
Vori~ ~k woensdogmond stond inAlma 2 het milieu centroaL Ik, 'multikulturelt milieu-happening' heette
'Ekotopia' en u kunt er alles OYerlezen op pagina 3. (foto Katrin VandenBosch)

Blanpain wil sociale zekerheid betalen met extra
BlW-heffing
Doe de armen de krisis betalen

I',i '... • r • 9tbeIde de leanmlt ploleml catbeldsu:cJd:en.
voormalig VU-senator Roger BlanpoJn een alternatieve financie-
ring van de sociale zekerheid voor oan de Belgische pers. Volgens
de medJageUe hoogleraar moeten de arbeIdskosten omlaag.
Daarom stelt hIJ voor de sodaJe biJdrage te vervangen door een
extra 8TW-heffing. Dat zou volgens BlanpoJn niet alleen positieve
gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Het zou ook lelden tot
bestriJding van het zwartwerk. en tot een serieuze vereenvoudiging
van de sodale zekerheid.

~ aantal MIfdoaon niet opgeno-
men In de werkloosheldslj~l"lI. Het
gaat om werklozen zonder recht op
uitkering, werklozen ere een beroeps-
opleiding volgen, deeltilds werken-
den, bruggepensioneerden, oudere
werklozen "dle niet meer werkzee-
kend zlln" en mensen in tewerkstel-
Iingsprogromrna'sofloopboanonder-
brekers. Meer don één mlljcen Belgen
worden op de ëën of cnëere manier
persoonlijk gekonfronreerd met werk-
10000eid. Dat Is ongeveer een vierde
van de aktieve bevolking,

Om het werldOO5heidsprobleem op
te lossen, worden er - bulten een
aantal alternatieve vccrsteüen zoals
het basisinkomen waarbij de band
tunen inkomen én orbeld voUedig
wordt doorbroken - voornamelijk
twee soorten oplossingen voorgesteld:
vennlndering van de loonkost or ar-
beidsherverdeling, Voorstondel"ll van
de eerste oplOSSing vertrekken van de
denkptste datekonomische groet van-
zelf nieuwe werkgelegenheid met zich
mee brengt. Om ekonomisch te grod-
en, moet de konkUITentiekmcht van
onze ondernemIngen echter verbeterd
worden. Dct kan volgens hen enkel
door de loonkost te verlogen, dus doOl'
enerzijds de lonen te bevrieun (van-
door de loonstop die werd afgekon-
digd door de regering Dehaene), en
anderzijds door een verlaging van de

veo-olg op pog. 2

"Werkgelegenheid blijft een voorwerp
van eenhoudende bezorgdheid en
wordt terecht als een, zo niet de, prio-
ritaire doelstelllng van het beleid ln
ons land en In de Europese Unie voer-
o~ld DitwQSookzoopdelKt!Dte
Sociale Top In Kopenhagen.", zo
opent professor Blanpotn zijn voor-
stel. Om tot een verhoging ven de
werkgelegenheid te komen, vraagt de
hoogleroor fleksiblllteit, kreativiteit
en het beheersen van de a.rbeidskost.
Oe uitvlagglng van seeeec-pueree
naar h~ voordeligere Luxembwg be-
vestigt volgens oud·vtJ.senotor men-
pain nog moor eens deanalysedatde
sociale zebrnekhkost op een andere
wijze dient te worden gefinancierd,
willen we niet nog meer jobs naar het
buitenland zien verdwijnen.

de toege\lOegde woorde. Aangezien
deze vertnulksbelasting momenteel
ongeveer 590 miljard per loor cple-
vert, vraagt Blonpaln op zijn minst
een verdubbeling van de BTW. Hoe-
wel dat voorstel afgelopen zondag in
het BRT-programma 'De Zevende
Dag' door Mlo De Vits (ABVV) als
onreollstisch en asoclooi werd be-
stempeld, hield Blanpeln voet bij
stuk.

Ridder
Blanpoin heeft notuwUjk gelijk ah

hll steJtdat de hoge werklOO5beid één
van de belangrijkste problemen van
onze maatsc:bapptl vormt. Ongeveer
500.000 werklozen zijn volledig urt-
kerlngsgerechtigd en terug te vinden
In de officiële werkloosheldstotistie--
ken. Daarnaast wordt nog eens het-Zewn

De 1.250 miljard sectere zeker-
heldsultgoven komen voor tachtig
preeent van de bildragen op arbeid.
Hiervan betalen de werkgevers on~
veer 53 %. Oe overige 27 % ts afkom-
stig van werknemenblldro.gen cUeaf-
gehouden women van de lonen. Die
toestond Is volgens Blanpain niet tee-
ger houdbaar. "Het systeem werkt
zelMmietigend. Omdat de ClIbeid 1.O
duurts, wordthll uitde marktgeprijsd
en worden de resterenee aktieven nog
zwoarderaangeslagen." Blanpain w1I
dan ook dat de potrooale lasten (de
sociale bijdragen die door de werkge--
ven betaald worden) volledig worden
geschrapt. Otplus minus 600 miljard
Belglscbe frank die die momenteel
JomUjks opleve~n, dienen gevonden
tl!worden In de BTW, de belastI.ng op
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Suksesvol optreden van BillGates
in sporthal De Nayer
Microsoftsirkus
gedurendeenke/euren
te gast in Leuven

-
Vortge donderdag kreeg de KU Leuvende grote-baasvan Microsoft
over de vloer voor een lezing over 'Thc Impoct of the Digltal
Revolut1on on Corporat1on's Business'. De informatika-paus gaf
op beminnelijke wijze enkele stereotiepe verholen ten beste overde
toekomstige mogelijkheden, gaf kort antwoord op enkele vragen,
en verliet na een veertigtal minuten het pand. De man die enkele
mln u ten later het nieuwste produkt van de su penniljonair demon-
streerde, toonde op overtuigende wijze aan dat ook hlde toekomst
de zaken af en toe in het honderd zullen lopen.

Ongeveer 2000 mensen weren afge-
zak.tnoarde sporthal De Nayerom de

In levende lij-
de ecnwezî-

" professoren,
!uw5gl1

Zil werden ontvangen in een
futuristisch aandoend dekerven com.
puters en videoschermen die beelden
ven de spreker, computel"llChmnen of
videofilmpjes lieten zien. Er was ook
gezorgd voor een ISDN telefoonver-
binding met de ltampus in Kortrijk
waar men bet hele spektakel recht-
streeks kon volgen, In schril kontrast
echter met de Inzet van al ere teehul-
sche middelen was de slechte ver-
5taanboarbeld van bet bdoog ochter
in de zooJ.

Ambulance
Hoewet de uitnodiging duideliJk

vermeldde dat de bezoeker stipt om
kwart voor drie aanwezIg moest zijn,
kwamen heel wat mensen te laat voor
de inleidende speech van de rektor.
Deze had het uitemard over de kru-
ccïe rol VQfl de Utformatika voor de
komende maotschappeliJke ontwlk·
kelingen Hl ook over Eurospace, een
projekt van de universiteit dat een
neentIe wil bijdragen een de onOOk-
kellng van de derde wereld door al-
daar onderwijs te verstrekken vla set-
telletverblndtng. ue rektor stak zijn
bewondering voor Gates niet onder
steeten of bonken, rui zou naar eigen
zeggen het hoofd hebben gebogen
voor de man ols de zeden en gewoon-
ten van de universiteit dat hadden
toegestaan,

Gates zeil, in ~nyoudig kostuum
gestoken, zag er ontspannen uit. In
Jr.eurigEngelsenopeen tooncUewistte
boeien, bespmk hij wat er op het vlak
van Informatika reeds was verwezen-
lijkt en wot ons nog te wachten staat.
Daarbij vertelde hij weinig nieuws ol
wereldschoklr.t~nds, voomI het belang
van netwerken werd nog eens ekstro
in de verf gezel Vîdeofilmpjes illus-
treerden een aantal toepassingen van

Overlegorgaan tussen stad en student
Het was al langer bekend gemak\: via de pees. Er komt een overlegorgaan tussen het stadsbestuur en de studenten.
Van een offid«!le uitnodiging van Tobback en 00 een de studentenbeweging WQS tot vorige week nog geen sproke.
Nu Isdie uitnodiging dan toch Inde bus van 's Meiemtraat5 gevallen. Hetovenegorgaan tussen stad en studenten
zou de eerste keer samenkomen op 28 moort.

In het overlegorgaan zetelen zevrn studentenvertegenwoordigen: vijf van de universiteit en twee van de Leuvense
hogescholen. Voor de LeUve02 Overkoepelende Studentenorganisatie (toko), de studentenbeweging van de:
KU Leuven, zal er van eJlr.van de vllf raden een vertegenwoordiger zitten. Kringroad, Sportraad. SocIale Rood.
J::u1tuurraoo, en Portuloca zullen de volgende waen dus moeten beslissen wie ze als vertegenwoordigers naor het
overlegorgaan sturen.

Van het stadsbestuur zullen naast burgemeester Tobback ook senepeeen Carl Devlles,Bart Massart, Karin Jiroflée
en laak êreepcets la het overlegorgaan zetelen. earl nevues Is schepen van financiën, kultuur en toerlsme, Bcut
M<Wart ts bevoegd voor ruimtelijke ordening, monumentenzorg. en middenstand. Kçuin IlroHée is de schepen van
sociale zaken, onderwijs, jeugd en ontwlklr.ellng~amenwerklng en laait Brepoels staot in voor grond- en
hu1svestingsbeleid, ekonomIsche eksparule en tewerkstelling.

(JM)

computers in het Jaar 2005 voor wot
betreft onderwijs en geneeskunde.
veerel dat laatste sprak aon: dokters
dte hun diognose al kunnen stellen
terwijl u nog in de cmbulcnce onder-
weg bentnaarspoedgevallen, hetlIjkt
inderdaad een hele vooruitgang. Het
geheel duurde zo'n veertig minuten.en
wQS kwa nivo duidelijk eerder gericht
op de geinteresseerde leek dan op de
spedcllst or !nok. ..

Botsing
De vragen die volgden waren

meestol voorbereid en niet direkt ver-
bijsterend, de kansom eeëén testellen
was beperkt en de antwoorden waren
kort. Niemand bracht Gates's twilfel-
achtige metodes om de konkurrentie
eronder te houden ter spraJr.e, noch
zijn moeilijkheden met de Amert-
kccnse justitie. Ook zijn veelbespro-
ken managementtechnieken en zijn

vwvolg op pcog. 3

BINNENIN

Drugs ,...a. 4-5
legaliseren cf preveni~rrn? Veto
laot deze week verschlUende me-
ningen horen. Beide partijen heb-
ben even weinig te zeggen, maar
wil hadden toch de indruk dat de
dame VÓÓr legalisatie Zich net lets
meer amuseerde. En u zo! ze bin-
nenkort ook nog het parlement In
kunnen stemmen.

Gusta
Het pittige vernaai ven Gusta
~m,eenmmftlveron~
dame uit Kasel-lo die erin slaagt
om z6nderbovengenoemde midde-
len In hogere sferen te geroken. En
hetis vanuit die sferen dotzll de rest
van de werrldbevoLking met ben-
bliksems bestookt.

Manga 10
En wot Zien wil dan, daarboven in
de zevende bemel? Toch geen
:schattige k0:5tschoolmeisjes met gi-
gantische ogen en blonde stacutfes
zeker. Moor helaas: al gauw dui·
ken er allerlei slijmerige tentakeb
op, die vost blijken te Zitten aan af-
stotelijkeovervijanden. Gelukkig Is
bet allemaal moor een 6lmpje 0(
een tekenin~e.

•
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Allel!ze~tI~ kunnen bezorgdwerdenop bet ~esekretariQQt In
de 's Meienstraat 5, 3000 Leuven.
Oe brteven moeten ~kklng hebben op inVeto bebcmdelde ooderwerpm
of op Leuvense (studenten)aktual!telt. Anonieme brieven komen nooit in
aoomeTklng: de schrijver moet steeds Doom, studiejaar en adres bekendmc-
km. Slechts uitzonderlijk. en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kun-
Dm ze w~IQten worden in Veto.
Brieven die langer-zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen,

wot overeen komt met :tI,S getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden
in pnncpe Ingekort. Oe redaktie behoudt zich het recht voor brieven md te
plaatsen.

Ithaka
Ik vind het artikel over Ithako een
slecht artikel. Veto gebrulkt een toon-
~e woar Ik ongemakkelijk ven word.
Ik heb geen zin om er In detail op In te
gaan moor het komt er op neer dot
Veto een gedachtengoed aanhangt
dat ervan uit goot dat Door kunst kij-
ken of met kunst In kontakt komen,
een oblektlve-erbaar gegeven is waar-
bij de kijkend! Ik (en zijn ofhoor nor-
men. voorkennis en el~n betekenis-
geving) geen rol speelt.

Veto
'5 Meiersstraat 5

3000 Leuven
Ir 016/22.44.38
1'1016/22.01.03
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lthckc vond i.k dit Jaar bijzonder
geslaagd. Natuurlijk zaten er dingen
bijdie Ikveergeen geld Inmijn direkte
nabijheid zou willen aren. zoab er ook
dingen waren die mij nu, een week
later, nog bezig houden; maardat zet
mij er niet toe aan mijn gevoel bil die
k.unstwerken te veralgemenen. Waar
haalt Veto het idee vandaan dat zf]
zouden weten wat 'de wandelaoc', 'de
geinteresseerde student' en 'het pu-
bliek' ervan vond? In de loop van een
[eer kom ik zelden of nooit In kontakt
met beeldende kunst. Ithaka brocht
mi! er dichter bij. De manier waarop
zedatdoen is voor mij wel degelijk een
nieuwe, andere en ongewone Ybleop
het kijken noar kunst. Het pseudokri-
tisc.he toontje van het ort1kelrtaat in
schril kontrust met wat ik op 2 maart
beleefd beb.

êrcm Petrens

Medica
Wil waren aangenoom WItQSt toen
Medica in Veto 22 aan bod kwam In
verband met de stageproblematlek..
Helaas sloeg die stemming prn, toen
we uw analyse lazen. Een kort over-
zicht
I.Vooraf een korrektie van de ver-

ouderde gegevens die u per wrgissing
van MedJca kreeg. Er zIJn dit jaar
respektievelijk 64, 42 en 25 studenten
geselekteerd voor diverse landen,
Zuid-Afrika en Zuld-An'lertka. Ook
zijn de buitenkinders niet vermeld, die
allen vier maand stage mogen lopen
in hun eigen land. Het totaal aantal
meenden In het buitenland (zonder
Iond VOD herkomst) ligt trouvms b0-
ven de 'mat:slmumnorm' ven 10%.
2. De Erasmusplaatsen worden

aangeboden binnen een uitgebreide
Ujn. weer ze wegens de beurzen zeer
in trek zijn. Oe ziekenhuLten die van
de lijst zijn geschrapt (onder andere
ook Erasmus.zi.ekrnhuizen) zijn ge.
weerd omwille van slechte ervarin-
gen. niet om plaats te ruImen voor
tresmus.
3. Het is niet [utst dat de Fakulteit

het aantal buitenlandse stages beo
perkt om Gasthuisberg te kunnen vul-
len met goedkope krachten. Integen.

·Met hd huiäge ontwa'p werd 00Il dur
mankmlentenmholpm. ~ vugodering
zddan ook het /kht op~n. De sokkm
1'QlI~rbodigeWetmschappcnzuIJm
vanaf dnd md op hd st.bttarloat
mtrijgboar djn in drit kleuren (zwart,
rozeen~n).

03. Adjektitven bij titels van
opIdcfin9ond<nld'"
-Prol PtobIanenthuis stelt zich wogen bij
denaamvmmdering WIl'! htt vak van
prof. MrdiageiI ·Studie van de lakvioor.
Dit IKlrdt nu "Grondige stucJr van de
laÁ'lliOOl'. Deze tOMltging zou voIgms
prof. P'robIfmenthui.s wggtrmndat
and!rtoplddingondoddm hun ob/<'"
_uoppmlo/cJdgbosfUdam
-Prof. Mffiiageil ~gt ät ~rmoeden
en steU bovmdltn dat prof. Problemen-
thuis de titel van zijn vak beter zoo
\o'erandertnin -Totaal averbodJge
inlddingtot htt.smousja.ssen-, wat

verder kunnen werken. Werkgroep
Stages lost daarnQast ook een aantal
praktiKhe beslommeringen op, SQ-
men met het stogesekretartaat, alleen
schreeuwen we dat niet zomaar van
de daken.
6. Erwerd wel degelijk.één konlr.rect

resultaat bereikt op de 'louter infor·
mcueve 'I/ergadertng'metde unlvml-
teit. Vanaf volgend jaar zullen de
beursstudenten niet plotseling als
'peedetstuëeet' gekatlliogileerd wor-
den (en een kleinere beun Ia1Jgen).

Katrien xeppens,
Algem~n Stagekapitein

Mlchlel Danneels,
Stagekapitein tnveee londen

mdr. Ook wJ; waren aangenaam ~rJWl

volgens hem dewoarhdd m«r ruht
"",dam
-HimJP W}lgtmiverhitte dishJs.sÎf!
WO<Ubij prof. M<dWg<ü prof.
ProtMmmthuis mi "inkontim:nte
blaaskaak.met errktiq>roblmlm"

""""I.
·Hetvoorstd'lWlprof. kntiemand-
optmiti.sterieom de zaak te torum aan
hel ~krrefCom.s~rdl doorde
~rln9 op txJooyelach onthaald.
·Ujtein~lljk bduit dt-Yf'rgadering om
eerrwe'*groep op te richten dk zich lal
bm'idrn cwer« opportuniteit YOI1 htt
toeI«gen van adjektievm QIlIl de titels
I<v!"'''''g<ndeopieidingondenJd,,,,
..Alelodologîe von het spebrlijden",
• Eti.schebe:st:hotr.ting van piJaarlijsten
enpaMddeuftn", "Grondslagen van
htt~mtoffelzQljm"en
"Verydjjkm~ studievan~
hoIzypolqm '" h""Y'1dfy'.

04.Roodvroag enmt:chidingen

-Otvoonitta dedt mttk tfQt hij voorde
ttMelste Ira l't!rgelm is uitnodigfl9OJ
te sturen rKlQTrk anUtenten en de
""""'tm
-Prof. Bijnadoodvraogtofunog
toa.stje.s met kovioar zijn. Allecn de
champagnt blij/d 1109 't'OOfTDCljg. De
vtrgOdering beslist om het budget \0'001'
ck omlijsting van vttyocrringtn te'
mhogm "

PmnantnteOndcnrij.sAmtmWie
Ombodi9'W"~
Vagaderin9 Z/3!9S

Aanwrzig: prol L MediogdI
fvoorziffer), prof. S. Bijnadood, prof. G.
Prob/emrnthuis, prof. D.
Kenfianancbptminislerie, prof./.
'k V~gvierkDnlmijnvottenoonmijn-
onderwijlOpdrocht (notulist).

