gingen, enzomeer. De meerderheid
replik.eert hierop dat er bewust in het
begin weinig infrastrulttuur is aange-
bracht omdat men nog niet precies
weet welke ak.tiviteiten er voorol zui-
len doorgaan. Tegelijk geeft ze echter
toe dat de hal niet voor alles moet die-
nen: nu al Is er sprake van om een
nieuwe sporthal voor Leuven te bou-
wen. Potentieel kan elk soort ak.ti-
viteiten echter plaatsvinden in de hal,
verzekert adjunkt-stadssekretaris
Paui Hennes ons telefonisch. Ook stu-
denten zouden er terecht kunnen voor
fuiven. De kapadteit van de hal zou
zo'n 3000 personen bedragen. Men
hoopt na de winter met de werken te .
beginnen en in het voorjaar van 1995
de hal te openen. •

Pieter De Gryse

HEf VRG-WELSPREKENDHEIDSTORNOOI KOMT ERAAN
OP WEG NAAR EEN INTERUNIVERSITAIRE KOMPEITI'IE

A anstaandedonderdaggaatnu petitie te komen. Het uitnodigen van
al voorde vierde keer het inter- een Gentse kring Is een eerste stap in
fakultair welsprekendheids- die richting."

toernooi door. Zes Leuvense en eèn De meeste deelnemende kringen
IGentse kandidaat trachten voor ht1n organiseerden preselekVes in hun fa-
kring de trofee van de meest wel* kuiteit. De avond zelf valt uiteen in
spraakte binnen te halen. Ook dit jaar twee delen. in een eerste deel moeten
weer moeten zij hiervoor de jury over- de zeven kandidaten een zelfgeschre-
tuigen door een zelf geschreven stuk. ven stuk. voordragen, dat maltslmaal
en een opgelegd werk voor te drogen. zeven minuten mag duren. Na de

In de Leuvense studentenwereld pauze worden de deelnemers uitgeno-
heerste In jaren vijftig en zestig een digd gedurende mak.simaal drie mi-
echte traditie van welsprekendheids- nuten over een opgelegd ludiek tema
wedstrijden. Voornamelijk de rechts- te improviseren.
fakulteit stond bekend voor dergelijke Naast de eer die er voor de winnaar
alttiviteiten, veelal in de vorm van van hettoernooi te rapen valt, kan hij
pleitwedstrijden. De jaren nadien is bovendien rekenen op een prijs van
deze traditie binnen Rechten echter tienduizend frank.. De jury die dit alles
teloorgegaan. moet beoordelen bestaat dit jaar uit Het Vierde Welsprekendheidstoemooi

Vier jaar geleden werd de draad Cas Goossens (BRlN), Luc Vanden- dondmlag 13 januari in de Grote Aula

:~~:(~~~~nh~!~:~~~a:; birandMeCMinister_PreEsident),XJacquescom
20.00 u

voor een kleine jury en een handvol
toeschouwers in de MSI-aula. Onder-
tussen groeide het welsprekendheids-
toemooi uit tot een vaste waarde van
de interfakultaire aktiviteiten. ; TEe HNO LOG Y
de~::e~:~:~ ~~~p~h~; Your Computer Specialist van Leuven

.~~~e:~~~~~~~':~;;.De beste prüzen in town !
van een met-Leuvense kring IS een ti . B.
primeur. "Een welbewuste keuze", al- : 1
dus organisator Bart Lodewijck.x. :, Burg_emeesterstraat 3 3000 - Leuven ~
"H~tlsdebedoelingomoplangeter- r' Tel: 1>16-22.32.82 - rox : 016-22.04.85 ,.
miJn tot een Interunfversitclre kom-

u..,~.
~1~1

L. Vanderkelenstraat 17
3000 . leuven
016 / 23.86.56

Herbots (dekaan van de rechtsfak.ui-
teit), Luc Vandervelpen (Aan, spon-
sor) en Siegfried Brade (BRTN-joer-
nallst), die de verontschuidigde rektor
Dillemans vervangt. De keuze Is niet
toevailig: al deze heren namen ooit
deel aan een of andere welsprekend-
heidskompetitie. Taalvaardigheid,
spreekstijl, originaliteit en kreativiteit
zijn de voornaamste kriteria waar-
mee de jury rekening houdt.

De presentatie Is dit jaar in handen
van Leuvenaar BenCrobbé. Denaam
van de publiek.sarilmator tijdens de
pauze wou het VRGniet prijsgeven.
"Een grote verrassing", zo heet het.

(bp)
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,~1anJges-- De olijke mkkertjes van Stan en de al evenguitige guusjes van Dito'Dito hebben elkaar zo vroeg inhet jaar
alreeds gevonden. Endit niet alleen in de trendy Antwerpse kroegjes die gefrekwenteerd worden doordie tritsen wiens
avond maar geslaagd is wonneer oppergoden Tom Lanoye of luc Perceval hun uitgaanspad een fraktie van een
sekonde gekruist hebben ("Was het fijn vanavond, schat?" ·Och, alleen eflcesmet den Tom gebabbeld"').
Nee, ook in het teater wordt er lustig aan dwarsverbandvorming gedaan, wat deze keer de titel 'De kluchtzangers'
meekreeg. Centmal staat het fiktieve teateryezelschap 'Spelen is Doen' (toch Lanoye?) dat zich over het nieuwe
seizoen bemamt en over de keuze van de te spelen komedie. Teateroverteater dus waarbij wij al sne(geneigd zijn dat
besmeurde plastic zakje van de GBwaarin we onze trendy begripjes bewaren, boven te halen en te",inde te kunnen
poneren dat dit wel verdacht veelweg heeft van wat Wim Van Gansbeke en dus natuurlijk ook wij metafiktie plegen
te noemen. Waarna ons persoonlijk lemma in het grote Vlaamse Teaterleksikon weer een stapje dichterbij lijkt.
Al dit schoons wordt u demokratischerwijs toegankelijkgemaakt op maandag 17en dinsdag 18januari om 20.30 u

I1 op lokatie. De bus vertrekt om 20.00 u aan het Stuc. 00)

De rest van de kringbladen onder de loep

Voor herhaling vatbaar
Ze hebben een tijdje op zich laten wachten, maar eindelijk is de
tweede oogst van de kringbladen groot genoeg om er een bespre-
king aan te wijden. De kringbladen van Psychologie, Geschiede--
nis, en de Burgerlijk Ingenieurs blijven echte kringbladen: een
beetje leuk en een beetje informatief, maar ook niets meer. Enkel
Balans, het blad van Rechten, ismin of meer in staat een frissere
tint toe te voeoen aan deze middelmatiqheid.

Wat de krtngbladen tot kringbladen
maakt zijn de artikels die eindigen
met "voor herhaling vatbaar" of "tof
volgend jaar." Niets is minder blad-
vullend dan de telkens terugkerende
verslagen van weekends, dopen,
cocktailavonden, kantussen en fui-
ven, waarbij men meestal niet veel
verder komt dan enkele onverstaan-
bare inside-jokes en de vermelding
dat Jan V. en Ilse D. weer bewezen
hebben dat ze goed met het aanwezi-
ge gerstenat konden omgaan (een
pint een pint noemen, is volgens de
echte kringbladenjoemalistiek nog
altijd taboe.)

Vleugel
Het was vooral de eerste Hysteria

van Historia die zich hieraan bezon-
digde. Wat verder opvalt als men een
van de tweehonderd eksemplaren
van het blad bekijkt, is dat het tame-
lijk dik is. Achtenzestig bladzijden
lijkt inderdaad een hele brok, maar
dat getal mag best gerelativeerd wor-
den. 'Er wem bijvoorbeeld uitgepakt
met een Who is Who van de presi-
diumleden die een kleine twintig pa-
gina's in beslag neemt, maar niet ver-
der komt dan superoriginele items als
"mijn favoriete boek", "wat ik graag
worden wil" en een vermelding van
het aantal broers en zussen. Verder
worden de bladzijden gevuld met uit-
gebreide dtaten uit twee lievelings-
boeken van de redaktie. Grappig is
een stripverhaal over de jeugdjaren
van de proffen. Weer blijkt de eigen
inbreng niet echt ver te gaan: de strip
komt uit éen Hysteria van enkele ja-
ren geleden.
Toch kan Hysteria ook leuk zijn met

eigen materiaal, met name in een
hartsrubriek die getuigt van een ge-
past gevoel voor ironie. Ook opval-
lend is een nogal subjektief persover-
zicht en een finandeel verslag. Dat
laatste is iets waar misschien wat
meer kringen eens aan zouden mo-
gen denken; een openbaring van het
(eventueel) gezonde en 'gesjoemel-
loze' beleid van de kring kan mis-
schien vele twijfels en bedenkingen
van de spenderende student uit de
weg helpen. Het enige echte probleem
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van Hysteria is dat het afgrijselijk le-
lijk is. De talrijke foto's zijn onherken-
baar zwart en op het gebied van
vormgeving en layout leeft men er
nog in de Middeleeuwen (the dark
pages, in dit geval).
Irreëel, het krtngblad van de Bur-

gerlijk Ingenieurs, isheel wat verzorg-
der maar dan ook heel wat dunner.
Ook hier krijgen we een paar oersaaie
verslagen van festiviteiten. Maar ook
de rest van de artikels zijn nogal mat
en kunnen niet echt boeien. Enige
diepgang is enkel te vinden in een ar-
tikel over de huisvestingsproblema-,
tiek. Naar humor moet eveneens ver
gezocht worden. Enkel bij de laatste
pagina's kan een glimlach niet on-
derdrukt worden: bij de strip "Wel-
come to Burgassic Park," die enkel
maar te begrijpen is voor hen die de
dinosaurussen in de bioskoop gezien
hebben. Over het boeiende karakter
van de film kan dan nog gediskus-
sieerd worden, Irreëel is het volqens
ons in elk geval niet.
Enkele weken geleden verscheen

