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eeKU Leu\/e'l wit haar
[akulteiten de mogelijk/.eid
bieden om meer bursalen aan

te vragen bij de onderzoeksraad. Die
bursalen - doctorandi die van de
universiteit zelf een beurs krijgen om
hun doktoraat Ie volbrengen - moe-
ten in de [akulteiten evenwel ik
plaats innemen van assistenten, die
voor de unief duurder uitvallen. In
feite gaat het om een fiskale techniek,
waarbij assistentenmandaten omgezet
worden in goedkopere want belasting-
vrije beursmandaten. Assistenten en
bursalen hebben echter een verscnît-
',nd Shltu"l en een ,",armee samen-
hangende taakomschrijving. zodat zij
"jet zom.aar gelijkgeschakeld mogen
worden.

......'"'*' ve!W:trtt~n~t<rcnd akede-
mlsch personeel (AAP) en bursalen is een-
voudig gesteld dat dit<laatsten niet tot het
personeel van de unief behoren. Beide

INGENIEURS MET VISIE

groepe-n doen aan weLt<nschappelijk onder-
zoek aan de universtren in het kader van
een doktoraar. Asststenren hebben daarvoor
l~ jaar. terwijl de beurs van bursalen,
maximum vier jaar overspant. Asstsreruen
krijgen twee jaar lanr.er·~t< tijd voor hun
onderzoek omoer I.~·l'r{lii:!'t.es jaar 'diáak-

f I ;J('I"usche ondersteuning' mi eren bieden aan
het zellstandig akademisch personeel ~ZAP.
alle personeel van docent tot gewoon hoog-
leraar). Die laak urnvat bijvoorbeeld hel
begeleiden van seminarles of oefeningen.
Wanneer er geen specifieke onderwijs-
opdracht is. wordt dl.' assistenten (MIkvaak
gevraagd dl.' proffen te ondersteunen bij
hun onderzoek of daaraan verbonden
publlkarles.

Van bursalen daarentegen mag geen
tegenprestatie go::i!isiworden. Zij krijgen
gedurende vler jaar een beurs dil.' louter
dient om onderzoek Ie doen in Iunktle van
hul'l"~lIt-ln hun SIII1UU1 WOrdl ekspll·
del gesteld dat Zij geen beroep mugen
uil voeren als kompensatie voor de beurs.
Hel statuut van dl.' bursalen is te vergclfjkcn
maar nlet u: verwarren met dat van docto-
randi die hun beurs Ontvangen van ht'1
Nationaal Fonds V<.M>rwetenschapsonder-
zoek (NFWO) of het Vlaams lnsriunn Ier
bevordering van Wetenschappelijk onder-
zoek In Technologie (IWT) ..NTWO'ers mo-
gen Trouwens wel degelijk acht uur admini-
stratief werk ol vief uur practica voor de
unief verrichten.

Prestaties
Hel grote probleem ligt dan ook voor

de hand. Als bursalen asslsremcn gaan ver-
vangen en die bursalen geen onderwijs-
mandaal hebben. wie gaat dan de didakti-
sche ondersteuning bieden? Het asalsterend
personeel is zich bewust van de drelglng die
boven hun statuut hangt. Gevraagd naar
een offidëlt· reaktie omhjelden de Vertegen-
woordigers van het AAP in de akademische
raad (AR) zich van kommentaar -omder
het strategisch gezien niel verstandig zou
zijn om nu al in onze kaarten Ie laten
kijkl·n.· Voor de assistenten Slaat er inder-
daad heel wat op het spel. (MJk al bedreigt
de rnaarregel niet meteen diegenen dit' nu
in dienst Zijn. Indien echter nieuwe docto-
randi als bursaal en niet meer als asstncm
aan de entversneu komen. kan dat voor de
nieuwelingen een Inkomen verlies van tien
procent betekenen. Hel toegewezen beurs-
bedrag kan immers beperkt worden 101

negenlig procent van een nenn assistenten-
wedde.

Daarnaast zijn de assistenten ook
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bevreesd voor een uitholJjng van hun
statuut. Hel wezenlijke verschil met bursale
doctorandi is zoals gezci!d dal hel AAP een
arbcldspresrarle mag ol moerleveren. Dal
betekent dat de universiteit. zoals voor al
haar ander personeel. moel voorzien in dl.'
sociale zekerheid van het AAP. De univer-
siteit betaalt daarvoor dertig procent belas-
ting op de Innen, hergeen uiteraard flink
d(M..H·Wt'o::gtin haar budget. Vandaar dat zij
nu in de verleiding komt urn een aantal
van de asstsremenposten re vullen met
belaStingyrije bursalen. Om he! weten.
schappelijk onderzoek Ie bevorderen hee-ft
de federale regering. bevoegd voor begro-
tlng maar niet voor wetenschap en und ..r-
wijs, dl' kosten van de sociale zekerheid
voor de bursalen op zich genomen. Die
bursalen moeten zlch dan evenwel beper-
ken 101 hun onderzoek en mogen nler als

vervolg op p. 1

•Als we ons reglcment strikt tuepassen.
dan kunnen we tachtig procent van de
Leuvense killen slunen.t Dal zegt kom-
mandant ëeeten van de Leuvense
brandweer. Oude gaskachels. omoeret-
kende ele'ctrtscoe bedrading. zelf ineen-
getimmerde mint-keukentjes z.ijn enkele
van de belangrijkste potenuëje gevaren
die nnisch .l;ijn voor studentenkoten.
Nochtans I~er op het vlak van brand-
prevenrio aJ heel wat werk verzet door
gezamelijke Inspanningen van de Huls-
vesttngsdlenst en brandweer. Het voor-
naamste resultaat daarvan is het fdt dat
voor bet laatste betreurde studenten-
slachtoffer bij l'en brand al vïer jaar
teruggegaan moel worden. Toch kan er
nog heel wal verbeterd worden aan de
süuaûe, veto stak Zijn aweeiucm op bij
de brandweer. Hel resultaat leest u op
\).5

Acht koten OP tien
niet brandveilig?
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• lezersbrieven
Alk leaersreaknes kunnen bezorgd werden op hel redaknesekretartaar In dl' 's

Mdersstnal 5, 3000 Leuven.
De brieven moelen bel rekking hebben op ÎIl Veto behaadelde onderwerpen of op

Leuvense (Sludenkn-liktualiteit. Anonieme brieven komen nooit In aanmt11dng: de
schnjyer mOC'Isteeds naam, StUdiejaar en adres bekendmaken. Sleclns uluonderlljk,
en na ultdrukkdijk en gemouveerd verzoek, kunnen U weggelaren worden In veto.
!.iót'\'("n die langer :Djn dan 35 regels van 68 ,yns.lageo {spaties Inbegrepen. wat

cvereen koml met e L5 g;ellku~ blad%.ijde ma dubbele interlinie) worden in principe
Ingekort. De redaktie behoudr zlch hel redu voor brteven oiel Ie plaatsen.

Duitsland
Betreft het dossier 'Studeren In Dunsland
in Velo 15. Op pagina 7 staat l'en Ioto van
een studcntenbetogjng in Münster. De eis:
"Ct>en inschriJvingsMddl'

De beeldtekst van veto: -suderentand
Duits!" • een els van Nezt.nunsers en som-
mlge ekstrcmlsnsche leden van de -äund
der Hclmatvertrtebenen". maar zeker niet
van de Duitse: studentenbeweglrtg. Geen
enkele demokransene Duitser stelt de gren-
zen van het huidige grondgebled in vraag,
'twee pagina's verder nus zoiets: een Duitse
slUdentenbelnging met titel van Veto:
- ... Eupen. 1940". Intocht in Duitstalig
BC'lgll:' (~ebroikl vero trouwens voortaan
altijd het woord '()llTlogsuitrusting' in plaats
van 'dctenstemechr zoals op pa!lina 9?),
Twee keer voder-tbe-nne de boodschap:
-necrscne (StudenTen) '" Neztschwelne".
Een bunengewoon pijnlijke verslaggeving
In jullie dossier 'Studeren In ucuslend".
noch grappigfs.llirisch noch origineel .
gewoon: ontzettend piJnlijk!

Frank 'rönnlssen,
Ginkgo Biloba

nI'dr.:Vno ht>udrvan Dunstand. Zijn volk en rijn
lt'idt'TS.

Groep T
Daar men geen krant, tijdschrift of brochu-
re kan openslaan zonder daarin de slogan:
"Groep T, ingenjeurs met visie,", tegen Ie
komen besloot ik om ook maar eens een
kursus Frans bij Groep T te vulgen. Na hel
Inch wel vrij priJzi!l inschrijvingsgeld beo
raald te hebben, stante Ik op l'en dinsdag-
avond met goede moed in hel 'eerste jaar
praktische kennis' (Pk I).

Aanvankelijk beviel het me Zeer goed.
We hadden een h,Ul' juffrouw, een plezante
groep. en we leerden {10k nog een peetje
srans en (lat alles in een aangename en
ontsparm- n sfeer.

Geen vuiltje aan dl' lucht, ui u den-
ken, maar schijn bedriegt. Op de derd c-
dinsdag voor dl' kerstvakantie kwam hel
mlnder goede nieuws, De direkte-ur van
'Temala' deddl' om wnd.;r schwllm het
voJgende medl:: -Bestl: Jet'rlingt'n, dt'Zl'
grot'Jl zal moeten nphlluden Ie bestaan,
Wegens l'en lekl,n aan leerlinJ:o:t'rl in het
twcede jaar praktische kennis (?k2J mot~tl:n
wc daar I:l:n groep minder inrichten, Daar·
doo"r t'isi dl' jullrouw van pk2 nu jullk
grc'>('p up, om ~an haar aantal uren Ie ko·
men," Er volJ:o:de nog I:l:n hele waslijst gc·
lallen, argumenlen en veronlschuldigingen
dal hel I:ehl niel andt't'S kon en dat alle
mogelijkheden nagegaan waren Om I:en
lang verhaal kon te m,lken, waren er drk
wiJzigin).:en waarin we ons maar moesten
Sc/likken en dal eigenlijk londer Inspraak:
we rn<festen vanjLlHruu\\I, van ).troep en 101
SIOI V.ln dag vl:randcrcn, Met andere woor·
den onll' grvt'p rk I van dlnsda~ werd 111'-
gespiitsi l"n \'erdl'eld (lVt'r mJanda!(. woens,
dag en Zollerdagvuormiddag, Dal hierdoor
de nodige ontevredenheid en hi1aritdt ont·
stond, is len !lul'd Ie beµrij[lt'n,

Er warc:n n,Khtan~ ,lnd,'re l'n bt:lere
oplossin!o:en mugeiiJk "t'Wt:l'l. Maar het
bf:l:ljt: internl' Il,....-de wil bij dl: bctrokkc:n
persunen, dit: hil:rvuor nudig was, ombr.lk_
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Ons, een dertigral studenten, werd ecmer
wel gevraagd de nodige goede wil te tonen
om in hel midden van hel jaar onze plan-
ning aan te passen. En hier heb Ik het dan
vooral over hel laatste runt: het verende-
ren van dag, Maar ja: "Jullie mogen nog
van geluk spreken dat er dne dagen zijn
wa.lrnaar uiigeweken kan worden ... •

Tot slot. voor zij die niet meer in staal
zouden zijn de kursus verder te volgen op
één van de uitwijkdagen: "Het is onmoge-
lijk een deel van hel lesgeld terug te beta-
len, maar we kunnen wel een fikse koning
voerzien bij de inschrijvingen voor volgend
jaar." ?!!

Tom Nys.
student Industriële bedrijfskunde

Hogescholen
De svndikale akiles in de sektor van de
openbare diensten maken de dtskusste rond
hel hogeschooldekreet akteeter dan ooit.
Hervormingen, tot daar nog, maar wat
zullen besparingsmaatregelen zoals dl:
enveloppertnanerenng VIM,r dlekt hebben
op de kwaliteit en de demokrarlserlng van

het onderwijs?
De reaktie van vele hogescholen zal er

cngerwtjteld een zijn van managers die
vanaf nu de hakbijl hanteren,

De hakbljlspectallsten hebben, in funk-
tie: van de Heilige Enveloppe, reeds een
eind gemaakt aan de tijdelijkè komrakten
(meer dan honderd In de provincie Brabant
alleen), stellen prestatteregelingen voor die
lOl een werkvolumevermeerdering letden
van dertig procent. leggen vakantieregelln-
gen voor die vier weken meerprestatie met
zich brengen (lP jaarbasis, enzovoort.

De konkurrennepostne tussen de hoge-
scholen onderling zal hel Vlaams hoge.
scholentandschep beugen. Omwille van
deze konkurrentie moelen leerkrachten
rtteer presteren. Alsof meer presleren recht
evenredig is met meer kwaliteitsvol preste-
ren! Overwerkte leerkrachten kunnen en-
mogelijk zorgen voor een degelijk onder-
wijs,

Als studenten moelen wij opkomen
voor een demokratisch, degelijk en toe-
gankelljk onderwijs. Nu is her moment om
solidariteit te tonen mer de vakbonden en
samen op Straal te komen tegen de bespa-
rtngen. Hel gaat hier ook over ons onder-
wijs.

aanklachten, Hierbij denk ik vooral aan de
kwestie van de svllabiverkoop.

Zeil wil Ik hierover het volgende kwijt:
studenten zijn blijkbaar noolr revreden en
kiezen altijd voor de gemakkelijkste uitweg.
Wanneer een professor zo vriendelijk is een
gedrukte syllabus ter beschikking te stellen,
dan wordt er geklaagd dat deze te duur is;
moeren de etudemen neteren tijdens de
coneges. dan vtnden ze dat het te snel gaal
en wordt een gedrukte syllabus gevraagd.
Welen ze eigenlijk wel wat ze willen?

In de laatste Velo werd trouwens re-
recht de opmerking gemaakt dal de studen-
ten eigenlijk niet te hoog van de toren
moeten blazen: ze kunnen zich immers niet
eens duidelijk uitdrukken. en om dil Ie
verbergen hanteren ze dan maar nietszeg-
gende slogans. In plaats van overal het laat-
STe woord Te~lIen hebben (denk trouwens
maar aan de «uemerkwesue: everbezet-
Ilng? Er moeten maar meer computers zijn,
oordelen ~ studenten}. zouden ze beter
tets doen aán.hun uitdrukkingsvermogen,
wat hen ook In staat rou stellen zich op een
verstaanbare en geii,uêlVceerde manier uit
te drukken,

Danny D~Vliegll'r,
2d~ IIc, Germaanse

nvdr. Blijkbaar hu[t Vt'tozich j-nd"daad slecht
uitgedrukt. Lëten Wl daarom in tin zin nog eens
samUfYatlt'n waar ht't ons om gaat in dru ,l-wn-.

tit', Em prof=1, dil als ~da!JOgisch gt'schooldt'
wt'Jrdt9t'acht een htpaalde morete l'Oorhtddfunk·
tit' ft' vervutten. en dir londt'r aanwijsbart' reden
ern ho_9t'winstmar;,91aanrrkrnt "oor een slo,"1
kopies. ol't'fSchrijdt on:t'S inrient een t'Sslnti~1t
dt'ontologische rt'!Jt'1.Daar !JelQIhet ons om, Nitl
om dl' absolurr sijft'rt, niet om dl' persoon in
kwtstir.
Bo~ndien, wit' bedoelt u met 'de studenten dir
zich nit'/ deftig kunnen uitdrukkrn? A 111'STlldm-
Im? Ck dulnrmrr! elan het wruprrk.mdhrids·
tornooi? [)t' Vt'loudelktit'? Uulf?

'.".
~ vrije tribune

E. Nackaerts,
jde jaar SHH

Uitdrukkings-
vermogen

Naar aanleiding van enkele recente arukels
In WIO, zag ik mezelf genoodzaaklook
eens een dUÎ1 in hel zakje (of beter: de zak)
te doen. Ik heb zo de Indruk dat prolesse-
ren en studenten, in VI:IO, een middel
hebben gevenden om elkaar, telkens
opnieuw, te besroken met alle mogelijke

De int:ernet:beperking

In Veto 15 gaal het hocldarukel over Ik' internet-
beperking. Helaas is her arnkcl op een aantal
punten nlet helemaal korrekt. Mrfr bepaald lijn
enkele uitspraken van Rekencemrum-dlrekreur
+lonzocne voor diskus.sir vnbaar.