Verontschuldigd: niemand.
~li9: alle twi.stenten, alle studenten.l

o J . Gomkmrin9 van denotu/Ol van
2/11i5

02. GoedItzurin9 sokken

-Or IIOOI"Zittanam in~aJrn hrl
initiatief om een paar soIdm te ralm
ontwerpen dat dierut .kan d:len als
rdatiegeschmkvoordefaladtdt
Overbodige Weferur:hoppen.&n eerder
WJOtye.ste/dontwflpwtrd doorde
myaderin91't'1'V!'01'pt' doorhet kousen
betrof die het been lol knJemoy~
bedekten en waarop bmT_ndien hd logo
van de fakulteit schedwa.s afgebeeld. AW

deel, over twee jaar staat geen enkele
stagiair nog In het UZ.
•. De evulUQtlefonnull~n dan:.!e-

dereen heeft de zidoenhuisficbes ge-
durende vier weken kunnen inzien.
De pl!fS90nlijke evaluatiefonnl1Üel'en
worden nauwelijks ingevuld door de
derde dokkers. Daar proberen we nu
letsaan te doen. Hetls ons dw nu nog
onmogel11kom daaruit relevante ge-
gevens te puren. Met vermelde ek-
sessee wordt overigens wel degelijk
rektnlng gehouden.
S. "Zelfs de ondernemingsdrang

ven Medica IIlkt niet echt groot". Pro-
fes.sorMas5Cheleinvroeg ons om ob-
jektlvering van de klachten. Daartoe
heeft Medica een verplichte sociale
enquête opgesteld voor volgend jaar
zodat we met konkreet sljrermateraal

tom tilt werr ems een lezusbrid van
Medica Inde busvooden, endan nog nlrt
«71$ oveT het grlJntlkdljlu! ondtJwtrp.
Onu stemming sl~ hdOOJ niet om.
Veto h«ft namdiJk naaT aanleiding van
hd llIfikd O'IIUde stogepwblematide!-
tdja ~tn gl"had mtt IIrrttgm·
woordigeTs WlIJ Medea. De zn lIr1SChll-
Itndt punten die u aanhoalt djn stuk
voor stuk zokrn die wij uit dit bron vern0-
men hebbe'n. 0( zijn kiten ~ ~ ,xJ'SO--
nm. en nog ol"Kkrt bronnen. blijkbaar
niff M motite woord VOI1dm te vmnd-
dm. Ookhet bestoon \I01l Jtogl"kopitdns
is om II1t"rmd genoeg roet ra Of!' gek0-
men, loot sloan dol wij noor u door·
lo'eI'Wet.m werden. Moor geen paniek. U
mag uw ~e yon hel w:rhool gerust
eens van ons dok komen sduuuwen.
Goede voalt.

B/anpain
VU'o'oIg van pag. I

sociale zekerbeîdsbîjdragen van de
wetkgewfS. Het hoeft niet te verwon-
deren dat vooral de werkgeversorga.
nisaties voorstander zijn van deze
denkpiste.
Dat een wrlaging van de sociale

zekemeidsbifdragen niet eonder meer
kan, is vooriedereen dUidelijk.Hetziet
er meer-enmeerneer uit dot de sociale
bijdragen de kost van de sociale zeker-
beid in de toekomst amper zullen kun-
nen dragen. Een ~nzijdige verlaging
van die bijdragen is dan ook uit den
boze, maar een hervorming van de
sociale zekerheid dringt zich wet op.
De VLDkwam vorig jaar bij monde
van Dirk. Van Mechelen en Pterre Che-
valier al aandraven met een voorstel
tot prtvutizertnq van de scdcte zeker-
heid.ln hetvoorstelzou de Individuele
burger voor de kosten - die boven-
dien hoger zouden liggen dan In het
huidige stelsel - moeten opdraaien.
Het werd door de andere partijen dan
ook unanlem verworpen.

Voet
Anderen denken de werkgevers.

bijdragen te kunnen verlagen via al-
ternatieve finandering5konalen. Zo
wordt al een tijd gedacht DOneen ge-
deeltelijke finandering van de sodale
zekerheid via een energle- of CO,-
toks. Die taks gaat in feite uit van een
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gezondprindpe: de kwaal moet bij de
wortel bestreden worden. Het voorstel
werpt een dam op tegen de toene-
mende automatizering die het aantal
arbeidsplaatsen steeds maar doet in-
krimpen: menselijke energie (arbeid)
wordt goedkoper gemaakt door het
gebruik van kunnmatige energie te
belasten. De energietaks zou echter
alleen Europees ingevoerd kunnen
worden en wordt zelfsdan door veten
onhaalbaar geacht.

Waanzin
Een ander denk.spoor dat wel eens

gevolgd wordt Is een belasting op
kapitaalopbrengsten. Dit houdt echo
ter het gevaar van kapltnal.vlucht in
en moet dus ook op zijn minst ture-
pees gebeuren. Verder wordt nog ge.
dacht aan een bijkomende Inkomens-
belasting. De BelgLschebelnstîngdruk
Is echter al tamelijk hoog. Dat de beo
volklng zo'n maatregel de volgende
verkJezlngen zou afstruffen. Is boven-
dien voor Iedereen duidelijk.
Een vierde mogelijkheid ligt dus in

het verhogen van de BTW.Het voor-
stel van 81anpaln Is niet nieuw maar
werd tot voor kort door iedereen als
onrealistisch beschouwd aangezien
een stijging van de BTW·voeten de
prijzen van de predakten te sterk zou-
den doen alWilken van het Europese
gemiddelde. Blanpain stelt echter dat
bet eindresultaat hetzelfde blijft. Oe
BTW-wrhoging zou dankzij de lag~
personeelskosten gekompenseerd
""orden door een verlaging van de
basisprijs ekskluslef BTW. Door bet

voorstel wordt de Import duurder en
de eksport goedkoper.
Oe financieel Ekcncrntache Tijd

vroeg Henri 8ogQert, de baas van het
Planburo en ekspert Inzake ctremc-
ueve financiering van de sodale ze-
kerheid, naar een reaktie. Volgens
'8ogaert zou de hogm- prijs voor Inge.
voerde prcx1ukten twee ongewenste
eûekten hebben. Enerzijdsworden die
produkten duurder voor de Belgische
konsument eb zal die dus meer ge-
neigd zijn om zijn aankopen in het
buitenland te doen. Anderzijds heeft
die prijsstijging ook een stijging van
het indebsijfer en dus ven de lonen
tot gevolg. De beruchte videuze sickel
dus. Het Planburo onderzocht enkele
jaren geleden de effektenvan een wel-
iswaar kleinere cltemcneve finande·
ring van de sociale zekerheid. Oe et-
fekten op de tewerkstelling waren er
wel op korte termijn maar bleven erg
beperkt.

Duaal
Dat sluit perfekt aan bij de visie die

mensen als Rlcardo Petrenc van de
klub van uecbcn verkondigen: het
heeft geen zin om aan de wawuln
van de konkurrentiewedJ.oop mee te
doen. De effelcten van de testenver-
laging zijn Immers slechts merkbaar
tot de konkurrent dezelfdemoatn!ge·
len Invoert. Op tenn.fJn leidt de wed-
loop enkel tot sociale afbraak.
Het valt trouwens te betwijfelen of

Belgi!!dezelfdeweg op wilau de Vere-
nigde Staten. waar ook premier
Dehaene zo graag m~ dweept. In de

VSkomen er voorlopig banen blj-de
komende 15-20 jaar zullen in de VS
echter naar :schatting 25 miljoen jobs
verloren gaan - maar het In-
komensnivo ven de gemiddelde Ame-
rikaan is sinds '89 wel gedaald met
7 %. Er is dan ook een duale meet-
schappi( ontstaan waarbij het mlnl-
mumloon In de industrie momenteel
nog slechts 4,25 dollar per uur be-
draagt. Minder dan In 196B.

littocht
Vermindering van de loonlast. met

de bijbehorende opflakkering van de
ekonomie als gevolg, mi. op termijn
dus helemaal niet zoveel jobs opleve-
ren als Blanpaln het wel voorstelt.
Ook nu komt de Belgische werkloos·
held, ondanks een sterke ekcnc-
mlsche groei, trouwens nog steeds op
een hoger peil terecht. In liln publika.
tie 'Oe negen nullen van lerend
Vlaanderen' die vorig jaar verscheen,
stelde Blanpain het zelfnoqi "ZlM!e1is
zeker dat zelfs indien de loonlast bij
ons met vijftien procent of zelfs meer
wordt verlicht de uittocht van beo
paalde jobs daardoor niet zal worden
afgeremd." Die "bepaalde lobs" wor-
den voornamelijk uitgevoerd door
laaggeschoolden. BIJeen verhoging
van de BTWlijken dan ook slechts de
wertgevers en de gelukkigen met werk
wel.te voren. De anderen krijgen enkel
een hogere levensduurte voorgescho-
teld. Smakelijk.

Peter Van Rompaey



Gates
'Ift"IIOlg van pog. 1

wel b~lsneUeverwezenlîjkin9 VCUlde
AmerlcQl1 urecm bleven onbespro-."'.Er volgde een kleine pauze wccnn
Gates onder poUtie-eskorte naar zijn
volg!nde afspraak vmrok. Veel men-
sen hadden daarmee blijkbaar ge-
noeg gezien wanl een groot deer van
het publiek verliet de zaal. Ondertus-
sen werd alles In ~reedheid gebracht
voor een demonstratie van het nieuwe
produkt van Microsoft, Windows 95.
Dit toetste systeem heeft een proble-
motisc.he ontwikkelingsgeKhiedenls
achter de Ng. Verschillende keren

moest de relecse erven worden uitge-
steld omdat iets bleek. te neperen.
Maar die roryen zouden nu achter de
rug zijn en de meest recente proef-
versie kon dan ook worden vccrçe-
stetd.

De man die Gates's plaats innam
bleek de sjarme en het charisma van
zijn grote bacs te ontberen, evenals
zijn aksentloos Engels trouwens. De
demonstratie zelf ~ eerst te kam-
pen met enkele kleine mankementen
(filmple1 die stopten en menu's die
niet naar beneden kwamen) om ten-
slotte helemaal de mist In te gaan: het
hele systeem crashte, tot hiluritelt von
bet nog resterende publiek, Ook deze
paus bleek helemaal niet onfeilbaar
te zijn.

Al~xander Witpas

Vakbonden in de jaren negentig

Kruisvaarders van de
demokratie
..

(foto Karel De WeerdV

Ziln de vakbonden in krlsls of zijn ze belangrijker don ooit? Zeker
ls dat de vertegenwoordiging van werknemers in bedrijven en de
rol van de vakbonden inde politiek aan herziening toe zijn. Vanuit
allerlei hoeken wordt de betekenis en de werking van de syndikale
orga.n1saties in vraag gesteld. Inhet boek 'Hier komen de delegees',
uitgegeven doo! Epo, worden de vakbondsmllitanten zèlf aan het
woord gelaten.

Aan de hand van persoonlijke qetul-
gtnwen van vak.bondsafgevaaIdig-
den wordt Ing~gaan op tema 's als
arbeidsverhoudingen, syndikale de-
mokratie, krisbmaatregelen, racisme
bij a~iders en de[Qelllke meer. Oe
vakbond wordt geprofil~rd als een
krachtige antifruclstbche tegenstra-
tegle In een tijd van gelatenheid en
pessimisme tegenover de opkomst
van ekstreem-rechts.
In de strijd tegen het globaal plan

van eind '93 toonden de Belgische ar-
beiders in een gem~nschappelijk
vakbondsfront een strijdbaarheid die
deed denken oan de grote algemene
stakingen van de laren vijftig en zes-
tig. De regering wou krisismaat-
regelen doorvoeren die de daling van
het konkurrentlevermogen tegen zou-
den gaan. Een strakkere loonpolitiek,
arbeidsherverdeling en een herzie-
ning van de sociale zekerheid waren
er enkele van. Oe reaktie van de werk-
nemers was hevig, maar de vakbon-
den twijfelden. Poul Labro, ABVV-af-

gevaarWgde bij Philips vertelt "Vijf
dagen hebben de arbeiders ons ge-
volgd, daarna heeft de top van de
twee vakbonden de aktie laten dood-
bloeden. Ik vind die geschiedenis van
het afblazen van de akties een echte
ramp, omdat wij numeerdan ooit een
strijdbare vakbond nodig hebben."

Belgisch?
De cktïes in Boel tonen de vakbond

weer als een strijdbare beweging. Oe
nabijheid van de syndikale verkiezin-
gen, die ever twee maanden gehou-
den zullen worden. plaatst de vakbon-
den trouwens opnieuw in de schijn-
werpers. Oe bundel 'Hier komen de
delegees' wil de strijdbaarheid van de
vakbondsmilItanten en de rol van de
vakbeweging in deze veronderende
maatschappij In de verf zenen.
Vakbondsafgevoardlgden van ver-

schillende strekkingen en uit verschil-
lende sektoren worden aan bet woord
gelaten. Zo doet Maallr.e Seghen, ex-

'Multikulturele Milieuhappening' in Alma 2
Ekotopia: hetslaapverwekkende
eiland
Vorige week woensdag vond in Almo 2 het "eerste interaktief
MWeudebat" plaats. Oe 'stuwende krocht' achter het hele gebeu-
ren waren de Leuvense Genoe~veren1g1ng, Acco en verschillende
geëngageerde organisaties als Ster (Studenten tegen Racisme),
Groezel, Jong Agalev en de 11.1l.1l-studenten. Oe titel van het
debat, 'Ekotoptc', was veelbelovend. temeer daar de Vlaamse mi-
nister van leefmilieu, Norbert de Betseller. één van de genodJgde
panelleden was. Een probleempje met een Vloamse CVP-kollega
verhinderde hem echter te komen opdagen.

Gftloeg b, zoals ze zelf zeggen, "een
onafhankelijk Groen longerennet-
wert dat In Vlaanderen zo'n twintig
afdelingen telt. Vanuit een sociale,
ekologlsche, basisdemokratlsche en
gl'W1!ldloze invalshoek willen zij wer-

• ken en nadenken over een andere
mens- en miUeuvriendelijke samenle-
ving". Woensdagavond was vrij
groots opgevat, zoals blijkt uit de
nieuwsbrief van ~noeg. Het moest
een multikulturele milieubappenlng
worden, waar de bezoekers op een
'krectteve manier' in aanraking kon-
den komen met de verschillende DS-
pekten van Genoeg.
Het programma bestong uit twee

delen. Tijdens het eerste geáeelte, van
zes tot negen. werd aan verschillende
organisaties de mogelijkheid gegeven Om twintig na negen, na nog een
zichzelf voor te stellen en werden er laatste nummer op bet 'fret' podium'
verschillende milieuproblemen en dathet~hoorvan de toehoorders nog
nieuwe initiatieven aangekaart, eens grondig op de proef stelde, kon
waaronder Velo (VeUig en Ekologisch hetdebet elndelJjk beginnen. Door de
in Leuven Op de fiets). Er werden ver- . wb die zich die middag voorgedaan
schillende standjes opgezet In de hod in de Vlaamse Regering was ml-
aparte eetw.w van Alma 2. Het moet ntster De Batselier echter uitgenodigd
echter gezegd: bet geheel deed nogal in het televisiemagazine Ter Zake.
doods en saai aan en het valt te he- Aangezien hij niet beschikt over de
twijfelenormen opdiemanierstuden- gave van bllolr.ode kwam z'n kabinet-
ten wwm Ir.rijgt voor de millewaak. sief, Van Melkebeke, In ziln plaats.

De aangekondigde 'te gekke cartoon-
voontelllng' was het slordige resul-
taat van knip-, kopieer- en plakwerk.
Van humor was nauwelijks sproke.
Om alle A1ma-bezoekers In staat te

stellen de 'echte' müteu-sfeer op te
snuiven werd er een speciale vegetari-
sche Genoeg-schotel geserveerd en
wcsereen 'ëee-podrum' opgesteld. De
muziek, als men het zo al mag noe-
men, die op het publiek werd gelost,
was nauwelijks te genieten. En buiten
wat oorpijn kan men rustig verender-
stellen dat de toehoorders niets Q(Ul

deze m Uleusensibiliseringskampagne
overgehouden hebben.

Pîjn

Andere genodigden waren Michel
Vondenbosch (Gala), Luc acreé
(Agalev-volksvertegenwoordiger) en
Leon Pierco (VLD-volksvertegenwoor.
diger).ln een eerste gedeelte werd aan
Michel Vondenbosch de gelegenheid
gegeven om zijn organisatie voor te
stellen. Deze kans liet hij, zoals we dat
van hem gewoon zlln, niet onbenut
In een tweede gedeelte werd aan de

overigltdrie kandidaten de kans gege-
ven het woord te voeren. Van Melkl"
beke was duidelijk In zijn element. Hij
kon een" hele waslijst resvïtcten voor-
leggsn van het beleid ven minister De
Batstiier. De twee andere panelleden
stompten enkel open deuren in en
slaagden er dus niet in de aandacht
van het slaped_ge.publiek vast te hou-
den. .

bepaald. Oe rol van de vakbonden In
Beigif' is dan ook erg belangrijk. Vol-
gens een onderzoek naar de voor-
noarrute beslultvormers in België In
de peetede '89-'90 bekleedt: ACV-voor-
zitter Willy Pelrens de elfde plaats.
"Natuurlijk doet een vakbond aan
politiek. Als we dat niet deden, wat
was er dan ooit terechtgekomen van
algemeen stemrecht, van de sociale
zekerheid, van de demokrotlsering
van het onderwii~? Wij moeten aan
politiek doen om ook de werknemers-
belangen te laten meetellen", zegt
~nt~.
Naast het overleg op mukronivo,

dat reeds overvloedig bestudeerd werd
deerbinnen- en bunentcndse sociolo-
gen en polltikologen is er het overleg
op mikronivo, binnen de bedrijven.
Bedrijfsraden, direktie en vakbond
hebben daarin elk hun plaats die
vQStgelegd Is In de KAO's, de koliek-
tïeve urbeidscvereenkcmsten die het
resultaat zlln ven het overleg op
mekrenivo. Deze werden tot nu toe
veel mlnderonderzodJt. 'Hier komen
de deleqees" Iseen goede poging om de
diskussie over de cktuete spanningen
in de syndlkcle wereld te openen. Zo
wordt door êëctnce Gi1lisduidelijk ge·
maokt dat ze werd afgedankt wegens
beer syndikale opvattingen en haar
rol in de akties tegen het globaal plan.

Spanningen
Jn verschillende getuigenissen

wordt gereageerd tegen het participa-
tief management: Door 'teamwork'
en 'kwallteJl'lkringen' wil de bedrijfs-
leiding de arbeiders betrekken bij de
verhoging van het rendement.
[ceques cuämct, ABW-afgevaardig-
de in de Volkswagenfabriek van Vorst,
veroordeelt het als een strategie van
de direktie om het strijdsyndikalisme
het zwijgen op te leggen: "de direktie
wil werknemers en vakbonden betrek-
ken in een bedrijfskultuUI, zodat er
een sfeer ontstaat waar de bedrijfs-
doelstellingen van de direktie aan-
vccrd worden. ~
Een ander diskussiepunt dat in het

boek uitvoerig aan bod komt, Is de
demokratisering binnen de vakbon-
den zelf. Danny Pcuwels, ex-ABVV-
gedelegeercleopde Boelwerfln Temse:
"Het vertrouwen veronderstelt dat er
demokratie heerst, dat je door de
mannen verkezen wordt. Afgevaar-

Melk
Alle goede wil van de organisatoren

ten spijt, kan men moeilijk stellen dat
dit een geslaagd debat was. Dat von-
den bUjkbaar ook de toehoorders. Op
het einde van het debat bleek het pu-
bliek gehalveerd. Organisatorisch
schortte er heel wat. Het gekozen te-
ma, 'm!lleu', was veel te breed. Men
had beter een specifiek probleem ge-
kozen (de milieuproblematiek is daar
grootgenoeg voor), wawdoorde kan-
didaten hun uiteenzetting hadden
kunnen toespitsen op één Item. En nu
de veridezingskoorts stijgt, beperkten
de panelleden zich duidelijk tot het
debiteren van partijpolitieke slogans
en het zichzelf op de borst kioppen
voor groene realisaties.