het tweede nummer van Balans. Het
kringblad van het VRG, wordt op
3000 eksemplaren gratis verspreid
onder de rechtsstudenten en oogt met
zijn glanzend papier erg professio-
neel. Serieuzere onderwerpen zoals
een evaluatie van de Leuvense huis-
vesting ofeen belichting van de partij-
politieke studentenverenigingen wor-
deri in het tweede nummer afgewis-
seld met humoristische items. Zo
staat erop de middenpagina een plan
om uit papier de sekretariaatsvleugel
van kollege De Valk na te bouwen.
Het eerste nummer liet eerder al zien
hoe men de biblioteekvleugel kon
maken. Heel leuk is een kursus toog-
dansen die wetenschappelijk inge-
deeld is in hoofdstukken en paragra-
fen ("toogdansen in historisch en filo-
sofisch perspektief," bijvoorbeeld).
Verder biedt Balans zijn lezer inter-

views met zangeres en juriste Axelle
Red en met professor Monballyu over
diens wonderjaren. Opvallend zijn
een kolumn over de mediageilheid
van proffen en het preseswoordje
waarin gereageerd wordt tegen de
misvatting dat het presidium niets
meer dan een kommerciêle instelling

zou zijn, die louter op winst uit is.Het
blad kan in elk geval niet klagen over
gebrek aan adverteerders. Wanneer
we de balans van de twee eerste num-
mers opmaken, komen de schrijvers
van Rechten er positief uit. Het krtng-
blad wordt door het huidige presi-
dium ernstig genomen en dat levert
resultaat op.
Ook de Psychologische Kring lijkt

haar blad het Neuroosje serieus te ne-
men. Iets te serieus zelfs. Het kring-
nieuws staat centraal. Slechts op vier
van de tweeënveertig bladzijden val-
len humoristische elementen te be-
speuren. Het gaat hier om een variant
op de zoekertjes, en een soap onder de
titel 'Zeep'. Personages met namen
als Ritje, Broek, Plectra en Toren dia-
logeren in yuppie-taal over de be-
langrijke onderwerpen des levens:
"Oh schat, ik zag gisteren zo'n leuk
kleedje. Designer dothing, pièce uni-
que. En ik heb het niet gekocht."

Zeep
Op die veertig andere pagina's

brengt het Neuroosje uitleg over de
kringwerking, krtngraad, het Stuc, en
fakbar de Shrink. 'Er zijn twee inter-
views, één met professor Roossens en
één met twee licentiaten in de psycho-
logie die kritiek spuien op de manier
waarop psychologie aan de
KU Leuven wordt gedoceerd. Bij dit
laatste komt het soms tot treffende
uitspraken: "Men kan van studenten
psychologie niet verwachten dat ze
zinvolle dingen vertellen, als ze hun
professoren vijf jaar lang banaliteiten
hebben horen vertellen."
Een maatstaf voor de kwaliteit van

deze bladen is toch wel de eigen in-
breng. Het gebeurt heel vaak dat er
om de 'twee pagina's een of ander
GaIfield-mopje te voorschijn gehaald
wordt om toch maar grappig te kun-
nen zijn. Vooral Irreëel heeft hierin
zijn best gedaan en spant de kroon
met de talrijke Hagars. Bovendien is
de enige echt grappige pagina dan
nog een overname van een tekst van
Hugo Matthysen. Zoals vermeld
maakt Hysteria ook gretig gebruik
van dtaten. Hier slechts één Hagar,
naast nog twee andere gekopieerde
kartoens. Balans op zijn beurt maakt
al te graag gebruik van de tekeningen
van Asterix. Het enige zuivere blad in
dit opzicht is het Neuroosje, dat bo-
vendien ruim van eigen en soms ook
wel leuke tekeningen voorzien is. De
rest zullen we het maar vergeven.

Henk Dheedene
Peter Van Rompaey

'Happy Days' van Samuel Beckett
in het Stuc

Winnie en Willie-in
Hollandia
Ooit deed Samuel Beckett een Nederlands teatergezelschap een
proces aan omdat die zijn 'Waiting for Godot' door een vrouwelij-
ke bezetting liet spelen, tegen zijn bedoelingen in. Beckett verloor
het pleit, en verbood dan maar meteen alle Nederlandse gezel-
schappen om nog ooit enig stukvanhem te spelen. Dat verbod hief
hij pas net voor zijn dood, in 1989, op.
De rechtszaak haalde toen de nieuws- gies, op dat elke aanwijzing door de
berichten en krantekoppen en is een akteurs predes werd uitgevoerd.
typisch voorbeeld van 8ecketts intole- Regisseur Paul Koek integreerde
rantie tegenover afwijkende enscene- ook die 'verborgen' tekst van de au-
ringen van zijn stukken. Ooit liep hij teur in zijn regie. Perkussionist Koek
hullend de zaal uit omdat kunstenaar doet dat, naar eigen zeggen, omdat
Alberto Giacometti het boompje in hij geobsedeerd is door het verbale en
hetdekorvan 'Waiting forGodor met de muziek daarvan. Het resultaat is
kleurrijke linten had versierd. In ieder echter nogal voorspelbaar. Een stem
geval, had Beckett in 1989 niet die reciteert de regie-aanwijzingen, en
goedertieren daad gesteld, dan was er dat is veeleer storend dan muzikaal.
van deze 'Gelukkige Dagen' van Hol- Het hele regiekoncept draait rond die
landia geen sprake geweest. stem, de handelingen zijn er slechts
Beckett publiceerde 'Happy Days' een gevolg van. Dat had de regisseur

in het begin van de jaren zestig, toen blijkbaar zelf ook door, want de stem
hij al naam had gemaakt met zijn valt weg wanneer die een verrassend
suksesstukken Waiting for Godot' en moment zou verraden. De handeling
'Endgame'. Met 'Happy Days' gaat is dus sekundair, behalve wanneer
Beckett verder op de ingeslagen weg, dat voor de leuke pointes niet goed
zeg maar het door hem gebaande uitkomt.
pad, van het absurde teater. Deze
strekking, waarvan lonesco en Pinter Sla""""
andere koryfeeën zijn, wordt geken- ,,-
merkt door wat teoretid een radikale AktriceElsiede Brauw voert de aan-
devaluatie van de taal durven noemen. wijzingen van de stem slQ..afsuit, als
De dialogen komen niet boven het was ze een automaat die bevelen ge-
nivo van de handelingen uit, en die hoorzaamde. 'Gelukkig~' Dagen'
lijken alledaags, banaal en irrele- wordt zo een stuk over een individu
vant, ofwel volslagen absurd en in- dat zelf niet verantwoordelijk is voor
konsekwent. Precies die alledaags- haar zinloze bestaan. Ze wordt ertoe
heid en schijnbare nietszeggendheid gedwongen door een onbekende, eks-
maken de stukken tot een ideale, terne kracht. Zelfs de kramI_>OChtige
maar moeilijke kluif voor interpreta- glimlach die Winnie tussen twee zin-
toren en filologen. nen door even toont, en snel weer doet
Bij 'Happy Days' ls dat niet anders. verdwijnen, isdie van een van buiten-

Het stuk is in feite een lange mono- af gedirigeerde machine, niet die van
loog van Winnie, een vrouw van mld- een menselijk personage in een bijna
delbare leeftijd, die zich onledig houdt surrealistisch stuk. Veel van het ob-
met allerlei b.analiteiten. Ze haalt surd eksistentiële van Becketts tekst
spullen uit haar handtas, een tanden- gaat zo verloren. Een regisseur is vrij
borstel, een spiegel, een revolver, ge- een tekst te interpreteren in een nieu-
bruikt ze, vertelt erover aan de hand we richting, maar het hier neergezette
van allerlei associaties en herinnerin- machinale kreatuur lijkt het resultaat
gen, en stopt zeweer terug. Klankbord te zijn van een weinig kreatieve lezing
van haar bespiegelingen is Willie, van de tekst.
haar partner sinds mensenheugnis, Toch weet Hollandia haar publiek
zolijktwel.Hijzittotopheteindevan anderhalf uur lang te boeien. Dat is
het stuk verborgen achter een heuvel- niet in de eerste plaats de verdienste
tje, of, in deze enscenering, in een van de regisseur, maar wel van de,
soort doos. Zijn reakties beperken zich helaas in een keurslijf gedwongen,
tot een paar uiterst korte, uitgebraak- aktrice Elsiede Brauw. Door het robot-
te replieken. achtige laagje heen straalt ze zelfsde
Winnie rijgt intussen de niemen- allure uit van Blllie' Whitelaw, de

dalletjes aan elkaar met een schijn- Beckett-aktrice op wiens lijf het stuk
baar niet aflatend entoesiasme. En geschreven lsoZe zet een vrouw neer
dat terwijl ze, volgens de tekst, tot aan die de zinloosheid van haar wereldje
haar middel ingegraven zit in een trachtteontkennendoorereenzekere
grasheuvel. In deze enscenering zit orde in aan te brengen. Winnie is niet
Winnie ingesnoerd in een metalen zielig. Ze tracht haar eigen situatie
raamwerk, dat de vorm heeft van een onder kontrole te houden, maar ge-
gigantische hoepelrok. Beckett graaft raakt daarbij niet verder dan het op de
haar in het tweede bedrijf zelfs in tot juiste plaats terugleggen van haar
aan de nek, en die suggestie wordt tandenborstel. Benjamin Verdonck
gewekt door een stalen balk die tot weet Wille raak te typeren als een
voor haar borst wordt opgetrokken op goedaardige nietsnut, een ontaarde
dat ogenblik. Datgebeurtaliemaalin slaper.Maar zelfs zijn schaarse tekst-
een lmpressionante konstruktie met jes goot de regisseur in een geforceer-
kabels, katrollen en een gigantische de vorm die dit type niet past. Koek
-zandloper. Best leuk aliemaal, maar laat de gelaten Willie zijn luttele
nlet veel meer dan een spielerei. woorden over de scene schreeuwen.
In ieder geval zou Beckett al lang Het is niet erg duidelijk waar de regis-