Zo wordl al in de ('crstc alinea een hrj)rrkl
aanral srudemcn aangewezen JI~M conaak voor
de o\whr7.tltiuj( \'':111de pi-lokalen \\Iegcm hun
'nn\\lilJekeUlig en dudluO"i mtcmergelmrlk', I) als
her om ren beperkt aantal srudcmcn gan. waar-
om is er dan spraki' van O\'frfleWling? 1) men-
sen die meer dan tirll uren per week jnn-mer ge-
brulken. dom dat heus nifl doenoes en onwllle-
~eurig, en maken miln~ inziens nuttiger gebruik
van internet dan de willrkeunge surfer dIe even
een llUlljr koml kljhn Wolthet all('maal is,
31prakuKhl' t'rVaftnj( Itt" dat de rneerlk'rhrld
Vdn de !(rhruikrl} van de pc·kl.mt'n nlt'l koml
w('bsudt'n, irc't'() of wal dan ook. lIèt prohk('m
\'an overh,'I,eIt1llj( 'ithutl1 minsten~ rvenzt.'t.'r in
e('n ondemer('kemnl: van d(' (ompnterkapaeÎl('u
VOOIde 0l'~('!(r\'en l)ra'IÎCa, I)e enkrlr welosurfer
di(' er als hel war ...konstant lil, ISrllls~hlen een
grmakkelljk dodwit om 0]' tr schieten we!(rns dr
OjtrnKhijnlijk nUltdozr zak"n die hij uitsterkt.
maar ik hrlwljld of pakweIl meer dan tkn pro·
renl van de kap,l{lleil Ingennmtn wordt dom de
dio.'-!wds, F.vo,'nverder lelt'n \\Ie dal "Oll)lrl'('rf
drir<fui1,md mHkntcn I'dn de KUL h{'1,11~dopt'll
jaar een accounl dJnvrorgeu waarUl('(' lt' onbe·
)wrkt 0l' ht'tllrt kond"n', IJ,ln heh ik vnletlt'n
jau loch \\Iel dal r\'rrtrUH'ut I:t'lIIi~1.SlIr(', ik kon
{'{'n('·mailadrt'!ó 1'11hijh('hurrmk marlhm; Ol'
'd140s' a':lIIvra,,('ll, maar of ik daarmee onlfepnkt
op hel rtel kan, i~m(' tO(h \\Iel dlllstrr, Misschien
gaat hel hem hier wel urn wishlulltnnkiujl. \\IJnt
('til homrdllrdory, een \\Irrkl>.),,' inrt'fIl('tom,
!(rvînµ en dClltcltJke lijn dillgl'lI waar we adn dr
KU l..I'u\'('n 1I~ nirl volnmIXtum )lellK'lell. Hel
i~madr de waa): \\IJl Je 'onheJl('rkl' nUt'lIIl: l)d~,
sief clifnt')leprullot dolar toc. maar ttll e!1ten

homepage cpzcuen enzovoort is met mO)lellJk,
vervolgens "Kandidaruurstudcmen, dit

volgens URe·direkteur René FIori1.OOneminder
baat hij het liet hebben. ,.:. Hoc, waarom, \\Iic,
\\I~l? Dal i~hrl rrrsie dal ik daarvan hoor. I~tI.lal
Nnstig over nagedarln. is daar een kleme rond-
vraalt over !WWt't$I?Even vt-rder is dic1,...rldr
dirckleur \\Id 10 ~oed om nn~ mede te deh-n "dat
de vangelegde quota met de.nakt, vin~t'r zijn
vastgelegd'. Dat is dan wal men noemt ecu ~t331-
tjc van doordacht beleid. Daarenboven is het ook
nOjt een slabid hdcid, want n~ ,'rtl ZJl1lagel
stadl: " .. ,('n gelden allren ~'oor dil jaar ... Vol·
gcnd jaar kan de situatie helemaal anders lijn'.

Tm SkJttf wordt als I>nigc.lllrmaliel vanuil
de stud"ntrn voorgt'51eld om mrl'r wmputrl"i te
hddlfn. Dat is nirl juist \\Iant er lijn andere,
m~tr haall'<1reschema's Uiltt~'1ta,hLHeLlas neeml
nrrmalld varl hl't URe de handschoen Ol' urn ren
ziullijtc diskussit' tr voeren O\'l':rde h.:ialhaarhrid
van aherllali,'\'rn.7.o blijklook hrt grOlr pro·
hlt.'t.'mniet de konllektivltCÎl, Nndhret'dlr, linan·
cit"k middekn of ondtrhoud 1<'zijn, maJr \\Iel dl'
rtumlr, Gratis tip: in hrl URe zrllis er nog «n
ruinl1r vol oude lerminalen (skI dit !lijna nooit
)(rhruikt \\Iordrn, Ha, maar in hl't URe is er bijna
g{'en probleem van overbe1.emllg. hoor ik daar
rfn snuR,gere derde opmerken, Inderdaad dat is
zo, maM waarom moeten cr dan in het URe
ill~rhduJlII~')lt'rkingeli konll'n? Omdat cr in d('
Oekrnslrdat \\Iel problemen ljjrl? Waar 7jt de
logika dan?VerdeT in verhantJ lIlel h<'1ol~nhou·
dt'n vall de I)('·lokalrn 101rniddt'rnad\t: "wil je j('
net .....erk in het belang van iedrrrf!1 tlrtrouwl"..ar
el\ tfl.'hrerhaar houden, dan lijkt ml' dat hrt ma·
ximum" Ma~ ik menre!. Flolil.oonr erop wijl,ell
d.ll Cl dUIzenden en duizenden bcheersNrl' en
N:lIouwWrt' lIelwerken vierentwintig uIIII)('r
dajl. ll'\Tn dagen ol' znrn, }.:larin jaar uit door·
)laan, en 1I1etlOuter lot mIddernacht?" AndeTs
riskeer JCom de ha\'erklap af tC'moetelI lekelll'n

met vlrussen"llll')l your pardon.
11/..1' oogsten wat ze gezaald hebben door

ren intrinsiek minder beheersbare en voor virus-
sen k\\lrtsl'Ml' technologie te kiezen als netwerk-
upl~lin~,

2) Virussen gaan niet noodt.akelijk 'harder
werken na mlddernacht.

1) lIt't virusl"ohk~tn is me dunkt een non-
protneem. ik heb er toch 1I0)ltoe geen enkel III
w\'rking ge1j~n Op dl' 1l(·klassenJ)aarenbovrll
had men h~! enkel ovel de pr-ktassen in de
Oàrns!raat, Dat dat mO('i!ijktr liKlom open Ie
houden, vmd ik logKch, na middernacht zou daar
speciaal een operator moeten blijven. Echter, in
hel URe is dIe dl ~an\\lt'lig maar ook daar gaat
hrtlrrht onverbiddelijk om vier('ntwintig uur uit,

Verder "hel em)le probleem is dl' OVrrbl"let'
tmt( volgen~ meneer Horizoolle. Stoute vraag
\'JI\ nuj : "Word 6,O'gehruik hepl'rken 101maxi-
mum honderd uur per jaar?'. Dat moet voldoen·
de 1-rjnom Vool cen sltldtnt alle practica in 1('
lillrn,Veldo,'r ~omt cr dan nog ('tn totaal oll)lt'nu-
anrcnd(' uilSJlraak over KOlnct. namelijk: "Hrt
gcvaar ISniet denkllt('ldilt dal enkelrn hun pc die
op het kuJnet wordt aangl'$lolen zulll'n uithou·
\\Ien 101ttn heuse M'rver, die ze dan kommct>il'cl
kUlllll'1111llhuitrn, SOrry, maar dat ISwel echt tc
lOl om 1000telopen. Nirt alleen lijkt hel mij Jo·
~i~h dat ('rn Kn(nelaa1l5luillng rkspliciet kom·
rtJl'fsi('d ~rllrllik uitsluit. maar ook dal daar
~war~ rn dirrKIt" straffen aan vamiurn, zoals
hijvoorb(,t'ld uitsluilinj(, Errder lijkt JlIr de bereid·
hcjd nm meI dl' ~Iud("nt('n \(' prateIl en te over·
Il'llJ:rll owr wat rr mogelijk IS, het grole pro-
hlecm It'1.ijn, F.n gdukkil: is het wat datlll.'udt
ml't het hllldige KOlnrlprojekl beter gesteld dan
mrt de 2S/75-regeJ.

Ban Vanhauw<len.
Studt_'nt lde kan Burgerlijk ingenieur.

•
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Leuvense PWA gaat binnenkort van start

Moet er nog werk ziin?
Ginds Miet Smet, Cve-minister

van Tewerkstelling en Arbeid,
besloot dal elke gemeente er

één zou moeten hebben, zijn ze niet
meer uit het nieuws geweest: de
Plaatselijke Werkge1egenI1eidsogenl-
schappen - beter bekend als PWA's.
Niemand leek een goed woord over te
hebben voor deze 'veredelde klusjes-
diensten', Sommige gemeente'l wei-
qerden zelfs ronduit een PWA op te
richten, andere volgdetl de richtlijn
van de minister wel, maar maakten
er een schertsvertoning van door de
toegestane taken tot een belachelijk
minimum te herleiden, Ook in ut/veil
bestond er - aanvankelijk - heel
wat tegenstand.

Jaak Brcpoels (SP). schepen van 'tewerk-
stelling. legt uil hoe een PWA werkt: "poel
van de PWA's is werklozen de kans te ge-
ven iets bij te verdienen en tegelijkertijd
zwartwerk tegen 11:gaan door het gebruik
van de diensten van PWA's fiskaal aantrek-
kefijk te maken. Enkel langdurig werklozen
[meer dan dril' jaar, of - in hel geval van
schoolverlaters -c langer dom twee jaar) en
testaansrmntrnumtrekkers komen in aan-
merking. Hel idee is dat zij per maand 45
uur mogen werken waardoor ze zo'n 6.750
frank extra bovenop hun werkloosheidsuit-
kering kunnen verdienen Hiervoor wordt
gebruik gemaakt van een chequesysteem
waarbij de gebruiker tussen de tweehen-
derd en driehonderd frank helaall voor een
cheque. De werkloze krijgt per gepresteerd
uur zo'n cheque, dte hij kan inruilen voor
150 frank neuo.

Tegenstand

De taken zouden vooral moeren beant-
woorden aan reële behoeften waarvoor
binnen de r..guliere arherdsmarkt geen pas-
send antwoord bestaat. Ah gebruike-rs sleI!
men vooral prlvcepcrsonen, plamselijke
overheden. nict-kommerciêle verenigingen
en vzw's, onderwijsinstellingen en land- en
tuinbouwbedrijven voorop. De ondervin-
ding leert echter dal deze PWA's VIKJr
negenttg procent gebruikt worden door
panlkulteren voor huisbuudelijkc hulp
wals boodschappen doe'], kleine klusjes en
ruinonderhoud. De overheld zelf maakt er
nauwelijks gebruik van. Verder zaten er
ook heel wat addertjes onder het gras, zo
konden werklozen dit;' een passende arbeid
weigerden tijdelijk geschorst word .....n ~

Onvrede genoeg dus. en in Levven be-
Run nu-r dan ook mei tegenzin aan de-
verplichte - oprtchung van hel Plaatselijk
Werkgdt:gt:nht:idsagentschap. De vakbon-
den onder andere vonden dal zo'n PWA
een verstoring VJn de arbeidsmarkt betek-
ende. Een doorsrromlng naar het reguliere
clrculr ontbreekt immers, de werklozen
blijven werkloos. De middenstand op zijn
beun vreesde voor mogelijke konkurrentie.
Velen hadden hel gevoel dal het PWA voor-
al als schorsingsmachtne zou opareden.
Ondanks de weigerachtige houding regen-
over het PWA vond men dal men werklo-
zen het recht "p bijvcrdienen met kon OO!'

zeggen- en besfoor men een vzw up Ie nch-
TI!n, In deze vzw zrnen vlereruwiruig leden.
WJiHVan de helh gemeenteraadsleden en de
helfT vertegenW(Klrdij.\ers van de sooete
partners. Ondertussen had de tederale rege-
ring ook de kritiek op de PWA's aangevoeld
en veranderde ze bepaalde zaken. Zo kun-
nerr-werklozcn die een PWA'job weigert:n
niet langer gt:schorsi worden, men mOel in
de periode dat men PWAer is niL't !<Ia<ln
siempe)en en de reriude lelt nkl mee bij de
berekenin!-( \'iln langdurige wt:rklooshcid.
Wat als Slok ~chler d!;' d ...ur vok behoorlijk
mt:e kan tt:Jlen.

Langzamerh,lnd k"' ...m men ook bin~
nen de Leuvenst: ...../:w tot t:t:n .aanvaardbaar
compromis, waarbij men vooral probt.-erl de

4

positieve karnen naar boven Ie halen en de
negatieve Ie kompenseren. Zo'n negatieve
kant is bijvoorbeeld de kosten die verplaat-
sing en kinderopvang voor Pwë'ers mee-
brengen, en daarvoor gaal men dan IMlk
naar fondsen zoeken. Toch geelt schepen
areocets ruilerlijk toe dat werken in een
PWA nog altijd een nepstatuut betekern.
zonder een echt arbeidskontrakt en door-
stroming naar de arbeidsmarkt.

Stadswacht

Maar ook daar probeert men iets aan
IC verhelpen, Van uil hel ministerie van
Binnenlandse Zaken en hel ministerie van
Tewerkstelling en Arbeid werd hel initiatie!
genomen om in de steden waarmee een
veilighcidskumrakt werd afgeslou-n een
stadswacht op 10: richl ...n. Leuven is één van
die Sleden, en hief ligl volgens de schepen
dan ook de kans om mensen volwaardige
arbeid aan Ie bieden. Met de stadswachten
wil men inspelen op hel - al dan niet rede
en terechte - onvetngbetdsgevoel en kIS
tegenover het verbieden van de burger-
wachten plaatsen. In Gent bestaar dal
projekt al. onder de naam cesko's leggen
geüniformeerde mensen een vast trajekt af
en melden zij problemen aan de bevoegde
stadsdiensten. Deze stadswachters zijn daar
door de overheld full-time in dienst gene-

Platsen Wassen Aftrekken (/otoDirk Bernatd}

men. Binnenlandse Zak e n wil dil model
dan ook overnemen binnen de PWA's. Ze
willen in rotaal rwtnngduizend stadswach-
ren in dienst nemen, waarbij zij de helft
van de kosten moelen dragen, Deze stads-
wachters zouden bij voorkeur minimaal
veerug jaar oud zijn en krijgen een gepeste
opleiding. Zt: mogen drte-envfjtug uur per
maand werken, waardoor ze maximaal
7,950 frank aan hun inkomen kunnen roe-
voegen. De taken die een stadswacht moet
opkneppen worden door de sleden zelf
bepaald. maar liggen meesul wel op hel
terrein van fiets- en aurodiefstalprevenne.

verkecrsv c illgh cid in de buurt van scholen,
openbaar vervoer en 'surveilleren' in wl]-
ken.

De ambtnes van schepen grepocls m c1
betrekking tOl dil projekt reiken zelfs ver-
der. "De volgende stap is dan om de srads-
wachters aan te werv en mei een kontrakt.
Ze moelen de kans krijgen om tijdens hun
werk als stadswachter ook VDAB-opleidin-
gen te volgen, waardoor zt: hun positie
kunnen verstevigen. Zo willen we jobs
kreëren." Brepoels is er echter nog niet
zeker van of dil wel degelijk gaat lukken, er
moeten eerst nog velt: mcellljkbeden uil de
weg geruimd worden. Zo moel men er voor
waken dat er geen mensen bij dil projekt
betrokken worden die gewoon cowboy wil-
len spelen, Verder is er nog een zwak punt:
de stadswachters hebben geen bevoegdheid,
dus rtskererçze - als de polltiediensten niet
snel tnspeleriop hun meldingen - de pis-
palen van de-bevolking te worden. Toch
bekjjkt de schepen het van de positieve
kent: "Op~eze manier willen WL' de werk-
gcJegendheiff"stirnult:ren en kan er mis-
schten zelfs Ilnancteel bespaard worden.
ZesliR procent van ~e..beslaansminimum.
trekkers die aan het werk gezet zijn komen
immers nierterug bij het OCMW terecht.
Artikel zeslig bepaalt namelijk dat ze in
aanmerking komen voor sternpelgeld als ze
lang genoeg gewerkt hebben. verder kun-
nen we hopt:lijk dom reine straten, afval-
scheiding. enzovoort de wrevel bij de be-
volking. waar eksireem-rechrs lip inspeelt,
wegnemen. De mensen vinden het immers
niet zo erg als hel geld kost. zolang het
maar goed draalt."

Sabine Letever

Sluiting Delacre- Vilvoorde en de teloorgang van de
onderhandelingsetiek

'.