Annemie Deckx.

dlgden die worden aangesteld kun-
nen dat volgeru mil niet hebben."
Jn de getulgl'llWen wordt ook Inge-

gaan op de ideologische keuzes van de
vakbonden. "'Meer realisme or meer
ideologie?". Is de vraag. Men pleit
vooreen duidelJjke rnaatschappijvisle
die een kritische beoordeling van het
kapitalisme inhoudt en een brede kijk
heeft op cktuele problemen. Ray-
mond Vanderlooy, LSC-afgevaardig-
de bij de Generale Bank, Hasselt Mik
ben ook sterk bezig met bet vraagstuk
van de ontwikkeHngsamenwerking,
de Noord-Zuidverhoudingen, en de
OOst-Westverhoudingen. Want heel
de ekonomische politiek is aUang,
geen nationale zaak cueen meer, ze
heeft een Internationale dimensie. ~

Verhaal
Verschillende keren wordt de vnk-

bond afgeschilderd als stuwdam te-
gen radsme en teseisme. Toch is er
volgens Ludo Segers, vckbonds-
afgevaardigde bij Nutrtcic ook een
~schrik voor reeisme bij eigen leden,
waardoor ze zich niet echt durven en-
gageren in Hand in Hand." Opmerke-
lijk ts dat enkele van de gedelegeerden
die hun verhaal doen in dit boek
Spanjaarden of Italianen zijn, moor
dat er geen Marokkaanse of Turkse
delegees bij zijn. Of bestaan die (nog)
niet?

Sarbora Van Hoestenberqhe
'I/iukomen deddegen' iJ ui/gegeven bij
Epo onda redaktie VQIl Ion Vandepufle
en Serge DeruefCe.

Wenst u
een thesis

met
!Yektopj;eoi

ACV·afgevaardigde bil Sabena het
verneer van haar ontslag en het ver-
zet dat de vakbond enegen organi-
seerde. Antonlo Cocdolo, Italiaanse
hoofddelegee bij Coterpillar in Cosse-
lies geeft zijn bedenkingen over de
krachtsverhoudingen tussen dearbel-
ders en de patroon en gaat In op de
diskussie over het participatief mana-
gement en de konsurrentre. De getui-
genissen van twee-enveertig afge-
vaardigden werden samengebracht
deerjan vcndeputre, licentiaat socio-
logie, en Serge Deruette, assistent aan
de ULB. Het is hel resultaat van een
echt Belgi5Chonderzoeksteam, datzo-
wel Vlaamse, Waalse, als Spaanse en
Italiaanse gedelegeerden hun ver-
haal laat doen.

vckbondscfqevcordlqden lelden
vergaderingen, organiseren akties en
formuleren standpunten die aan de
basis op de a.lgemene vergaderingen
voorgelegd worden. Een gedelegeerde
zal soms zijn standpunten moeten
korrigeren ten opzichte van de werk-
nemers. Maar ook met de top ven de
vakbond kan hij van meningve"rschil-
ten. Dat komt doordat de top dikwijls
gedirigeerd wordt door mensen die
nauwe banden hebben met de par-
tijen.
In de hedendaagse welvaartsmaat-

schappij zijn politiek en ekonomie
immers sterk verbonden. Politieke be-
slbslngen bepalen de ekonomie en
Industriëlen en bankiers hebben hun
invloed op de besluitvorming. Die
verwevenheid vormt de grondslag
van de Belgische overlegbesluitvor-
ming die men 'neo-korporatisme'
noemt. Het sociaal-ekonomIsch be-
leid wordt hoofdzakeUjk. bepaald door
een gekanaliseerd overleg russen de
voornaamste vertegenwoordigende
organisaties, waaronder de vakbon-
den, en de politieke overheid. De be-
langrijkste organisaties die deelne-
men aan datoverleg zijn het Verbond
van Belgische ondernemingen (VBO),
het Algemeen Kristelijk Vakverbond
(ACV) en het Algemeen Belgisch Vak-
verbond (ABVV).

Basis
De arbeidsverhoudingen, dle wed-

debepalingen, syndlkale delegatie,
ondememinguaden, veiligheid en
hygiëne, arbeidsduur en vakantie
omvatten, worden door dot overleg

••• I016/48.19.36
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De geboorte van een nieuwe partij

~ordterbinnenkort
geblowd inhet Parlement?
Terwijl de Leuvense preventiedienst trots hcnr nieuwe anti-
drugskampagne aOD de pers voorstelt, worden elders in dit land
plannen gesmeed om de legalisatie van softdrugs te verwezenlij-
ken. DeBeIglscheConnabisConsumenten Bond (8CCB)bestcctnu
ongeveer twee maanden en heeft als enig doel "de Legalisatievan
wiet en shit" Oenise Aerts, de voorzitster van de Bond, legt in
voortreffeUJk 'Antwccrps' uit dat ze "heer vrijheid" desnoods in
hel parlement wil afdwingen. DeDeCD komt dus op !het de netto-
nale verkiezingen.

Denise Aerts Is van bij de oprichting
op 9 december voorzitster ven de
Belgische Cannabis Consumenten
Bond. Ze 15veertig jaaren moedervan
twee dochters van vijftien en zestien.
Belden hebben volgens haar ook be-
wustvoorhetblowengekozen. Denise
is het beu om op het toilet te kruipen
en stiekem een jolntfe op te steken. Bij
de damp van een kop koffie en een
10int vertelt ze ons over het eetsteen
ven "den bond". Een soms nogal on-
samenhangende uitleg, maar dat zal
wel aan het ochtendlijke uur gelegen
hebben.
Denise AeltS: -Hoe de bond onstaan
is? Hé, ben je er ct één aan het rollen?-

Veto: Nee, oer, gewoon em sigaretje.
Aerts: -De bond Is geboren uit een
zwaar gevoel van onmacht, de frus-
tratie van geen rechten te hebben.
Weet je, politici beslissen alles vocrje.
Er schiet voor ons bijna niets meer
over. Op een bepaald moment begon
ik me cf te vragen wie nu eigenlijk de
krimineel Is. Volgens sommigen ben!k
dat omdat Ik rook, terwijl zij regels en
reglementen opleggen die elgenllfk
helemaal niet gewenst zijn. Ik ben
toen noor Tuur Van wenendeet. de
ombudsman van Antwerpen, gestapt
maar hij zei me: "Luister, met al het-
geen je me hier komt vertellen. kan ik
me echt niet bezighouden. DatzitaUe-
maal In de megaliteit."

Toen heb ik maar mXlr De MolQetl
getreJd en die hebben me doorge-
stuurd noor HighUfe (Nederlands
hasjiesjmagazine, nvdr). Oe mensen
van HlghUfe hebben me voortreffelijk
opgevangen. Ze hebben uren met mij
gebabbeld en daarmee werd het ge-
voel dat Ik effektief zelf iets moest
gaan doen steviger en steviger. Ik
dachta!tijd: ikgaaUém vechten, voor
mezelf, en dat Is dus niet mogelijk. [k
zou volgens Van Wa[Jendael enkel le-
gaal softdrugs kunnen gebruiken uls
Ik me kompleet gek zou laten verklc-
ren. Dan kan [k in één ofandere medi-
sche dienst gaan blowen. Dot is na-
tuurlijk de bedoeling niet en dus ben ik
maar begonnen met een bond.·

lidkaart
Veto: lIad u dan ailclS( gehud met de
politir?
AeltS: -Nee. helemaal niet. Oe enige
keer dat de politie hier een mijn deur
stond was nadat ze een meisje van
vijftien faarhadden opgepakt. Ze had
vier of vijf lidkaarten van de bond op
zak en ze vroegen of Ik het nonnaal
vond dat iemand van vijftien jaar met

..... _ •• I .. ~r-ISAIGON FOLLUVY IV.<
door Michel van Deusselaere
regie: Rob de Kuiper
Rob de Kuiper vervlecht een verslag
van een recente reis naar Vietnam
mei Grahom Greene's roman The
Quiet American ...
Door de razendknappe. ogen-
schijnlijk eenvoudige man ier waarop
Micl1el van Doosselaere de toneel-
tekst speelt, is het een leepzuivere
voorstelling geworden. Niet \Iaak zijn
de grenzen tussen verleden en heden
en lussen de personages en de acteur
zo praebug doorzichtig als in deze
verteümg. Hel is the ater in optima
farm a. (De Volkskrant)

THEATER MAlPERTUUS
(Redingenstraat 4)
21 - 22 - 23 maart om 20.00 u
Res. 016/22.21.13
Studentenprijs 250 Bef

4 vdo,loorgong 21 rlr. 25 dd. 20 moa"

Veto: HUt.'probeert u uw doebldüng, dt
~j(Jtit I'Un cannabis, te bereiktn?
Aerts: .Ik denk dat de beste manier is
zoveel mogelijk van je te laten horen,
de mensen zodanig te informeren dat
ook de gewone mens die geen gebrui-
ker is een besef krijgt van wat ccnnc-
bis eigenlijk is. Cannabis Is niet alleen
de shit en de wiet die gerookt wordt.
Cannabis betekent ook stof, papier,
schoonheidsprodukten, olie van de
fijnste kwaliteit. Het heeft zelfs cott
een heel volkdoenoverleven. een volk
dat kompleet geteerd heeft op de
zaadjes die ze op allerlei manieren
verwerkten: als meel, olie, enzovoort .•

"Hier in België is
geen kloten. niks. Ne-
derland. Moeten wij
nu altijd onze buren
gaan spijzen?" -
Veto: Op welk manier willen juUie«
beIIolldng don infOfflle~n?
Aerts: «Door erover te spreken, door
een krent uit te geven, door acveet
mogelijk manifestatin en feesten te
organiseren, door te proberen de blo-
wen bijeen te k.rijgen zodanig dat die
mensen zichzelfook uiten en Q,Ilderen
aantrekken. We proberen zoveel mo-
gelijk 'het woord' Ie v~k1en."

Veto: De bJijde boodschop ,du$. Wrlke
aklies doel u dan konkreel ?
Aerts: -Ik ga onder andere een voor-
lichtingsdag organiseren voor perte-
mentsleden. politici, Industriëlen en
leden van de boerenbond. Niemand
kan een goed oordeel vellen wanneer
hij niet goed weet waarover het goot.
Ik vind dat die mensen recht hebben
op een deftige voorlichting VOOf ze
gaan beslissen of er nu kan gelegali.
seerd worden o{ ntet.-

Wiettoer

ons nih uitgeleide tot aan de grens.'"

Langharig
Veto: Werten junk .samen md andere
arganiJOlles?
Aerts_: ..Ja (loont ons em hele lijst. van
\lf!renigingen w(uirondä ir em ountol
Eljn die ook de legalisafit WlII harddrugs
wUIen), het is wet heel moeilijk om
kontakten te leggeD met dokters, ad-
vokaten, psychologen en politie. Zij
blowen ook. Ze willen dan wel per-
soonlijk met mij praten en komen er
ook allemaal veer uit moor verder
gaat het niet. Ze hebben allemaal
schrik voor hun ccrrtëre. tr ts zelh een
advokaat bij wiens vader rechter is.
Die heeft schrik voor wat zijn vader er
lOU ven denken. Het is wel spijtig
want dat soort mensen hebben we
nodig. Het beeld dat de mensen van
druggebruikers hebben is dat het
langharig werkschuw tuig is. Maar ze
zien niet de veders en de moeders met
een normate job en een nonnaal ge-
zin,.

Veto: Julliedoen noareigen zeggen aan
een bewusfmakingspolilleJc.. Wijzen jullie
ook op deeventuel .. schodtüjke gevolgen
van softdrugsgebruik?
Aerts: ..Er zijn geen gevolgen. Wat
heeft Iedereen toch met gevolgen?
Heb je al Iemand zien dood vallen? Je
komt wel In een roes natuurlijk. leder-
een heeft: toch recht op een roes, op
een vlucht uit de mentscheppij .•

Velo: Dut 'rtchl op roes' EaJje enkel pe-
IWek kunrlt'n afdwingen. Zijn er ol kon-
lak/en met poJiCicf?
Aerts: ..Ik wip af en toe het Europees
parlement binnen en ga langs alle
deuren om onze gazetlen af te geven
en te laten horendatereen bond is. De
bedoeling Is dat ik van alle partijen te
weten kom hoe ze nu juist tegenover
ons staan. Stel dat wij messeet op hen
stemmen, hoeveel zetels kunnen wil
dan bijwinnen. Pas vanaf het mo-
ment dat wij zo een Vij{entwintig tot
dertig zetels hebben, gaan wij een
stem krijgen binnen het parlement.
Nu luistert er nog niemand naar ons,
WI1 zijn met zo'n minderheid do.t wij
helemaal niet opvallen. Niemand wil
voor ons opkomen bulten Vem Duo,
Frans tcere, Eddy Boutmens (alten
Agalev, twdr), [ecn-Plerre Van Rossem
en minister Vande Lanotte die ook al
toegegeven heeft dat hij een drug·
verleden heeft_

~Tegen het einde van het jaar zou ik
de legalisatie ven softdrugs graag ge-
realiseerd zien. Daarom zeg ik dan
ook tegen de boeren: "Plant. boeren,
we verueeen weer een seizoen." Al is

(foto tucie Van Getwn)Plant boeren plant

het maar de gewone hennep. Ik krijg
hier een vroag van een bedrijf voor
een veste levering henneppaplet.
Waar moet Ik daar In gexisnaam mee
naartoe. Hierin België Is geen kloten,
niks. Nederland. Moeten wij nu altijd
onze buren gaan spijzen?

Tomaten
Veto: SleI dat de legalisalle erkomt.l1Ut.'
moet die don geJMÜS«rd worden? Moet
de cannabis dCUI in de supetmartI lig.
ym?
AeltS: «Nee, nee. Dot Iedereen maar
voorziduelf en de buren kweekt zoals
met $Ia en tomaten .•

Veto: Niet iedertm hern em tuin. Moel
cannabis dan in caffeeshops vtrkochf
worden? Die louden hel harddrugge-
bruik bevorderen.

,uill
Hoe wiet of hasj gebruiken

lil\' '

veto. Semiet u op die manier niet stet>ds
cku/(degroqJ IIOn mensen, diegenen die
tach al~tander lijn van de legalisalle
van soltdrugs?
Aerts: ..Nee, toch niet. Ik denk dat er
niet veel mensen zijn die weten dat
onze allereerste jeans uit hennepstof
bestond, dat de allereerste bijbels op
henneppapier werden geschreven.
Hoe denk je dat het komt dat die bij.
bels zo mooi versierd waren. Je gaat
mil loch niel vertellen dat die paters

kaart~n van de Can~Qbisoo,:,d op zak de toppen van de cannabis wegsme·
rondliep. Ik zei hen: Ja, dctts de nor: ten, ze hebben die nodig gehad om
n:aalste zaak van de wereld want zil ZO'n mooie missalen te mcxen.c
die weten waarwij om vechten, zullen .
het met ons eens zijn. Daar staat geen Veto: Hel gaat dus roet oUf!'enom hel
leeftijd op. Iedereen leert op zijn ma- blowen?
ment.Hetkomtmoaralshelrifpisom Aerts: ..Nee, als Ik u moet zeggen
te komen en als dot kind op vijftien al· waarom er een bond is don lol ik dat
kaarten wil verkopen en beseft wat er als volgt samenvatten: ze noemen folj
aan de hand is, proficiat. Dan is ze er een krimineel omdat ik zeg dat ik rech-
vroeg bij.". tenhebalsmens,omdatikzegdatalle

softdrugs vrij moeten zijn. Laat toch
iedereen doen wat hij wil zolang hij
maar geen andere mensen schaodt.
Iedereen moet maar een beetje ver-
stand hebben en het gebruik zelf pro-
beren te ~Ien naargelang zijn le-
ven. Ik moet naar een coffeeshop om
een lichte roes te kunnen krijgen maar
boven het pertemeneerhet ministerie
Is ergens een restaurant waar alleen
mtmsters en parlementairen binnen
mogen. Als je daarvoor de deur staat
en binnen kijkt dan zie Ie niks dan
flessen harddope staan (sterke dronk,
nvdr). Dan vraag ik me toch af wie er
nu eigenlijk krimineel Is. Ik vraag
henneppepter. papier waar pompen
van kunnen gemaakt worden. Zij zeg-
gen: "kap maar weer een bos", terwijl
hennep elk jaar opnieuw groeit._

.Wij zijn vorig weekend met een
luxebus op wiettoer geweest naar Am-
sterdam. Agalev is ons toen bij het
vertrek komen uitzwaaien. Eigenlijk
ging het niet echt zo. We stonden aan
hel station VQn Berchem en hun bus
stond daar ook geparkeerd om te ver-
trekken naar Doel. Agalev ging er be-
togen, Bij het tellen van de mensen zei
ik hen: "Wie we daar hebben, kamer-
lid Dua en senator Loze. Dat Vind ik
nu sympatiek dat [e ons komt uit-
wuiven." Welja Ik had wat geblowd.
Ik zag die daar ineens staan en dacht
'wow' .•

.Maar het grappigste gebeurde
toen we bijna aan de Nederlandse
grens waren. Ik zag daar zo'n doet en
dacht van ja die hoort hier toch niet
thuis. Die pcsrzc toch niet ln dit gezel-
schap. Hij zocht ook mei niemand
kontakt. Ik stapdaar eens naar toe en
vraag:" 1101".zijde goahieragenüjkopde-
bus lertehlgekomm, \Oiaiemand die da'
ge kmI ofvia de gC1let.~8leek dat een
Deen te zijn dle op de ambassade In
8runel overnacht had. Hij glng mee
betogen naar Doel. Ik zei: "Dun zilte
gaa up de..-ertieerde bus .• Dat was toch
weer prachtig van Agalev, ze deden
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weken om vijftienduizend handteke-
ningen te verzamelen die gelegalI-
seerd moeten worden op bet gemeen-
tehuis. Als iedereen van de bond er
voor is, waarom met, dan k.unnen we
het misschien halen. Er zijn dan nc-
tuurlijk veel meer mogelijkheden. Stel
dat we een plaats krijgen In hetperte-
ment. Don is de bond in een keergefi-
nanderd en dan nog wel door de stoat
zelf. Het is misschien wel een goed
idee. Drie weken Dog maar. Dmk je
dat dat zou lukken? Willen we
vijftienduizend stemmen bl1eensprok-
kelen, don moeten we mei veel tege.
lijk bezig zijn .•

Velo: HUt.'Ve'd /e«n Mbbm jullie?
Aerb: -Bijna duizend Ieden.»
Veto: ALs irt/er lid vijftien Sfemmen bij-
eensprokkelt, dan ben je er al.
Aerts: -tn er zijn nog veel blowen die
etereens weten dat wij besteen. Ja, Ik
bel naar De Morgen (belt noarDeMcx-
gen en duarna naai hel Belang 1'U/1 llm-
oorgmel de mededeüng dal ue-éripartii
begint), Ik. zal ook eens naar Van
gcssem bellen en vragen of hij me de
formulieren doorstuurt. Van Rossem
ken ik nog van vroeger. Met hem heb
ik al samen in het parlement ge-
blowd .•

Veto: In de Vertnigde Stoten zijn er al
liemaJlen jartn organisaties aktie(lIOCJr
de legaliJUCie van $oItdrugs. Het Is er nag
lteed> mef loegelaten. Heb( u dan gem
schrik dut u ook een jarenlange strijd
wnder Vffl resultaat tegemUt.'tgaar?
Aerts: -Heterncct niet. Ik ga boel blij-
ven schoppen, rommelen en hetgeen
waarmee ik bezig ben opdrijven. Bel-
gië heeft zijn handen vol met proble-
men over het leger. AgU5ta, Afrika,
Bosnië. Als wij hier in België boel
schoppen en wij blijven boel schop.
pen dan moeten ze vroeg of laat van
ons af. Dan zeggen ze: "Godverdcm-
me, daar hebt ge die zeikers weer" en
het gaat dan alleen maar om een
stomme cannabisplant .•

Veto: Ik denk dal we aak maar eens van
die stomme cunnabisplant gaan proe."",.

los Leun
Peter Van Rompaey

Lente
"Ihe cnswer myfriend isblowing ln

the wind." Op 21 maart viert men In
het Leuvense stadspark het beqln van
de lente meteen gigantisch lentefeest.
Vanaf 18.00 u begint een multlkul-
turele happening met optredens van
een Gentse reggaeband en earl Soete-
wey and friends.