spijt hebben van zijn tolerante daad seur met dit stuk naartoe wilde.
uit '89, bij het zien van zoveel artistie- RafUten
ke vrijheid. Die diktatoriale neigin- 'Gelukkige Dagen' van Hollandia speelt
gen naar regisseurs toe uiten zich in de Vlamingenstroat 83 van woensdag
trouwens in de tekst zelf ook. In 'Hap- 12 tot vrijdag 14januOO om20.30 u (en
py Days' staan meer regie-aanwijzin- dus niet, zoals in de Stucbrochure aange-
gen dan echt gesproken tekst. 8eckett kondigd, op lokatie). Je betaalt 200 of
stond er, tenminste in zijn eigen re- 300 lappen. '
PLOT.s DRONG- HET ToT H~M t>oo~ ...
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Steeds meer en meer kom je op deze oardbol verloren gelopen
stervelingen tegen die de kluts kwijtgeraakt zijn door alle belang-
riJke en ernstige dingen in de wereld. Verstomd staan ze te staren
op alwat om hen heen gebeurt. En dan voelen zij, net als iedereen
trouwens, de nood om eens goed te kunnen lachen. Ook op Scorpio
beseft men dit en probeert men daar af en toe wataan teverbelpen.

Het meest bekende programma op
Scorpio dat io de weg van de humor
wou opgaan, is wellicht 'Radio 00-
lores', elke woensdagavond tussen
tien en elf uur. De oorspronkelijke ge-
dachte van het programma was heel
eenvoudig. De makers vonden het
geen slecht idee om tussen het aan-
bod van alternatieve muziek - dat
w kenmerkend geworden is voor deze
studentenrodio - eens een schlager-
programma tussen te schuiven. Erwu
elke week een bekende Vlaamse zan-
ger in de studio aan het woord worden
gelaten. Indien men erin slaagde om
deze bekende Vlaming uit zijn tent te
lokken, zou een plezierige avond ver-
zekerd zijn.
Aanvankelijk was het dus duidelijk

de bedoeling om met ironische VlO-
gen het Vlaamse schlagertalent eens
goed het vuur aan de schenen te leg-
gen. Dat blijkt al overduidelijk uit de

presentatie. De twee presentatoren
luisteren naar de namen Hugo Van
Praag en Joost Van de Ven en praten
met opzet met een Hollands aksent.
Hetgesprekmetdegastenwordtdaar-
door meer dan eens een eigenaardige
bedoening en leidt soms tot grappige
versprekingen en misverstanden.
Maar het uiteindelijke effekt hiervan
is dat de inhoud sterk gerelativeerd
wordt, omdat je af en toe niet meer
weet of het nu serieus bedoeld is of
niet.

Humor
Toch willen de makers nooit ie-

mand volledig voor schut zetten zodat
die het na een kwartier woedend af-
trapt. 'Enerzijds zou het programma
op die manier geen lang leven be-
schoren zijn, anderzijds wil men ook

Ionn Terra te gast bij Radio Scorpio. Eengelukkig man. (foto Rob Stevens)

Advies
Naast 'Radio Oolores' zijn er even-

wel nog meer programma's op Scor-
pio die het weit losser aan proberen.
Vlak na de Vlaamse schlagers, dus

Radio Scorpio (3): humor in vele gedaanten

Sjon redt het zonnestelsel
bewust niet 'Ekonomika's Smartlap-
penfestival achterna gaan. De ma-
kers vinden bovendien dat het moge-
lijk moet zijn om serieus op een onder-
werp door te gaan als het gesprek toe-
vallig een interessante richting uit-
gaat. Uitgangspunt van het program-
ma is eigenlijk dat de gast na de uit-
zending tevreden moet kunnen vëf-
trekken.
8ij het laatste interview voor de

wintervakantie was dat bijvoorbeeld
het geval met een zielsgelukkige [ohn
Terra. Toen [ohn - Sjon, zeiden Hu-
go en Joost - zijn hart luchtte over
religie en uit zichzelf begon over reïn-
karnatie, ging heel de uitzending een
uur lang verder over het karma en de
harmonie in ons zonnestelsel. De
man had zo de hele avond kunnen
doorgaan. Plezante en tekenende il-
lustratie daarbij: volgens [ohn moe-
ten alle Duitsers die zich in de Tweede
Wereldoorlog schuldig gemaakt heb-
ben aan oorlogsmisdaden, daarvoor
boeten door hun reïnkamatie als uit-
gemergelde en uitgehongerde Soma-
liër nu. De filosofische of maatschap-
pelijke implikaties hiervan bleven wel
ietwat duister.
Zulke wendingen verlenen Radio

Oolores heel wat speelruimte en mo-
gelijkheden tot afwisseling, maar ma-
ken het verloop van het gesprek mees-
tal ook onvoorspelbaar. Het hele pro-
gramma steunt daarom bijna volle-
dig op improvisatie. Uit ervaring
bleek het onmogelijk om vast te hou-
den aan een strikte, vooropgezette
struktuur. De enige garantie voor hu-
mor is spontaniteit. Men is dan na-
tuurlijk wel sterk afhankelijk van de
reaktie van de gast zelf. Oolores slaagt
er daarom niet altijd in om even hu-
moresk of ironisch te blijven. De VlO-
gen worden makkelijk voorzichtiger
en serieuzer dan eigenlijk bedoeld
was. Desondanks krijgen sommigen
van de genodigden de indruk dat er
met hen gelachen wordt. De presenta-
toren moeten op dat moment uitma-
ken hoe ver ze het spel nog kunnen
spelen, maar niet zelden gaat dit dan
oo~_t~n koste van de humor.

Tot voor de vakantie was er op dins-
dag ook nog het programma 'Opwin-
ding op de Orient Express', dat ver-
schillende soorten humor poogde te
kombineren. Tot voor de vakantie,
want de beheerraad van Scorpio vond
het programma erbarmelijk slecht.
De makers van het programma zelf
zijn het daar echter absoluut niet mee
eens. 8lijkbaar gaat het om een ver-
schillende kijk op wat humor is of zou
moeten zijn. Op de beheerraad oor-
deelde men "dat de presentatie bene-
den alle peil is. Alles is veel te onvoor-
bereid, er wordt voortdurend gegie-
cheld, en wat er dan gebracht wordt
van humor is meestal van een beden-
kelijk allooi - de presentatoren zelf
kunnen ermee lachen, maar daarin
staan ze jammer genoeg alleen." Die
kritiek is inderdaad voor een deel te-
recht, maar de mensen van de Orient
Express stellen daartegenover dat
hun trein alleen maar kan rijden als
er genoeg ruimte is om te ekspen-
menteren. Met andere woorden, ze
geven toe dat hun moppen lang niet
altijd even geslaagd en grappig zijn,
maar ze doen het toch maar. Uitein-

ook op woensdagavond maar nu van delijk is het hen erom te doen om de
elf uur tot midderna~t, ,is e~ b!jvoor- sleur van de gewone programma's te
beeld 'Radio Romanti~ . Hie~ k~ . doorbreken en dat is op zich al ver-
iedereen die het echt met meer Ziet Zit- dienstelijk.
ten en zijn of haar emotionele proble-
men niet meer te boven kan, bellen
naar Lutgard voor advies. Een idee
dat inderdaad best tot grappige situa-
ties aanleiding kan geven, maar dit 8lijkbaar moet er op een bepaald
keer hangt het welslagen van het pro- punt dus wel een keuze gemaakt wor-
gramma in niet geringe mate af v.an den tussen professionaliteit en dege-
het de respons van de luisteraars. Op lijkheid aan de ene kant, en de char-
het eerste gezicht zou je immers den- me van het proberen en zoeken met
ken dat de drempel om n.aar de tele- vallen en opstaan aan de andere.
foon te grijpen nogal hoog ligt, maar Waar er dan een grens moet getrok-
dat blijkt in de praktijk toch mee te ken worden, is meestal een heel nete-
vallen. Lutgard heeft blijkbaar ergens lige en delikate zaak. Daarin is uitein-
wel een open behoefte bij de studen- delijk het persoonlijke, subjektieve
ten gevonden. Nochtans kun je je niet oordeel van de beheerraad over hu-
altijd van de indruk ontdoen dat het . mor bepalend. Het oordeel van de

...- .:.... ---, luisteraar is waarschijnlijk veel rele-
vanter, maar valt ook veel moeilijker
na te gaan. Zo was de enquête die
Scorpio vorig jaar hield, door een ge-
brek aan respons min of meer waar-
deloos. Scorpio zou in feite de straat
moeten optrekken en op zoek gaan
naar zijn luisteraars zelf.

Dertien is ~ magisch getal.
langverwacht ... nog even ...