Diskriminatie OP de arbeidsmarkt
Ga een drie-envijftig dagen

durende fabrieksbezetting
werd;" mei 1992 de (nochtans

winstmakende] koekjesfabriek Delacre
in Vitvoorde gestOlen. Zeker 525 werk·
nemers kwamen op straat te staan,
Hel Steunpunt Werkgelegenheid, Ar·
beid elf Vorming van de KU Leuven
bracht eind december een dossier uil,
dat onderzocht op welke manier de
sluiting verliep en wal er van de
werknemers geworden is, De vaststel·
Iingen dat enerzijds door middel van
allerlei juridische spitsvondigheden
het stakinqsrecht werd uitgehold elf
dat allderzjjd.sfr~uwet' en migramen
veel moeilijker aan een nieuwe job
geraken, waren voor de onderzoekers
(onder leiding van Myn"am De Pauw)
- die weinig goede woorden hadden
voor de wijze van handelen van de
werkgevers - ee" goede rede" om
"deze bedn"jfsluitiIJg meer als eet!
dagelijks feit te beschouwen", en dus
om ze nader te bestuderen.

Op 30 maart 1992 werd de sluiting van
Delacre-vdvoorde in 1994 door de direktie
aangekondigd, Dil opdat er lOU geînves-
teerd kunnen worden in l'en zusterbedrl]!
in Lambermom (bij Verviers). De meer dan
vijfhonderd werknemers voer wie het om-
~Iag dreigde, legden onmiddellijk hel werk
neer. Hel gemeenschappelijke vakbunds-
trom dat gevormd werd, etste de bouw van
een nieuwe Iabrtek in vtlvuorde, het be-
houd van de werkgelegenheid en onder-
handdingen met de Europese direktie. De
direktie van de fahriek rt:olgt"erde echler
meI een kortgeding cn een o:enzijdig ver-
zoekschrifl om de bezt:lling Ie brt:ken. Voor
hel Ho! van BO:TOepslaagden l:e in hun op-
zeI. De mOlivering van dl' recht..:r slt:unde
up enerzijds de wet die betrekking heeft op
de 5Chending van hO:IdgendumsreCht cn
andt:rzijds op het grundwetsartikd 23 dat
ondl.'"r meer hel recht nr arbeid voor werk-
willigen garandel·rt.

Die laatste mouvenngsgrono gaat ech-
ter niet op luidens de studie. daar er geen
abSIl/UIf' reent op arberd bestaat: "TIjdens
een stakingsaktie kan een werkwähgc zjcb
niet beroepen op zijn recht op arbeid om
hel secraar konnikt Ie ondermijnen". Dat
werkgevers steeds meer beroep doen op de
gerechtelijke macht en vaak nog via proce-
dures op eenzijdig verzoekschrtlr. is een
evolutie die de vakbonden niet slikken.
"Werknemers worden met dwangsommen
gekonfronteerd. zonder dal ze ook maar de
kans krijgen om zich te verdedigen', schre-
ven ze in 199) in een brie! naar Mekhior
Walhdel (PSC), toenrnalig minister van
Jusüne.

Aalmoes , f

•
uitgesloten dal werknemers me! hardere
ekues het evenwicht zullen willen herstel-
len. Voor die evotuue zijn alle sociale part-
ners verantwoordelijk. inkillsit:f de rege-
ring,"

Migranten
Verder heeft men ook onderzocht wat

er met de ex-werknemers is gebeurd. Hier-
uit bleek dat de BelgiSChe mannen haast
probleemloos aan een vrij slabiele job ge-
raakten. vrouwen en migranten hadden
het ecmer heel wal moeilijker 001 aan de
werkloosheid Ie emsnappen. Om dal u-
verklaren, is men "I' de eerste plaats gaan ..
kijken of er vcrschillen waren in d.. \'00[0-

pletding. Wat lletrdt h e1 verschil lussen
mannen en vrouwen - die vaak upleidfn-
gen volgden om tradincnele vrouwen-
beroepen uil Ie oefenen in reksnel en kon-
Iektfe. sektoren die het ekonomisch erg
slecht doen -, ging die verklaring op. Hel
geel! echter geen vuldoende reden waarom
Belgen wel vlot werk vinden en rnlgrarucn
(die veelal eenzelfde opleiding hebben
genotera moeilijk ol niet. ook verschillen
in bijscholing, leehijd of werkervaring rijn
VtMJrde onderzoekers geen verklaring voor
deze vaststelling. Hit:r moet men dan (Jok
pure diskriminatie vaststellen. aldus de
studie: "om afgewezen te worden bij een
sollicitatie, is een vreemd uiterlijk reeds
votdocnde". verklaren verscheidene Marok-
kaanse ex-arbeiders van Delacre in hel
onderzoek

'rcnstouc is er in de studie nog een
'manifest voor de toekomst' gestopen. dat
sterk de nadruk legt op grensoverschrijden-
de soudanten. W~nI mulunanonals zijn ook
niet aan de landsgrenzen gebonden. Een·
heid It:gt:n heT palronaat, dill zich ()(Jk ver-
o:nigl, daar komt het op m:n. Dit tO.1I11
Irouwens de visie van de onderzot:kers aan:
(lOg voor de pr ...cairt" situalie van de arbei-
dt:rs, mei een gezonde .arswaan ten opzich-
Ie van de werkgever.

Dietmar Bosm.ans

Hel verbreken van hel evenwicht tus-
sen werknemers en werkgevers, rnaakte dal
de werkgevers uileindelijk de fabriek reeds
kortden siuilen in mei 1992 en dat ze enkel
de wetlelijke minimumomslagvergoedîng
en de wettelijke minimumsluiIingspremie
betaalden. Een heel pak minder dus dan de
eisen die bij de aanvang van de bezetring
door de vakbonden werden gesteld. Op de
koop roe was er geen sociaal bcgcleidlngs-
plan voor de werknemers voorzien, Of
beier: de bedrijfsleiding had hel wel, maar
hel plan werd door de vakbonden verwcr-
pen als een aalmoes en zo hebben de vak-
bonden het ook aan de arbetders voorge-
steld. De werknemers Slemden bijgevolg
regen dil alles-of-mets-plan, zoals de pat-
fOlIOShet bestempelden, en hel werd dan
ook lenerlijk 'niets' voor de werknemers,

In een nawoord schrijfT de arbeidsocio-
loog Albcrt Menens hierover: "De werk-
gever het:h, door t>en beroep te doen op
een advlOkalenburo, unfaire en 'ongelijke'
wapens g",bruikt. Dal heelt het evenwicht
tussen de sociale polnner.; rildikaal verbro-
kt:n. Ot: ze!levit:rende werkgevers zouden
!Och mllt:ten welen dal hiermee ht:1 zo
vaak ge]'reZen 'Belgisch {lVerJcgmlldcl'
langlaam maar zeker opgt:blazo:n wordl, Als
het wanlrouwen in de paITonale onderhan-
delaars h(~'gtij wu vieren, dan is hel niet
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Zijn Leuvense studentenhuizen brandveilig?

"We zouden tachtig procent van de
koten kunnen sluiten"
Gis we ons reglement strikt toe-

passen, dan kunnen we tachtig
procent van de Leuvense koten

sluiten ." Aldus kommandant Beeten
van de Leuvense brandweer. Is het
met onze brandveiligheid inderdaad
zo slecht - en gevaarlijk - gesteld, of
past de kommandant hier het prin-
cipe van 'wie niet overdrijft. bereikt
niets' toe? Veto trok veiligheidshalve
zijn brandwerende pak aan ett 9in9
op onderzoek.

En inderdaad. inzage In hel reglement leer-
de ons dat aowat alle koten als brandenvet-
lig Ie bestempelen zijn. maar dal kumt dan
zeker (JOkgedeeltelljk voort uil hel fdl dal
Leuven een van de: strengste - volgens de
kommandant hèl strengste lzie kader) -
brandvelligheldsreglememen van hel land
heeh. Dal reglement kwam Cf op aandrin-
gen van de hulwestlngsdlensr van dl' KU
Leuven. samen mei de politie stelden zij in
de jaren zeventig erg veel onveilige toe-
standen vast In de tocntenijd populaire
komruunes en gemeenschapshuizen Tege-
lijk kreeg de dienst veel klachten binnen
van ongeruste bewoners, maar ontdekte
men dat er geen weltdlJke achtergrund bc-
stond om dergelijke zorgwekkende shuaucs
[I;: voorkomen,

In J971 werd In een samenwerklngs-
verband van universiteit, politie en brand-
WI;!eTeen inlololder ultgegevt:n dit: de aan-
dacht op de soectneke problemen en geve-
ren vestigde. Teveel werden echter Iichtzin-
ntge reekues vastgesteld. en daarom werd
overgegaan un het opstellen van een regle-
mentering terzake. In 1974 was het brand-
vdli~hddsrt'/,dt'nwm """0 kit, en vanaf 1'J82
jij de Q.tAIl~.XIrOI,;.r~)'~~Qn.1~ b~ln, .
\l.Olllmkren. JanUjks worden gemiddeld
achthonderd bezoeken algelegd, waarbij de
aandacht vllural gericht is op de struktuur
van het gebouw. Een derde van de koren is
nu al minstens eenmaal gemspekteerd.

Eerst werden de grote residenties met
ongeveer achthonderd vcrhlijvenden aan
l'en knntrolt' onderworpen. en nu i~ men
ree aan dl' inspektie van de kfclncre keten
rm-t ongeveer tien verbhjvenden. Als er
klachten binnenkomen, en dat zijn er een
vljhigtal per jaar - mt·t een piek rond de-
cember met zijn harre winterkoude. waar-
door huurders plots de gebreken van hun
\\,O('IISt opmerken - krij!o:l'n dil' absoluu-
voorrang. Dat die aanpak zijn vruchten
afwerpt. ls te merken aan de bevredigende
daling van heT aantal slachwffl'rs. Hoewel
er in de regio Leuven een opmerkelijke
gnlCi is van het aantal branden (van hun-
derdzesug per jaar in 1972 naar vrerhon.
derd vorig jaar), is er een duidelijke afname
van het aantal grote branden en inherent
daarmee verbonden van het aantal slacht-
offers. Hel laatste studentenslachtoffer vief
vier jaar geleden.

Klopjacht

Schokkend unvelllge hutzen worden
nog altijd vastgesteld - vorig jaar werden
nog een dertigtal koten gesloten - maar
algemeen wordt een groeit'nde aandacht
vastgesteld voor de hr.lndveilighl'id, wat
dan logischerwijze resulteert in betere en
veiligere roesranden. waardoor sluitin!o: nkt
nodig is. Samen met dl' korbaas stelt de
brandweer een dosster samen met de ver-
anderingen die noodzakelijk zijn. Na de
nodige werken uhgevoerd Ie hebben, moer
de verhuurder hel sradsbesruur verwlnigen.
De brandweer gaat echter niet altijd terug
op kontrole, omdat zij van mening 7ijn dat
flIt·t zij het risiko mUl·ten bt-heren. maat
wd de eigenaar zelt. De brandweer is er
nit'! urn een klopjacht IC organiseren naar
onveilige kmen en zij rekenen cr dan ouk

op dat de kotbaas Zijn ejememalre verstand
gebruikt.

Ook Jus Dewinter van de Hulwestlngs-
dienst pleit voor een Systematische begelei-
ding en verbetering van de woonakkomo-
daues in het algemeen en tegen een Ie
bruuske aanpak van de snuane. Radikaal
alle onveilige of relatief ortvellige koten
sluiten. zou ongetwijfeld meer ndas!c ge-
volgen hebben dan gewenst. Het zou lm-
mers rechtstreeks lelden naar (I/wel een
groot kamenekon met als gevolg verschrik-
kelijk dure kamers, 0[1.\'(.'1 naar een bloeren-
de zwarte markt.

Dat betekent natuurlijk nrer dal t:r
helemaal Seen voorwaarden zijn, Van de
verhuurders wordt geëiSt dat ll' een ver-

klaring ondertekenen dal hun karners
voldoen aan de reglementeringen van de

stad Leuven. Hel kontrakt van de Hutsves-
rlngsdlensr mag niet gezien worden ats een
bedekt vergunningsvsteern waarvan alleen
de kenen die volledig in orde zijn gebruik
kunnen maken. "Het is immers nug altijd
beter om t'P een slecht km Ie zlnen met
een goed kontrakt. dan op een slecht km
met een sfechr knmrakt". aldus Dewlntcr.
Wat nlet uitsluit dat er maatregelen kunnen
genomen worden ten gevolge van klachten
en vastgestelde onveiligheid of weinig
hygtentsche toestanden.

Znwd kommandant Beden als Jns
Dewtmer pleiten heel heftig voor een
Vlaams dekreel dat de brandveiligheid een-
duldlg reglementeen voor alle Sleden en
gemeenten. met de nodige ruimte voor
nuancering voor spectfleke problemen en
beperkingen Tot voor kon was er enkel

een reglemenu-ring voor hoge gebouwen.
Op initiatie! van Louis Tobback. toen hij
nog minister van Binnenlandse Zaken was.
kwam cr een ministerieel besluit met de
normering voor middelhoge gebouwen, en
nu is het dus nog wachten op een reglemen-
tering die ook de kleinere studentenkoten
omvat. Op dit vlak is er in leder geval al het
goede nieuws dat eraan gewerkt wordt.
verschtllende ontwerpdekreten liggen ter
tafel wachtend op verdere behandeling. en
wijzen allen dUidelijk In de richting van
een vergunntngsvsreem: geen vergunning
om kamers te verhuren als ze onveilig zijn.

Niet alleen de verhuurders zijn verant-
woordelijk voor de veiligheid van hun hui-
zen, Ook korbewoners hebben een plicht in
deze re vervullen. De meeste branden wor-
den nog altijd verooszaakr door de bewo-
ncrs van l'en huls, W:aarna de akkornodatlc
ervoor kan zorgen daj de brand zich al dan
nlet snel verspreldr. Dus: let op bij het ro-
ken, zeker In bed:q>rUlS niet teveelze]! aan
de cleklridleh, lel nj1bij hel koken. zeker
met frietketels. Hou dl' viurhtwcgen vrij en
heb altijd een noodlamp (een j-envoudige
zaklamp volstaat! bij de hand. En vooral:
bliJI altijd rooJ.

Peter Roelens

,

"

,
gelegd worden, Vl'rwarminllSfI,!\aralen
kunnen zijn: elektrische roesrellen. kolen-
kachels, gasradiatoren, enZI)VIK)n.-
"Art, 13.6. "Inlokalen verwarmd zoals
beschreven in I J.4. moeten de meubels
mlnstens vijftig cenumen-r van de warmte-
bron verwijderd worden."
-An. 17: "Een lijst met verhgbeidsvoor-
schriften ten behoeve van dl' ocwune!'S
moet opgesteld worden . aangepast aan de
jllaalsclljkt' noodzaak van het huis, Deze
lijst met velllgheldsvourschriften moel ook
opgehangen Winden op plaatsen waar hij
gemakkelijk en door redereen kan gelezen
werden. lcdert' huurder moer er een kopie
van uurvangen en de omvangsr en kenrus-
name van de Inhoud daarvan bcvesngcn."

Hel leuke aan hel reglement is dat het
Huk ÎCtSbreder gaar dan zuivere veili~hl"Îds·
voorschrttten. Zo Slaat hij voorbeeld in arti-
kel 9.3, Ie lezen: "Het tollet moel rein zijn
en dagdijk~ onderhouden worden." Een
kritiek die we! eens op het brand regterne nt
~e~puid wordt is dat her inderdaad ZP

sHt'ng is daT hel onmogelijk is om met aues
in orde te zijn, met als gevolg dat Zo ook de
ectu belangnjke zaken over hel ot>).:gezien
wora.'n. Klj de hrandweer is men in clk
geval verstandig gl'noeg om van de kont r.l·
les geen muggezifterij lt' makt'n. -Voor "ns
is in de eerste plaats de struktuur van hl't

(/010 I<ri:%f Broekt/áre) •
Het beste uit het brand reglement

Brandpreventie tegen 21 frank ':p,~rblad

et' laatste Vt:rsi.t; van nCI Leuvense
brandreglement v~lt,r studenten-
huizen dateert van 1990. Kotbazen

hebben dus al vijl jaar de lijd gchad om
hun onroerend goed in orde te brengen
met de huidige verplichtingen, Maar ieder-
een dil' het brandreglement onder ogen
krijgt. beseft onmiddellijk dal waarschijnlijk
81'I'n enkel Leuvens studentenhuis in orde
is. Een aantal fragmenten uil hel reglement
maken meteen duidelijk hoe dat komt.
·Art.7,1.; "Papiermanden moeten Uil on-
brandbaar marenaal ol mmsrens uit mate-
riaal met een reaktie hij brand van de klas-
SLO AI vervaardigd zijn."
"Afl. 7.10.: "Gordijnen en overgordijnen
aan de rilmen moeten uit unbrandbare til
zelfdovende stolfen vervaardigd lijn. ut met
dolt d01'1 behandeld "
"Art. 11.7, :"In huizen met meer dan vier
huurders moeten de vcraruwoordctljken vn
het personeel beschikken over clckutscne
ocoeveruchungsroeueuen (hijvm rrbeeld
een zaklamp) om enk in geval van defekt 111
brand over een verfichtingsrniddcl te bc
schikken."
•Art. 13.4.: "Indien de vloer beStolal uit
hout "I N-dcla i~ml·t n'n al ui nIet \ ~St ta-
jliJTmoel er under elk vl:rwarnllngsapparaat
sll>eds een pl.l.ll met een orandweerstand
van IWl:e uur ol een aangepaslt' sIaalrlaai
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gebouw hdanwijk,' aldu~ kommandam
aceten. -Vuur dt.· klelnere zaken rekenen
wij (Ijl de deelverantwc .. -rdclijkhcid van dl!
bewr -ners."