RECHT OP ROES ,I.
VOOR IEDEREEN *
(tekening uit Her Blad van BCCB}

AeltS: -Het mag in coffeeshops ver-
kocht worden als die ook drank verko-
pen, maar niet aUeen In de eerree-
'shops want dan zitten we weer in dat
hoekje waar we uitkomen. Ik denk
niet dat coffeeshops het harddrugge-
bruik doen toenemen. Het enige wat
er gebeurt, I.s dat je de blowen afzon-
dert. Op het moment dat je legaliseert,
worden de harddopen ook afgezon-
derd van btowers.s

Veto: Van de grolt politieke partijen is
enkel Agoll:I' YOCXlegalisatie. Waarom
beyinnen jume nu de verldezingen IoOOr
de deur staan ulf geen poIiliekt partij?
Hel EOU mis.schien sukses kunnen heb-
ben . .K1Jkmoarnoarwat ermet VonRas-
sem is gtbeurd.
Aerts: ..Als je ziet wat die politici er nu
van maken, wat moet Ik daar dan
gaan doen?

Veto: Gewoon één punt: IegaJisofie.
AeltS: ..Hoeveel tijd heb ik nog? Drie



Nieuwe drugspreventiekampagne
in de Leuvense Horeka

Weerbaarheid in
sloganvorm:
justsayno
Op tien maart ging in een dertigtal Leuvense kafees, jeugdhu1zen,
rakbcus en danclngs een nieuwe sensibWseringskampa9'le van
start. Het in het oog springende logo op affiches en t-shirts is een
kleurrljke, spiraalvormige slang. De boodschap bil het prentje b
eerder beperkt: "JUST SAY NO ... ORUGSssss". Net als bij de reeds
gevoerde XTC-preventiekampagne Is het de bedoeling jongeren
weerbaarder te maken tegen (Wegale) drugs.

Her u niet de eerste keer dat de stede-
lijke prtVentiedlenst op dat vlak nauw
samenwerkt met de Leuvense hcreka.
terder werden er al Informatie- en
vonnlngsprogramma's voor kafee-
uitbaters ~rganiseerd. werd er een
'ertkode' opgesteld (u herinnert zich
ongetwijfeld de bierviltjes), en liet men
de reeds vermelde XTC-kompagne los
op bet Leuvense dandngpubllek.
Daarbij beperkte men zlch niet tothet
drugprobleem maar kwam bijvoor-
beeld ook het nacbtlawQQi en het
ebe.JSid drinken ter sprake.
De sameowmong was voor belde

pertijen zeer bevrMigend en daarom
werd er met dit nieuwe projekt verder
gegaan op de ingeslagen weg. Men
ko.n bij een dergelijk initiatief altijd
een overvloed aan kritische vrogen
stellen, op het muggeziftedge af. En
dat is niet erg, zolang er maar goede
antwoorden veemonden ziln. Voor
dat jactste gingen we te rode bij Wim
vcndenbroeck (koördinator preven-
tiedienst) en Oanlello. Descamps (pre-
ventiewerkster).

Veto: OVer wot lOOt drugproblmn heb-
ben wc hd tw6'?
Wim Vandenbroeck: -Het is in leder
geval een probleem dat zich modIIjk
laat analyseren. We ziJn natuurlijk
.8'I'Ul kijkm. .QQjU hct.ba.dl.LklMu:c,
5l~, ~l VQtl de polItie
als van justitie, maardan zit Ie PV's te
tellen en daar kom Ie niet veel verder
mee want die sijfers g!'Yen enkel weer
wat er geregistreerd wordt. We zijn
dan gaan proten met bevoorrechte
getulgen, sleutelfiguren, en andere
organisaties die zich bezig houden
met preventie In Leuven en we hebben
gemerkt dat er nood WQS aan een spe-
dflekeaanpok van een aantal proble-
men In de horeka .•
-cm meer zicht te krijgen op de pro-

blematiek hadden we er ook aan ge-
dacht om een spreekuur te organi*
ren waar mensen met hun drug-
verwante problemen naartoe kunnen
noppen. Het zou ook handig zijn als
we software In huls zouden hebben
waarmee we aan krimlnallteitsana-
Iyse zouden kunnen doen. Nu moet
dat allemaal manueel gebeuren en
daar kruipt veel tijd In. 't Is ook een
kwestie van prioriteiten: ik ben een
groot voorstander von meer onder-
zoek maar we blijven tenslotte een
preventledlenst en geen studiedienst,s

Veto: Op basis JoIo'I'laMltl hebt u don ge-
kozen WIOr deze OOIIpok!
Vondenbroeck: -zecls ik ol zet, op
basis van gesprekken met bevoor-
rechte getuigen, mensen van de uni-
versiteit,. zaaluitbaters, mensen uit de
hcrekc zeiL. Het ts onze taak om op
een pragmatische mooier te werken
rand lokale noden._
DanieUa Ofoscamps: .We netden ook
vost dat de vorige kampogue, rond
XTC, goed WQ.S oangeslogen bij het
publiek. Er kwamen vragen om dat
soortakties uitte breiden naar andere
drugs toe, voorel de jongeren zelfven-
den dat heet zinvol. Ook. de uitboters
zelf wilden blijven meewerken aan
drugspre~ntie, mb.schlenook wetcm
een goe-de beurt te maken bij de politie
en de rijkswacht en zo~\l~te
vermijden ...

Roken
..Mooi meegenomen ïs ook dat we

door deze werkwijze orqanlsctoren
van fuiven over de vloer krijgen die
materiaal komen halen, en dat we ze
zo kunnen warm maken om ook op
andere vlokken samen te weden. Zo-
dat ze niet aUeen wat affiches ophan-
gen, maar ook uiteindelijk op orgoru-.*""~
Veto: lil kan rrn' ~eDm dot hd logo
l1!'er OO1ltrekkelijk iS voor jOn~ ~
dmJjds zou hd me ookmet Io't'Ibazm dot
.sommigen er een glmmkll I'WJ zouden
maJem om met die t-mlts aan re gaan
blO'It'en.lIoc goot u de effektiviteit l'(l1I uw
Iwmpagnc rrn'ten?
Vl1Iuienb~k: -Dct heb je natuur-
lijk met elke senslbUlseringskampog.
ne. Hoe kan teweren of al die kampog-
nes tegen roken echt hebben bijgedra-
~n tot een verlaging ven bet wmtal
rokers ..."
Veto: Er ïs inderdaad aangeloond dat
dat waarschijnlijk niet zoveel uithoa/{.
Vandenbroeck: -Jn ieder gevat is er
een dUidelijke mentaliteitswijziging
bij de herekamensen en daar is het
hem om te doen. Ze zijn er meer en
meer van OV1!!rtuigd dot ze zelf leb
kunnen doen aan de problemen en
met deze kampagne tenden ee ook
een duideUJke boodschap naar hun
klanten. Om dat te evalueren hebben
we een stuurgroep waarin alle par-
tijen vertegenwoordigd zijn. En ook de

INFO-AVOND VOOR AFSTUDERENDEN

• werken in loondienst
• starten met een zelfstandig beroep
• kinderbijslag
• ziekteverzekering
• werk(loos)
• jaarlijkse vakantie
· jobstudent
• fiscaliteit
- sociaal statuut verder studeren
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goede samenwerking zelfis niet cebe-
langrijk..

Veto: Uwboodschopbeperkrzichrottm
nega~ slogan. Er wordt gem ondu-
scheid gtmaakt tu.urn son- en hard-
dTU95, en men moet zich blijkbaar vooro1
geen vragrn stellen noor hd WOQItItn van
hd Io't'tbod, of wot men dan wri In de
pIoofs kan doen.
Vandenbroedc .'t Is indemaad een
slogan, dot is tegeUjkertijd een sterkte
en een zwakte, datgeerik toe; maar je
~cht toch niet dat we een affiche
ultbren~n waarop een heel traktaat
stoot geschreven. Vergeet ook niet dat
er nog andere Initiatieven lopen, in
scholen, In jeugdhulzen, waar men
geen slogans gebruikt moor Infcrmc-
tre. Bovendien gaat het om de weer-
baarheid ven jongeren, het 'nee' kun-
nen zeggen, sociale vaQrdlghed.en,
dat is toch niet echt leb negatiefs?-

Veto: Mag ik daaruit afleiden dal u het
niet ery vindt dat ccn jongere drugs ge-
bruikt, als hij moor In staal is om nee te
zeggen als hij dof rou wlllm?
Descamps: ..Ik kan me inderdaad
voerstellen dat er een groep van drug-
gebruikers bestaat die die besllsslng
bewust en zonder sodale druk heeft

genomen. Ik denk niet dat dot een
probleem ls._
VculClenbroeck: .Daonood zijn na-
tuurlijk boeiende diskussles mogelijk
en ik ben altijd bereid om cloarover te
praten. Ook wat betreft legaliserIng:
ü zïede pro's en kontro's Indatdebot,
maar Ik heb niet de pretentie om daar-
omtrent de enige echte waorheld In
pachtte hebben. Datlkdoarovergeen
afgeronde visie heb, belet meook niet
om hierop het lokale vlak pragmatl·
sche initiatieven te nemen die, zoals Ik
al zei, voldoen aan een nood. Het is
ook niet omdat je drugs Iegoliseertdat
de problemen verdwijnen, datlijktme
nogal naïef._

Negatief
Veto: Dan zou men alvast de kwaliteit
kurmen kontrolrll'n en voed onge/ulc.ken
w:rmljden. Bovendien komt een grote
groep meer in problemen door ten slmf-
mhrmij~ reaktie don door he' elgen-
lij~druggebruik.
Vandenbroeck: .Men moet het niet
altil d voorstellen alsof elke maatregel,
elk initiatief een vonn van verdoken
repressie is ten opzichte van de drug-
gebruiker. Ik ken kollega's (ik zou er

mLsschlen beter geen IUchtbaarheld
aan geven) diede beslissing om drugs
tenemen volledig aan de penoon zelf
overlaten, dot is toch een enorme
keuzevrijheid die daar wordt gebo-
den._

Veto: Daarbij blijft dt gdwikrrtoch wel
~rgeltvt:nJ aan de willekeur van de
hulpmiencndt iruranrie. Als me vrijheid
hem niet wordt gtbodm kan hij 1% rKr-
gtns afdwingen.
Vo.ndenbroeck: •Tja ... (enkele se-
konden stilte) Ooar kon ik niks aan
vercederen. Sommigen zeggen don
weerdat polttioneei optreden juist ver-
doken problemen aan het licht
brengt, bijvoorbeeld wanneer ouders
zich niet bewust zijn van het drugge·
brulk van hun kind. Moor ik geef toe
dat het wel komplexeris don dot. En Ik
weet ook wel dat het drugspreeleem
niet op dit nivo kan worden opgelost,
dol m$ daarvoor moet werken aan
een hulsvesting5beleld, een tewers-
stellin9Sbeleld enzovoort, en wij wer-
ken 00):, samen met de instanties die
zich dOonnee bezighouden. Maar een
fundamentele oplossing voor hetpro-
bleem is als'oqtbltie voor een preven-
tied.îenst gewoon te hoog geg~pen."

Alexander Wltpas

De Preventiedienst van de stad Leuven heeft een brochure gepubll-
ccerd die enkele prakt1sche tipswil geven voor het organiseren van
fuiven .' Party Tbne' iseen goede handleiding voor mensen die voor
de eerste keer gekonfronteerd worden met de organLsatie van een
fuif of die niemand hebben die hen de ervaring kan doorgeven.
MOClI'voor de studenten die wel al iets dergelijks in elkaar gebokst
hebben, staat er niet veel meer in dan een eentel overbodige of
nutteloze richtlijnen die toch niemand volgt.

met de auteursrechten. De schrifte-
lijke aanVTUQQdaarvoor moet mm-
stens tien dagen op voorhand binnen
zijn. Als men verder nog reglementair
wil blijven, Is er ook een tapvergun-
nIng nodig. OIe kan verkregen worden
bij de dlenst.Horeka VOD de politie. De
brochure raadt ook aan om voor een
verzekering Burgerlijke Aansprake.
lijkheid te zorgen en te kijken of de
brandverzekering ven de zaal in orde
u.
Ook handig is een !Ijst van aan-

plukpleetsen. waar affiches vrij ge-
plakt mogen worden, Interessant om
weten Is verder dat affiches niet ge-
drukt mogen worden In zwcutop wit of
zwart op geel. Die eerste kleuren zijn
voorbehouden voor de overheid, de
tweede voor notarissen. Vrij von zegel
zijn enkel die affiches die aankondi-
gingen zijn van ~publlekevergaderln-
gen met een vormend doel of propa-
ganda vooreen politieke, filosofische,
~ligieuze of kulturele mcnuestcne."
Affiches met fublldtelt kunnen nooit
vrij van zege zijn. Volgens kommis-
saris leenders van de Leuvense politie
worden regelmotIg processen verbaal
over affiches opgrneld. Na een korte
rondvraag blijkt echter dot de meeste
grote Leuvense kringen de laatste fa-

Infobrochure over de organisatie van fuiven

'Party Time': Uhebt meer macht
dan u dacht

ren geen problemen geh~d hebben
met uffichesdle niet reglementair wa-
ren.
Het tweede deel van het boekje

heeft het dan over de fuif zelf. Daarin
staan vooral maatregelen die ieder-
een met een beetje gezond verstond
ook wel kan verzinnen. Het zorgen
V(X)rmedewerken; die een oogje in het
zeil houden, bijvoorbeeld. terwel. "De
medewerkers drinken geen alkoho-
Irsche dronken. Ze moeten nuchter
zijn als.er leb zou gebeuren." Erls ook
een cpert Item in de brochure over
druggebruik op fuiven. De preventie-
dienst raadt aan om kampognemate·
naai te gebruiken om de fulfgangers te
senstbnseren. De dienst verhuurt of
verkoopt zelf t-shirts, affiches en fol-
dm.

Vermoeden
Opmerkelijk is dat blijkt datorgoni.

seteren zelf druggebrulke~ mogen
oppakken die ze op heterdeed kun-
nen betrappen. "Volgens de wetopde
voorlopige hechtenis mag men bij
elke op heterdaad ywtgestelde mis-
daad of wanbedrIjfbewarende maat-
regelen treffen die tot gevolg zullen
hebben dat een verdachte benomen
wordt van zijn vrijheid op komen en
goon. ~ Er zijn wel een aantal voor-
waarden aan verbonden. 'Er moet di-
rekt aangifte gedaan worden bij rijks-
wacht of politie, men mag niet afgaan
op vermoedens of beweringen en de
'arresteren de' mag geen bovenmat1ge
dwong gebruiken. Het Is maar dat u
het weet.

Henk Dheedene
De brochurr 'Party nme' is te Io't'rluijgen
op Ik Prrvcntied/cnst, B«IIhandel-
stmaf 9. Td 21.19.94.
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Zo naat er te lezen dat portiers geen
bevoegdheid hebben om mensen te
fourneren aan de ingang. Maarer kan
altijd om toe:lating gevroogcl worden,
volgens de brochure. "Er dient bij
fouilleringen ook een vrouwaanwezig
te zijn. Wees alert voor allerlei kwet-
sende veerwerpen (Injektie naalden,
mesjes, enz.). Men moet wel cppassea
voor elke vonn van racisme. Fouille-
ren vroagt tenslotte een zekere tech-
nlek om het veilig te kunnen doen."
SchrIkdus niet als u vol~ndeweek In
de uëc na vriendelijk verzoek met uw
benen gespreid en uw honden tegen
de muur mag gaan staan.

Kleine Aula
St. Michielsstraat 6
3000 Leuven

Benen
Oe brochure bestaat uittwee delen:

'Wat doen we voor0t7' en 'De fuIfzelf.
Voorofmoeten ervccrat een paar cd-
mïnntrctreve zaken afgehandeld
worden. Vooafdit laar kan ude belas-
ting op fuiven vermijden door twee
weken op voorhand een aoovtuQg-
fonnuller In te dlenen op het stad-
semtanaat. Als u dot niet doet. dan
kan u een belasting van 5000 fmnk
aan uw been gesmeerd krijgen.
Daarnaa5t ls er het overbekende

Sabam, de organisatie die begaan is



ben zewelct naarngemaokt. Ze won-
nen onder andere de publieksprijs op
het Leidse ccbcretfestivcl en op
Humorologie te Marke. Hun program-
ma 'Oefeningen' zoekt het in de slap-
stîck-trudltie.
Andere minder bekende namen op

de affiche zijn het Zwevend Genoot-
schap, die met twee verschillende pro-
gramma's zowel zo.terdug en zondag
aantreden, Poppe en vermcercke,
twee ecsecbre downs die goed met
taal overweg kunnen en het duo
Naessens-Desrnet, die liederen van
Karnagurko brengen (zie ook achter-
pc;Igina).

Balk
Om het publiek warm te kunnen

maken voor deze groepen zlln er dan
de 'meer bekende' namen van Wolter
Boeie, VUile Mong en zijn Vieze Cas-
ten, Bloedend Harten Kommil Foo. Oe
mannen van 'Morgen Maandag'
brengen een mengvonn van muziek,
kabaret en mime en gebrulk'en daar-
voor een plank. Ze zagen een vreet,
scheven een gitaar en schuren een
stem en wiUen zo eeer 'cabaret met
splinters' maken.

Krokodil
Oe twee geschUte zong.ers en de pia-

nist van 810edend Hort doen bet met
de pathos van de volkse smwtlap. Er
wordt gespeeld met het sentiment en
visuele humor moetdesotir. nogver--
sterken. Zo moet bUJken dat een loch
en een traan niet ver van elkaar lig-
gen en do.t een smartlap even mooi
kan zijn als een goed chanson. Het
nieuweprogmmmavanWalter8aele
1.5 een verzameling van sketch~ die
een geheel vonnen dank.z:ij de over-
koepelende en zoalvullende aanwe-
zigheid van sjwmemnger Tony Turbo.

Donderdagavond

Humoristiek: nieuw kabaretfestival in Leuven

Vlaanderen kan weerlachen
namelijk haar zelfgekre;!erde Super- wamt Humoristiek zo in één ldap het
stars. grootste bumorfest:iva1 van Vlaande-

ren. We zullen zien. En hopelijk. 10-
Kabaret chen.

Volgend weekend kan er gelachen worden in Leuven. In de
Mlnnepoort en de Stadschouwburg loopt dan 'Humoristiek', een
humorfestival dat dit jaar voor het eerst wordt georganiseerd. Met
de titel 'Het plezier van België' Is het de bedoeling dat het Vlaamse
kobaretleven gepromoot wordt. Naast nieuwe en relatief onbe-
kende talenten staan op de affiche onder andere Kommll Foo en
Vuile Mong en de Vieze Gasten.

Buiten Ge-ert Hoste of de uitgebluste
Urbanus 111 ken maarweinig Vlaamse
kcbcretjers In eigen land enige faam
te hebben. Vlaanderen kijkt, wet hu-
mor betreft, nog altijd op naar grote
broer Nederland. Het nieuwe tesnvct
wil tonen dat dot niet nodig is. Er is bij
ons talent genoeg in voorraad maar
dat talent komt niet aan de ook. 'Hu-
moristlek' wil daar tets aan doen.