Ondertussen: van 3 tIm 31 januari
Cascade van Ramsjprijzen

UwBOEKHANDEL
DE TOVERBERG .
Diestsestraat 70 Leuven

Open tot 20.00 u,' ook op zondag
BOEKEN - STRIPS - PRENTKAARTEN - FOTOKOPIES - TELEFAX

in het merendeel van de oproepen de
hopeloos verliefde is die Lutgard voor
de gek houdt, veeleer dan omgekeerd.
Het antwoord van Lutgard is bijge-
volg meer dan eens raadselachtig en
dubieus. Dat heeft op zijn beurt ook
een weerslag op de humor. Die loopt
van vrij subtiel tot gewoon naast de
kwestie.

Scorpioop
woensdag

Na de non-stopprogrammatie is er
op woensdagnamiddag om vier uur
De jazzfactor. Het programma wordt
afwisselend door drie verschillende
mensen in elkaar gestoken en vari-
eert bijgevolg van' week tot week.
Soms wordt er gewerkt rond één en-
kele jazzmuzikant, soms rond een
bepaald tema of een bepaalde oktu-
ele evolutie. Er wordt redelijk veel
achtergrondinformatie gegeven en
alles wordt in zijn kader geplaatst-
wat wij eerder al als een gemis er-
vaarden bij veel andere program-
ma's op Scorpio.
Om vijf uur staat Kagan op het

programma, één uurtje new wave
en aanverwanten. Ook hier is de
programmatie vrij degelijk en wordt
er veel koncertnieuws en informatie
over nieuwe releases aangeboden.
Bovendien wordt er ook rekening ge-
houden met reakties van luisteraars.
Het programma blijkt het Leuvense
publiek met de lange zwarte vesten
namelijk nogal sterk aan te spreken
en de gedraaide muziek wordt dan
ook aangepast in funktie van hun
wensen. Als programmamaker kun
je meestal alleen maar dromen van
zoveel respons.
Een uur later, van zes tot zeven, is

het de beurt aan Open en Bloot. Dit
programma wordt verzorgd door
twee mensen die vroeger nog mee-
werkten aan 'Meester, hij begint
weer', en dat bepaalt duidelijk ook
de teneur van het geheel. Soms ko-
men de twee vrij geestig uit de hoek,
maar de beheerraad van Scorpio zelf
vindt dat de muziekkeuze toch wat
te 'braotjes' is en teveel afstéekt te-
gen de gangbare alternatiève mu-
ziek die het beeld van Scorpio be-
paalt. De inhoud van het program-
ma bestaat vooral uit aktualiteit en
uit aktiviteiten van studentenvere-
nigingen of fakulteitskringen. Het
idee is ongetwijfeld goed - er 1$ in-
derdaad nood aan iets dergelijks -
maar de vraagstelling in de meeste
gesprekken blijft wel heel onkritisch.
Van zeven tot acht is er dan God-

betert. Muzikaal krijg je een door-
snee-Scoroioselektie zonder veel Wt-
schieters, daartussenin af en toe een
interview. In de week dat wij luister-
den - ondertussen al enkele weken
geleden -leek het wel of de makers
bang waren voor onze recensie,
want veel verschil met non-stop was
er niet te merken. Misschien is men
daarin bij Scorpio wat te laks: het
gebeurt namelijk nog meer dat er
een non-stopkassette in de studio
gedropt wordt in plaats van het be-
doelde programma.

Het schrijvershuis, om acht uur, is
het wekelijkse literatuurprogram-
ma. Het schemu'vcn deze uitzen-
ding is nogal klassiek, maar wel de-·l-
gelijk. Vertrekpunt is een pas ver-
schenen boek, waarvan de auteur
aan een interview onderworpen
wordt. De muziek wordt meestal
door de geïnterviewde zelf gekozen.
De geluidskwalitéit van de inter-
views laat spijtig genoeg vaak te
wensen over. Voor een vrij professi
neel uitgebouwde zender als Scorpio
zou zoiets toch niet mogen.
'Het schrijvershuis' wordt gevolgd

door Bierbeek. De muziek gaat hier
van rap over roots tot Afrikaans, de
presentatie is nogal sober. Toch
wordt er wel geprobeerd om minder
gekende groepen te situeren. Die in-
formatie is echter meestal nogal
technisch - namen van muzikan-
ten of labels waarop de cd uitgege-
ven is - en voor de luisteraar niet
altijd even relevant.
Om tien uur komt dan Radio Dolo-

res. Samen met Radio Romantica van
elf tot twaalfis het daarmee tijd voor
ironie en weemoed. Beide program-
ma's hebben hun plaatsje echter al
gevonden in het hoofdartikel en
omdat het nooit gewnd is de emo-
tionele snaar al te zwaarte belasten,
mag een verwijzing hier dan ook
volstaan.
De woensdagavond wordt beslo-

ten met White Soul, van twaalf tot
één. Het is een programma voor alle
gitaargestoorde late opblijvers met
muziek van Hüsker Dü, The lesus
Lizard of PJ Harvey. De een krijgt er
op dat uur hoofdpijn van en gaat
vermoeid van al het lawaai liever 1..->':.
slapen, voor de ander is het juist een
stimulans om daarna nog eens een
flink stapje in de wereld te zetten.
Aan u de keuze natuurlijk.

Allooi
Niet alle programma's die de luiste-

raar wensen te vermaken zijn echter
zo sentimenteel als 'Radio Dolores' en
'Radio Romantica'. De verschillende
programmamakers bezitten elk hun
eigen gevoel voor humor. Zo is er op
dinsdagavond tussen tien en elf Dak-
ka Dakka. De muziek is vrij stevig
maar wordt af en toe onderbroken
voor een 'verhaaltje'. Op zijn zachts
gezegd betreft het meestal een redelijk
bizar sprookje. Zo was er ooit een va-
riant op het vertelseltje van de tien
negertjes. Alleen maakten die elkaar
af met een kettingzaag, kwamen er
na twee negertjes heel intiem terug
drie en ging het voor de rest onherroe-
pelijk de mist in. Soms weet je niet
goed ofhet de bedoeling is dat er gela-
chen wordt, dan wel of je het simpel-
weg niet begrepen hebt. Je kunt de
presentatoren in ieder geval geen ge-
brek aan originaliteit verwijten.

Moppen

Straat

(sf)

Serge Fronchoo

Toneel
Van dinsdag tot vrijdag brengen de
studenten van Kulturele Studies hun
jaarlijkse teaterproduktie. In het ka-
der van hun praktikum werken zij
jaarlijks enkele maanden met een
professioneel regisseur. Dit jaar is dat
Neil Cadger, van oorsprong Cana-
dees, maar woonachtig te Antwerpen
waar hij onder andere al voor het
Speelteater werkte. E Pericoloso Spor-
gersi is een eigen produktie van de
regisseur. Van dinsdag tot vrijdag kan
men terecht in de Soetezaal om 21.00
uur voor 150 of 180 frank. Reservatie
. kan op het nummer 28.48.73.

Veto, Jaargang 20 nr. 1S del. 10 Januari 5



Jamil Shakely over zijn kinderboek 'De witte wolk'
"DeKoerdische veiligheidszone is
niet meer dan een pijnstiller"

Niemand kan de garantie geven dat
Saddam, ook al heeft hij het beloofd,
niet weer gaat aanvallen. Dat maakt
de mensen ook angstig. Die onze-
kerheid maakt ook dat ik daar niet
kan blijven. In het Koerdisch zegt
men: "DeKoerden hebben geen vrien-
den, hun enige vrienden zijn de ber-
gen, die onderdak en bescherming
bieden." ..

Jamll Shakely staat er op zijn
Iraaks paspoort. Amanj is zijn
Koerdische voornaam. De
schrijver van het kinderboek
'De witte wolk' is eenendertigen

-verblijft sinds 1989 in Leuven,
met het statuut van politiek
vluchteling. Een gesprek over
een boek en de trieste werke--
lijkheid waar het naar verwijst,

- een werkelijkheid die nu meer
dan ooit aldueel is. JamllAmanj
Shakelyover 'De witte wolk',
over (Iraaks) Koerdistan en over
zichzelf.
Veto: Hoe bent u ertoe gekomen om 'De
witte wolk' te schrijven?
Shakely: «Enerzijds heb ik het ge-
schreven omdat zeventig procent van
de feiten die ik erin vermeld waar
gebeurd zijn, en er gewoon om VlOgen
verteld te worden. Anderzijds, omdat
men in 'Europa lijkt te denken dat de
~rden alleen maar vechtersbazen
zijn. Metdit boek wil ikde mensen een
ander beeld geven van de Koerden als
volk. Ik schreef het vanuit het stand-
punt van een kind, omdat ik nog
altijd geloof dat kinderen eerlijker zijn
in hun beschrijving van feiten dan
volwassenen. Volwassenen hebben
, altijd een reden om de werkelijkheid
te verbergen, maar voor een kind Is
oorlog oorlog. Dat wil zeggen: moeder
en vader dood, geen rust meer, geen
eten, niet kunnen spelen ... Kinder-
ogen kijken veel dieper dan de ogen
"Vanvolwassenen. Volwassenen kij-
j(enalleen maar naar datgene waarin
Ze geÜlteresseerd zijn. Maar een kind
bekijkt het veelomvattender, veel
prlverder ...

is. 'Er zijn in totaal slechts een vijftigtal
Koerdische kinderboeken ...
Veto: Het boek Is dus evengoed naar
Koerdische als naar Nederlandstalige
kinderen toe geschreven?
Shakely: «Ik schreef 'De Witte wolk'
oorspronkelijk in het Koerdisch, in
1990 al. Toen weId het uitgebracht in
Zweden, in een mooie versie, met een
oplage van tweehondeId eksempla-
ren. Pas verleden jaar maakte ik een
Nederlandse vertaling. Daartussenin
vertaalde ik het naar het Perzisch. In
die taal weId het op vierduizend ek-
semplaren gedrukt en er bestaat ook
nog een Arabische uitgave. Het boek
Is wel verboden in Imk, maar niet in
de zogenaamde 'vrije zone', boven de
zesendertigste breedtegraad. Dat Is
vrij Koerdistan ...
Veto: Vanuit welke ervaring Is 'De witte
wolk' geschreven? Is het autoblogralisch,
of gaat het om een ooggetulgeverslag,
getmnsponeerd naar het standpunt WUI
eenldndl
Shakely: «Dit boek Is voor het groot-
ste deel op feiten gebaseeId, en voor
een deel Is daar dan wat fantasie aan
toegevoegd. Ikwil van een kind geen
dapper man gaan maken. Ik wil ook
geen lofbetulging aan de Koerdische
strijders schrijven. Het gaat er niet om
in welk land het zich afspeelt. Het
gaat mij om de boodschap, een VlOag
om menselijkheid voor een maat-
schappij als die van de Koerden...
«Met het boek wil ik anderzijds ook

laten zien dat KoeIden ook van het
leven kunnen en willen genieten, kre-
atief denken, bouwen, studeren. Koer-
den zijn geen onderontwikkeld volk
dat alleen maar problemen kan ma-
ken, het zijn bepaalde regimes die
hen de vrijheid ontnemen, die hen
niet met rust kunnen laten ...
«Het Is ook altijd zo geweest in de

geschiedenis: Koerdistan en de Koer:
den hebben altijd problemen gehad.