Als een huis nlet aan het reglement
vold"et, is ht'1 niel alken dl' kotbaas die in
loul i~. Anikd 2.5.: -H e-t h vt·rh ..den in een
door dit rt·Klt·m.'nI bedoeld K.-Ilt'UW re wo-
nen todren hl'l gebouw ol t-en )otcdeehe er-
van niet vuldllt·t aan dl' In dit reglt'mel11
vJstgt.'Stdde normen." Maar "tik de stad
Leuven is niet in orde volgens het rqlle-
meru, aangezien arlikd 18.1. stipuleert dat
vr mlnstens één maal per jaar een konmue
1111'1:tuitgevoerd worden. Momentcel is de
brandweer er .11in !o:l'slaa!:d om in een
dlkke uen jaar lijd ongeveer één derde V.l11
dt, srudemenhufzen rccnurotcren.

Plka nt detail: heT reglcment. dat als
IliTSll'kt'ndl' richttekst voor preveru!c kan
dourga an. kun jt' aniaten bij d.- Leuvense
brandweer lom hijvoorhet"ld klacht in Ie
dienen legen je k,"bails). maar jo: moet er
wel 126 Irank voor beialen. Een richtlijn
van de ~l'ml'ente bepaalt nameljjk dat der-
gehjke dokurncruen enke-l tegen 21 Irank
per hlad atgegeven kunnen worden. Dl'
<Iad U'UVl'n vindt brandpreventie belang-
rijk. maar je Illot't cr wc) \',ltlr helalen.

(hd)
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FEESTELIJK OPENINGSWEEKEND OP VRIJDAG 19 EN ZATERDAG ZO JANUARI,

1I.9908EF
p. p.m:663111

CANON IJC 70
Portable Bubble Jet kleurenprinter. 4 p.p.m.
(zwart/wit), slechts 1.4 kg, ideaal voor PC en note-
book. ingebouwde sheetfeeder voor 30 vel, oplaad-
bare NiCad-batterijen als optie, gebruiksvriendelijk
LCD-display met statusweergave, 720 x 360 dpi (bij
zwart/wit), Visual Guide (on-line printerhulp), 6 inge-
bouwde lettertypes + 20 True Type lettertypes, lncl.

Windows I Dos
driverset. Color
Advisor software.

_, 5-
I JAAR
GARANTIE

HEWLET PACKARD HP
DESKJET 600

Kleuren Deskjet printer, HP Printsmart, 4 p.p.m.
(zw/w tekst), 600 x 600 dpi plus HP REI. 0.4 p.p.m.
(kleur), 300 x 300 dpi + HP Colorsmart (gewoon
papier), 600 x 300 dpi + HP Colorsmart (transparent
& glossy).

t JAlR GARANTIE

CD-ROM quadspeed, ultra snelle pel-bus -5 slots
• 5 bays (2 ISA - 2 PCI/ISA . , PCI), standaard
geleverd met MS·DQS 6.2/MS Windows 3.' 1MS

I1 IWOrkS 3.01 M$ Moneyl Media Pilot! MS Best of'
t- entertainment Pack, 24/24 uur Hotline. ri", "
I IAlR WERELDWIJDEGARANTIE

. . 64~900BEF ...
p. p.m:·1.885111

COMPAO
PRESARIO CDS 961

liN:) IJl(.lijIJ I~IiU IM11:1IiiI

11.5008EF
p. p.m:n0311

EPSON STYLUS CO(OR liS
max. resolutie 720)( 720 dpi (softwarematig),
snelheid: zwart, 2.5 p.p.m. - kleur, 1. p.p.m.,
parallel Centrentes interface,
geleverd met Windows
drive, compatibel
Windows 95.

-

lij ALLE PRINTERS OP 19 EN 10 JANUARI: GRATIS CARTRIDGE

CREDIT CITIBANK~ 1
KOOP NU EN BETAAL LATER'

(*) Na aanvaarding van het dossier door Citibank.
Zie bepaalde voorwaarden in de verkooppunten.

ICITlBAN(O· THE C'T' NEVER SLEEPS I

69.9008EF
p. p.m:'J.040111

PACKlRD BEU 1J6 ,
540 Mb harddisk, 3.5" diskdrive, 1 Mb VGA kaart,
uitbreidb. tot 2Mb, toetsenbord en muis, incl. moni-
tor 1408 (0.28 pitch), compleet softwarepakket 1,
quadspeed CD-ROM speler, 16 bit. SRS qelulos-
kaart, ingebouwde speakers,
24/24 uur Hotline.

•

SUPER CITY, Bondgenotenlaan 145-149, 1000 Leuven. Tel.lnloll)n: 016/110.945 - Techn.Dienst 016/110.946 -Fal: 016/110.947

6

'Prijs per maand biJ een looptijd van
18maanden .
•• Prijs per maand bij oon looptijd van
24 maanden.
Voor beide geldt oon eenmalige aanbe-
taling van 15% van het aankoopbedrag.

Alle prijz&n zijn inCl. 21% BTw.
Aanbiedingen geldig flm 18 febl'1lari 1996.
Zetfouten, prijs-en modelwijzigingen
voorbehouden.
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Pentium Processor, 90MHz pa-bus. 8 Mb RAM,
cache 2S6Kb, 850 Mb harddisk, 3.5' 1.44 Mb disk-
drive, 1 Mb PCI VGA kaart. S3 chipset. MPRrt, 0.28
pitch.

\1;.;10""

PlNTlUM 75
PlNTlUM 90
PlNTlUM 100
PIIITIUM 120

41.900111 (p.p,m:1.8011ll)
45.900", ("p.o:'I.009 .. )
48.900," (,., ••. "I.IIIw)
51._ (,.,.• :1.167..)



De Tijd speelt nieuw Nederlandstalig stuk

Vastgeroest tussen Ij
Lichtervelde en Lendelede /,~
Oe Tijd komt weer naar Uuvf'n.

Het toneelgeze1sdJap vall Lucas
Vandervorst trekt momenteel

liet land door met her stuk 'Montagncs
Russes', UI zal ook ü" avond zijl! ten-
teil in onze universiteitstad opstellen.
Het stuk dat ze kornet! speten is eelt
n;,mwe tekst 1'0.11 een Belgisch schrij-
ver. en gaat drie uur lan9 over een
kind, en over een kermis waarop de
Iroofdattraktie, de zogenaamde Mon-
tag ties Russes, ontbreekt.

Lucas vandervorst staal bekend als een
regisseur die hel ztchzelf en zijn toneelspe-
lers niet makkelijk maakt. Een paar [aar
geleden bewerkte hij nut! «0 zware roman
van de Russische- schrijver Toergenjev tol de
voometung 'Vaders en Zon ....n'. en vorig
jaar voerde hij met zijn gezelschap De Tijd
zomaar even de Meramorfesen van O\'idius
up. Zeker ~l'en VUIHdl' hand liggend. maar
wel boeiend en geslaa~d toneel. voor de
tweede voorstelling van dit jaar J.:ilt hij een
schrijftllxlrachl aan akteur. bewerker en
vertaler Filip ventueacne.

Die bezorgde De Tijd al eerder teksten:
In 1990 schred hiJ 'Cassanuva'. een portret
van de legendarische versterder in zijn laar-
achrtlende-eeuwse nadagen. en vorig set-
zoen nog venearde hij vour hen ·Aj.l.ltha·
van Margucrltt' Duras. 'russenrn scbreet hij
'Hotel Terminus' en 'De Rafads·. allebei
gespeeld door De Korre In Brugge. onder
regie van Bob De Moor,

Vertikaal

Maar nl"r dl' lijd dat hij zdt stukken
~ te schrijven. was hl} al als vendier en
akteur aktie! in het Belgische: toneelwereld-
je. lfij kwam in kontakt met de Italiaanse
teatermaker Dafiu Fil. en vertaalde hl-el
wat van zijn snikken. Die werden dan ge-
speeld door Jan uecletr en de tnternauona-

Ie Nieuwe Scène. Daarnaast stond Filip
vanluchem- op de planken bij ondermeer
NTG, Area en hel Bnalmonneater, ht'1 ge-
zelschap van Dries wieme.

Moruagnes Russes. zijn meest recente
stuk, speelt zich af in een naamloos durp
ergens in wesr-vlaanderen. waar twee
zussen en l'en broer na de dood van hun
ouders nog Steeds samen In het ouderlijk
huis wonen. Er woont ook een zekere
Doorn aen. die niet van de Iilmilic is, en d~
rol speelt van bekrompen en mor altserende
bultenstaander. die de grote spanningen
van het gezin langzaam 101 een hoogtepunt
ziet naderen. Eén van de tema's waar hel
STUk om draan. 15 namdijk een pijnlijke
Insestzaak. verhonden m<:"1een derecnve-
arhng whodunlr-elernenr. Centraal In het
stuk saaat namelijk het zevenjarige kind
Patriek. van wie het niet duidelijk Is wie
eigenlijk de ouders zijn.

Het entge dat ons als toeschouwer
aanvankelijk duidelijk wordt. is dat Mane-
gose. een van de lUS51C"n.gespeeld door Rlta
Wouters. olüdeel gddt olI~zijn moeder. en
dat Docrnacrt (Dirk tluyse) zich als zijn
vader wil lawn rcgtstrcren. Maar het blijkt
ddt broer No;;:1 t'n zus Nadia, gespeeld dom
Tom Van Dyek en Tanla Van der Senden.
ook een speciale hand met de jongen heb-
ben. Allerlei vcrwlkkcllngen en spanningen
die daaruit voortkomen, maken dal het
wankele evenwicht in huls al sno.:lgrondig
wordt verstoord.

Aktentas
Maar ook krachten buiten het gezin

plegen een zware aanslag op dat evenwicht.
Op een bepaald moment verschijnt name-
lijk een notaris - Jomt Schnlb6ê=- samen
met een ploeg landmeters ten tonele. Ze
leggen wel dat ze komen als voorbode van
de jaarlijkse kermis. maar Doomaen geloof
het niet. en de drie vcrwanten voelen zich
steeds meer bedreigd door onteigening. en

Lo-li teater met kloten
Een groepje jonge teetermakers die gewoon hun ding willen doen en nfer bang zijn nm
teater met een boooscnap te brengen. Misschien is dal een omschrljvlnA.tPle Los cojcnes
del Tom past, een groepje rond Amoud Jacehs. Ze brengen deze wf!(>kin het StUCeen
kollage van drie stukken van uorts vtan en ~ doen dir reent door zee en zonder al CC
veer pretemle.

Bons vlan was een opmerkelijke figuur in het ekstsienualsusche P.lrijs van na de
tweede werdd(lOrlng. vtan was van eue markten rhuls ; hij w..s [aznrompetlst, fi!mak-
reur en schrijver van poêzje. romans, chansons en ook van toneelstukken. In zijn vaak
haüudnercno werk spelen de dood. de droom en bel onbewuste vaak een grOle rol.
xonsramc bij Vian is hel overschrijden van de norm; zo ook in rijn toneelstuk -Le
goûter des gént'raux,· waar een kankaruur gemaakt wordt van een aanrel
ooelogscltlciercn.

Dit Stuk. samen met nog t\ ....ee andere van vtan. Is de basis van "Het vleruurtje " van
Los Cojones. Hel IS een radikaal anti-oor!ogSm.aOÜesl. Hoofdûguur is generaal wüscn
Audubon de la Pérardlêre FrenoIUou. die gewichtig militair doel maar in Iene helemaal
af1).lukdijk is van zijn moeder. Die moeder. gespeeld door Amoud Jacobs, Is zowat de
spelverdeler van het hele stuk, die alle personages als mertonenen aan hel spelen let.

Er wcnh een 'Mlrlo8 opgesten. op bam van een ingewikkelde verklaring, waarin
pottüeke en ekoncmtsche belangen een grote rul spelen. Alles verloopt heel
nonsenslkaal. maar Iegelijk wordt er een scherpe seure gemaakt van geweld, 'IOrl')g en
reeisme. De waanvin van de aktie wordt enkel doorbroken door realistische
terevtsreteerccn van wanhopige frorusoldaten en door momenten weerop de gedachten
van de hootdûguren hl."tspelverloop stilleggen.

Toch ts de Toon van hel stuk nkT 7wangaUig. Dill knmI door het mUlh::kenSo.:"mblc
TTlSlan. dal 111het stuk een Jantal chansons brengt vall Vi.Jn '.elf of die op het werk van
Vian ge(Jlisttrd zijn. Verder zijn er dl' kmtuums en vo.:rmoiTuiTingen en hel unieke kader
van el."ll kab.l~l-to.:,lh:,rkafec, die de boel ee!! fleurige toun m....o.:geven. Maar h",t Is \·oof.ll
h<:t entoesiasme en de humor van de akteurs die de satlrl' goediach~ maken. Er wordl
op een ongt:nuan~erde Cl) frivole manier gc:speeld, Wilt o::rvoor u:.rgt dal niet alleS
perfekt verloojl!. mur ook dal cr eindelijk nog eens jong !C!.l!t:rmet baHcn gehrachl
wordt. Niet vom ni(.'1sis ~Los Cojones del Tom" Spolaru VOOT~tkklmen van de sticr~.

Htl orka/ 1/1«11krrmis rn dt kMitn llaa1l op SIal

dus verandering.
De Momagnes ausses. een soort spek-

takulaire kcrmtsacfubaan. speel! als sym-
bool een leer belangrijke rol in tWI stuk.
Het is een attraktie die maar eens om de
zeven jaar naar het dorp komt. en telkens
een soon nieuw tijdperk Inlutdr. Omdat de
Montagnes gusses telkens verandertrigen
teweegbrengt. wordt ze door dl' vasl~o.:ro.'l~-
Ie mensen van het dorp wel gevreesd. maar
(.ok het telt dat lt· niet korru. doorllreo.:kt
een zekere regelmaat. t:11 hrengt onzeker.
heid en angst mei zich mee. Er volgen dan
bekentemssen en beschuld~ingen, en nie-
mand is bestand legen de druk van opge-
kropte go.:vI,dens en hertnnertngen. Oude
wonden gaan weer open en hennnenngen
worden levend.

(hd)

·Htf vitTl4UTljt~ \lil" Los CaJo"tS del To'o tn Tnstan cp dmsdag f6 Ja1ll4an om 20 JQ U. 111 dt
lRll'ISSfltdio \'.111htl Artnbtrgl1l~lIruwl. Naoll1l5tl'uraal 96. Kaanl!:1f hU1tn 200 of JOO(,.