Ei
Volgensdeorganisotoren tsbet eetrs

zo dat vele Vlaamse kabereners veel
spitsvondiger zijn dan hun Neder-
landse tegenhangers. Wel moeten ze
het met veel minder doen: geen subsi-
dies, weinig belangstelling In de pers
en dus ook weinig publiek. De grote
kulturele centra gaan gewoon door
met het programmeren van de grote
Nederlandse namen, terwijl onze
noorderburen stilaan zelf het jonge
Belgische talent aan het ontdekken
zijn. Dat talent is vooral aantrekkelijk
door de verfrissende aanpak. Geen
traditionele 'stand-up ccmedrcns'
meer, maar kabaretlers die een grote
aandacht hebben vccr het vtsuele. En
bij mensen 01.5 Walter Boele en Mong
ncsseet die bet traditionele trouw bUI-
ven, worden mime, mimiek. en geba-
ren heel belangrijke aspekten.

Splinter
'un oeuf is unceur 1.5 zo'n groepdie
nu toe vooml In het buitenland

gewertt heeft en skrt op hel visuele
gericht is. Akrobatische dansen, een
boeiend scrnogrofuch konsept en ab-
surde humor bepclen hun 1IOOrSte1-
Hng 'Antarctica 1998'. In hun
dcnsvcorstelllng zit trouwens een
ek.ologbcbe boodschap verweven.
Ook Kamelot is niet echt bekend In
Vlaanderen. In het cnbaredand heb-

Henk Dheedene
Het festival wil echt werk mcken

van de promotie van het blnnenland-
Op Humoristiek zal de p~tatie se kabom. WaarxhJjnUjk. wordt Hu-

van de versebinende groepen in han- moristiek In een nantal aflewrtngen
den zijn van StorTV. Op een reuzen- op de vïccmse televisie uitgezonden
scherm wordt in aJoude showbizz stijl en ook met de Nederlandse televisie
het verioop van het Cestivalweeltend lopenonderhandelingen.Ook.voorde
aan het publiek meeqedeeld. Het he- kontinuiteJt Is al gezorgd: volgend
d!ndaags televisieklimaat wordt jaar komt het restivaJ er opnieuw, en
deermee duchtig op de korrel geno- dan wel onder de titel 'Cape Cama-
men:StarTVplaatsttegenoverdeBV's vctercr. Volgens de organisatoren

Humori.sUek loopl op zolm:bg 24 moatt
in eh MinntpOOff lI0II0(19.00 u meI hd
Zwervend Gotoofxhap, Bloedmd Holf.
Wolte-r Bode-, lCamdol en de- Viat" Gas-
ten, en op 2S maalt in de Stod.schouw·
bOrg WJlI(J( 18.00 u met het Zwevend
Gmoolschop, p~ en Vrnnarrcu, Un
rJe-u( is un «Ilf, N~ns-De Smet en
KommU Foo. Voor meer inlichtingen tel.
20.28.03.

Saigon follow me

(fotrJ joris Docx)

Russische roulette - Het zjjn niet alleen filologen die: komedie spelen. ~ 21 en 22 maart stoot een groep
redlrstudrnten in de spotlights van Aula Pie:terDe Somer met het toneelstuk 'De zelfmoordenaar' van de: Rus
Nikolaj Erdman. frdman schreefhet stuk in 1928 als protest tegen het toenmalige Stalinistische bewind, frdman
wiJde: met 'De zelfmoordenaar ~groepm bekritizeren. Ten eerste keurt hij de houding 1IWZ de ldeinburgerij of.
Die verlangt \<'Olgens Erdman noor de toestand WlJJ voor de m'OIutie en is in wezen koningsgezind gebl~. Ze
wil dan ook nid erkennen dat de toestand inRusland wezenliik veranderd is. Doomoost richt Erdman zijn kritiek.
rot de heersers van het nieuwe regime: de buroIcroren die het partiiregime KJmIe7J.

Het stuk. WI:JQIVJ niet minderdan drie-€1ltwinrigakteurs meespelen, draait rond de werk.bze Semjon. Het gerucht
dar Semjon"teltinoord gaat plegen, vormt de aanzet tot vfiftragf-komlsche bedrijvm waarbij een revolver, een
berworst en een doodskist de beslissende rol spelen. Oe akteurs hebben er in samenspraak met de regisseur voor
gekozen de originele veThaalsrrukruur ztweeI mogelijk te bewarm. De grappm werden niet OOTIgepastaan de
Belgische situatie, wal niet wegneemt dat het met de toekomst van de VRG-akteurs wel eens dezelfde weg zou
kunnen opgaan als met dievan Semjon. "Cl1de:r1ussm stijgtbij ons de spanning, de handen worden klam van het
angstzweet, ~ nachten wonIm korter. TeItstw:rstrooideidwordt meedogenloosafgestraft mereen koele bUk van
de regisseur. Volgende wedt moet er immen een perfdd stuk worden opgevoerd. Fouten worden dan batrnft met
de kogel", aldus de VRG-akteurs.

(PV<)
Wilt het eerste schot wH lossen, spoedt zich noor het VRG-sekrttariaat om een kaartje voor 'De zellTnoordenaar'.
Kaarten kosten 150/200 ft in YOOf"Yefkoopen 200/250 ft aan de kassa. Het stuk vindt plaats op dinsdag en
woensdag 21 en 22 maart in Aula PiererDe Samer, re/Jcens om 20.00 u.

(hd)

l~nndl.l",n .. l"nlaan I"j. JOOO Le u v e n

Tijdens de "Wilde Lea"-toqn~ vnn de 81auwe Maandag Compagnie
vernam Michel Van Deusselaere op een middag dat zijn vcëer qestcrven
WIlS. De voorstelling van 's avonds kon niet worden afgelast en Van
Dousselaere speelde mee. Dit voorval zorgde er voor dat de akteur-regis-
seur de relativiteit van het toneel inzag en na de toernee een tweetal jaar
van de Vlaamse podia verdween. Nu is bij terug met 'Saigon toUow me' In
een regie van Rob de Kuiper. De monoloog is geselekteerd voor bet
KunstenfestivaJ in Brussel.
Het stuk 1.5 een mengeling van realiteit en fantasie: het is vooreen deel

gebaseerd op "tbe Qulet Amertcan' van Groham ereene en voor een deel
op de reële ervaringen van de Kuiper zelf. Het is niet duidelijk of de vemc-
len overSaigon werkelijkheid of fiktie zijn. Van Dousselure speelt cfwlsse-
lend een Engelse reporter uit het boek van ereene. ereene aelf de verteller,
de alwetende gids en zichzelf.
Van Dcusselcere Is trouwens zelf een echte reiziger. In Vietnam is hij

nooit geweest, mucr hi] heeft wel een aantaJ andere Aziatische landen op
zijn reispaJmares staan. Hi] speelt trouwens toneel om geld te verdienen
om daarmee op reis te kunnen gaan.
In het stuk vertelt hij onder andere over een ontmoeting met een mon-

nik, die hem vraagt een diskette met gesensureerde teesren het land uit te
smokkelen en hoe hij daarover begint te twijfelen. Dit om het publiek te
tonen hoe ewccren moeilijk keuzes kunnen zijn. De toeschouwers worden
ook rondgeleid in hetSaigon van vandaag: een tocht langs de resten van
het kolonialisme, de oorlog en de terugkerende Westerse invloed van de
toeristen. Want de Uitgaansbuurten van Saigon lopen de laatste jaren
weer langzaam vol met Amertlwnen.

'Saigon lOl/owme' wordt gesp«ld op 21, 22 en 23 maatt in teaterMalpmuus In
de Rtdingen.stroat, rdJcrns om 20.00 u. &.servaties op rel. 22.21.13.

j
Oe Hulsvestingsdlenst en de SocIale Dienst zijn vanaf deze week ook open ap
donderdagavond tot 19.30 u. U kan natuurlijk ook tijdens de vroegere
openingsuren in hel Vun Delecellege terecht Elke werkdag tussen 14.00 en
17.00 u en donderdag dus tot 19.30 u krijg je grotis advies in Nccmsestrcct
80. U kan de HuisvestingsdJenst en de SoctaJe Dienst ook telefonisch bereiken:
respektievelijk nummers 32.44.00 en 32.44.28.

100/0 Korting op elke CD.
Daar kan je als student al wat voor krijgen.

I
Op \,,"oon "all JO: ~lu·
dcruenku.m ~"J~Je "IJ
"u""mu" 1..",I"o:n 'mme", "cn
lurting ".,n 11" (Iien) up al ju!>'"
f~'or;"I'" CD', Ini ..1 cumul .....rhaar rnët
ander c 00'<:5). En ddar kan je als student wet "al
Jnck .... 'oor kr'Jg<'n. hiJ~ourho.'dd 1.o·n ho.'crllJl ~0JlIX'1
pensen met appelmoes en gelookt e aaroepoeien ,n een
belend LcUH:1ISSludentenrest~uralll.

$upcrelub hçcfl IM3S1
CO's nog een rurrn aanbod

aan '-Id",ofitm_. MCs. CD·I.
DCC. PholO-CO. Phtlln_><!r~'ce.

Oernes. Console en Blancu Aud,o-
Video Je ~ou "OUf mrnder e'en langslopen.
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derd worden. Hetisgeen heilige kunst. Een kom-
positie kan na een tijd gewoon afgevoerd wor-
den als we merken dat het niet werkt..
..Het is gemakkelijk om een groep op te star-

ten, maar er mee doorgaan Is veel moeilijker.
Orue groep bestaat al 21 Jaar en wij hebben
nooit ruzie, ondanb het grote aantal konserten
dat Wij spelen op een jaar. Geen enkele groep In
Europa speelt zoveel optredens abwij: meerdan
honderd per jaar. Ieder-een In de groep kan zeg-
gen wothlj wil, ~geven elkaarveel vrtjheld. Dit
in tegenstelling tot heel wat andere groepen
waar een echte kompetitiegee:st heerst en dat
komtdemuzleknletoltljd ten goede. Jemoet een
menselijke sfeer scheppen. Daarom blijven we
ook :zo lang bij elkllOr. Hoe lang dat nog zal
duren, weet Ik natuurlijk niet. Ik heb geen gla-
zen boL·
Veto: Speelt u nog met ondere mu.zlkanten buiten
Mt kolld:tid?
Breuker: ..Ja, soms nog metMlsha (Mengelbrrg)
en Han (BennJnt), Gewoon semen wat improvi-
seren, zonder afspraken. We praten zelfs niet
tegen elkaar. we begroeten elkaar en beginnen
te spelen. UItdie sessies komen dan somsenver-
wccbte dingen. bet doet mij ook wel terug den-
ken aan vroeger. Moar het is niet tets dat Ik
permanent zou wtüen doen. mUn muzikale
hoofd zit ergen:
~Ibêdente
ren ben je op een zekere manier ook beperkt.
Vele aspekten komen zo niet aan bod..

om op een hoog nivo optredens te geven. moar
omdat dat zo hccrt,»
..Iemand als Wynton Marsalis gaatook terug

in de tijd maar dan wel op een minder beleefde
manier. HIJ heeft eerst alles van MOes Davis af-
gekeken om daarna te zeggen dat die de muziek
verkankerd heeft. MarsoJb wil terug gaan noor
een puristische jazzverste. Zoiets is niet alleen
buitengewoon reaktionair. Het is zelfs heel erg
vijandig en laat niet toe dat er in '9S een frisse
geest opstaat. Een aantal mensen die ik goed
gekend heb, zoals Ardlie Shepp en David Mur-
ray (nvdr. tenorwksofonistm uit eh avantgarch-
stroming) krijgen niet meer de kans om op te
treden omdat ~ een te grote mond hebben.
Anderen worden gewoon opgekocht door Mar-
sens. Een ooit progressieve konsertorganlsator
als Stanly Crouch zorgt nu voor de program-
matie In het 'jazz IMtltuut' van Ma~lis .•
.Avantgardistische muzikanten worden niet

meer geprogrammeerd door Crouth omdat di-
rekteur M0t5alis dat niet wil. Woar het geld is, is
de mucht. Het gaat hem om de mensen. Ik zie
aan mijn eigen familie dat lij die MaDOliJ td 'tjes
prathtig vinden. Als die muziek bij die mensen
past, laat ze den maar gelukkig zijn .•
..Oe Necertcndse verkiezingen zijn daar ook

een moot voorbeeld van. Een verlicht fascist zo-
als Frits 8olker.otein zeqt op een beet netre ma-
nier dat de vluthtelingen ~ moeten. Dit Is ei-
genlijk wat de mensen wilden horen maar niet
durfden Z1!9Qen.Het VVD weet het voor hen op
een erg mooie manier te verwoorden. Oe klok
wordt daarmee gewoon teruggedraaid. Het is
één groot sirkus. Het gaot erniet om wiedt! beste,
maar wie de mcctste is. In de jazzmuziek is het
blijkbaar net zo.-

Veto sprak met een kollektief
'Het is zoals met een
lantaarnpaal,ookdaatvoor
moet de overheid zorgen"
"Oe muzikanten stonden verspreid op verschillende podia en ze sprongen respekt-
loos om met hun Instrumenten. Harden muziek werden afgewisseld met het voorlè-
zen van krontenteksten over bouwvakkersrellen. Ze gebruikten bovendien elemen-
ten uit het teater: er werd gevochten en gescholden op het podium. Het draalde
allemaal om revolutie. ", alduseen getuige van het [czzconccurs in Loosdrecht waar
saksofonLst WWem 8reuker eind Jaren zestig zijn eerste stappen op het podium
zette. De historische woorden "dit is geen Jazz" vielen meerdere malen maar ná
Breuker zou de Nederlandse lazz nooit meer dezelfde zijn. Enkele laren later zouden
8reuker en co de term "geïmproviseerde muziek"lanseren om zich van de oubollige
bebop te onderscheiden, Donderdag staat het Willem Breuken Kollektief ui de
Stadschouwburg.

De muziek van 8reuker is een kind van zijn tijd.
Toen de revolutie van de tree jaude intematio-
nole jazzScene waklu!r schudde. kreeg de Neder-
landse muziekwereld af te rekenen met een
bende provo's met waanzinnige ideeën. Naast
WiUem 8reuker waren pianist Misha Mengel-
~ en drummer Han Bennlnk de boegbeelden
van de ereuwe muzIekkultuur die radikaal te-
gen de gevestigde: waarden Inging. Mel'68 stond
voor de deuren de Nederlandse tree jazz leunde
sterk aan bij de provobeweging. Voor Breuker
betekende dat een versmelting van jazz met
teater en poliUeke aktie.
Muzikaal isWlllem Breukeropdie~ verder-

gegaan. Hij rtchtte in 1974 het WlUem êreuker
Kollektlefop, waarin Kurtweül, chanson, volks-
muziek. teater en jazz moeiteloos gekombineerd
worden. In de wereld van het Wlliem Breuler
Kollektief kan een wilde achtervolging tussen
twee mUZlkanten plots uitmonden in een vrolijk
gezongen 'Tulpen uit AmsteRkun'. Breukerver-
wierf met zijn groep een apart plaatsje aan het
jaufirmanent en maakte tal van suksesrijke
toemen door Europa, Noord- en Midden-Ame-
rika, India, Ollna en de USSR. Toch loopt het
leven van een suksesvol jamnuzlko.ntblijkbaar
met steeds ever rozen.
Willem Bre:uker: -Het Is voormij opditmoment
heel erg lastig om een tIenkoppig orkest op de
been ti!houden. Wil hebben QfUIe eigen toering-
bus en ik moet al die artiesten betalen. Daar
komt nu nog bij dater heel ~inig belangstelling
is voor jamnuziek. In Amerika is de Interesse
voorgeimprovl.seerde muziek en aanverwanten
toteen minimwn gedaald_ De scene isweg. Mis-
schien Is dat de schuld van de jazzmuzikantzelf,
In zijn muziek is de aansluiting met de maat-
schappij zoek. Ie moet er echt je leven van ma-
ken, je moet goed weten waar je mee bezig
bent.s

Veto: U treedt voak op in scholJlt'btllyen en Iwl-
tume centra. een afrui! dat rijkeUik. gesubsidieerd
won1tdoordeC1ll'f:mcid. Vindt u don dat kuJluurge-
subsidi«rd moet worckn7
Breuker. -zcneer die subsidiering zou er geen
goede muziek zijn. zouden de musea moeten
sluiten, zouden ergeen dansvoorstellingen meer
zijn •... ZonderdataUeszou het hele sociale leven
ontwricht zijn. Kultuur heeft volgens mij zeer
aesereen funktie. Het Iszoals een lantoarnpaal,
ook daarvoor moet de overheid zorgen. lau-
muziek isechternog niet echt doorgedrongen In
die gesubsidieerde strakturen. Voor klassieke
muziek bestaan er tecterburc's en agentschap-
pen, voorde muziek die ik breng bestaatergeen
infrostruktuur. Na elke toernee moet je terug
van niets beginnen .•

Ontwricht
.De kultuur uit de vorige eeuw heeft natuur-

liJk de meeste kans om aanvaard te worden. Ze
heeft diepere wortels en een langere traditie.
Klassieke muziek wordt dan ook meestal In uit-
verkochte zalen gebracht. Iedereen kent die
muziek, hetwordteen soort feestven de herken-
ning', men ziet graag wat men al weet. Maarde
kunst moet vooruit gaan. Ie moet ook dingen
brengen weurover je moet nadenken. De volks-
gezondheid Is gebaut bIJ teqendrcodse kunst.
Kunst moet natuurlijk ook rekening houden met
zichzelf. Het moet van een bepaald idee veru-ek-
ken dut zorgvuldig uitgewerkt wordt zodat het
tot zijn recht komt._

Veto: Ie treedt op onelf!'rde tegendraadse naam
'WiHem 8reuker Kollektier. Wat is daarin hel be-
/angrijks(~' W1/Jem Breuker o(hel k.oIJek.tief?
Breuker: ..Oe naam lijkt kontradlktorisch. De
term 'kollektieP heeft iets kommunistisch. Wij
zijn geen vrienden, wij zijn kollega's. Maar het is
wel een kollektief: iedereen in de groep verdient
evenveel en kan zeggen wat hij wil. Het ts echter
niet zomaar een kollektief. Het is het wülem
areuxer Kollektief. Ik schrijf alle kompositIes. Oe
kompasitles worden In funktie van de muencn-
ten geschreven. In het begin van de notenbalk
stoatdenaam van de muzikant, niet het instru-
ment. TIjdens de repetitie kan ernog veel veron-

Biertjes

Bol

Veto: Op hr!t podium holen jullie een aantal glOp-
pen uit;4OOIsde rrombonist als buikdansms vtrlcJe-
den of doof- het publiek stoppen en aan toeschou·
wen wugen af ze op uw klarinet willm spelen. Is
humor een stijlmiddel waarmee jullie hef hele ge-
beuren fl'I'CJbe1'm te re/ati-.p'!!n?
Breuker: ..Humor ontstaat door het gebeuren.
Deze tafel. deze drie 'biertjes, jullie opnameding
dat niet werkt, de afschuwelijke plaatjes die ze In
dit Iwfee draaien. Alles kan humorzfjn.Ik heber
geen teorie over, de mensen moeten maar kij-
ken. Ik laat veel aan het moment over en een
beetje provoceren is altijd leuk.lkbendan welzc
brutaol om er geld voor te vragen. Die klarinet
bied Iltrouwens op elk optreden aan maar nie-
mand neemt die. Ooit heeft er een kIndeen keer
op geblazen. Het klonk verschrikkelijk moor ik
vond het fantastisch. Oe mensen voelen zich
blilkbaargegeneerd._

~Veto: Uheel! in uw optredens steedself!'menlen ge_
p.. . • uit ondere kuJtuurtakken 1XXJh literotuur,

teater: &wenden had u steeds l'ed kontakt
met artialen uit die andere IwltuulVOffllen.1k hain-
ntr mij bijYoorb«Jd een lilm de u samm gemaakt
heen meI elf!' N~ autNr Jan Walkers. Bent
u die mensen bewwt gaan OpZOf!'kn1?
Breuker: ..Neen, dat ging helemaal varuelf. ik
kom mensen tegen die mij heel hard interesse-
ren: dichters, koreogrofen, unecsten. Die zijn
meestal veel leuker dan die dutre muzikanten.
AI die mClinstreammu.zikanten en beboppers
kunnen enkel zeuren. Ze kunnen niet ncden-
ken, nietspelenen wetenabsoluutniet weerbet
over gaat. Eigenlijk hebben ze al jaren niets
meer met jou te maken. Enkel als er geld te
verdelen valt, steen ze er.·
• Je moet in de lazz je eigen leven orgonLzeren.