Koerdistan was en is strategisch een
heel belangrijk gebied, waar altijd de
vijandigheid sterk aanwezig was.
Tussen Perzen en Arabieren bijvoor-
beeld, zowel voor als na de Islam.
Ongeveer duizend jaar geleden kwam
daar als derde partij nog de Osmaan-
se beschaving bij, het Turkse keizer-
rijk. En tussen die drie grootmachten,
Arabieren, Perzen en Turken lag Koer-
distan altijd als een soort bruggebied.
Het lijkt wel alsof die drie altijd tegen
elkaar waren, behalve op één punt ze
waren samen tegen de Koerden...

zelfde kogel. Dat maakt geen verschil
voor mij ...
«De politiek heeft voor mij nooit

gelijk gehad. Dat partijen in Koer-
distan met elkaar vechten is in feite
logisch. Zelfs in een land als Belgiê
dat stabiel is, en een sterke regering
heeft, heb ik in het parlement leden
van het Vlaams Blokop de vuist zien
gaan met socialisten. En dan bestaat
dit land al meer dan honderdvijftig
jaar. Kan je je gaan voorstellen hoe
dat loopt in een land dat geen land Is
en waar geen regering bestaat ..
Veto: Heb je zelf nog kontakt met de
mensen 9inder?
Shakely: «Het is heel moeilijk om
kontakt te houden. Langs de post
werkt dat niet Als je brieven wil laten
aankomen, moet je ze aan mensen
meegeven die naar Koerdistan gaan,
je moet iemand zoeken en die dan
smeken om een briefvoor je famllie of
vrienden mee te nemen. Ik probeer af
en toe terug te gaan, maar dat valt
niet mee."

Nomaden
«Ik wil overigens nog in 'Europa

blijven om het 'Europese ideeêngoed
te bestuderen en te begrijpen. Dat
levert mij ook kritiek op van Koer-
dische vrienden hier in België. Maar
ik wil nog veel leren in de vrijheid die
hier Is. Leren, om dat ook toe te passen
op de Koerdische situatie ginder.
Want het zou onzin zijn te beweren
dat alle problemen die de Koerden
hebben, de schuld zijn van een vij-
and. Wij, Koerden, hebben zelf ook
schuld. We moeten leren denken,
werken, proberen problemen te be-
grijpen en op te lossen. Ik wil niet
alleen vrijblijvend genieten van de
vrijheid hier. Ik wil een nieuwe taal
leren, nieuwe mensen leren kennen.
Ik heb hier boeken leren lezen en
apprecU!ren van schrijvers als Wlllem
'Elsschot, Kristien Hemmerechts en
andere schrijvers. Dat is heel belang-
rijk voor mij ...
Veto: Heeft u nog schrijtplannen voorde
nabije toekomst?
Shakely: «Ikben bezig met de verta-
ling van een aantal Nederlandse wer-
ken naar het Koerdisch, om de Koer-
den te laten kennismaken met de
Nederlandstalige literatuur. VeIder
werk ik ook aan een kinderboek over
Koerdische nomaden. Maar het gaat.
niet zo goedi ik voel me ook niet zo
best, omdat ik nu weer een paar
maanden werkloos ben. Ik kan niet
schrijvenalsikmeniet~voel. Veel
mensen denken dat sdui'jvers grote
persoonlijkheden zijn, dat klopt mis-
schien, maar toch gaat het niet als het
ook niet van binnen gaat Toch wil ik
blijven kinderboeken schrijven al was
het maar omdat ik er niet van hou
lange verhalen te schrijven ...

Bergen
«De feiten waar mijn boek betrek-

king op heeft, situeren zich van 1987
tot 1989, een periode die vrij 'belang-
rijk' Is geweest voor Koerdistan. Toen
heeft het Iraakse regime de operatie
Al-Anfaal gelanceeId, waarbij zwaar
geschut en zelfs chemische wapens
tegen de KoeIden zijn gebruikt Vier-
duizend dorpen en steden zijn toen
van de aardbodem geveegd. Nu nog
altijd zijn hondeIdtachtig vrouwen en
kinderen vermist. De bedoeling van
die operatie was om het Koerdische
volk, inkiusief kultuur en religie, te
vernietigen. En waarom? Blijkbaar
denken sommigen dat de Koerden
een gevaar betekenen voor de Ara-
bische identiteit ..
..Ik kan het persoonlijk nog altijd

niet begrijpen. Het moet Saddam
Hoessein miljarden dollars gekost
hebben, die hij beter had aangewend
om verbeteringen in zowel Koerdistan
als Irak aan te brengen. Ikbegrijp ook
niet dat de buitenlandse pers van die
bewuste Al-Anfaal-operatie zo goed
als niets heeft gezegd of geschreven ...
«Op 16 maart 1988 weId Halabja

bestookt met chemische wapens,
waarbij vijfduizend mensen de dood
vonden. TIjdens de tweede golfoorlog
zijn ongeveer twee miljoen Koerden
naar de bergen gevlucht, wat niet
meer onopgemerkt kon blijven en wat
er voor zorgde dat er een soort veilig-
heidszone ingevoeId werd, wat hele-
maal geen oplossing was. Die zone is
een soort pijnstiller, maar biedt geen
oplossing voor het echte probleem ...
Veto: Is het ook niet zo dat de Turlcse en
Iraakse Koerden tegen elkaar zijn opge-
ut?
Shaltely: «Koerdistan ligt verspreid
over vier landen: Turkije, Syrië, Iran
en Irak. Jemoet een onderscheid ma-
ken tussen het Koerdische volk en de
Koerdische partijen. 'Eén partij kan
nooit het hele volk representeren. Zo
Is de CVP of de SP hier ook maar
representatief voor een bepaald per-
centage Belgische inwoners. Voor mij
gaat het niet om de politiek maar om
heel het Koerdische volk en de on-
menselijkheid van de oorlog. Het doet
mij evenveel pijn een Turks kind te
zien sterven door een Turkse kogel, als
een Koerdisch kind, gedood door die-

Plastic
«In 'Europa bestaan er geen kon-

troleposten meer tussen de landen,
maar voor mij zijn er des te meer. Wie
mijn paspoort VlOagtziet dat ik geen
land heb, de politie kan mij tegen-
houden voor kleine redenen, omdat
mijn paspoort niet in orde Is bijvoor-
beeld. Als er mij iets gebeurt zal nie-
mand opstaan om mij te veIdedigen,
niet zoals de Belgische regering die in
de bres zou springen als men in het
buitenland een Belg een haar zou
krenken ...
«In september ben ik nog terug-

gegaan. De situatie ginder was niet zo
best 'Er bestaat wel een soort vrije
regering nu, maar die heeft gewoon
geen geld, zodat ze niets kan doen.
Vooral deweeskinderen vielen mij op:
er zijn er naar schatting een veer-
tigduizend. Scholen zijn er bijna niet
en in de scholen die er wel zijn, Is
maar twee tot vier uur elektridteit per
dag. De ziekenhuizen hebben een I

massaal tekort aan geneesmiddelen
en elementair materiaal. 'Er bestaat 1

een serieus voedseltekort ..
«De universiteiten hebben zogoed

als geen middelen. Aan de univer-
siteit van Arbin bijvoorbeeld, die een
van de belangrijkste universiteiten is,
heb ik de studenten hun tweede zit
zien doen bij 39 graden, zonder aIr-
conditioning. Aan het departement
Germaanse talen hebben zezelfsgeen
kassettespeler om de studenten te la- I

ten horen hoe die talen wel klinken. 'Er
was enkel een lerares, geen profes-
soren. En alles in slechte lokalen, met
plastic zakken voor de ramen, in
plaats van vensters."
..Toch leken de mensen me iets ge-

lukkiger. Het Is een periode van rust, .•.
er Is sprake van een relatieve vrijheid.
Maar die Is dan ook echt wel relatief.