Stoelen

Ml'l M'llllagneS RusSt's krijgen we l'en
stuk Ie alen in de ripische teetenradme van
De TIjd: minimalistisch. fragmentarisch IC"n
voorel subtiel. Dil:"subtiliteit begint al met
hel besenerden decor van VaSte tonttlllt,u-
wer Erik Lagra!n. Zijn upgehangen vezel-
platen. houten plankenviller en uemettcn
limon.ldo.:fll'Ssen roepen een eenvoudige.
hui~dijke slecr lIP, nel als de grote houten
lakl in de Melamurfosen' van vnrlg jaa r
dat deed. Maar de 5U~lilileit en vooral in de
spo:dstijl die de akteurs I'iln Ik Tijd d~l'n is.
. Ot! vijf mensen op het toned lijkt'll
e~·rdo.:rvcnell,'" m,·t elk hun verhaal. dan
]lCfSundgC"sdit' samen in heTZelfde \'crhil.ll
Zi!ll·n. Ze spro.:ken niel tt:gen t::IkaJr. houg-
slt'ns [..gen stnelt:n ol over dkaar. Er wur·
dl:"nwd uilvoerigo.: l>o.:lOgenatgl·slO~cn.
maar t'lk jll."f!,(1onlijkkomakt onthrn'kl, al-
tan~ up hCI \"l'rt>ale vla~· onderhuids en
Imde(bl'wuSt sudderen wel allerlei ).\o.:ho.:i·
men. maar die lijken tt' groot om in \\011('
den 10.:,,"mdo.:n uiigedrukt. Dezelfde StM>n
subtiJitdt is tensll,"e !erug te vinden in de
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akues viln dl."l'erSunaKl~. I" hl'l ontbreken
ervan. V.. ndcrvorsr lijkt IC hebben gekozen
voor een verregaande abstrahering van de
handeling. zodat er. nanst het al genoemde
gebrek aan rmerakne. 'K.k met bewegingen
nogal spaarzaam omgesprongen wordt.

Dat alles maakt elke aktte naruu rlljk
dubhe-l belangrijk. en het bcrckcm dat do.:
tocschmrwer zijn aandartn dus goed bij het
spd lIloo.:!houden. Daarom is 110.:1jammer
dat hel SHiK bijn,l drie uur duurt: dit is
zwaar v"or d.· akreurs en voor hel publiek.
Do.: knncentfJ!ie van beid ....n. en uiteindelijk
de teker en het toneelspelHjden hier nnver-
mijddijk onder. Ook dl:"lokatle van he!
stuk. dc grille Stadvchouwburg. is nier dl'
mee~t aangewezen plilil!s: h<:"lvraagt «m
een tnuem Zolahje zoals h....1 Stuc er één
heeft, waar de roeschouwers dicht pij de
scene lillen. en de akreurs niet ver weg lip
een podium sut>lkl staan I.. zijn.

Boekje

Montagn .....Ru~\t"o i\ evn ~tllk dat hee-l
wat in'p.lnning vraagt van h.. t publiek: er is
bijvoorbeeld ~l."l."nrvrhtlijnig vcrhaalver-
hKlp, maar eereer r-en ~ll..,rt (ydi~cht"" tijds-
heleving. en de gcwonv Ill~i~a i, "PlIJ gezet
voor l'en kornplcxc. assoctaucvc samen-
hang. Bovendien h 11,'1stuk niet ..(hl eell-
duidlg tl' n"l·1II0.:n. maar wel t;rl( tang. Vopr
d." .. u-schouwer dil' moei .....wjl doen 15dit
7ekl'r ,'CII il\tL"rcssal1l toneel. madf cni).!e
(·rvarin)l. I'~'dllld en in7ichl Lijn wd vlC"ro.:h1.
Wk 11el stuk liever zelllo.:eSI. "f nil h<o'tkij-
kCIl Zo cnto.!t'\iil~t i~dat hij hct Thuis l>tlk
l'en~ wil prol>t."fl·n. vindt dO"tom,clIcks! bij
uilgL"\t~rij Bt!huquin

Marlijn Graumans

IK TlfJ ~frrl/ ,II,'nla_"II(~ RWlö rf 1<1"'nsda.~I ï
Januari rn dt ~Jadl{"Clu\\"bur!i Hri swk 1N.~lIIr
rm 10 00 u, in /Clffjan.q "'-'fI450 Clf4{)(I[r
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De comeback van Marc Vanrunxt

Aan alles is een grens

-

(9ie "iel vertrouwd is met de nog
jonge geschiedenis VQn de
Vlaamse hede,u:laQgse dans,

riskeert de naam van Marc Vonrunxl
niet te kennen. Bij vele" zal de naam
hoogstens lJerinneringen oproepen
aan de spraakmakende dansteater-
produkties van generatiegenoot Jan
Pabre - ondermeer 'Va un altra
[accia de/tempo' - waarin Vanrunxt
meedanste. Nochtans is Marc Van-
runxt ulf ongetwijfeld één van de
belangrijkste Vlaamse choreografen.
Klapstuk brengt de volgende twee
weken zijn recentste produklif!S 'Anli-
lichaam' (1994) en 'Dies trae' (1995).
Het verhaal van een comeback.

-sukses is reLatid. Weliswaar plaveit het je:
weg. opent het deuren voor je. en is het in
d~zin onnntberriijk. maar It'gdijk neem [e
er beter atsrand van. Wan! W':IIbeteken!
ht!'? Intere keer denk ik dal hel zal lukken,
VOInal mijn prudukLies geloofde Ik dal Ze'
zouden werken. '8.Jillrt in Wh' zuu mijn
grute dourbraak worden en het werd mijn
messteek." Aan hl.."!woord Is Marc van-
rumrt fin 'Oe Morgen' van 2119195), ooit in
het begin van dl' jaren tachtig samen met
Anne 'reresa De xcersmaeker ingehaald als
jonge vaandeldrager van de' 'Vlaamse GoJ!',
een groep jnnge snaken die van vtaanderen
ëën van de boeiendste cernra maakte van
de hedendaagse dans. In het ergetopen
andcrh;llf decennium been Vanrunxt rulm-
senecu de andere zijde van de medaille
mogen aanschouwen. Terwijl dl' Slat us van
Fabre en De Keersrnaeker de hoogte' in ging
en biet:! gaan. bll'\.'k de ster van vanrunet
te veel, te h".~en Ie snel gestt"gen. In zijn
twee rn:enbtl' produktles rekent Vanrumu
al met dat vrrh ..-dcn en rtteteen me'! oege-

nen die hem Ic snd lieten vallen.
Deze week programmeen Klars1uk

'Antilichaam', een produktie die al in het
najaar van 1994 in premlère ging. maar pas
nu naar Leuven komt. De ctmreograflc
ripecrt het jongste werk van vanrunxr. Hel
is het werk van een gelouterde danser, een
IUt rust gekomen rebel. Zijn werk wordt
vaak gekarakteriseerd als een SynIL'Se, maar
eigenlijk gaat het om een analyse, Het
vroegen: werk van vanrunxr was alles en
hefst tegelijk. Zijn werk had het groteske en
rearra!e van vandekevbus en Fabrc, mei
wie hij ook de voorkeur VIMlrkitsch en
popkultuur deeh. Ook in 'Antilichaam'
maakt vanrunxt nog graag een crossoverbe-
weging van entekunst - hel eerste deel
wordt gedanst op de hermetische "rreuee-
musik'-ronen van de üuhse hedendaagse
komponist Paul Hindemith - naar de low
art van een medjey van de llefdesliedjes
van de Franse chansonnlêre Daüda in her
derde deel.

Barok

Maar de neiglng om Ie bruskeren. om-
ver Ie sioten is verdwenen. In dl' plaats
kwam een veel1agi"f'i maar loch bcgrljf't"-
Iijke choreogTafie,in)~e t?t'weg!ngen. Hel
middendt"t'lltlon,l,n~lrr('nft'kpunt van de
dans in 'Antilicbaólm', Anti·lichaam bete
kent ondermeer geest en de geest staal een-
rraal in de non-figuratieve amî-cnenek van
de schilderkunst van B;UTe:txewman of
r'irt Mondriaan, Net zoals bun absuakre
schtlderkunst een zoektocht was naar het
essenuëïe. wordt de choreografie van van-
runxr beperkt tor heldere geometrische vor-
men up muziek van Galina ÛC$Ivulskaya.
De verwijzing naar Nl'wman en De' Slijl
wordt duidelijk wanneer er aan het begin
van de tweede beweging kubussen in rood,
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geel en blauw op scène versebijoen en de
drie dansers hun armen inwrijven met verf
in de drie hoofdkleuren ..Leuk om tl' zien
ook hoe vanrunxt van delelfde premtssen
venrekt als dansterrortst Mehmet saneer
(de abstrakte kunst] om uit te komen in hel
absolute tegendeel van diens werk, Sander
is lichaam, vanrunxr is antilichaam.

'Anlillchaam' biedt ook het blije weer-
tien met Klapstuk-hcogtepuru Annamirl
Van der Pluym. Zij is niet Ie nen In Van-
runxrs tweede produktie 'DIes ïrae'. in
tegenstelling töt Eric Raeves die wel in bei-
de choreograîieên danst, nel als de choreo-
graaf zelt. Uitgangspunt bij de tweede pro-
duktie zijn twee toraal verschillende muzl-
kalt' interpretaties van het tema van dl' dies
iree, de dag des oordeels. In het eerste deel
wordt gedanst op de geladen, nadrukkelijke
barokmuziek van Jean-Baptiste Lully, hel-
komponist van Lodewijk XIV en pionier
van de Franse opera. De dans is navenant:
langzaam verglijdend, letterlijk neerdruk-
kend, Hier spreekt de gcschledenis en daar
wordt een mens stil van,

Metafysisch

Ook de dans in het tweede hoofddeel
vertrekt bij de muzjek. ee-n Dies lrae in de
versie van opnieuw Ga1ina öesrvolskeya.
Zo horizontaal als het begin, zo ventkaal en
upstandlg zijn de bewegingen in het tweede
deel. oenen de liH:! va]! het niet moelltjk
dit deel te begrijpen als de '.ticfQIJSlanding
van de Doden', een slOulrpoedil.te blik in de

.... ,!"I
ogen van de toekomst. De 1\'I<t'edelen

"worden gescheiden door ,eenj'Quterend
middenstukje op muziek van punklegc:nde

Pan! Sml1h ('Elegy', lenerlijk. treurzang),
Wie verder denkt in dezelfde sfeer kan dat
welllchr hegrijpen als een verbedding van
de dood, hL'1scharnierpunt tussen leven en
verrijzen. De dood als onherroepelijk einde
en de dood als bevrijding.

Bakterie
Deze wal alle geforseerd metalyslsche

lruerpretatie doet echter afbreuk aan de
nuances en betekertisschakertngen die het
werk van vanrunxr altijd kenmerken, Marc
vanrunxr is nog altijd geen gewone ver-
haaltjesvcrteller. Hij wil met zijn dans, naar

eigen zeggen, de vele verhalen van deze tild
vorm geven, Hij doel dat echter niet (meer)
door ze allemaal up een hoop te smijten en
Ie wachten op wal er uit komt. vanrunxr
komponeen ;o;iJheigen tekst door alles met
elkaar te verbinden, In die konfrontatie
bewaart hij nadrukkelijk de eigenheid van
elk Detekenl'flement. Hij wil een danser
zijn die heeft leyen leven met de grenzen
en beperkingen va" zijn lichaam, van de
danstaal en - jawel ..... van hel leven, Hij
speelt ermee en reageer! erop. Zoals anti-
lichaamsluf up een bakterie,

Bart geckhour

Marc Vannmxl d.msr 'Antilichaam' op äonder-
dag 18 en vrijdag 19januari m 'Di~Ime' een
wttk Ia/tT op 25 m 26 januari, Ot voorruttin-
gm gaan door in de Vlamingtns/raat 81 en /Jr-
glnnen om 20.30u ..(kaarten: lOO·lOOfr) Voor dl'
~'oorsltl1in!Jnlzijn 1'1' twrl' korre \1iii:D'5 met
vr~er ""rk \'an Vanruru't ft' tien in dl' foyer.

'.

.'
".

Gregg Araki 's sinema in het Stuc

Stop een tijger in je reet
e"gg Araki is voor filmfestival-

schuimers allang geelt onbe-
ketuk naam meer. AI enkele

jaren toon' de eenenderli!Jjorige
Aziatisch-Amerikaanse sineast er
btvrremdende 'ow-budget generatie"
X-rariteiten. Vorig najaar maakte hij
mLt de helse roadmovie 'The Doom
Gareratio"' zijn opmerkelijke en'ru
in he' kommemi!1e circuit, Nog maQr
net is deu film uit de bioskopnr ver-
d~e", of het Stuc pakt al ui, met
een k1ei"e retrospektieve VQ" 's mans
films.

8

Tclkens zijn dal prenten over jongeren die
up de drempel van de ecneruwirulgste
eeuw in de knoop liggen met zichl,ell en
mei elkaar in een kluwen van seks, ver-
veling. koflie, I-:eweld, wek 'n mil 1..'11 junk.
toodrestaurants. Rel stuc vertoont deze
wl.."Ck"Tutally P""ed IItp"~199})en "Thrce
Bewildcred Pt:uplt'Jin Îho.lNighl'(J987).Dc
eerste: is Araki's homóälm. Naar aanleiding
van hL"1boge percemege homozelfmtlorden
toont Araki een openhanig puneet van les
subkulturele homojongeren, "rhrce gcwll-
dered People' gaal over een bi7.arro.:drie-
hoeksverhouding van een aantal Calilor-
rusene kids. tijdens een o:indelll7_t"nacht in
Los Anj.,'t'les. Hun vriendschap heronênrcen
en neutraliseert hun seksualilelt, De kolfie
wordt er lOegedit"nd via baksters, de ham·
t>UTgt"rsworden er verkucht in veelte slap·
pe brIXxlj(.-s.

Knobbelmeloen

Met 'The Duom Generali(m', is Gregg
Ar.lki met bravoere de ~rote sinema's
binrKngetnikken, De film is een opmerke·
lijkc kombinatie van roadm<ivie, goedkuPl'
b·lilm, hardwre cn ,:lamrock, kitsch, nlhi·
lisme en desi).:n. We zit'n hL't verhaal van
hel jonge paanjc Amy Blue en Jnrdnn
White, Wat volgt zijn de aanstekelijko.:
avonturen VolnL'\.'1l incunslderate biteh mel
vuile klcp l'n ont~llIlUrd libido, en l'en
nolïeve. geafkktende slacker, Ze krijgl"n hl'l
onge'invitl'erde lIez~lschap van Xavicr R~d,
('en arrogante macho dio.:.'en afheclding
\oln JeLUS"f' 7iJn pik ht'clt!atl'n lalHlt'ért:n
-Tbilt guy', a life,~upp'm syslcm lor a
cock", vuilt>c:kl Amy uveT hc:m. Wannt'C'r
XolvÎt'r op nllJtal ~Tt)\t'Skt' wijze dl' kassier

van een nacmwtnket - die de Aziatische
naam Kuck-Suck draagt - omhootdr. be-
gint voor de drie helden een vlucht door
LTIl damesk LA_, waar ze steeds dieper
meegesleurd worden in een maalstroom
van af~rukte ledematen, rnck 'n roll, seks
mei zlchzeit, elkaar (in alle mogelijke kom-
binaues]. toxtcrnérs en knobbelmeloenen.

De film nnder houdt trouwens een
vreemde relalie ter hel LA, van de jaren
negentig. Heel herkenbare elementen zijn
de Iasrloodjoints. de morels. de hippe bars,
de luidt, muziek en hel Calitormschc slang-
taaltje. Maar tegelijkerlijd rrntbaekcn wel
ekspliciete geograflsche1refenlntiè, en is
deze hypergL-stiiL"Crde rnrn doordrongen van
surrcahsrlsche elementen. zoals die (lUk in
de films van David Lynch voorkomen. In
elk ctabussement waar de heiden komen,
moeten ze bijvoorbt.-eld 6 ..66$ betalen.
"Shut on tocanon in hel!". s.chrijft dl' eind,
generiek, -u's my L.A. ", ZeI-:lAraki.