Daarom is de muziek zo aa.rd.ig: Ie hebt het alle-

maal In Ie eigen handen. Het leuke aan jou Is
ook dat je het niet echt kan leren, je hebt het of
je hebt het niet. Daarom Is de selektie ook zo.-.wEr zijn nu een heleboelconservatoria diestu-
denten leveren die technisch beter spelen dan
Charli~PorUr of Dexter Cordon. Wat moet je
ennee? Ze staan op de stoep, ze willen spelen
maarwaar?Erzijngeen k1ub$meer, geen podia.
alleen nog een aantal kafees. Er wordt iets
gelufterd wat niet kan. Er is een ~rproduktie
en niemand heeft het door. Het resultaat Is dat
die mensen ook weer leraar moeten worden en
zo houdt hets)'Jteem zichzelf in stand. Die men-
sen zijn wel goed maar ze hebben ritets te zeg-
gen.lk heb ltevertemcnd die technisch minder is
maar die leb nieuws te brengen heeft. De nood-
zoakom muziek te spelen 1sweg.lemanddlewil
studeren klest tussen ekonomie, medidjnen of
muzJekomdutze een beroep moeten leren. Drus
een verkeerde motivatie, ze zijn meer bezeten
van de techniek-den van de muziek zelf. Als ~
afgestudeerd zij;' dan begint het pcs, ze worden
de marltt opgegooid en het instituut wordt direkt
aangevallen.. .
Veto: Heen u..J,lal (eoomem :u-I(nkt in de hond
geweri:t met ei 0.P'!chting I'tln een jaurokband?
Het lijkt /egenwoordig.voorbe9innendemuzikan/en
allemaal '1'«1 gemakkdijlcf!'r gewon!en. Toen ju/fie
bf!'ganMn, was er n;ets. _- _
B~uker: .We hebben in 1970 de Stichting Jou
in Nederland overgenomen. We wilden name-
liJkmet die muziek een andere richting uit maar
we waren geen dromers of romantid. Ik vond
dat we de strekturen errond ook In handen
moesten hebben. Een andere doelstelllng van
die organisatie was de overheid bewerken. We
senreven brieven en probeerden onze ideeën te
verwoorden maar zoiets kost jaren. Mensen die
gelijkaardige muziek brachten, probeerden we
te verenigen zodat we In blok onze meningen
konden verdedigen. Vele van mijn vroegere
kollega's lijn echter politieke onbenullen die
heel hard kunnen zagen en voor verdeeldheid
zorgen en zo in de kaart van de overheid spelen.
Jazzmuziek stelt al zo weinig voor dat het beter is
om eensgezind naar voor te treden. Ze willen
cuemeet een deel van de koek maarer Is eigen-
lijk niets te verdelen. Ook Ik !uijg helemaal geen
subsidies ondanks de vele roddels die daarover
In omloop zijn. ik heb de stichting zestien jaar
geleid en het dan aan de jongere generatie over-
gelaten. Het is nu aan hen .•

Vakbond •

veto: Waarkomr uwinre1tw I'OOrkDmponistenais
Kurt WeUI en Genhwin I'OIJdaan?
Breuker: -Je moet vooruit durven kijken als je
muziek maakt maarje moet ook terugblikken In
degesthiedenls. De muziek die gemaakt is in de
periode tussen de twee wereldoorlogen is bijna
niet gekend maarheel interessant. Het kollektief
zou Ik willen uitbreiden met strijkers. Vroeger
zou dat gemakkelijker gewf!'CStzijn, toen speel-
den blazers ook viool. Ootwasln een traditie dat
je olies moest kunnen, dat hoorde gewoon bij je
opleiding. Nu leren veel blazers ook plano, niet

-Het ironische aan de hele zaak bi dat er van
de struktuur die wij op peten hebben gezet bij na
niets meeroveris. Erwordtwel iets meerdan drie
miljoen gulden subsidies ultgerellr.t moor er Is
helemaal geen infra.strukruur meer om te qaan
spelen. We zijn afhankelijk geworden van de
goodwill van lokale cvemeëen en kunnen bijna
alleen nog terecht in jeugdhuizen. Nu ook hun
subsidies worden ingetrokken. dreigt het hele-
meet fulikant afte lopen. Het oprukkende libe-
ralisme drukt alle kreativiteit de kop In. Op bet
CDA moeten we ookal niet rekenen. Datbestaat
uit een groep stomplinnlgen die enkel begrifpen
dat ze op zondag op de knieën moeten. De /Tee
mterprUe begrijpt niets van kulruur. Voor hen is
een uitvoering van een ol andere symfonie van
Beethoven het hoogste ideaal. Ik voel me dan
ook sooccl-demokrcct: ik denk na over de dfn-

Koert Declercq
Peter Van Rompaey

lIet W1UemBreukerKoilelctidspeelrop 23 maar! om
20.00 u in de Stadschouwburg.
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Mysterieuze dame schrijft boze brieven

Demoeder Theresa van het
Leuvense
Oe verloedering van de Westene maatschappij is een welbekend
feit: ontsporingen ob abortus, kondoomgebruIk, seksuele opvoe-
ding en homoseksuaUtelt roken steeds wijder verspreld. Gelukkig
zijn ernog enkele edele kruisvaarders dJe, gewapend met de Waar-
heid. ten stnlde trekken tegen zulk verderf. Zo ook een myste-
rieuze, moreel verontruste dame uU Kessel-Lö:tientallen Intel-
lektuelen krijgen boze brieven, maor niemand weet er echt het
fijne van .•.

Gwta Cocssens heet ze, bewaarster
van de kctclleke onodoksle. En ze
stuun open brieven oon tedereen die
binnen de katollt!'ke gemeenschap
lijn nek durft uitsteken oC een Rooms-
kritbCh statement aan de wereld prils-
geeft. Wie zijn mond open doet, krijgt
ervan langs. Doorspekt met bijbelse
srtcten wllun de brieven de 'afvalli-
gen' op hun lalheid, en 'bedroefd om
hun blindheid' wijst GOOMens hen te-
recht: de ondergang van het Avond-
land is volledig hun schuld. En, op het
einde der tijden zullen ze rekenschap
moeten afleggen over hun Uitspra-
ken, zegt cecssens. daarin volledig
gesteund door de geinsp!.reerde auteur
Mattheus (12;32).

Brandstof
BIsschoppen, kardinaaIs, proffen

en andere Intellektuelen krijgen zo
postgew-IJs kletsen rond hun oren en
belanden vervolgens op de 'zwarte
IIjst'vQIl GusteGoosseru. Eem daarop
krijgen ze geregeld koptepekketjes
toegestuurd, bundels met fotokopies
van open brieven, gerithtoon de laat-
ste slachtoffers van het crtodckse ge-
Ijl VQIl dame Goessens. Zo schreef ze
onlWlgs een open brIefaan de negen-
tigJarige kardinaal Suenens, met een
oontul punten waar de man tijdens
. zijn verdere leven nog aandacht aan
moet bestmen. Of een prot'essor-gine-
koloog Schockaert die In PosJCfefeen
standpunt innam ten opzichte van
geboortebeperking. Maar vooral de
hetze rond de uitwijzing van de Franse
priesterGalUot was brandstof voor het
hriUge vuur VQIl Gwta Coossens, en
Inspireerde hoor tot vierpaltetten van
open brieven.
Gusta Goossens is zo 01 jaren aktief.

Sinds de laren zeventig heeft ze beer
zwarte lijst systemctisch uitgebreid,
telkens er ergens een openbaar debat
gevoerd werd. Professor Bertrond
Oedercq herinnert zich nog levendig
hoe hij ten tijde van het abortusdebat
de gal ven Goossens over zich heen
kreeg; "[eun-Pterre Van gcssem orga-
niseerde, toen hij daar nog redakteur
was, eendebatvoorHumo, waarbij de
verschutende stondpunten In de abor-
tuskwestie aan bod kwamen. Ik heb
toen ook aan dat debat deelgenomen
en custc Goossens was niet meteen
opgetogen over mijn mening. Toen
kreeg Ik prompt een open brief, en
sindsdien volgt ze me op de voet ~
Oe frekwentie yan de koplepaket-

ten is -konjunktuurgebonden-, zoals
professor Dedercq het uitdrukt. In
komkommertijden komt er een poosje
helemaal nlb, maar als er ergens een
brandje woedt, is Gusto ccesseos er
weer als de kJppen bil. Een nieuwe
Vatikaanse uitspraak, een belang-
rijke aktiviteit ol een opstandlg ele-
ment zoals RikDevillé of monseigneur
Galllot, gelden als bron van Inspira-
tie. In die tijden komen er wekelijb
kopiepakenen.

Pfuim
Onder de proffen van deze universt-

telt is deze dame dus een welbekend
fenomeen. De profl"SSOren Karel {)ob.
belcere, Rik Tom, Jan Xerkbo&, êer-
trend Dedercq en vele anderen krij-
gen de pekenen toegestuurd, Maar
veel aandacht besteden u daar nlet
aan. Lachend legt men de kopie-
pakketjes naast zich neer, hoewel het
getroffen proffenkorps toch niet ge-
speend ts van een ~rz1chtige bewon-
dering voor de hardnekkigheid en
volharding waannee deze ongetwij-
feld integere dame het Xwade blijft
bestrijden. Maar echt ernstig wordt
Gusta Goossens nl~ genomen; de '- _J
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kopiepakenen worden ten hoogste
beschouwd als een pluim op hun
hoed, een alternatieve erkenning van
hun akademische belang_

Zo isGuste ccessera dus zeer geën-
gageerd, maar Is het ook meer dan
penoonlijk engagement? Schuilt er
misschien een etendere konservatief-
katolieke groepering achter de rug
van Gusto cccssens. zoals öpus Dei,
het Thomas-Morusgenootschap of de
Sint-Lombertuskring? Gusta Goes-
sens zelf was niet \'OOr kommentaar
bereikbaar. De meute stcchtorïers
hebben er ook het raden naar, maar
denken toch dat Gwto ccossens niet
rneer ts dan ~unecavolièreseule", met
de woorden van Rik Tom_ 8ertrond
Declerq zegt daarover: "Ik denk echt
wel dat u op eigen initiatief weëa,
Venta me niet verkeerd, moor waar-
schijnlijk is Gusta ccessens niet beo
langrijk genoeg om in opdracht van
Opus Dei te weesen. Misschien stoer
u wel met mensen uit dat milieu in
kontakt, ze heeft Immers dezelfde Ide-
ologie. En ofu bil andereorgonbaties
is, dat weet Ik ook ntet," Wordt mis-
schien wel vervolgd ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
OpusDei
Maar professor Dobbelaere heeft

ook andere plannen; "Ik heb de kepie-
pakkenen voorgelegd aOD mijn stu-
denten ob onderwerp voor een eind-
verhandeling. Ze moeten dan onder-
roeken welke argumenten gebruikt
worden, welk. taalgebruik men han-
teert. Geen enkele student was echter
geïnteresseerd. En ook collegae heb-
ben me dat afgeraden. Ze vinden dat
Je zo mtssemen te VMl aandacht be-
steedt aan zulke mensen."

Joris lenssens

Horizontaal - 1 Geologische periode - Drinkbeker 2 Het steeds groter
worden 3 Pers. vnw. - Vaststaande gebeurtenis - Zangnoot... Jong dier-
Kroaiachtige vogelS Vrouwelijk dier - HuidverdîWng 6 Overzetboot-
Verlang vurig 7 Overblijfsel - Slag 8 Meisjesnaam - Onhartelijk -
Griekse letWr 9 Vrucht 10 Fierheid - T~egt'\.TCht.
Vertikaal - 1 Ueflijk en teer - Woorden 2 Weefsel 3 Rondhout - Per-
soon - Europese rivier 4 Slaap - Opplakbriefje 5 Familielid - Wek met
een vlegel 6 Metaal - Egyptische stad 7 Gappen - Gevangenis 8 Zoog-
dier - Ploeg - Havenonderdeel 9 Op Inhalige wijze voordeel trachten te
balen 10 Kledingstuk - Produkt van kitscherige kwaliteit.

Door Filip De xeuketeere

GU51a Goossc-n.s kan u vinden op ~r
Froru Nadr.OI!tt.sp/f1n2, 3010 K~-Lo.
Z~ is oIIljd fhu/.s. _
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Psychoterapeutisch centrum geeft terapie
We/jong, niet gek

Almeer dan 25loar kunnen studenten met psychosociale proble-
men een terapie volgen op het psychoterapeut1sch centrum van de
KU Leuven. Het centrum begeleidt studenten met emotionele,
penoonlljkheidsgebonden en relatieproblemen, psychl.sdte stoor-
nissen, stress en faalangst. tot en met zelfmoordneigingen. Oe laat-
ste Inren worden de psychologen en psychiaters gekonfronteerd
met steeds meer studenten met ernstige problemen. Toch blijkt uit
een behoeftenonderzoek bij Leuvense studenten dat het psycho-
terapeutisch centrum weinig gekend is.

Dat het psychoteropeutisch centrum kunnen gaan is volgens Van Ualen
(PTQ het teerste decennium zwaar eenzekerbewustzilnvondeeigenpro-
aan bekendheid heeft Ingeboet(unno blemen. Het PTe richt zid! dus tot de
1994.hebben meerdan vieropvîirSN- gemotive.!'~e student. Oe vraag stelt
denten nog nooit van het centrum zich natuurlijk hoe men gemotiveerd
gehoord), hoeft niet te verwonderen. kan raken om persccnhjkhetdsprc-
Het rTC g~ft immers weinig rucht- blemen via het centrum aan Ie pak-
beerheld aan haar ckuvtteuen. vet- ken als men Zich niet eens bewust Is
gens het diensthoofd, Richard Van van het feit dat dergelijke hufpverle-
Bolen, Isdit een ceelbewuste strategie. nlng bestaat? Het is niet ondenkbeel-
Oe basisvoorwaarde om in tempie te dig dat studenten met de grootste
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penoonlijkheldsproblemen de weg
naar het PTC niet vinden, terwijl die-
genen dle welln terapie gaan al veel
dichter bil een opi~ing voor hun pro·
blemen staan. Ene Mattheus noemde
dit "hll die heeft zal nog meer kIilgen, •
Bij dlt alles komt nog dat de dlenst
overbelest is.

Assertiviteit
Oe meeste studenten die zJch mel-

denam een terepre te volgen, werden
naar het PTC deerverwezen door an-
dere diensten zoals het medisch een-
trum, studieadvies of monitoraten.
Toch komen een deel van de studen-
ten zich ook op eigen initiatief aan-
metden. Wanneer een student aan-
klopt,. wordt er uitgebtf'id kennis ge-
maakt via twee gesprekken van onqe-
veer drie kwartier. Eén gl!sprek met
een psycholoog en één met een psy-
chiater. Dit worden 'intckeqesprek-
ken' genoemd, Het PTC beshst veJVQI·
gens zelf of de student al dan niet kan
beginnen met een individuele of
çroepstercpte.

Ongemotiveerde studenten met
eerder banale problemen worden af·
gewezen, terwijl studenten met zeer
zware problemen doorverwezen woe-
den naar andere diensten. Deze
intakeprocedure schept een ncodec-
kelijke moor gevaarU~e drempel.
Noodz.okelljk omdat het centrum ziln
inspanningen wil richten opdiegenen
die het werkelijk nodig hebben en
daarenboven gemotiveerd zlln. Ge-
voorlijk omdat er een fenomeen lr.on
optre-den dat sociologen "the goed
cllent" noemen. De dienstverlener
klestln die hypotese vooreen klant die
hetgoed kan uitleggen, koöperatief 15
en die geloofwaardig en gemotiveerd
overkomt.

No de Intakeprocedure zJlo twee
opties mogelijk. Een groepsterapie
wert.t meestal rond een tema of een

gemeenschappelijk probleem. Tegen·
woordig worden er voomI assertivi-
teitstrainingen georganiseerd. In zo'n
groep zitten zo'n tien à twaalf studen-
ten die absolute geheimhouding naar
de buitenwereld moeten beloven. Dis-
kretie is immers zeer belangrijk.

De meeste studenten, jaarlijks een
tachtigtal, starten echter met een In-
dlviduele terapie, die soms enkele ja·
ren kan duren. De wekelijkse sessies
- die een uur duren ~ kosten 'lOOf
de student 250 frank een remgeld In
andere centra die niet gesubsidieerd
worden of bij een privee~ycholoog
ligt dlt bedrag uitemard veel hoger,

In het hierboven geschetste verhaal
ligt de klemtoon vooml op het kuru-
tieve aspekt. Toch zegt het centrum
ook een preventieve doebtelling te
hebben. Men levert via kurceeve. In-
dividuele weg ongetwijfeld nurtig
werk, maar bepaalde problemen aou-
den wellicht efflcienter kwmen wcr,
den aangepakt door ook tijd. energie
en geld in preventie te stoppen. Psy.
chtsche en persoonlijkheidsprobie·
men steen immen niet los ven wot in
de ruimere omgeving en samenleving
gebeurt.

In de [uren zeventig was homofilie
nog grotendeels een taboe, woordoor
vele homo's en lesbiennes met em-
stige problemen kampten, zowel met
hun omgeving als met zichzelf, Door
zogenaamde 'Tecch-ins' te organise-
ren hielp het PTC twintig jaorgeleden
mee dit taboe te doorbreken. Door die
seksesvene prevenëeokue werd het
kurctteve aspekt inzake hcmoseksuc-
Iiteltop enkele jaren kwasi overbodig,
Steeds opnieuw duiken echter nieuwe
maatschappelijke problemen op. Ge-
broken gezinnen, alkoholmhbrulk,
snldiedruk en eenzaamheid zijn cüe-
maal fenomen die vele studenten beo
kend In de oren zullen kllnk.en. Indien
het PTC zich met preventieokties op
deze tema 'SlOU richten, zou ditep zijn
minst het bewustwordingsproces ten
goede komen en bepaalde taboes hel-
pen doorbreken.

BUjftde vroog wie er gebruik maakt
van het PTe. Tot vorig jour konden
ook hogeschoolstudenten een terapie
volgen. In het samenwerkingsak·
koord tussen de unief, Groep T en Lens
is psychoterapeuthche hulp echter

ekspliciet uitgesloten. De scholen van
Lens werken Immers samen met
Cbeops en Kcrridor, twee vzw's die
gelijkoordlgzljn aan het PTe. Blljven
dus de uniefstudenten over. De laatste
tien jaar Is het aandeel van vrouwe-
lijke studenten in terapie gestegen tot
65 procent. Volgens het PTC ligt dit
een het feit dot vrouwen zich sneller
bewwt zijn van hun problemen en er
bovendien sneller iets aan willen
doen. Loautejaarsrudenten zijn on-
de~rtegenwoord.igd. Het Is Immers
onlogisch om In je laatste jaar aan
een langdurige terapie te beginnen.