Aardbodem
«Misschien heeft het schrijven van

het boek ook wel te maken met mijn
kinderlijk karakter. Ik geloof mensen
op hun woord: als iemand kwaad is,
voel ikme direkt bedreigd. VeIder Is er
ook het feit dat kinderliteratuur in
Koerdistan zo goed als onbestaande

PietMaris

~+'De witte woJk' ~'eenldnderboek
In de vier jaar die Shakely in België
doorbracht, legde hij zich toe op de
Nederiandse taal en literatuur, zodat
hijzelf de vertaling van het boek uit
het Koerdisch kon maken, met de
hulp van Ina Vandewyer. 'De Witte
wolk' laat door kinderogen de wreed-
heid en onzin van oorlog zien. In de
periode 1987-88 zette' het Iraakse
leger tot twee keer toe een aanval
tegen de Koerdische bevolking in. 'De
Witte wolk' Is een verhaal van alle

~Iden, maar, zo leert ons het do-
. gelijks nieuws, het Is er zeker een van
deze tijd.

u 's Nachts Is de kou van de woes-
tijn ondraaglijk. Groepjes vrouwen
en kinderen staan bij elkaar. Ze klap-
pertanden. De sterren fonkelen in de
nacht Ondertussen snijdt het gehuil
'..YQnwilde dieren als een koud, scherp
mes in het hart van de mensen. In
een hoek van het ka~p ligt een
blond kind. Zijn ogen dicht 'Er staat
een glimlach op zijn lippen. Hij
droomt 'Een droom zoet als choko-
lade, zacht als regen. Wit als de
sneeuw die op het Zarda-gebergte

r lligt"
Dat Is de droom waarmee 'DeWitte

wolk' opent, en waarmee het boek
eigenlijk ook eindigt Het geeft een
idee weer die zich door heel het boek
weeft. In de droom vermengen zich
wens en realiteit
De wens van de kleine Araam Is

.; Teen realiteit waarin hij altijd met zijn
broekspijpen opgerold, in het sprin-
gerige water van de rivier bij het dorp
kan staan, en naar zijn schapen en
lammetjes kan kijken. Het prachtige
land met daarin zijn dorp, de vr0-
lijkheid van de lente. Helaas Is er nog

.-.1een andere realiteit, die hem van
.buitenafwo:rdt opgedrongen: om on-
begrijpelijke redenen moeten Araam
en alle mensen van zijn dorp ver-
huizen. Het dorp wordt met de grond
gelijk gemaakt. Araam en zijn moe-
der vluchten naar de stad.
Het stadsleven Is echter niets voor

"d _\raam: "'Er Is geen rivieren 's nachts
spelen de kinderen niet" Hijmistzijn
vriendje Small, en zit verveeld met
zijn krengerige nichtje Nigaar. A-
raam Is dan ook dolgelukkig als hij

met zijn moeder terug naar een dorp
mag, een dorp dat bijna zo mooi Is
alswaar hij vroegerwoonde. Enwaar
hij zijn vader terugziet, en waar ze
'Newroz' (Koerdisch nieuwjaar) vie-
ren.
Maar ook hier woIdt Araam en

iljn volk geen geluk gegund: het
Zarda-gebergte wordt in Witteen grij-
ze wolken gehuld, de wolken van
oorlog, van gifgas. Araams vader
vertrekt met de Peshmerga, de gewa-
pende mannen, het dorp verdWijnt
onder het gedonder van vuurwa-
pens. Araam en zijn moeder komen
na talloze omzwervingen in een'
kamp terecht UiteindeUjk, na zijn
moeder en zijn vriendje Small, be-
zwijktookAraamonderdeonmense-
Ujkheid van die plaats. Hij verhuist
naar zijn droom, omdat er in de wer-
kelijkheid voor zijn gelukswens geen
plaats Is.
'Eentriest einde van een triest ver-

haal. Araam was één van de kleine,
onschuldige slachtoffers, in een on-
menselijke oorlog tegen de Koerden
in Iraaks Koerdistan. Meer daIi 4000
dorpen en steden weIden vetnield.
Duizenden vrouwen en kinderen
werden in die oorlog door Iraakse
soldaten als krijgsgevangenen naar
de woestijn van Zuid-Irak gevoeId,
kwamen daarom van honger, dolSt,
hitte en kou, of werden er levend
begraven - en weIden omwille van
hun strategisch delikaat gelegen ge-
bied in de (ookWesterse)persdootpot ..
gestopt
'De Wittewolk' van Jamll Shakely

Is een verhaal uit duizenden, maar
ook van duizenden, dat kan gelezen
woIden vanaf 11 jaar. En daarmee Is
dan ook niets gezegd over de mak-
simum leeftijd waarop men dit boek
kan lezen. Het Is immers even ver-
dienstelijk als boek voor volwasse-
nen. Aangrijpend, kinderlijk mooi
geschreven en grafisch knap ver-
zorgd door het tekenwerk van GeIda
Dendooven.

(pm)
'De witte wolk', door IamU Shakely, met
tekeningen van Genta DendooYen, werd
ultge9even bij Davldsfondsllnfodok,
.l.euven-Almere 1993.

Wij verzorgen al UW dru.kwerken
Op

T-shirts, sweaters, tminingen,
polo's,..

COWR PRlNTING
Uw eigenonrwerp, foto's, logo's,
tekeningen, in%Wan of kleur.
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6 Veto, loorgang zo nr. J5 cid. JOJanuari .
r'



Zoekertjes
• Hoi Froggel wanneer beginnen jij en Freggel
erun?
• Degene die mijn fiets ontvreemde (C. Meu·
nierstrut 67 4·5/1/94) kan hem mur beter
komen terugzetten. Paul
• Die rooie of die blauwe?
• Verloren: gouden ketting met duraan ring,
bijbehorend hangertje + goudklompje. 23/12.
Gevolgde weg: Coliseum (Schaats·TO), Foch,
Corso, Pitapiramide. Pers. waarde. Terug te be-
zorgen un Sophie. 's Meiersstraat 5. Belo-
ning.
• Tennisbal, waar ligt jouw veld?
• Wie heeft er tegen terugbetaling van zijn
ticket, vervoer voor twee gestrande Afghan·
Whlgskoncertgangers (Do 13/1)7 Kontakteer
Vanessa Schelkens. Muntstrut 8.

• Politika gut nur Prug van 28/1 tot 3/2 en
er zijn plaatsen vrij. 3100·7200 frank (afhan' ~.. :(\.\.,,, JO MEUWISSEN 'j
kei ijk van het untal): nachtreis HIT, vier over- .~\, ~~\ \.\r~\. i!
nachtingen met ontbijt in hotel Neptune, eks- .l .' ."" bvba ~
kursie nur Kutna Hora. Bovendien mogelijk·
heid tot bezoek van de Belgische Ambassade, ' TE KST. 8 O. TIK' Alle verhuur video- klank-
Fak. Sociologie Karlsuniversiteit, Filmstudio's. TIKWERK· TEKSrVERWERKING I' h . I'
Inl. Politika, Van Evenstrut 2a, 28.30.68. . VERTALING en IC tmatenaa voor
• Het is 1994 geworden en je wil nog steeds m.I.v. . . t
gitur leren spelen? Dat kan: individueel of in Telefoon 016-26 06 58 semlnanes, evenemen en,
kleine groepjes, voor beginners én gevor· Fax-Modem 016.25 1760 optredens, fuiven en TD's
derden. Getnteresseerd? Neem dan beslist
kontakt op voor verdere informatie. Geert W. '-------------, LCD - VIDEOPROJEKTOREN
TIensestwg. 21, 22.65.93. • Proficiat Kempie, met je verjonging. DISCOBAR
• Voor al uw tikwerk op PC. Bel nummer • Denk je dat je pervers bent omdat je van
25.61.17 of 20.56.26. mensen van je eigen geslacht houdt? Voor pro-
• 2 kamers te huur in groot gemeenschaps· blemen In verband met homoseksualiteit kan
huis, 4200, 4035 frank, alles Inbegrepen; gro- je elke dinsdag van 20.00 tot 23.00 op ons
te tuin; living, keuken, garage, badkamer, tele- onthaal in de Minckelerstrut 47C OAQ te-
foon; liefst licentiestudenten; vanaf 1 februari, recht.
Mechelsestraat 188.

- KAFEETEORIEEN -

~ 016/201.301

Gezocht: 40 jobstudenten - kelners - keuken voor de '1
maanden juli, augustus en september ~

Horecazaak in omgeving Leuven.

Bel reeds nu: SOBEMCO-bemiddeling 016/20.34.65
Hoaere verdienste dan aemiddeld.

Het "groen." copy-cent.r v.n Leuv.n.
O.recycl_rd .n 100% chloorvrij p.pl.r

Th•• I._n - Cur.u._n - Folder.
For~t A5 tot A2

ALLE Inblndlng.n. Pla.tlflcer.n tot A3
Snel - v.rzorgd - volledig afg._rkt

CANON KI.urkopi. 50 Fr.• nmlnd.r.
van sau. tot 22 u. doorlopend.

zat. 10 u. tot 17 u. OIfIJertmtlt
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1MItbIrten,enz...
Kalenclen,dlvene boekJn.
TheIII ... ......,..
Grat".~i""'" inblnding.
(~lIjkheid mu 3x uItneInen
of _bIjVoegen van ........ ,.
RuIme k.... lettertpl.
8 miljoen kl8IftOIIIbinaties.
A4 fonnaat ' .. woon papier
of tellaceerd,ook brtOft).
Inlal foto'I zw/w en/of kleur.
endla beatelling aan huil!