Dat alll'S mundt uit in een waarlijk
infernaal einde, waarin Araki met srnema
duet wat Jimi Hendrix mt-t de muziek hedt
~ooolan, In de ronduit gruwelijke ontknu·
ping bedient hij zich van het Amerikaanse::
volkslied en dim vlajl.. wal de film van :tijn
aanvankelijke vrijblijvendheid ()ntdot~1.
Wanneer de klJp van de onthoolde nacht·
winkeluitbaier n(lg crn raar uur blijft prOl'
ten telwijl dio.:in een schOIel uien ligt. In-
spirt"en het geweld nog tilt l'l'n wansmake·
lijke glimlach, Mnar hèt apokalyptische
einde strooitZoUl op alle wIJnden van de
moderne Arnt'rika~n5e maatschnppij, Hue
gn')tesk de overdrijving wel mag zijn, er
schuilen pranF;ende waarheden achu:r.
Mc:neer Clinlon, slaap z.Kht,

Slacker
'The Doom GeneratÎon' hl'eh zo all.'

in~ro.:dienten om een cultkJassicker van het
kaliber van 'Natura] Bom Killers·, of 'Wild
at Heart' IC wurden, Humor, 2wan·wil,
seks, helse kkuren, snelle MTV·beddt:n en

snoepheerlijke Tarannnu-diàlogen staan
daarvoor garant. De provokatte met zeer
dtsplidet, soms ridikuul overdreven geweld
ht.'Cft vuur uiteenlopende reakrtes gezorgd ..
Platte provokatie, of een bijtend en pak-
kend beeld van deze rotte wereld? Dele
film is waarschijnlijk het wansmakelijkste
wat je ooil up het kommersiclc doek hebt
mogen aanschouwen, maar allijd stijlvol en
met een nonchalante stackerûerr in beeld
gebracht. 'The Doom ccncrauon' is L'en
stevige aanrader als je iemand bent die on-
voorwaardelijk plat gaat V(lIJrdit soort films '
dat stilaan de allure V.1neen eigen genre
begint te krijgen, mer een zeer specifieke en
trouwe aanhang,

Daarroe horen alk-szins de mensen van
het magazlne 'Filmzunë' up het internet,
Een konc voorstelling van de nootdrersoo-
ages gaat er op hun splijtende Doom ëene-
rauon-pagjna gepaard met een aanral Irag-
menten uh de film,

Wanneer je na "Ihe Doorn Generarion"
de zaal verlaat. is het eerste \Vat je doet
koutroleren ol al je nchaemscelen nog on-
Kedt:t:rd 0(1 hun plaats zillen, Vervolgens
ben je blij dat je in Leuven woonl.. En ten
slone bemt'rk je een pc.'rvers rode gloed in
de ogen van hel Slucbarpubliek en vod je
dal iemand een gl'weer In je reet sleekt.
Wees up je h(Jedl'-, "U!e's a biteh and then
you di.:". 7;eÎ Shakespeare ooil. Righl on,
dudel

Joris Janssens

'Thr Doom Gt'tterallOfl' l\'ordll'l'rtoolld op
maanda_r115 (la OOu), d[nsda,'1 16 en \1:omsdag
/7 januan' (22,30u), 'Tolally fourd up' op
maanda ..'1 /5 en wot'llsda!} /7 jam.ari om 22,JOu
rn 1'1"JJag /9 januari rm lO,Oóu, 'Thr« 81'\<1'/,
Jrr.'d I'r"'plr In /ile Nighr' op dinsdag 16 en
drIlJl'uhlglll/anuari,.,m arhll!rl, m \'nïdag /9
Jamu1.'-[ ,'Ir. .2 JOu KIJk lOOTde mOOlt 'Voom
C"nnalhlll -"~'mlt,·lItlall!llp.lIl1'""".f,lmlone,
((1mldrrm,
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Internetbeperking vervolgd

UlysSiS in de tegenaanval
G0rist! week bracht Veto liet ver-

haal van de drastische beper-
king van hel internetgebruik

voor studenten aan de KU Leuven. De
maatregel - die voor dil jaar UH
beperking inhoudt van het netsurfen
tot vijfetltwintig uur voor kanátda-
lu"rstudellltm en vijfenzevell,i9.uur
voor de anderen - werd afgelopen
week bekrachtigd door lIet gemeen-
schappelijk buro (gebu) van de uni-
versiteit, De studenten hopen echter
alsno9 de beslissing ongedaan te
maken.

De maatregel. die uitgaat van hel Universi-
tair Rekencentrum (URC} dal de pc-klassen
beheert van waaruit men op het ner rerechr
kan. heeft voor heel wal beroering gezorgd
onder de betrokken studenten. In een spe-
daal opgerichte nieuwsgroep tkuleuven..
kulnet onder -nemews') wordt brandhout
gemaakt van d~ uitspraken van URC·dlrek·
reu r Flnrl'l.uune In veto 15, Ook ulvssts. de
toko-werkgroep die de belangen verdedigt
van de student-internetgebruikers. kant
zich erg fel tegen de Ingevoerde beperking.

Geklooi

Het valt niet Ie ontkennen dal er een
probleem is met d~ overbevolking van de
pc-klassen, een vaststelling die aan de oor-
laak van de beperking ligt. Ulyssis stelt
evenwel dat de genomen maal regel niet in
verhouding is tot het probleem en betreurt

dat de besusstng getroffen werd over de
hooiden van de studenten heen. Hierbij
worden een aantal argumenten gebruikt
die zeker in de hoogste regionen van de
unlverslteh nogal gevoeug liggen.

Hel meest sprekende argument is wel-
licht de vergelijking met de situatie aan
andere universiteiten. De KU Leuven, die
er prat op gaat de grootste universiteit van
het land Ie zijn. blijkt In vergelijking met
bijvoorbeeld de RUG en de VUB achtemp te
hinken wat betreft hel aanbieden van com-
puterfartliteiten aan de studenten. In Gent
blijken er voor een kwart studenten minder
honderd pc's meer beschikbaar te zijn. die
weliswaar alleen na één uur 's middags
voor iruernetgcbrulk beschikbaar zijn. Ook
btedr de RUG de mogelijkheid aan voor wie
Over een modem beschikt om in Ie bellen
op het nel varrop een andere plek. Aan de
VUB blijkt het dan weer mogdiJk een be-
heersbaar netwerk ult te Douwen dal ook 'S
nachts beschikbaar is voor studenten.

Ulyssi5 verwijt de universiteit verder
het gebrek aan een globale visie bij de uit-
bouw van haar lnfcrmeucafacnnenen. On-
danks de voornemens van de akeoemrsche
overheid om studenten weerbaar te maken
in de informatiemaatschappij ts haar beleid
er bljjkbaar niet op ~ericht om studenten
vertrouwd Ie maken met de wonderen der
informatiesnelweg: ""Terwijl de Irank van de
andere grote Vlaamse univershenen reeds
lang gevallen is en zij in onbeperkte of
bijna onbeperkte internettoegang voorzien.
krijgt de student aal'! de KU Leuven voor-
lopig nog maar vijfenlwinlig ol vljlenzeven-

tig uur. Onze Alma Mater dreigt hiermee de
analfabeten - de zogenaamde dlgibeten -
van morgen af te leveren.", klinkt het
scherp bij Ulyssis.

De maatregel lijkt inderdaad In schril
kontrast met de Irekwerue uitspraken van
rektor ooswrunck over het belang van de
lnformarlesnelweg in de zich snel wijzigen-
de maatschappijstruktuur. Door de rnaarre-
gel verhoogt men ongetwijfeld de drempel
urn kennis te maken met hel nel. De eerste
slappen (IJl hel nel gaan immers zonoer uit-
zondering gepaard met heel wal gekloet en
tijdverspilling. Wie eenmaal de voordelen
van het net onder de knie heelt, dreigt dan
weer zonder tijd Ie vallen. Daarbij moet wel
gezegd worden dal wie IJver vijfenzeventig
uur beschikt nog sare zit 101 aan de blok
VOMeen dagelijks uurtje Internet.

Kamperen

De beperking is echter in grote mate
een prtnoepskwesne. De univenlidi heef
zich nooit erg inschikkelijk getoond als hel
er op aan kwam studenten roeteung te ver-
lenen om het tntemet te betreden. Ik Stu-
denten willen het hier alleszins niet biJ
laten en trachten alsnog de maatregel
ongedaan te maken. Als alternalid Stellen
zij voor om een voorrangsmaatregcl in te
voeren. Studenten die een verplichte taak
of eindverhandeling af te maken krijgen
zouden zo de voorrang krijgen in de pc-
klassen. Die maatregel blijkt alleszins aan
de VUB werkzaam te zijn. Ook kan men
zonder al te"'\reel moeite slechts een beperkt
aantal computers in pc-klassen open stellen
voor lmemetgebrulk. Nadeel van die maat-
regel is wel dal het aantal internet-pc's erg
beperkt wordl en Internet een prtvllege
wordt van enkele gelukkigen die ongestoord
een hele dag voor het scherm kunnen
kamperen.

VRG-Welsprekendheidstornooi in PDS

Zwiigen is zilver, spreken
is goud.
(i)1geJO~" dcnderdag orgm,iseer-

de het Vlaams RecIttsgenoot-
schap Leuven (VRG) naar

jaarlijkse traditie her interfakultair
welsprekendheidstomooi. Een hele
avond in het teken van he' gesproken
woord waarbij Axd Viaene, de deel-
nemer voor liet organiserende VRG,
een stuk boven de konkurrentie uit-
stak en dan ook met alte prijzen 9in9
lopen.

Welsprekend zijn, 1O leen ons hel Van Dale
Groot Woorden Doek der Nederlandse Taal.
wit zeggen: goed kunnen spreken. fraai en
zo dat men indruk maakt. zijn gehoor mee-
sleept. Welsprekendheid is dan de kunst om
in de meest gepaste vorm in prozastijl het
woord te voeren. met name in her open-
baar.

De nadruk ligt dus op de vorrn van
hetgeen men zegt en niet op de inhoud. zei
(Kik Studio Brussel-mens Nic Balrhazar dk
voor de presentatie van hel spektakel was
ingehuurd. Toch is ook op deze editie ge-
bleken dal het nivo van die welsprekend-
heid in de strikte betekents van hel woord
niet erg hoog lag bij alle zes de deelnemen.
Wie grappig kan tiJn en enigzins zijn aksent
kan verbergen, maakt de meeste kans om
te winnen.

Zwijgen

De deelnemers worden ingeleid door
een prof ol een medesrudem waarna ze
(wee opdrachten voorgeschoteld krijgen. In
een eerste ronde is het de bedoeling om zes
101acht minuten de zaal en jury te onder-
houden over een onderwerp dal men zeil
voorberefd heelt. Deel twee is dan de ge-
vreesde improvisatieronde waarbij elke

kandidaat van de jury een onderwerp krijgt
waarover minstens drie minuten moet ge-
sproken worden. Naast voorzitter Brigfne
Raskin hadden dit jaar ook vice-rekter
Herman De Dijn. dekaan van de rechts-
fakulteit Jacques Herbots. Frank vanden-
broucke en Luc Vander Velpen van sponsor
Acro een zitje in die jury veroverd. Naast
hun deskundig oordeel werd er ook een
beroep gedaan op het publiek dal door
middel van stembriefjes de publieksprijs
rnochi toekcnncn.

Prijzen

Hel Vlaams Rechtsgenootschap Gem
was ook uitgenodigd om deel te nemen en
stuurde ene Johan Dedeckel naar Leuven
um hun kleuren te verdedigen. Zijn betoog
voor teater en tegen de televisie verviel al
snel in platitudes en hutzenhoge cllchè's
maar hij beschikte wel over een mooie
Stem en kwam misschlen wel het dichtst bij
wat welsprekendheid eigenlijk is. Hij had
ook geen moeite om zijn drie minuten im-
provisatie volle krijgen, maar viel toch
buiten de prijzen.

Marxisme. kapitalisme en socialisme
4 x Marx met prof. Rudolf Boehm

Deel 3: Basisproblemen van Marx:
uitbuiting en uitsluiting;

realisatie van de meerwaarde;
koopwaar, ruilwaarde en

arbeidswaardeleer .

din. 16 Jan. 1996, 20 u. stipt
Masereelclub Leuven

Ierse Predikheren straat 25
Org. Masereelclub vzw en IMAVQvzw
Deelname in de koslen: 100 Irank per avond
(sludenten:60 Irank);' 60frank vocr cecyclus
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Een oude bekende van het welspre-
kendheidstornooi was Koen Debeu! van
Kllo. Hij won vorig jaar mede dankzij een
sterke jmprovtsaue-act over 'wandelende
takken in de mist". nu.al een klassieker in
welsprekendheidskringen. Dit jaar was ziJn
optreden echter lets té mistig zodat hij er
niet in slaagde zlchzdl als winnaar up te
volgen.

Vuur Steven Van nesset van Polluka is
welsprekendheid blijkbaar gelijk aan 'S mor-
gens de krant kopen om er dan 'S avonds
voor een publiek in hel plaatselijke dialekt
uit voor Ie lezen. Van een ernstige voor-
bereiding kon men deze kandidaat niet
beschuldigen zodat zijn betoog eigenlijk één
lange improvisatie werd. Wat op zich d):en-
lijk ook wel als prestatie kon lellen. Helaas
voor hem dachten zowel publiek als jury er
anders over. Van :.dj die niets te zeggen heb-
ben zijn zij die zwijgen het aangenaamst, ol
zoters.
De kandidaat van de Nieuw Ftlosolische
Kring (NFK) was Ben cebrtëts. eveneens
een oude bekende. Twee jaar geleden nam
hij ook deel en ging daarbij zo op in zijn
eigen discours dal hij zichzelf mCI een mes
in de arm sneed om zijn woorden wal extra
krarhr bij Ie zeilen. Het Rnde Kruis stond in
de couusseu paraat maar dil jaar bleef het
bestek opgeborgen en deed de ripper van
Leltven het wat rustiger aan. Hij kreeg roch
de zaal op zijn hand met zijn soms bijtende
humor à la Herman Brusselmans. Vtlor zijn
preslatie en wellicht ook Uil dankbaarheid
voor hel feit dat het tapijt dit jaar proper
bied. werd hij door de jury bedacht mei de
derde prijs.

De tweede prijs van zowel jury als pu-
bliek ging naar Lucas Bossuyt die daarmee
de burgjes van VTK aan de hun van de
vierentwintigurenloop bekende tweede
plaats hidp. Zijn ulteenzening begon bij
Ba rbara Dex en eindigde bij een plt:id(l(Ji
voor de opwaardering van de roddelkul-
tuur. Origineel was ook dal hij werd mge-
leld door zijn vtjftienjarig broertje die er na
zijn woordje als een haas vandoor ging
want hel was de volgende morgen weer
vroeg school.

De uiteindelijke winnaar werd de
rhulsspejende VRG-dednemer. Axel
viaene. Hij werd op bijzunder leuke wijle

Ten derde vragen de studenten de pc-
klassen ten minste In het weekend open Ie
houden, zodat hel verkeer in de klassen
meer gespreid kan worden. Daarnaest ho-
pen ze dat het ook aan de KU Leuven bln-
nen afzienbare tijd mogelijk wordt om per
modem van elders op het net In te bellen.
Op middellange termijn moet er echter
werk gemaakt worden van een uilbreiding
van het aantal beschikbare pc's, wll men de
belofte kunnen waar maken dat deze uni-
verstren haar studenten voorbereidt op de
Informademaatschapplj van morgen.

Bedelven

Indien hel protest niets uithaalt, zou-
den de studenten evenweel de nadelen van
de maatregel in hun voordeel kunnen uit-
buiten. De heperkh~ heef alleszins het
Internetgebruik aan-de KU Leuven onder
de aandacht gebractü , Als men er in zou
slagen een mass~1 aantal studenten te mo-
biliseren om een a~lunl aan te vragen dal
toegang 101 her Imemee mogelijk maakt.
zou het daarmee gepaud~llaa.nde adminis-
tralieve werk de maatregel ptaktlsch on-
werkbaar maken, In de Informatiemaat-
schappij is iemand bedelven onder de inlnr-
malie namelijk één van de m...est effektleve
wapens.

Ban Eeckhout

\

Whtn Ilay my vtn~ana upon Ih~~

({meFIlip Gy~/I1anf)

ingeleid d.lllr proîc-ssor Van Den Auweele
die hiervoor van de jury een speciale prijs
kreeg. Hij ontving drie kussen van Rrlgine
R.l5kin zodat hij volgende keer wel twee-
maal zal nadenken alvorens de showre wu-
len sleien.

Garnalen
Axel Viaene was voor zowel de jury als

het publiek de beste. Heel zelfverzekerd.
volgens sommigen lichtjes arrogant, met de
nt><lige gebaren en mimiek had hij hel over
de haarperikelen van dl' man. Zelf slelde hij
zich daarbij in de poslrle van de vrouw. Zijn
discours IIVer politici was mtssenren een
makkelijk doelpunt maar toch eest grappig:
"war een polulcus ook kakelt. zijn haar
schreeuwt gewoon de waarheid. Willy
claes: glad, Dehaenc: plat. Herman uecroo:
die: kumuleert bovenop zijn andere kumuls
nog eens grijs rnet zwart. Hu~w scnttu verft
wel zijn haar. maar mij Iopt hij niet. Hij
gebruikt een guedk""p soon plix. weerdoor
hij geregeld blauw uitslaat." Het publiek
~ing hoedanook voor de bijl en ook de
voltallige jury zat al snel in zijn broekzak.
Ook in de improvisatieronde toonde viaene
zich heer en meester. Bovendten slaagde hij
erin zonder aksent te spreken wal voor vele
andere westvlamfngen even m~leilijk is als
garnalen pellen met bokshandschoenen.