Vrouwen
Tot slot sprok Veto met een student

die een terapie volgde in het PTe.
Omdat de student anoniem wil blij.
ven .. gebeurde het Qe"SPreknaamloos,

$$udent -Ikwerd nccr bercentrum
doesverwezen door een geneesheer
die mij psychoanalyse aanruodde, Ik
had psychosomatiKhe klachten met
èbtreme stress toestanden. Oe intake-
gesprekken ventepen heel droog, ter-
wijl ik weinig konkrete antwoorden of
infonnatÎe kreeg. Dot was griezelig
want je leg"tle10t in honden van ande-
ren. Je moet de anonimlteit deerere-
ken en olies blootleggen; familiale st-
tuetie. levensloop en relaties, Het utt-
eindelijke doel is inzicht te verwerven
in ie eigen psychische problemen. rij-
dens mijn terapiegesprekken zelf was
ik 95 procent van de tijd zelf aan het
woord, want door het te verwoorden
kriig je ook al iruicht in je eigen sltuc-
tie, Mijn terapeut werkte volgens de
metode van vrije associatie; de
terapeut stelt steeds diepertlggende
vragen, maar geeft zelf gé'l!n unrwoor-
den.Ik merkte pasdat het werkte toen
ik een tijdje het wekelljks gesprek
moest missen. Maur na enkele meen-
den )(QQg je er steeds beter in om je
problemen zelfstandig op te tossen.s

Nadjo Delbcrre
TIjl Vanbmba.nt

Het psychoferopeutilCh cenfrum i.f g&.
gen in hrt Alrechlcclk~, Naammlmot
63, Td. 32.43.43.
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Manga verovert het westen
Prentjes uit hetparadijs
Wie inhet wereldje van de populaire kultuureen beetje hlpwUz1In.
moet ondertussen al weten dat manga geen turbotaults voor eten
ortets dergelijks. Manga isweleen verzamelnaam voor zowat alles
wat er strips- en an.lmatÎegewils uit Japan komt. Was dat een tien-
tul laren geleden voor de docrsnee-turopeccn nog synoniem voor
'ellenlange tekenftlmsertes met die ventles met de grote, bU.nkende
ogen', tegenwoordig blijkt het beeld dat Wil van de Japanse pro-
duktie hebben enigszins andere aksenten te vertonen. Zinloos ge-
weld. Horror. Seks. Veto.

r-

Het Japanse werk dat het op de Euro-
pese en Amerikaanse marll;t momen-
teel het beste doet. is wel ntetcttemcct
over een kam te scheren, maar de
hierboven genoemde elementen dw-
kentrxh steeds opnteuwcp. Vaak spe-
len die verholen zich alln toekomstige
mego-steden die bedreigd worden
door demonen en andere kwade
krochten. En daarbij gd>eurt het meer
dan eens dat een komplete stad naar
de haaien gaat. zoals Hong Kong In
'Urotsukldoji (Legend of tbe Over-
tiend)'.
Verkrachtingen met allerlei glibbe-

rige tentakels zijn trouwens schering
en Inslag In dal verheel, en worden
bovendien behoorlijk ekspllciet in
beetd gebracht Dot erotische element
Is echter in long niet alle manga aan-
wezig. Wel heel tlpisch lijken allerlei
hlgh-tech cybernetische toestanden.
Mongovethalen kunnen netzoals on-
ze strips overeender wal gaan. De se-
rtes dre het Inhet westen goed doen-
of die hier het meest gepromoot wor-
den - bevatten in de meeste geval-
len echterwel één erenderevorm van
futuristische spitstechnologie. Een
goedvoorbeeld deerven zijn de cyber-
netische superbarnassen wccrtn de
protagonisten vaak getooid zijn.

Teek
Tijdens het Festival VQn de Anl-

mcnefllm, dat In Brussel en Gent liep
van 16 februari tol 6 maart, werden
vencheldme lapame anlmoöeft1ms
vertoond. De legendarische aktiefilm
'Aklra' van Katsuturo Otomo mocht
niet ontbreken en de opvolger 'Rou [tn
Z' trok eveneens veel toeschouwers.
Daarnaast was er de film 'Pboenix
'Zl72 - De V\.Iurvogt'l' en een retro-
spektteve van de binnen het manga-
wereldje befaamde tekenaar Osamu
Iezukc, bekend voor zijn tv-werk en
strips' Astroboy' en één van de eersten
die de stop van strip naar onimatie
maakte.

•

De grole belangstelling voor de JQ-
pcnse animatiefilms op het festival is
geen alleenstaand feit De voorbije
maanden verscheen er in bijna elk
tijdschrift: of elke krant wel een artikel
over de nieuwste opkomende rage in
de populaire kultuur, de 'mWlga vi-
deo's' of Japanse animatieftlms. Ie-
dereen wil er een woordje over mee-
spreken, fuiven met mangatemo's rij-
zen uit de grond, chill-out rooms verte-
nen flitsende beelden uit bekende
mangafilms en bijna elke videoteek
tracht er geld uit te slaan door enkele
rekken te reserveren voor deze films.
Ook op Intemetls er ruimte voor mo-
gelijke vragen en uitl~ over de films
en de bijhorende personages. Kortom,
manga.is eren iedereen moet en mier
Iets over horen.
Maar voor de modale japanner is

manga meer dan een rage, het Is een
levensttjl, bet maakt deel uit van de
opvoeding en het verdere leven.
Vanaf zijn prilste levensjaren kamtde
Japanner in kontakt met stripverha-
len en tekenfilms. Die zijn wel niet
helemaal te vergeHjken met de man-
ga-animatie die wIJ voorgeschoteld
krijgen. In het westen wordt manga.
zoals gez~d nog veel te vaak ge05S0-
deerd met geweld, technologische
snufjes en seks. De brede, gevarieerde
manga-industrie produceert echter
ook de gebrulkeHjke stripverhalen en
films voor kinderen, met duidelijk
[cpcnse kenmerken, strips die zich
toeleggen op uiteenlopende onder-
werpen ab.$pOfl, romance, gokspe-
Jen of sum~ralkrijgen, en de eroti-
sche verhalen VQOCvolwassenen.

Pendel
De kinder- en tienerjaren In Japan

staan bekend als een stresserende en
slopendetijd. Vonafde leeft:ijdvan vijf
laar, soms zelfs vroeger, dient het kind
Ie presteren, wal met zich meebrengt
dat het niet veel tijd heeft om zich bui-
tenshuis te amuseren. Daardoor
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Osamu TrzuJca'sAstroboy

wordt elke vrijesekonde opgevuld met
het lezen van mcnqc. Dat is goed-
koop, niet te vermoeiend en biedt een
droomwereld oUD zodat men even
kan ontsnappen uIt de hektlsc.be ree-
Iiteit
Oot patroon zet zich verder gedu-

rende het hele leven. Dagelljks pende-
len miljoenen Japanners met de trein
van en neer hun werk, zittend of
staand, met in de hand de nieuwe uit-
gave van hun favoriete mangablQd.
En hoe klein hun huis ook mag Zijn,
een televisie ontbreekt er nooit Elk
familielld kon van vroeg tot laat met
ingehouden adem de verholen volgen
van al zijn helden.
Velen in bet westen denken nog dat

het mangafenomeen begonnen ismet
de bekroonde animatiefilm 'Akira'
van Otomo, maar eigenlijk gaat het
veel verder terug in de tijd.ln het mid-
den VOII de negentiende eeuw duikt
het woord mcnqc voor het eerst op. De
twee karakters waaruit het woord is
opgebouwd, man en go, betekenen
letterlijk 'onverantwoorde beelden'.
Japan kenl namelijk een lange teken-
geschiedenis van vulgaire temo's ze-
als wedstrijden waarbij men in el-
kaars gezicht scheten laat, elkaars
penis In erektte vergelijkt, het om-ter-
meeste-poep-verzamelen-spel en on-
deugende erotische spelletjes In alle
mogelijke denkbare kom binaties.

Zeemzoet
Tegen het midden van de twintigste

eeuw kent de manga-industrie een
enorme doorbroak door het vernieu-
wende werk van Osam'l Terukc. Zijn
groot respekt voor de werken van Walt
Dimey en zijn fa»inatie voor de film-
technieken, maakten dot hij één van
de eersten WQS die de stap aandurfde
van strips noor animatiefilms. HIJ
produceerde series voor televisie en
enkele langspeelfilms. Zijn kortfi.lm
'lumping'l5 brlljantdoor zijn eenvoud
en vindingrijkheid. HIJ wQS een lich-
tend voorbeeld voor vele anderen,
wooronderook Otomo.
VerschUlende beginnende artiesten

storten zrch op bun werk. en leven
maanden aan een stuk op koffie en
sigaretten om vooreen karig loon een
serie tijdig te k.unnen afWerken. On-
danks de stress en de nood aan slaap
is dit voo.-hen een pamdijs, een strip-
parodlls. De ware bekfonlog voor hun
werk is een televisiebewerking. Een
gE'Ve$tigd en geroemd tekenaar Is ge-
makkelijk één van de rllkste man-
nen van [epen. En ob een serie sukses
kent, komt de kommerslepcs goed op
gang: poppetjes, tronsformeerbare
robotten, snoepgoed met een gadget,
cd's, laserd.isa en vooral ook teleteen-
kuurten mei een afbeelding van de
hoofdrelspelers ziin ware collectors
items.
De vraag 15 of manga bij ons een

even grote populariteit zal kennen.
Het Engelse label Manga Video houdt
zich bezig met de import en eksport
van Japanse anlmatiefi lms. Zij kiezen
voor films die naar verhaal en karak-
terisering heel Angelsaksisch en mon-
diaal zijn. Hun voorkeur gaat uit naar
cktte-, geweld- en seksfilms, want
daar is de westerse wereld al aardig
mee vertrouwd. De Japanse liefdes-
verhalen zullen hier waarschijnlijk
niet echt Inslaan: ze zijn niet univer-
seel genoeg en bevatten teveellcpan-
se trekjes om door ons juist geïnterpre-
teerd te woeden. Kwalitatief kunnen
ze erg hoogstaand zijn, moor de wes-
terse kijkergaot het teveel vergelijken
met de tv-series die vroeger en nu op
onze televisie verschijnen, zoals bij-
voorbeeld.'Candy, Candy', de ent-
motieserie over het weesmeisje met de
grote ogen en de blonde lokken. Deze
romences kennenln Iepeneen enorm
sukses omdat het liefdesleven steeds
gekontroleerd wordt door de omge-
ving en de familie, en Japanners be-
kend staan om hun gesloten en loge-
togen karakter. In de zeemzoete
ltefdestrtps kon men zijn onvervul-
bare dromen op alle mogelijke manie-
ren gereolLseerd zien.
Hetzelfde verschijnsel komen we

ook. tegen bij degellnporteerde en ver-
taalde mangastrips of -ccmtcs. Het
aanbod wordt daar ook steeds groter.
Vroeger kon men Japanse teken-
verhalen enkel vinden in gespeciali-
seerde stripzo.ken, maar vandaag de
dag vindt men ze zelfs In de strip-
Winkel om de hoek. Deultgevedjen en
sttipzaken kunnen de grote vraag
noor manga amper aan en de jaren-
lange fans zien nu vaak hun strips
weggekaapt doorde grote massa gel·n-
teresseerden. Maar liefdesverhalen ReserverIngen: 016/22.21_13 (Cultureel Centrum)
vindjenletmeerveel,daardezebijna Dagkaart: 550 BEF· Weekendkaart: 950 BEF· _
volledig verdrongen zlln door de Koon voor studenten, CjP. +3 S, Davidsfonds 1

cyberstrips. De Franse uitgeverij
Clénat begon In het beglo van de ja-
ren negentig met de stripreeks van
,A1dra', waarvan ondertussen reeds
twaWf delen verschenen zijn en een
dertiende invoorbereiding is.

'Aklra', 'Roujin Z', 'Ooomed Megalo-
polis', 'The Cuyver', 'AD rcuce' en
'Urotsukldoll'. Er wordt voorts hard
aan gewerkt om nieuwe, onge;sen-
sureerde animatiefilms met westerse
Inslag te verkrijgen. In Engeland wor-
den erdan nog enkele vemnderingen
aangebracht, zools dubbing of ceder-
titellng en aanpassing van de muziek
door groepen als Nine Inch Ncüs. Het
mangufenomeen valt kwa populari-
teit niet te vergelJjken met de positie
van de verbalen In thuisland [epen,
maar het is nu al duJdelllk dot bet
geen kortstondige bevlieging wl zijn.
Niet te vergeten: In mei van dit jaar
wordt er een nieuwe verwacht van
Otomo, 'Memories', een drieluik met
de verbalen 'Magnetic Rose', 'Stink
80mb' en 'Cannon Fodder'. Hopelijk
gaat men dat ook programmeren tn
onze bJoskopen. Alvast tets voor de
echte fan om naar uit te kijken.

KOI'tstoIIdig
Onlangs brachten zij ook de reek!

'AppJeseed' uit Op de markt waren
reeds 'Dragon BalI' en '&lOma 1/2', en
voor de nabije toekomst wordt de pu-
blikatie verwacht van onder meer
'Gumm' - op video bekend als 'Bat-
tle Angel Alito' -, 'Sollot Meen' en
geregelde uitgaven van het manga-
tijdschrift Xoméha. Ook Amerikoon-
se uitgeverifen als Dark Horse Comics
wogen zich aan het [cpcnsewerk met
titels als 'Diny Pair, 'Bubblegwn Cri·
sIs' en weldra het prachtige 'DomO'
van Otomo.
Het label Manga Video bracht reeds

enkele bekende sedes en films uit ob Grietje Schepen
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mei twee klndeftn In nood Ttl 8~ 23 13 03
ofBlrt2311 62.
o Kiilhletn, Art, !Yes, Joad!im, Nalhalit, .lan,
Tom, Klrtn, Ikke Btdiill'1klvoor Jullie kOlMt
en bijdrage YDOI het SlerstandJt. Ot kullurelt
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3000Leuv.n CANONKI.Urkopl. 50 Fr_ .n minder.
tel.: 01S _23.70.30 yan Q u. tot 22 u_doorlopend.

:uilt. 10 u_ tot 17 u_ ~ 016/201.301

AGENDA & VALVAS
T.6.T

DOOR. ANNEl'flE DECKX
alle ~ru lIOa t:l!}eMa en l'IlMlr moelen len lootsle Yrijdog IUOI' 1II:r!dJif-
nen om 18.00 u op hel ~daklie~s bezorgd worden_ Vermeldduidelijk alle
InlOnnarie (datwn,. uur, plOOls en prijs}.

1930 u LEZING 'Is dit het einde der lijden? De bijbel sj)(teltt' door prof Van
Bekkevoort, In ~TC00 1S, tDfgo gl<lIls, org.lchtus ..

2000 u BllEENKOMSTvoorberelding busreis Bruuel, In 's MeitrSllaill5,ofg
Aklltkomiltt ttllen uitwiJzingen.

2000 u OPTREDEN 'Vuut' Yin Stef Bos, mtt Ii!(jju Uil z'n nieuwsle cd, In
ScllolrWburg,loeg 600/450/300, or; KCLewen

2000 u DEBAT Reklo/Y'f/kiningsd!bal,ln MT 10, org Krlngrnd
2000 u TEATER 'SiJgon, follow Me', in MiJptrtuus. Rtdingfnstful, org vzw
Thissos

203011 TEATER TUltr Muen spttll 'Carlos' nm ffledrich Schiller, In
VJilming!nSlfnIU.loeg 200/300,org Sluc

2300 u FIU4 'Sabotage'. nieuwe film ....n de Buslje Boys, in Rumba&Co

DINSDAGMAANDAG
2000 u VIOEO 'L',nnul' viln F, Liimbrechls, nur frilgmtnl~n uit de roman
'L'tnnui' Yin A1berto Moravia, HellUSstrrti;ds resultaal WOfdt vertoond lIls
work-ln,pfDgrtss, In Stuc, toeg 10011 SO, OIg Stuc.

2000 u UZING 'Indigenous Politlc.1l MCNemtnls In Lalin AfMrla' door dr J
Albo, In Hellige·Gteslcollege, Numsulful40, toeg. gruis, OIg (tnllum
voO( 8tvriJdingsieologle.

2000 u TEATER 'Salgon follow me', door M ViilnDousselm, dwiillend door
Vlelnam,ln MaI~rtuIlS, Redlngenstrut, org Vl:"II Thanos

2000 u FILM 'Remembfill'lCe of Things Fasl', YiiIII de ilvantgarde 6Im/vide~
maker John Maybury, feglsseur van 0 a. de 'Nolhing (omparn 2U'·clip YOor
Slnhd O'(onoor Maybury portrelleert een droomstad Vin elektroniscM
dtlr.orsdif wordt bevolkt door drag quuns, duinls en engelen, in Stuc, Illtg,
10011SO,org 5t~.

2030 u DANS 'Mountains made of Blrtlng', door Ultima Vez tn Wim Vande-
keybus, in Stadscllouwburg, loeg 350/400/450/500/600, OI'g_Stuc.

2115 u FILM 'Auch Zwerge naben kltin ingtfiingen', Werntr Hflzog, In
::~. Fllmmusellm en Arenief, VandeB.elenstraal 30.lotg loo.org KC WOENSDAG

22 30 u FILM 'Rtmemb~nce ofThings FISI',J. Maybury, in Swc, tOf!! 1001 2000 11KONSERT Fibol'lo1lcci-bluskwinltt, in Huis Yin Ch!évre, Grool BtgIijn·
150,OI'g SM. hof DONDERDAG

1500 u kONSERT 'Gloril'vanvivaJdi door htlLtllYens UnivefS1lJr Koor oIv J
DeJanl, in POS, org KULelNtn

2000 u OPTREDEN Willem Breuktr Kollektitf, Brtuker brengt dt vtrbindin-
gen lusun de ZDgefllimde 'hogere' kunSlmuzltk met allerlei vormen Viill'1
populiillrt muzltk zo heldtr mogelijk nUlVOOf, vuk in ibrUple overgangen
Kollektief is thlns pifadepurd op alle belangrijke ftSIlY.rs van modernt
muzitk nn MiiIl'1hatlln101Moskou, In SladW1ouwburg, 10tg. 500/350/200,
OI'g KCLewen

2000 u TEATER 'Saigon, folllJlllfMe', in loIiltptrtUUS,org vzw Thiissos
2030 u TEATER Tt.ter Milten spuit '(arlos' nUl Friedrid! Schiller, In
VLtmlngtnstrul83,loeg 2ool300,org SIUC

,
04lndelttoedtfSSll"&il1 In 821/03 om. 12.00 Ir. A1m.l'mnltljd 'VIitgtndt
schotef. in AlN GuthuktM=/g 1121103 om 22.00 u; Oprrtdtn 1fWl De
J(BXewlnen, vooul twee gnlls Vlltnll.odenbadl, ift-Doc's Bar 8U/O:3 0l'II
-1'2.00 U;SpWmJmIld~,1n.O&GGI-I&-1iI Z2/0lomêl.OO u;.SJm~~i"tlt'
;wond. IA Ooc's Bar

NFK
@23/03omZI,00 u: fakbimor-I(tinIok.WY.Z!I'PIJto., toog qq!k

POIII1KA
1121/03 om 12 00 u: lunt.ll9t$Prek metllKMilnf:ns (CVP).-Ii: WO) om
1ua IJ:KJe5debatJn rudz:aalfakufttJtl!1 22fObm21.oo 11:SodiIogleMf,
In ~hotk. a 204103"0l'I'l 09,01) ,u: Vtr~:ri~en, IIp:tminarit)Dbli. lil1;,1
l)lom 12 30 u~lunchd~mt!I'CerolfAnnt!mw._InAV-9J, 12.

PSYOIOLOGISCHE KRING
!iJl/lU-om 18.00 t,j;A.i~erriene orn!crwl1Wll{9~fl,!h9 en \'OOtbitildHigdt:-
bM. tn:Alma,2,

ROMANIA
!i23103 QIJII-4 00 uiJtomanllt'pt.ln rak IAW,

VRG
1121/03 01ft2O oo~rO!!ztlhóordéHllitl;:itiAli(llf'll!1tf~Somtf,
VIK
• 2Q,lö'iGortf9(' 'It!~se tft" tffVitn5Int-lIa!phJII23/O)om20.fl!) v:
film lOt ~ltnl9!rr9: \'Jft ~ :zvrijrt' ~'~ dt!bit. in ItIIph~Bar>

WINA
821)03 om ~.OG u:W"mabiJ,lnPL

EooS
11:20/1)3om 2030 u:Prus!diiJrmottgaderlng.,inpmni-82I/OJon2030 ti:
J(antul,inhQpot#.