Horizontaal- 1 Rubber 2 Voegwoord - Streek in ItaIU!3 Familielid-
IJdwoord - Droaikolk 4 Aanstoot geven - Zangnoot 5 Orgaan - Voor-
zetsel 6 575 meter - Duitse stad 7 Ren - Beoefenen een bepaalde sport
8 Gehoorzaam, broot - Voegwoord - Rivier 9 Gedachten - Voonnalig
wereldleider 10 Plaats waar een bepaalde sport beoefend wordt.
Vertlkoal- 1 Mantel- Konkubine 2 WaaISchuwlogskreet - Mans-
naam 3 Zoogdier - Schelle kreet - Getal 4 Strotbare feiten 5 Voorziet in
zijn levensonderhoud - Voedingsmiddel 6 CUrium - Werkende kracht
7 Eendierlijk geluid voortbrengen 8 Spaanse uitroep- Troefnegen - PeIS.
vnw. 9 Melkklier - Land in Aziê 10 Zuster van Jupiter - Gevaar.

Door FilipDe Keukeleere

• Typen tesis, verslagen, briefwisseling Kris
Rosselle, Numsesteenweg 130,3000 Leuven.
Tel. 20.70.77.
• Holjan, de graden lukken toch. Tenzij de vos
en zijn haren ...
• Aan de semies van Leo Dertien: gelieve het
orgel 's morgens vroeg te laten voor wat het Is.
De Volwaardige Bewoners.
• Zoek, zoek, zoek, zoekertjes.
• Beste wensen voor 1995 en 19967Te laat! H.

AGENDA & VALVAS
T.6.T. ;~~
MAANDAG
20.00 u KARAOKEHet Goede Spoor, dejongerengroep van De Roze Drempel,
gut een avondje zingen anneks gezellig avonden, samenkomst aan het
sekretariaat, Maria· Thereslastraat 114 .

20.00 u KONCERT Peter Hens Kwatchtet, In Stadsschouwburg, toeg. 350/
500/600, org. Red Star Leuven.

20.00 u VIDEO 'Double Blind' (1992) van Sophle Calle en Greg Shepard en
'Weather Dlary nr. 3' (1988) van George Kuchor, 'camcorderdagboeken', In
het kader van het projekt rond het hedendugse mediagebeuren, in Stuc,
toeg. 100/150, org. Stuc.

22.30 u VIDEO 'Face Anthea' van Steve Dwoskln en 'Never Forgotten' van Nick
Waplington, 'Uve', twee episodes uitde videoreeks van Philippe Grandrleux
(video's van één uur bestaande uit één shot), in het kader van het projekt
rond het hedendaagse mediagebeuren, In Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.

DINSDAG
20.00 u ANIMATIEFILM'lust en informatie', werk van oa Marjut Rlmmlnen/
Christine Roche, Tlm Webb en Marv Newland, zie ook artikel pagina 8, In
Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.

20.00 u TEATER 'joko féte son anniversaire' (R Topor), de nieuwe produktie
van Blauwe Maandag Cie, met oa Els Dottermans, Stany Crets en Peter Van
den Begin In een regie van luk Perceval, In Stadsschouwburg, toeg. 200/

.VERHUURVAN GELUIDSINSTALLAnES~'
MET OF ZONDER DISc.JOCKEY ~

DANCE D'ELtGHT
Tel.(016)23.09.68

I><>OR. KRIS JACOBS
alle gegevens voor agenda en valvas moeten ten laatste vrijdag voor verschij-
nen om 18.00 u op het redaktieadres gezorgd.worden. Vermeld duidelijk alle
informatie (datum, uur, plaats en prijs).

250/350/400/450, org. KCLeuven.
22.30 u FILM 'Cuvstvitel'nyi mllicloner (Le millden amoureux)' (1992), een
tragi·komedie van de Russische Kira Muratova, die het verhul vertelt van
een jonge politieman die besluit een vondelinge te adopteren, In Stuc, toeg.
100/150, org. Stuc.

WOENSDAG
13.00 u UUR KULTUURHet Ensor·strijkkwartet brengt een strijkkwartet van
Franz Schubert, 'Trols pièces' van Igor Stravlnsky en 'De zeven zegels' van
Karel Goeyvaerts, In Kadoc·kapel, Vlamingenstraat 39, toeg. gratis, org.
Kultuurkommissie.

20.00 u ANIMATIEFILM'Pop en propaganda'. werk van oa Phll Mulloy, Stuart
Hilton, Stephen Rjohnson, zie ook artikel pagina 8, In Stuc, toeg. 100/150,
org. Stuc.

20.00 u TEATER 'joko ~te son annlversaire' (R Topor), de nieuwe produktie
van Blauwe Maandag Oe, met oa Els Dottermans, Stany Crets en Peter Van
den Begin In een regie van Luk Perceval, In Stadsschouwburg, toeg. 200/
250/350/400/450, org. KCLeuven.

20.00 u TEATER Theatergroep Hollandla speelt 'Gelukkige dagen' van
Samuel Beckett, in een regie van Paul Koek en met Elsie de Brauw en Paul
Koek, In de Vlamingenstraat, toeg. 200/300, org. Stuc.

22.30 u ALM 'Cuvstvitel'nyi milldoner (Le milicien amoureux)' (1992), een
tragi·komedle van de Russische Kira Muratova, die het verhul vertelt van
een jonge politieman die besluit een vondelinge te adopteren, In Stuc, toeg.
100/150, org. Stuc.

DONDERDAG
20.00 u ANIMATIEFILM'Dood en abstrahering', werk van oa Quay Brothers,
David Anderson, William latham, zie ook artikel achterpagina, In het Stuc,
toeg. 100/150, org. Stuc.

20.00 u TEATER 'joko fête son anniversaire' (R Topor), de nieuwe produktie
van Blauwe Maandag Cie, met oa Els Dottermans, Stany Crets en Peter Van
den Begin In een regie van Luk Perceval, in Stadsschouwburg, toeg. 200/
250/350/400/450, org. KCLeuven.

20.00 u TEATERMechels Miniatuurteater, In auditorium MInnepoort.
22.30 u FILM 'Cuvstvltel'nyi milidoner (le milicien amoureux)' (1992), een
tragi·komedle van de Russische Kira Muratova, die het verhul vertelt van
een jonge politieman die besluit een vondelinge te adopteren, In Stuc, toeg.
100/150, org. Stuc.

VRIJDAG
14.00 u LEZING 'De nieuwe uitdagingen voor de ortodokse kerk In de post-
kommunistische landen' door Dom M Van Parijs, abt van de abdij van
Chevetogne, achtste lezing In de cyklus 'Bouwen aan een nieuw Europa: tien
lezingen over Centraal· en Oost·Europa', In Sencie-instituut, toeg. 300, org.
Leuvens Instituut voor Cent raal- en Oosteuropese Studies, prof dr Katlljn
Malfliet.

20.00 u ANIMATIEFILM'Spelen rekreatie', werk van oa Erika Russel, Ged
Haneyen Philip Hunt, zie ook artikel pagina B, In Stuc, toeg. 100/150, org ..
Stuc.

20.00 u TEATER 'joko ~te son annlversaire' (R Topor), de nieuwe produktie
van Blauwe Mundag Cle, met oa Els Dottermans, Stany Crets en Peter Van
den Begin In een regie van Luk Perceval, In Stadsschouwburg, toeg. 200/
250/350/400/450, org. KCLeuven.

20.00 u TEATER jongerenatelier Thespikon, reservaties 22.44.64 (Sint·
Pieterskollege), In auditorium Minnepoort.

21.30 u KONCERTThe Hangmen, plutseIIjk, behoorlijk hard en niet slecht, In
kelder van jeugdhuiS Clockwork, toeg. 50.

22.30 u ALM 'Cuvstvitel'nyl milicioner (Le millden amoureux)' (1992), een
tragl·komedle van de Russische Klra Muratova, die het verhul vertelt van
een jonge politieman die besluit een vondelinge te adopteren, In Stuc, toeg.
100/150, org. Stuc.

,
ZATERDAG
20.00 u TEATER 'joko fête son annlversaire' (R Topor), de nieuwe produktie
van Blauwe Maandag Cle, met oa Els Dottermans, Stany Crets en Peter Van
den Begin In een regie van Luk PercevaJ, in Stadsschouwburg, toeg. 200/
250/350/400/450, org. KC Leuven.

20.00 u TEATER jongerenatelIer Thesplkon, reservaties 22.44.64 (Sint·
Pieterskollege), In auditorium Minnepoort.

ZONDAG
11.00 u KONCERT'Muslca da Chlesa', barokke solokantates en -sonates voor
orgel, sopraan en barokcello van Telemann, Buxtehude en voorlopers van
Bach, In Kapel Romaanse Poort, toeg. 100/150, org. KCLeuven.

15.00 u TEATER 'Achter glas' door Eva Bals Speelteater, vanaf negen jaar, in
Stadsschouwburg, toeg. 120/150/200, org. KC Leuven, jeugdvoorstel·
lingen 'Bink'.

20.00 u TEATER jongerenatelIer Thesplkon, reservaties 22.44.64 (Sint·
Pieterskollege), In auditorium Minnepoort.

MAANDAG
20.00 u INFC>-AVONDEnkele mensen van 'Homo en Geloof stellen hun wer·
king voor, In Marla·Theresiastraat 114, org. De Roze Drempel.

20.00 u LEZING/VIDEO 'Ilve', Philippe Grandrleux licht zijn videoreeks
(video's van één uur, één shot) toe aan de hand van één episode, 'C'est vrai'
van Robert Frank, In het kader van het projekt rond het hedendugse
mediagebeuren, In Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.

20.00 u TEATER Dito' Dito en Tg Stan brengen 'De kluchtzangers' van Willy
Thomas, met oa jolente De Keersmaeker, Sara De Roo en Guy Dermul, op
lokatie, samenkomst aan het Stuc, toeg. 200/300.