De gelukkige winnaars kregen een sta-
pel Acco-Jneretuur en V(lIlr de verflezers is
er altijd nog volgend jaa r. Viaene kreeg
bovendien nog t:('n vliegreis voor twee per-
sonen naar Boedapest. Het zou wcl eens
een zeer geanimeerde vlucht kunnen
worden.

Bruno De Vos
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zal blijven. Overigens is er ten gevolge van
dit voorvat een betere solmenwerking ge-
komen russen de unld en de stad. Omdat
bedrijven zelf veramwoürdclijk zijn voor
hun afvalvcrwerklng was de STad niet op de
hoogte van dl' verwerking van de afval-
stroom van de universiteit. Hierin is er dus
nu verandering gekomen. En dal is uiter-
aard beter voor heide betrokken partljen."

Licht op groen voor bouw opslagplaats licht
radioaktief afval

Tandarts gevaarlijker
Gorigt! week keurde het schepen-

collegt' van de stad Leuven de
nieuwe aanvraag voor de bOliW

Vat, een opslagplaats voor tidn radio-
aktief afval van de KU LeIIVt'n aan de
de Croylooll goed. Hierbij 9;1l9 lIet
college niet over één nacll, ijs. Bij een
vorigt' aanvraag kwam er immers veel
protest van de omwonenden en onder-
meer daarom werd er negatief geadvi-
seerd. los Van Neck, diensthoofd van
de Preventiedienst Veiligheid, Radio-
protektie en Mi/ie" vall de KU Leu-
ven, wijst erot dat de reakties va" de
buurtbewoners vooral emotioneel ge-
inspireerd zijn en hlgegevetl worden
door onwetendheid. Handschoenen,
spuiten en schorten die gebrlákt zijn
in de labo'S worden immers gekwali-
ficeerd als ticm radioaktief afl'al. Bij
een bezoekje aan de tandarts die een
foto van je gebit maakt, word je veel
meer blootgesteld aan radioaktieve
straling dan bij een bezoek aal! het
a[valcentrum,

vcrlg jaar in junl diende de KU Leuven
voor de eerste keer ven aanvraag bij de stad
in voor hel bouwen van een afvalgebouw
met rhcmfckfuts, vlak bij de F"nteinstraal
in Heverlee. De bewoners van de Fontein-
Straal. die helemaal niet ~dukkig waren
met een orsla!{rlaal5 vuur Jicht radioaktief
afval In hun achrenurn. richtten een soon
akrlekommttee "I'. Via ~m".ihilje\tt'n en
non po;-titit'wilden lij druk ultuelenen op
hel stadsbestuur. Hun aktie was vuksesvol.
Het schepencollege adviseerde nO;:)o:ilttden
de: houw kon niet doorgaan. Hierop wijzi~,
de de untversueu haar bouwplannen en
dit'ndc een nk\lwl' ~anvr~,l)otin. Dl' "1l<;la~-
"jaar, I.."mt nu I lal.. .Ilhll'r d~' ~d~IUllt'n
van her Rekeneermum en dl' r'rcvcm!e-
dienst van de KU Leuve-n in dl' d ... Cmylaan
'~'Iig~t'n, en is dus veel verd ...r verwijderd
van d~' bebouwde kom in Heverlee. V"ri)ote
donderdag '1.'I1l' hel ~(h"'IWne"lIt'ge dan hel
lfchr "I' groen. De universitt'Ït kan ~Iar'l'n

~ berichten
Mediamanipuiaue,.. Op maanda)o:.22 januari n"di):l Ml'dka
Frólns eens uil «m h.' spreken rond he t

....ma 'Manipul.ltle in dt· media'. Dl' auteur
is docem ml·di.l·elit'k en kUI1,I]itmoli,' aan
de hogere Stm-Lucastrnuunen.

Zdl gebruik makend van vid,'ulrag-
menten. verduidelijkt hij hOt, en in welke
male tclevich- de: menv tvmvtoedr ... I "Jl
welke manier d...meeramakers proberen
tntormaue. emotie. ..1WJI 7l' ook wilkn tut
bij hun publit'k 11:'brengen.

AIsl'raak or maandag 22 januari in het
MSI urn 20.30u.

Druk in Leuren
Ook de J"Sycholugische Krin)o:gaar dl' inter-
Iakunatre toer op. Op woensdag 24 en don-
derdag 25 januari organiseert ze 'Druk in
Leuven'. een ultieme kombinatie van aller-
lei rv-shnws.

De deelnemers zijn dl' prt'SeS)en, die:
hun kring vertegenwoordigen. en protten.
Zij komen ierecht in spelonderdelen ui!
ondermeer 'Dl' Drie wljzen'rcn 'Familie-
raad'. De mensen van het RITS en hel
Narall zorgen voor live-beelden or tWt·o:
schermen in hel decor. Op woensdag sflt::ll'n
F.konumika, Pulitika, VTK en VRG. et'l1 dag
erna trt'den Psychnlogie, Historia, Germania
en Medica aan_ Muzikale inll'rventies
komen van Brunch en Oe Mens. Hel bt:gim
firn 20.30u Ideun'n 20.00u) in POS. l'n
wegang kost 200 Ir (\lVk. 1501.
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met de bouw van de upslagplaats.
Yervalstokkaqe

Schrik

Bruno de Weidt', werkzaam op de
Milit'udienst van de stad leMIulr: "De reden
waarurn dl' stad de eerste keer geen roeta-
ting gaf voor de bouw is eigenlijk omdat wij
niet goed nr dl' hoogte waren van de plan'
nen van de unfversncn. Wij zalen vooral
met de schrik dat hel optrekken van de
oflSlagplaats de aanzei zou lijn voor hel
uitbouwen van een heel cuntalncrpark. En
dal vinden wij niel zo'n goed idee. Onder,
tussen heelt de universiteit haar plannen
gekunkretlscerd en hieruit blijkt duidelijk
dal he. in de roekomst bij dal ene gebouw

Jarenlang heelt de KU Leuven voor de
verwerking van haar radtoakne! afval een
beroep gedaan op dl' diensten van Bdgu-
proces. Vanaf volgend jaar komt daar wel-
Heht verandcrtng in. 'De reden waarom wij
een dgen opstagplaars Vuur lichl radioakilel
afval bouwen is vooral van nnancrë!e aard".
zegt JlJ5 Van Nt'Ck van dl' prevenuedlensr
van de KU Leuven, "Irn nu tee werd al het
radioaktief afval opgeslagen dUOTBelgo-
proces, maar daar maakte men geen onder-
scheld tussen licht en zwaar radloaktiel
afval. AI het afval wurdt daar voor driehen-
derd Jaar gestokkeerë. Je ziet meteen dar

Het universitaire afval
Elk jaar wordt aan de unld rennen afval geproduceerd, De verantwoordelijkheid voor de
verwerking hjervan valt volledig onder de bevoegdheid van de KU Leuven. De stad tcu-
ven Is immers enket verantwoordelijk voor hel ophalen van huishoudelijk afval. Sedrij'
ven moeren hiervoor prtveeûrrna's aanspreken. Vuilnis produceren kost dus geld, veel
geld.

Univt'rSÎteltsalval kan men onderscheiden in twee grote afvaJsH(~n~; rtslkoatval
zoals chemisch alval, radioaktid afval en bakleriolosisch afval enenl}dJ en kamoor- en
sflt::dfiek afval ah ~it"r, glas, metaal. hout, sloopa~ó11 en tuînalvaH.;l!lfÇJ'ZÎjtb. Het Is
duidelljk dal het vócral de eerste stroom is die de untversneu hel meeste zorgen baart, De
veramwcordehjkhetd voor die afvalstroom valt dan ook onder de bevoegdhe:ld van een
speetaal hierroe opgericht orgaan: de srevenuedteest Veiligheid Radlopr<lIekIiè en ,wlieu,
Zij koördtneen zowd hel prevennebelejd als de selekueve inzameling en alvcertng van dit
soort afval. Om een beter gezicht te krijgen op de aankoop. aanwezlgbetd en verwerking
van ~evaarlîjke produkren werd een centrale aankocpdlensr opgericht die nauw samen-
wt'rkl met de Preveruledlenst. Die laatste moet Immers zijn goedkeuring geven biJ de
aankoop van gevaarlijke stoffen. De bedoeüng is om hel gebruik te beperken en
voorweereen op te stenen voor de verwijderiD!" van dal atval, Het [nrtchten van een
centrale aankoopdtensr stelt de universiteit levens in staal om de prodakten van bij hun
aankomst tol op hel momcru van de verwerking te Inventariseren en Ie volgen.
AlhankellJk van hel gevaar en het soon afval worden de afvalproduktcn tngeaereeld in
daarvoor gcei8(:nde verpakkingen, gelabeld en gerecycleerd ol gdlOkkeerd .(11 de
verwerking<;bedriJven 7~ophatllt.

De tweede afvalstroom sielt rumder problemen en van onder de bevoegdheld van de
logiSllckt:: dtensr (afdt::ling schoonmaak). Het grootste deel hiervan bestaal uit kantooraf-
val. ongeveer liendui.tend kubteke meter. Negentig procent hiervan is papier. Hel is
nauwelijks Ie geloven dar men pas sinds vllrig jaar is begonnen met een selektleve tnza-
mding hiervan.

(ad)

NIEUWE POWERBOOKS!

POWERBOOK 2300

Microprocessor
Geheugen
Opslag

POWERBOOK
. MOlorolaBBLC040 56/33 Mhz
4 of 8 MB AAM. Uitbreidbaar tot 40 MB

. Interne SOOMB harde schijf

--V'. ••

Microprocessor : Motorola PowerPC 603e 100 Mhz
Geïntegreerde rekenkundige processor

. 8 MB RAM. ullOreidbaar tot 56 MB
: Interne 750 MB ol U GB harde schijf

Geheugen
Opslag

POWERBOOK

MICroprocessor : Molorola PowerPC 6030 100 MhZ
Geïntegreerde rekenkundige processor
8 MB AAM, uitbreidbaar 10164 MB ("

. Interne 500 MB ol 750MB harde schijl
Geheugen
Opslag

Applc Center EasyW:l.n: \I-.tart 31 30001.éun:n tel 016 231020 fax 016 29 4124
Geopend tikt' dag van 9101 19u, zaterdag van 10 lot 18u
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Stuur mij uw herfst kataloog

Naam
Bedrijf
Adres
Postcode: .. .. Gemeente: .

zoters enorme kosten met zich brengt. We
hebben her hier over een bedrag van onge-
veer vierentwintig miljoen frank. Daarom
hebben we besloten om zelf in Ie staan
voor de opslag van dal soort afval. Het gaal
hier imme" um konlevende Isotopen met
een halfwaardetijd van gemiddeld honderd-
dertig dagen. (Voor wie geen licentie na-
tuurkunde heelt: dil betekent tlat na onge-
veer honderddertig dagen de hoeveelheld
radtoakuvtten gehalveerd Is). De verval-
nokkage hiervan bedraagt gemiddeld twee
jaa r." Na de vervalsrockage worden de stol-
len gescreend op hun radjöakttviteit en
daarna verbrand, sam ...n met hel medische
afval.
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~ zoel(erljes
-.J Porza ltalia: Fozzv K.O.!
,J De uitbuiting van de derde wereld, overere-
ven aivalproduktle, wegwerpwelvaan. JOUle
arbeidsverhoudingen .... : hoog tijd om In akne
Ie komeon legen Me Murder! Maandag 15
Januari 1996 aan de 'kotmadam' om 16.15ul!
Kom zeker af!1
..J Leuvüe). jij tweede kan. geneeskunde. op
oudejaaravond om 00.00 u stipt, Lal je naast
me aan een lakllje, stempel in de hand.
Wanneer zie ik je terug? Jan
"Een gelukkige verjaardag aan Maanenl
.J Vlaamse matras veroven Italiaanse markt-
..J Chiro Joho speen toneek ·Oei. .. hij is in dl'
zwijm geval, vue de mond aan de mond!"

JO MEUWISSEN

"""Alle verhuur viceo-, klank- en
• • -I
hchtmatenaal. ~

Videoschermen tot 4 m. i
DISCOBAR EN CD's met ol -,

zonder D.J.

~ 016/201.301

"Gelukwensen voor Larlssa De Rop zijn
welkom op OLV52. Proficiat Larissa.
..J Wij wensen dl' portclut veel sukses met haar
particels. 014,
..}wie spedl hulsvester? Sponraad zoekt U,
Telefoon is 32,91.33, lax is 32.91.99, ol kom
eens naar het sponkor.
..}Elke hond !ikt zijn elgen klootjes,
..}Wel Jong. Niet Heterol Op maandas 22/ I
organiseren de homo-en lesbojongeren van
-Het Goede Spoor- een kroegentocht door
tenven. Ab je nog nooit naar een aktiviteit
gekomen bem, is dit een aanrader. Af~praak
om 20 u voor Alma 2. Info in neutrale, geslo-
ten envelop via. PB 113, 3000 Leuven 3.

-.r Zuig ook eens rono uit Je duun.
-.r Best!' eetne en eeste schaduwkindje, goed
blokken, hard werken, beetje alzien ... : fijne

parneelst
-.J Anders eindigt alles in rijst met kokosnöut

-.J MCe. jij bent voor mij mijn sjakolade en
mijn porto .
-.I Aktid Tegen alles. voor niets, en vlug nog
wel .
v Jmernanonal Pen Friends. Hertogenlaan 37.
3210 linden. $tuur2 zegels van 1(> fr voor
meer info naar bovenstaande adres.
..J Speciaal voor alle verse Khootjcs: partieel-
permanenne in kafec L&W .
..J Miuerand dood, nu nog cruree.
.J Wel FOlly, wal heeft dat Ie betekenen?
..J Gezocht: Bende van de wrue Schonen.

Belening: eenhengwegen. KR
..J Ik verzamel lege telefoonkaarten. Wie wil

zijn opgebruikte voor mij bijhuuden (nkt voor

Het "groene" copy-center van Leuven_
Gerecycleerd en 1()()<>/. chloorv.-II papier

Thesissen - Cursussen - Folde.-s
Formaat A5 tot A2

ALLE Inblndlngen. Plastificeren tot A3
Snel - vs.-zo.-gd - volledig afgewerkt

CANON Kisurkopie 50 Fr_en minder.
van 9 u_tot 22 u_doorlopend.

. zat_10 u_tot 17 u_

I

niels)? Ruilen is ook mogelijk [binnen- en
buitenlandse)! Broekmans MlchaeL tel-
016f40.18.62, TIp: vraag ook je medesruden-
ten die dit niet gelezen hebben om hun kaar-
ten bij te houden voor u.
-J Het Li5St komt eraan. Speel eens babysit
voor een buitenlandse student en kontakten
Sportraad.
-.I Welkom aan al degenen die terug zijn uit
Gambia.
" Heeft u wel gezien in wat voor patronen de
paddestoelen de grond uit komen? Als u die
kun lezen .
..J U vraagt. ik draai: ik typ voor u al uw rek-
sten (NI. Fr, Eng. D) or tekstverwerker en
print ze af op laser. Zeer verzorgd werk. Ook
voor vertalingen van nler-rechnlsche teksten
(N'!. Fr, Eng. D) kunt u bij mij terecht. chnsre!
Hemeryckx: 02/410.79_20
..J Aanbod: verstaggêver van grappige versla-
gen. Prijskaanje: as.toore KR
-.J Na de Scorpio-oud~ja8I"'iluif heeft de kuis-
pl" ..g sleutels ge"Qnden. Kom ze terughaten
voor we alle koten geprobeerd hebben;
32.28.90 (Philipllt). Wl'; apdere dingen (lief.
geld) will kwijtgeraken op~~ Seorploluif

Tlenseeteeet 118
3000 Leuven

tel.: 016 - 23_70_30
fax: 016 - 23_34.31

korm WOl'. 31/1 naar de Rumba.
-.I Gew()()n mensen, die hebben geen deugd.
Wij volgen gewoon de natuur.
-.J Op wee. 24/1 bent u in 'I Plectrum. Een
Kliofuif wacht op u.
"Wij daarentegen 1>1" uw zoekertjes,
-.J Orfee en Steven, wal dachten jullIt van
vrijdag 26 januari?

• agenda & ~ ad valvas O()()RKOE~VERHEYDF.N

MAANDAG
20.00 u VOORDRACHT Soloproduknes laatslt"-

jaarswd~m.m afdelins woord. in Konscrtzaa!
LcmmensillSliluul. Here~lraat 5>. lOeS, graus,
u!"};. Lemmerulnstituut.