GERMANIA
lB 20/03 Ambierrt'l'Iond,ln Ptntli.. S 21 103 kMUUf$fIl PItOQ)OfL
KA1EOiETIKA
a20/01 011.12200 u:WGond,lWIjS, In 'tkotllanPIr1,je

KIlO
ij lO/ol JJaultke 1YMd1stadskitdi gelollt:ll51,in Fa.i:-B 2.l/0) .lW:\'Coo.Î$
tt9fllEoos 812lOlom2 ,OOir.I'PtZlm'OOd,in~l!Ial030l'11UOO 11,
hHS~UfflVtiklttingtn.II211O.311l122..00 u:-CodIUilaYOlld en l/il5l1g Yti"
kltzlngtn,

~
1121/03 om 1•. 00 u- verbtotdtMg ItItt lO'tlV.atlHa-He~ 8(!fUtJ êII Gé:nt,
fn Gent

VRIJDAG
11 4S u BETOGING Antl-radsltsche en an!HilSctstische konsenlratie mtteen
herdtnkingovan illie slachtofftrs ~an het racisme en het fiiSCismt, iian 't SI~,
Of9 PoI&Soc racisme en fasdsme vrij.

2000 u KONSERf 'Unplugged' van The Golden Earring, oud tn nl!uw re~f-
tollt!, InStidsdiouwbufg, totg.150/650/SS0I3S0/200, org. KCleuven.

20.30 u LEZING 'Over AIds, die genl' Ovu sociale en politieke gevolgen vall
de aidsepidemie en -wanbeleid. org Los ButnosYl.W.

2030 u TEATER Tuter Maten speelt '(arlos' nur Fritdr1ch Schilltr, in
V1amlngenstruI83, lotg. 200/300, or!il.Stuc.

ZATERDAG •1g.oo u FESTIvAlHlImoristiek., 'Het plezier v~n Belglf:', met ~ Of' Vlue Gu-
len (Vuile Mong), In Minnepoort, org vzw TuterfÓrum.

1400 u VORMING 'Wefeld-atdsdig', voor1id!ti/lg en inimatie i v.m. aIds, Ofg
Los allenos vzw

ZONDAG
1800 u FESTIvAlHumoristjek, 'Hit verdriet Yin Btlglf',ln StadschOU'll'lKlrg,
erg. vzw Telterforum.
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Veto: ren aantal nummen die Noessens en De
Smrf z:uJlm bnmgm, komm uit tmtmllllcRn. on-
ckre zooJs 'Cowboy Hmk' m 'De zu' zijn dan _,.
bdomd van het tv·programma 'Lavo'.
J(QlDogurka: ..Het zijn trederen die ik in de loop
van mlln leven geKhreven heb. Er zitten lI~jes
tussen die al vijftien laar oud zijn. De recentste
zijn, denk ik, toch ookal twee laaroud./ohan en
ik werken dus inderdoad al bilna zestien jaar
scmen.»

•

Veto: In ten inlt7ViewQVt'rdefeat~ukken 'Maria,
ga eens optndom, uwarol gdJe/d' en 'TCUJfefuta-
nasie gaat achteruil", ste/th:;e dot elk Iiootn."naan
de f'nt: /wnt _ allicht - humoristisch btdotid
waren,maar dolle andtnijds ook ten ze~ dm·
matixhe droagkTocht hebben.
Kamagurka: ..Humor komt altlid voort uit
zwarte gaten, uit donkere hoeken. Humor die
voortkomt uit rozegeur en maneschijn is volgens
mil geen humor, maar eerder iets heet ver-
velends, iets dat 'ludiek' is. Ik vind dat niet qees-
tig .•

Veto: Waarom nkt?
Kamagurko: ..lel'! dat ludiek ls, daar lach ie
sowieso mee. Als je gekriebeld wordt, kan je ook
lachen. Dot Is een beetje hetzelfde. Hoe erger dut
het Is, hor meer-Ik kan lachen, hoe bevrijdender
de lach ...
Veto: lIumorals /wtonis.
Kamagurka: ..Ia, laat ons zeggen dat ik mijveel
eerder verwant voel met rcnescc dan met
[ucques vermetre. alhoewel dat ze alle twee
doen lachen ...

Pavarotti
Veto: Of' muziek van üe Smet Is ook lel ofwat on--
chrs dan wal veien bij nummers van Kamogurlca
lullen Vt'1Wochttrl.Oe instrumentatie Is lda.nkk. in
tegmsteIling lot wal;e biJvoorbeeldmet De Vlaam-
se PrimitieW!ndte-d.
kamagurka: "Iohan heeft dat gedaan. Ik weet
ntet or je de neeeren van Schubert kent (btginl
met 9f'zwollen stem Ie zingen). Die romantische
pathos, dat vinden we dus rcntcsttsch. ook al
omdat het leb udat totaal niet in de mode H-
wat dan wao.rschijnlijk ook de reden Is weerom
~r zoweinig volk op afkoml Don hebben we ook
nog die kwiet van een Guido Noessens gevon-
den. En dctts dus echt wel een serieuze kwiet die
stoot op het podium als een operuzanger, een
mJ.ni-Pavarottî, een Povarotti met anorex.Ja zijn
spel te brengen. Noessens en De Smet gaan er-
mee stoppen trouwens. Ze ziln het wel beu, denk.i"_
Veto: ft hOlUJter trouwens niet van dot er een on-
derschdd gemookt wordt tussen serieus rijn en
gruppen maken. [)jf!' twee lIOrmcn 1100(;00 blï;kboor
een kontinuüm?
Kamagurko: ...U studrert1.

Veto: W1Jstuderen. Dit Is don ook een Jntf'l1li_ voor
een S(udentrnblod. Mensen. zostel jij, wiUm lachen
van lD loot tol la laat en 1100( de ~t moeten u:
scneus Zijn.
kQIDagurka: ..Dat is miin teorie of zo?

Veto: Die ziin we toch een porukcrrttgengekomen.
kamagurka: ..Goed dot u mil op de hoogte
houdt van mijn teorie. Wel, er is iets voor te leg-
gen dat mensen graag weten wanneer ze moe-
ten lachen. Ik vind bet ook plemnt om op het
moment dat ze denken dat ze moeten lochen
leis beet serreus te l~en. De gedichten van
Kamlel Kolka bijvoorbeeld ziln soms ook heel
serieus, bitteren sinisch. Ik vind bet heel plezant
om daarmee uit te pakken op ten moment dat
dat een soort verwachtingspatroon decrbreekt.s

Talent

•

..Andl!n:ijds moet Je natuurliJk ook ergeosaan
dat verwachtingspatroon beantwoorden: ik ga
geen avond op ten podium staan en alleen
meer serteuze qedichten vertenen. Datzieikook
nlet zitten, maar ik vind het dus ook geestig om
mensen te doen lachen met serreueere dingen.
Dat bangt af van de manier waarop je het
brenglik denk bijvoorbeeld dataU Etienne (één
van Kamlel Kafka's tegenspelers In 'Studio Kof·
ka' en 'Tut', mdr) een gedicht zou brengen van
Herman De Coninck ofHugo Claus de zaal zou
plat liggen. Etienne Is een gDjt met een open
verhemelte. Dot Is tee heel triests, daar mag ie
niet mee lachen, totdot erme-e gelachen wordt.
Don lochen ze allemaal mee. Dat vind Ik ook
Interessant aan humor, dat men Ie zegt dat Ie
tets niet mag doen en als Ie het wil doet locht
iedereen mee."

Ve:to; Ie werkt nu dgenlijk \100' twee mschillende
soorten publiek..Aan Ik ene kont hrb jt hrt Humo-
publiek dat woorschijnJijk ol zo ICUJgmtrouwd is
met Xomogurlwdat hij Iwn doen wol hij wil, onder-
liJds Is er ml:üehlen het publiek van 'De Drie WIj-
len', 00« \1011 'TIlt', dar woorschijnlijkniet allrsf'IIM
makkelijk aannn'mi. Als voorbeeld misschim mijn
moeder die hed 9fW9 naar 'De Drie Wijun' kijkt,
en xamogurka daar ook wel kan tlpptrdüen. Tom
lij Kamogwto in 'Geen Koos, gem SpeldaJcn' zog
met hd nummer 'Echte mQUnen' ww dj geclJo..
qllmd door de zinsnede "]uW was een echte man.
zawellhuls Dis aan het kruis".
Kamagurka: ~Stelt ze het gOl!d, Je moeder?_
Ve:to: Mijn motder stdt het nog stttds lftTgoed.
kamagurka: _No een opname van wertien
dagen .•
Veto: Je lijkt je dus aan te possen aan het publiek
WQQI"I"ODI' je we:rld.

'"

'Humoristiek' met liederen van

Kamagurka: "Humor komt
altijd voort uit zwarte gaten"
Kamagurka Is allicht de meest veeWldlge komiek die Vlaanderen rijk ts. Het kan
dan ook bilna nlet anders dan dat op het nieuwe cabaretfestival 'HumorLstiek'
(zie ook artikel pagina 6) één of andere kreatie van hem te zien Is. Frazen als "hl'
groeit niet In de bomen, hoewel hij daar soms hangt van honger om te komen"
uit 'Cowboy Henk' of "Plad1j .. is een grappige vis, walvissen ziJn veel prezenter

dan dat, rond zijn is toch veel leuker dan plot" ('De zee') zullen .schering en lrulag
zijn in 'Karnagurka-Uederen' doorGuido Noessens en Johan De Smet. Kamagurka
schreef de teksten, Johan De Smet de muziek. Veto trok naar 'Tilt' en sprok met

Kamagurka. Veto trok naar 'TUt' en sprak met Komagurka.

Kama en twttderde: \IWl StucBo Kalka

J(Qntagurka: -Het 15een ander.tv-progro.mma,
maar in essentie vertel Ik net hetzelfde wort
moppen. Ie past Ie notuurtijk wel een beetje aan.
"Bij'De Drie Wijzen' zal ik niet gaan zingen bil-
.voorbeeld. Nee, Ik vind het ook geestig om en-
dere dingen te doen. Dat heeft nim te maken
met [e aanpassen aan het publiek. Ab Ie voorde
mdlowerkt, moetje bijvoorbeeld geen pet opzet-
ten, moet je geen delwr bouwen.Ie moet gl!'Woon
ten mikro plaatsen en met een peer geluiden
kan je dan een beïe wereldcpecepen. Dat Is toch
ook weer iets anden._

Veto: Maarje n:spdttert dotpubJiektoch,lntegen-
stelling tol sommige van je koikga's, zoo/s lfennon
Brusst/mans.
Kamogurka: -rseereen kolJ).iek. Herman 13rus-
setmcns?
Veto: flij is een schri;ver,maar hij weltt nu oc:lA: \'OOr
de kommerriile tv, met namf' \100' Irtt progrwnma
'RCM)" van VU. Jn een dubbelinterview in tiel
Nit:uwlblod blm Irtt verschil tussen jullie twee mlp
neer Ie komen dol hij op MI publiek van die kom-
merdtle zentkrs kotst, ttrWiji jij ubest 9rtJa9 1100(""'I.J(amagurka: ~Ianatuurlijk, ik vind dot geestig.
Hij lit ganse dagen te kilken nccr prcqrammc's
weer hlj op kotst, en dan kotst hij op de mensen
die ook naQrdle programma's kijken. Terwijl ik
gewoon OQQrtv zit te kilken en als het mij niet
aanstaat kljk ik naar een ander programma.
Interesseert het mij niet, dan ben ik gewoon weg.
tedereen lsdoarvril in. Willen de mensen lochen
met Andrt Van OU,", of met Woody Allen. of
met Urbam.tS, dat maken zij moor uit. Herman
zegt ~daormee mag je lachen en ol de rest Is
slecht". En dat vind Ik bullshit..

Verhemelte
Veto: In 'De PIO,.tQge', ren VPRO-programma
WQard Jon rabre teyasf was, was ie blljkooarnlet
m gotd gezind. Vooral de Inlerviewster \1011 dienst
wW niet m«r goed wat aan te vangen. Wat Irtb jt
tegen Jan Fabtr.?
Kamagurka: ..Jan FOOre en zo, dat zijn van die
gasten die kwut meken en dan denken dot dat
moeilijk moet zijn. Niet Iedereen kan dot begrij-
pen. weenewet, Ie moet een ingewijd" zijn om
daarover te kunOl!n spreken. En wanneer ben Ie
elgenlilk een echte Ingewijdl!? Dat iswanneerje
er een balf miljoen voor over hebt om een Jan
Fabre te kopen. Het draait dus allemaal om geld.
Ab ik in een progromma zeg dat Ik Jan Fobre
klbch vind, offlauwvind, o(a1s Ikzegdat hll niet
meer dan een gewone schilder is, weet Ik veel

wat, dan zakt voor die gasten een zekere markt-
waattieln ,,!kaOI. Dongaatbetzovao ~Oeijoelj,
ik heb twee miljoen betaald voor die bicstreep
van Jan fabre" en wordt er natuurliJk direkt
weerwerk geboden.. Het Is zelfs zo dat Ie kan stel-
len dat wot ikdaQropeenbepaald moment zeg,
genoeg is voormii om. nooit meer meteen schil-
derij In een galerij te mogen hangen. Dan heet
bet -Kornogulhlls gedaon~._

Rate/slangen
vete: Vind je het don niet Yel'o'dmd dat men je in
Nederland legenwoordi9 als ten korueptuee/ kun-
stenaar beschouwt?
Kamagurka: ~Wiedoetdal?

Veto; E.r is één of ander kunstmonilbfofie in.Am-
hem geweest ...
kamagurka:: ..Ah ia, waar Ik aan mee gedaan
heb. Nee, u beschouwden mij niet als een
kcnseptueel kunstenaar, moOI ers een tekenaQr
die daar iets deed. Voor mij Is dat hetzelfde als
wanneer Ik een cartoon maak ...

veto: KomogulXo krijgt tegenwoordig in dk geval
Yt'd Internationale erlcenning. Xoml je wetf( op den
duur dan niet In dezdfde plaatsen ttreC"hcals dor
van lan Fabrt? Er btstoan bijvoorbeeld strip-
mrueunu •..
KQlDagurka: -stnpmcseums. dat Is toch een
soort folklore ...

Veto: /t hebt oot In Row gepublIceerd.
KamagW"ka: ..[)atls gewoon een stripblad. Het
is een Amerilwam blad, la.~

Veto: tiet u ft7I ander stripblad als Robbed;les bi_;'"
\'OOrbmd.
Xamogurka: ..Allez, [e moet niet onnozel doen.
Je hebt dingen die goed zijn, tnteresscnt zijn en
dingen die niet go~ zijn. Het probleem met
Robbedoes udat er mtssenren nog tweeduizend
mensen zijn die het kopen. Ot' reden dawvooris
dat diegenen die erin tekenen eigenlijk Imi-
tatoren van Imitatoren van Imitatoren van in de
tijd van bijvoorbeeld Fronquln zijn .•

Vno: Wor Md je dan wel nog goed van hecfm.
doogse strips?
kamagurka.: .Jk vindeIgenlIjkniet zo vee:! mip:§
goed. Er ziln InAmert.k.a wel wat underground-
mips, allez underground, moor Ik hou In feite
meer van rortooru. Gary Lorson vind ik heel
goed, moOI vertaald komt 'Tbe Far Sidt' niet
helemaal tot zijn recbl Je moet dat In het Engels
lezen. Die cowboys en mteLslangen en zo,ln het
Engels werkt dat gelijk beter._

Veto: Naast. het rteds gmoonrk Raw pubIJcm- je
ook in 1he New fOlter. Zijn er nog andere Arom-
koatur bladen WDIU\IOOf'" je wedt?
Kamagurka: ..Naast Thl!'N_ Yorte:r en Ruw
zijn ernogwot undergroundbloadjes. Datls niet
zo everdreven .•

Veto: Wij haddt:n begrepen dat je in de Verenigde
Stoten ook In .bonten publiceerde.
Xamagurka: ..Nee, maar ik heb nu wel kontakt
met 'syndicates' zoals dot in Amerika heet. Die
verkopen ie strips aan kranten, twintig, dertig,
veertig, honderd kranten, maar ik moet nog zien
hoe dat goot. Misschien lukt het, misschien
niet ...

Veto: Cowboy Hf'nk?
Xa.magurka: .Ik denk dot de eerste zakenzoteu
zullen zijn als bijvoorbeeld 'xcmo's fax' of
Writl!'r's Block', moor dat is allemaal nog afte
weenten. In de Verenigde Staten wonen er per
staat mtssenten duizend cartoonisten, en daar
rou er ook nog ene van België In de kranten
gaan

(fOro Steven Van Gars2J

Veto: En telmsie? Je hebt ten ekslclwiviteltslcon-
trokt met VlM. Wil dot zeggen dat a oc:lA: plannen
lijn lIOOt"eert elgm programma?
Kamagurka: ..Ik denk er toch al aan, moor Ik
heb nog geen konluete plannen .•

Veto: Wordt het dan Irts als 'Studio Kofto?
Kamagurka: ..Nee, het wordt een tv-pro-
gramma. Het wordt weer iets anders .•

Veto: fen toJbhaw?
Kamagurka: ..(zucht oslentatief) la, misschien
moeten we dot meereenkeer doen. ~nmaligof
m._

vete: Het zou toch/euk zijn, met janrabre:olsgast.
Kumagurka: ...Nee, Ik weet totaal. niet wat het
gaat worden en of het er gaat komen. Het zal
ervan afhangen, meur iIr. vind de rodio ook vril
geestig en Ik wil dat zeker volgend iaar nog een
keer doen .•

Veto: Hoe wordt daarop getwgeerd?
Kamagurka: ..Ik wef'thet niet. Datmoet IIIbeter
weten den Ik.-

Veto: We htbben 'Studio Kofto' lelf fI09 niet ~-
hoonl, maar«rmldiesditweal grhoord hebbtn Is
dof het soms nogal eryerlijk zoo Zijn.
Ko.mQgurka: _Ia, don is het ergerUjk.lk weet het
dus ook niet. Tl!gI!n mij gaan ze niet zeggen of
het goed ofsledJt Is. En ook al zeggen ze dat het
goed Is, dan ga IkdoQrnog nJetopvoort. Wat ZI!!
tegen mij zeggen Is.... Ia. wot ze trgI!'n mij zeg-
gen. Men zegt ook altijd "watten scheen k.JndJe~
aU er Iemand met een k.î.ndbinnenk.oml Als Ie
dan ziet wat er soms in die wieg ligt. Ik ga dus
niet voort op wat de mensen tegen mij zeggen .•

Veto: Ben je nog van plan met alden: merum sa-
men Ie wr:rtc-n? De: porodJein op andtre strips In de
Humo wcnn bljvoorbeeld leuk.
Kamagurka: ..Momenteel ben ik niet zo bf'.zIg
met strips, eerder met optredens en rodlo en tv.
Ccutoons ook wel. Misschien doe lk dol nog wel
aU ik goesting krijg .•

Veto: Ullintmirws met jou komt Klak f'IOQ1l'Om)

dot je 'l'iOOr dat het uiteindelijk nid lItd uitmookt
wot kmand al dan nJe:t doft. Lukt het altijd even
goed om olies lD te rdCJliverm?
Xamagurka: •TuurUtk niet Daar IsWent voor
nodig ••

Veto: Is dot XIlInogwto of Luk Zeebrodt. ~ dot
""tiKomagurka: ~(dtnk1t'\I'en na) Luk. Zeebroek .•

Karen Desmet
Kris lac.obs