22.30 u VIDEO 'Berlln' van Robert Kramer en 'DaJlas·Texas' van Ken Kobland
uit de reeks van Philippe Grandrieux (video's van één uur, één shot), In het
kader van het projekt rond het hedendaagse mediagebeuren, In Stuc, toeg.
100/150, org. Stuc.
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'Aladdin', de dinosaurussen in 'Jumssic
Park' en de logo's van MTV: het zijn
maar enkele voorbeelden van heden-
daags gebndk van animatietechnieken.
Animatie-kunstenaarS- .zijn tegenwoor-
dig het 'Tom en Jerry' - of 'Popeye the
Sallor Man' -tijdperk allang voorbij. Het
Stuc biedt deze week een overzicht van
wat er zoal op de markt is. Veto sprak
met de samensteller van dit program-
ma, Erwin Carels, filmkritikus voor on-
der meer Andere Sinema en het tijd-
schrift voor animatiefihri Plateau.
De basis voor de animatiefilm werd eind vorige
eeuw gelegd, gelijktijdig met die van de 'live-
action film', zoals men de gewone film met
menselijke akteurs pleegt te noemen. De be-
langrijkste pioniers waren vooral in Fmnkrijk
en de Verenigde Staten werkzaam. Winsor Mc-
Cay tekende begin deze eeuw al populaire per-
sonages als 'Gertie, the Trained Dinosaur' of de
nog steeds gekende 'Uttle Nemo'. De gebroeders
Fleischerontwikkelden in de jaren twintig nieu-
we technieken zoals de rotoskoop, waarmee le-
vensechte beweging kon gekreëerd worden, of
het kombineren van tekeningen met gefotogra-
feerde achtergronden.
Tegelijkertijd met de geluidsfilm lanceerde

Paramount in 1929 de 'Talcartoons', die erg
populair werden dankzij personages als 'Betty
Boop' of 'Popeye the Sailor Man'. Walter Bias
Disney bouwde in die periode eveneens zijn im-
perium op. Met 'Mickey Mouse', 'Pluto' en
'Oonald Oud' en in 1938 met zijn eerste lang-
speelfilm 'Sneeuwwitje' kreëerde hij grote kas-

• I suksessen.

Cirkuit.
De tekenfilm wordt zo weliswaar de bekend-

ste maar zeker niet de enige vorm van ani-
matiefilm. Poppenfilms, filmswaarin filmnega-
tieven manueel bewerkt worden, door de schil-
derkunst ge'înspireerde werkstukken vinden
hun weg in het drkuit van de
auteursanimatiefilm. Met de opkomst
komputeranimatie lijkt zowat alles mog~
vervaagt de grens jussen allerlei
anlmatie en live-action,
men het bos
Edwin CareIs:
ging. Dodematerie die
terwijl film een reproa~ue
bewegingen. Animatiefiln\ maakl-(le be~ing
uit het niets.
als voor komputeranimatiE
die heel dicht bij live-actio llgg~
Veto: Mogen we een film als' cdr\PnrY'
tot de animatie rekenen?
CareIs: «Dat is pure cnimotle
matie van dingen die allang
ven zijn. Het is ook helemaal nief'nieuW. I1
programma van het Stuc 7it pr~n fi'tmlvnn
Starewicz, het is de
ma en die gaat ook
pelijk korrekte diertjes
zijn dan insekten in
Of dat nu met komputers gebeurt nt'w. ..t nnrnUn
en wat pluche en stoffen,ldat

Vier dagen animatiefilm in het Stuc

IPure komputeranimatie is
nog altijd heel koel en saai"

. ~.~-' ,., '.

NEr is in feite niet zo'n groot verschil tussen Jurossic park en Tiktak. N (foto Karel De Weerdt)

industrie dus ook sneller geïnstitutionaliseerd
werd. Ze hadden hun teoters, hun drkuit, in
Europa ging het veel langer om films die voor
publidteit gebruikt werden of om eenmalige
dinqen.»
Veto: Is het belang en de invloed van Disney hierin
overdreven"?
Carels:~is~as belangrijker als kultuur-
feJl(!tDeeIï'<)áQ_~stiek fenomeen. De fi-

deeenofande-
I1"'Ulle~Il=' aan dan andere

bijvoorbeeld. Hij
ook sterker uitge-

anderzi}$ !misschien ook nog
~en dat het voor
aantrekkeliiker

Veto: De meeste animatie-filmers lijlam momenteel
toch eerder werkzaam in de wereld van reklame en
videoclips dan in de cinema. Krijgen ze hier wel de
mogelijkheid om nieuwe dingen te brengen?
CareIs: «Daar krijgen ze de meeste opdrachten,
het is voor hen een manier van overleven. Vaak
blijft het gelukkig wel mogelijk om de eigen stijl
te bewaren, waar dan enkel het reklame-logo
even bijkomt. Terwijl regisseurs zich meestal
veél meer moeten aanpassen aan een beeldtaal
die al heem in de reklamewereld.»

Kontinue
«Animatie wordt graag en meer en meer ge-

bruikt door MTV,door de reklame omdat het zo
kort en krachtig is.Men gebruikt het als 'breaks'
tussen programma's, voor intro's, logo's. MTV
heeft zo heel veel jonge mensen een kans gege-
ven, door eenmalige opdrachten uit te schrij-

inhn~~Zij steunen de animatiefilm ook op aller;~ gebi~ bijvoorbeeld door kollokwia te spon-
n in het programma dan ook heel
die dankzij MTV kunnen blijven

verderwerkeft. de Quay Brothers bijvoorbeeld.
ook de videoclip van 'Sledge-
Peter Gabriel, iemand die de

rue.uwsteOn~elingen in de animatiefilm op
olgt en er ook een belangrijke stimu-
aeaeve heeft ...

een domein waar de
is.Eenvan de

~atie -programma's op BRTis 'Tik-
abso ut rudimentaire animatie,
eekt e orm sterk aan. Het werkt
~impel principe van fasdnatie

beweging\ objekt! , schaduwen, kleuren,
nrnnt ..rhnnI te vertellen. In

'Tiktak' niet
dingen die

kunnen be~gen en het toch
onmogelijke zichtt,qar makèn. Maar

rudimentaire

van de kinderbelevingswereld, of die zelfs in
filmsvoorvolwassenen niet zo radikaal aan bod
komen. Het is ook een echte Stuc-progràm-
matie, in die zin dat we niet zozeer proberen
animatiefilm an sich te definiëren, maar ge-
woon het open te trekken. Ikheb dan ook gepro-
beerd om elke avond alle stijlen en technieken
aan bod te laten komen zodat er telkens oude
films en de nieuwste films met komputemnl-
matie tussen zitten. Zo krijg je heel ekstreme
stemmingen die elkaar afwisselen en hopelijk
doordat kontinue kontrosttoch blijven boelen.»
Veto: Waarom juist kombinaties van tema's als
'pop en propa9anda' of 'lust en infonnatie'?
Carels: «Het gaat telkens om tema's die kom-
plementair lijken, maar die het volgens mij dan
toch weer niet helemaal blijken te zijn. Tussen
propaganda en populaire kultuur zit er niet zo-
veel verschil, In het ene geval keuren we het af
en in het andere geval appredëren we het. Maar
in feite gaat het om dezelfde techniek die ge-
bruikt wordt om ons te overdonderen, Voor lust
en informatie geldt hetzelfde: we zitten momen-
teel in een soort infotainmenttijdperk waar we
met plezier en liefst heel snel zoveel mogelijk
zappen, zoveel mogelijk beelden konsumeren.
Informatie klinkt heel neutraal, en weinig wel-
lustig terwijl het dat zekerwel is. Lust isdan weer
zodanig opgepept en gestandaardiseerd, dat
het als een informatieprodukt gepresenteerd
wordt. Het programma isook een soort zap-pro-
gramma, zappen tussen stijlen, onderwerpen.»

RekJamewereJd
Veto: fr zitten weini9 Bel9ische films in het pr0-
gramma. Is dat toeval of valt er gewoon weini9
interessants te rapen in eigen land?
CareIs: ..We hebben een traditie van kwaliteit.
We hebben waarschijnlijk meer prijzen gewon-
nen met animatiefilms dan met live-action-
films. Er zijn heel goede animatiescholen in Bel-
gië: in Gent, Sint-Lucas in Brussel. Maar daar-
naast gebeurt er niet veel. Het respekt voor eigen
talent is inderdaad wel een probleem. In Enge-
land bijvoorbeeld wordt er veelmeer gedaan om
.mensen na hun studie echt professioneel te la-
ten werken. Ook de kanalen tussen de kommer-
dële en de auteUISOnimatiefilm zijn er veel rui-
mer. Er is MTV,Channel Four, The British Film
Institute.ln Belgiëiser alleen de reklamewereld.
Wat kan een jonge getalenteerde Belgische
animatiefilmer dan best doen: het land verlaten
en in het buitenland naar mogelijkheden gaan

de\ani~atie~

~ waar tarieven
er wel veel pop- heel moeilijk is

lqngswffilms gemaakt zijn.,. len. Animatiefilms
/..P~lm Ik~relatief zeker meer sne er,maardekijkerraaktdan

een poppenfil gereali- geput. Omhetvoordekijkertweeuurboeie~d=innenaf te stap n van het houden is niet gemakkelijk. Daarom
ca n- lie. Er is een film met plas- ook voor meer dan één tema per
tid~fig n een komputemnimatiefilm zen. We wilden ook tonen hoe aevarieerèl

kopen hiervoor natuurlijk alle animatiefilm kan zijn...
op om voor hen te komen wer- «Wewillen ook aantonen dat het een

sen kunstvorm ismet vaak tema's die

Karen De Pooter

tot vrijday is er telkens een luik van het
kmimatiefilm-programma te bekijken, telkens om

inmnnntip in de agenda.