20.00 u FILM"The Dom" Generation" (1995)
ven G,.v~ki. shot un kxatlon in hen (zie
artikel p.S). In SIUC. toe!!. 100flSO. org , Stuc.

20.00 u VORMING 'Marxisme, kapitalisme en

socialisme, mei prol. R, äoehm. in Ma-
sereetdub. krs.. Predi~her~,\s.((aat 2,5. WCil.
TöonO,ori:Ma~re-c\dub vzw & Imavu V1;W.

22_30 u FILM "TOially PO'ed up- {I9931.llj~_
kerversie van de Hollywood-tlenerkomed!e.
in StUf (~k p_8). '(>es- I 00/1 ~O.Vr&.SIU(.

22.30 u FiLM 'The öoom Generatiun . G. Araki.
in SIlK' (zie p.8). toeg. 1001150, erg. Stuc.

DINSDAG
IS,30 u VORMING Informatiebeurs cn -~dc·

ring 'W<:rKen in het buttenland'. in MSI 03_18,
v!"};.KotirdiJ>atil;kc1l1mi~ plaatslngshulp.

20,00 u KONSERT Laa!$lejaarsludentcn optie
rnstrumem en zang. in Konsenzaal Lcm'
menstnnhuur, Herestraat 53. teeg. gratis. ors.
Lernmenslnsutuut.

20,00 u KONSERT 'Four of a Kind', in Minne-
poon- reeg. 3001Z00. ul1l. jeugd 5- Muziek.

20.00 u LEZING 'Hel ü,'re van Mobutu', door
Zana Etambala Ibisloricu$). in KC Romaanse
Poon, weg. 100/150_

20.00 u TEATER ·Dc billen: tranen van Petra
van Kam', door Campust()n~d. in Kapel
zwaruusrerscouege. Zwartzustersslraat.

20,30 u TEATER 'Her Vlt:ruUl1j<: ', van Borts vtau.
door leatergroep ins C~ d<>1TOTl)5-Trislan
(zie p,7), in Danssrudln, Arenbelginstituut,
Naamsemaal 96. roeg. 200/300. urg, Stuc.

21.30 u KONSERT P_Coujer, in Café 't Plee-

rrum. Naamsestraar 46, I(O"S.gralis.
22.30 u FILM -rne 0 ... 0111 Gcn~ratiun·, G. Araki.

In SUl("(:De p_S). reeg- 100/150. org. SIUC.
22.)0 u FILM "Three Bewtldered Peoo!e in tbc

Night', van G. Araki (Zi~ p.S), in SIUC, l'Xg.
100/ I 50. ors. SIUC.

WOENSDAG
13.00 u VIDEO UUR KULtUUR: 'Omgcvingsge-

luiden', videowerk van P. Van Damme, A,

Torn, J. Persljn en S. Loehr, in SIUC, toeg,
gralis. org. Sruc 6- Kuhuurkomrnlssie.

14.00 u ALM 'Jeugd$lurm' (1947) van G. GeI:ns
6- J. JilIWb5.in Vlaams ûlrnmuseum. vanderke-
lcnsuaal 30, 1<Jt'-g,~O/30/20.

20,00 u KONSERT Laal$lejaamudt"fllcn optie
Instrument en zan~ in Konsenza al tem-
menslnsnruur, Herotraat 5), toeg. gratis, 0111.
temmenstnsnnee.

20.00 u TEATER ·Montagn"5 RU5SCS',door De

Tijd lzie p.7). in de Stadschouwburg. tocg.
450, org. KC Leuven.

20.00 u KONSERT 'l(TlponJExpon·, door TAl
Sur, in Predikherenkerk. ötvrouwsuaar.
too;-g. 400. erg. KC Leuven.

20,00 u VIDEO'Omgevingsgeluiden', videowerk 20,00 u TEATER 'uroorvoets in het par~'. van N,
van P. Van Damme, A. Tori;., J. Persijn en S. door KT De Dij(eznn~n, in Schouwburg.
Loehr, in SIUC,IOI'(':_1001150. org. Stuc. 20.00 u TEATER'O<: bill~re tranen van Peer ..

20,00 u FILM ·Jeugd510rm', (1947) van G. ceens von Kan!". door Cam]lu510n.:el. in Kapel
6- J. Jacobs, in Vlaams filmmuseum. vanderke- Zwanelusl~rskollege, zwanzusrerssuaac
klimaat 30. weg, 50130/20. 20,15 u TEATER 'Augusi, AU!,:U5t.Au!':u,\·, door

20,00 u-'I'EATER'"'ae-billerc-uan",,,-van-p,,tra Amus.omeor,-T<"8Icr I:ruven, in Siojaal
ven Kant'. door campunoneet. in kapel nrnn"'pcemrum. Vaarl 25.
Iwan!uSIt:,.k(>II~!l~, zwartzustersst raat,

22.30 u FILM 1blaDy F""'ed Up'. van G_ Araki (zle

p,7), lil SIUC, roeg. 100/150. orê- Stuc.

DONDERDAG
20.00 ti KONSERT Laalslejaarssludel1len optie

Instrument en zang. in Konsertzaal tem-
menstnstfruut. Herestraat H, toeg. gratis. erg,
Lemmens[nsûlUUI.

20.00 u TEATER 'Ot: binere uan,," van Pel'"
von Kam·, door Campu$loneeL in knrel
Zwatn: lustersKoUege. Zw ..nzusterssrraat.

20.15 u TEATER 'August. A'ugU~I. Augusf. door
Amusemenu Teaier Leuven. in Sinjaal 011\-
roepcentrum. Vaan 25.

10.30 ti FILM -rne Doom Gt'neratiûl\·. val) G.
Araki (zie p.SI. in Stuc. uog. 11XO'15Q.org- Stuc.

20.30 ti DANS 'Antilichaam', van M. vannmxi.
in Vlamingrn5ml.lt 83, tocg. 200HOO.org. Stuc.

20,30 u VERGADERING 'Recht op Vluchten':

~dingsulidameitsd"g van 27/01, in L~
üuenos. P~al 14.0111,Recht op Vluchten,

1l.}Q u FILM 'Thrcc Bewildered Peopje in thc
NiSht·. van G. Araki, (zie p.8) io stee. tves,
1001150,0111, sruc.

VRIJDAG
20.00 u KONSERT 'Hcogtepumen uil de Dunse

barokmuziek'. o.l.v. L. Laurent. In Predikhc-
renkerk. otvrouwsrraec 1Ot"S.650/500/300,
0111.KC Leuven.

20.00 u TEATER 'Blcotvocts in hel park', van N.
Simun door KT De Dijlczonen. in de Stad-

schouwburg.
20.00 u KONSERT Greenpeace _ 'Water Musie

Suites:. van GF H.'indel door Jl Fondamento.
in Predikherenkerk. OLV·VrouW~traat, urg ,
KC Leuven.

20.00 u TEATER 'Cc bittere tranen van Petra
von Kant'. door Campustoneel. in kapel
zwarousrerskouege. Zwan:ZtmersslraaL

20.15 u TEATER ·August. AUgU51.Augu"', door
Amusemcms Teater Leuwn, in Sinjaal
omrcepcemrum, Vaan: 25.

20,30 u DANS 'Antilichaam', van M. Vanrunxt
(zic p.8). in Vlamingenstraat S3. toeg.
200/300. erg, Stuc.

22_30 u FIl.M 'Thn:e 8"wildered Pet1rl~ in the
Nigh,·. Val) G. Araki. In SIUC, toeg. 100/150,

org. Stuc.

ZATERDAG

ZONDAG
20.JO u FILM 'l.o!>king lor liI.ng5t()fJ ', van I. Julien

6- -rtcmes ol pa5siun', van R, Kwlemlowskl,
in kake Couperus & COC1eau. Dlcstscstraer
245, reeg. gralis. org. Ik Ruze Drempel.

21.00 u KONSERT 'Coumry Music Sratjon', in
kal'X De Krueg, Oude Markt. toeg. graIÎ$.

21.00 u VERGADERING Leuvens
Akuekommnee regen Besparingen in het
önderwûs . in Los Buenos , Parkstraat 14,

,

I

MAANDAG
11.00 u VERGADERIf'IlG wnkgru~r 'brochure

mlddelbaar ondt'rwtjs·. Hl 's Md~rS5lfaat 5.
org. KringraadlSucial" raad.

20_10 u TEATER 'Helüenplatz". van T. Bcrnhard
door Maauchappij Di",wrdia. in Stuc, IOcg,
2001300, org. Stuc.

AHa KIlo

,

.. 15/01 om 09.00 11: Begin partieelsperma-
nenue. lo'Kalelaria te-w. • 15/QI om 14.00
u: Ambiel'll_namiddagtap. in Pakbar L&W ••
22/01 om 19.30 u: AvoDCnç, ln-Pakbar L&W.

•
KrIngraad
• 19/01 om 20.00 u: lnfoernatlevc uueenzer-
ting over Sucratcs-Erasmus, door Mevrouw
De Clopper (UIA), ln MTOO_ló.

LBK
• 22/01 ~CVIK •• 22/01 Begindag Half·Time.

MedIca
• 16JOllnlo_avond A.mnesty.· 16/01 urn
20.00 u: Centrale Raad in Zalx' I. • 16/01
om 21.00 u: Vlaams Bicrfeslfjn, in DOC"s_ ..
18101 om 20.00 u: Echte Vlaamse Breughel-
evond. * 22101 om 18.00 u; êc Finak IFB
mtnjvcerbal. in gocd rerretn .• 22/01 om
20.10 u: Tema-avond ~Milnipula(ie In de

medta", in MSl.

Pollllka
• 18/01 reneverevond. in xarce.

• 15/0 I Begindag parneejspermenenée. In
Kafeuria L&W.

Crimen
• lsml om 17.00 u: Begindag permanenne
µft)deksamens ... 17/01 ()(!1. 20.00 u: Pakbar-
avond. in De Rector .• 18(01 om 18.00 u:
Eten, in Alma 2, • 22/01 om 20.00 u; Film-
avond in DV9].54.

Eous
.16/01 urn 20.00 u; PV, in serma.

Germanla
.. I 'ilO I om 11.00 IC Begln eerstekanopvang
met gfLIID dunk. in Perma .• 22/1 om 18.00
u: Presidiumvergadertng .• 22/01 om 20.~(l u:
Kanrus. in Ambimix.

HIstorIa
• J 5/0! om 09.00 u: Begin panteelsperma-
neuue .• 21101 'tema-avond -ceeset-. In
F"kbar L&W_

ISHA
• 16/01 om 19.30 u: Film °Malcolm X-. tnge-
kid door A.n Depoortere. in M51 00.28.

Katechellka

• 15/01 om 08.30 u; BèSln dagelijkse perma-
nenûe voor eersekenners {gratis koffie,
koekjes, thee. fruitsap en panorale gesprek-
kell~,In KV.

Psychologische Kring
• 15/01 om 20,00 u: Kringvergaderfng, in
00,14, • 16/01 venrek studiereis met Jcrgen
en Kristin naar Luxemburg,

Wlna
• 19101 om 09.00 u: Indusutedag der
wetenschappen op Kampus BC'Y(t1ee.
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Frederic Vancauteren stelde de
Almaperikelen te boek

"Dit was de derde keer dat
mijn sla wegwandelde"

n Iebruan verschijm bij A«n "Almapertkclen". een bundeh]e reaklil~.
kommemaren ...n kritieken van studenten or de Almakeuken. Frederic:
vaneauteren. lkemlaatstudenr handels w etenschappen. ts de bcaicler van
he. tmuauef "Het idee emsrond eerder tl'l(:valUHvorig jaar bij een vriend
en mezelf. we vonden hel \lid een leuk Idee om de grarrig~lc reakues te

bundelen en uil Ic geven in een bockjt'. Hl" ~uJolgL'5licprlkh()ru in de Alma's
wordt Immers vee! gelezen door de studenten. Wc namen kontakt op mCI een aantal
uitgevers. AcC() rC.II!olt't'rde het m~SI emoestast en was unmiddcllijk bereid om her wcd..jc
uit re geven, Ovl.. Alma was beretd mrt Ie werken Zij moesten (on~imme!'> de reakues van
de srudenren overhandtgen. Ik kreeg wt'l \'ijf dozen en verccmllende envelorp<>s mei alk
rc:aktles van het laatste jaar. ~

'Nooit of te nimmer heb ik iuike lekkere schoenzolen gegeten'
Niet evident nochrans dal Alma lijn rnedewerklug verleem aan zo'n "rujekl_ De nodemen-
restaurants krijJ.:l"o \101 de suggestit:bus immers heet wat krtuek en negatieve reeknes te
slikken. ·Wij Ilcn hetemaat geen redenen om geht.'imzlnni~ Ie doen oe er krlttek van de:
audemen," Stelt Jozt'! De wtne. direkteur van Alma. ·H~ meer reaktie, hoe beter," vindl
hij. "Immers, Vrw.)relke student dit' reageert. zijn er viJlucn andere die ht'IZeilde denken.
Voor ons i~ h<:LI;t'O uitstekende parameter em It' reilen naar de bevindingen van de
Almabe1.u('kers. Het is een s<w.)rtserviel' naar unze klanten toe, ZQ Ittijgen lij lid gc-v.-.cldat
we echt rekentng proberen Ie houden met hun opmerklngen. Bnve,nµil:n helpen die
J...ummentaren "OS soms verder. Ontevreden klemen rnaken. w'ZOj..!'l'f kunru-n stelten,
tevreden klanten. ZU ragen "'e vns ten gevolge van de rrtlrganisMl<-~in Alma J genoodzaakt
om budgettaire redenen de 1jstUQlf te vcrwijderen. We kregen hierop het'! vee! reakue-,
maar er was vok een srudem die veemelde een z.clfuedil'ninK~YStttm op te Zeilen. Nu kan
je In ons restaurant ....eer schepijs krijgen. Op die manier lijn wij en de klanten gehulµen.
En indien iemand echt niet levreden is, dan beven wij graag een gralis maaltijdtkkc:t,-

'Voorzie zaag, bijl, hamer en beitel als bestek. "
Hoewel Alma vrij \'eel reeknes van de studenten krijgt, varieert dal aarttal tussen de

restaurants onderling. Bij Alma 2 en sedes krijj.!t men d.. meeste reeknes. In de eerste plaats
is dat wellicht Ie verklaren door hel publiek dat deze restaurarus bezoekt. Maar ongetwijfeld
speten de gcvane amwooroen van de res()ektit'vdijke geranten In deze restaurants ook een
w!.

In het bockje van vaneauteren Zijn (10k die enrwoorcen opgenomen. Hoewel de
opmerkingen vroeger centraal beenrwoord werden, is het slUdenlen;;;;'laur;'ni-daar\'an
algestapt. Ik geranten doen dit nu zcll. Zij Weten immers hel best wal er mis Is met een
bepaald gerecht en zlj zijn ook besr geplaatst om er wat aan te doen. MEn", 1.0 zegt De witte,
"lndlen een Student niet tevreden is met zIJn eten, dan kan hij gewoon teruggaan urn l'en
andere schotel re halen."

'Betaalt 11 mij een nieuw vals kunstgebit als ik mijn tanden hierop
breek?'

"Hel Is ongdtlldljk wat er allemaal bij komt kijken als je zo'n boekje uitgeeft," zegt
Frederic veneauteren. "Ik geef hel boekje uit In eigen beheer en dal kost mij
vijlertderrigduizcnd Irarik. Uiteraard kan ik dal nter völledlg zeil betalen en daarom heb ik
V\H)rde ftnanclertng van mijn pH'Jekt bere .....P gedaan op een <lantal bedrijven die zich
richten WI hel studentenpubliek. In de eerste plaats is er Alma zelf die sponson. maar ook
een bank en een broskoopkeren dragen bij. Acco stelde mij voor om hel boekje re verkopen
aan 195 frank, Dat kan ik wel begrijpen aangezien de uiigeverij daarop twlrulg procent voor
zichzelf houdt. Maar omdar het nter mijn bedoelio!! is om winst te maken, hoop ik dal de
sponsoring genoeg zal opleveren om de verkoopprijs naar omlaag te halen \(11120 frank."

'Olla vogolas llebban nestas begunnan hinase ie ende yoghurt-
salls'

Frederic vaneauteren. -Ik heb geopteerd om van hel boekje alleen maar een verzarne-
Hng reakiles te maken, Het had uiteraard anders gekund. Ik had de reeknes kunnen ver-
werken, bekommcmartêren of zo. maar daar zou omzeuend veel werk in gekropen zjjn. En
dal wou ik t'Îjo(t'nlijk nlet. Ik zit immers nog in hel bestuur van een tennisclub, ik voetbal
~",k )Iraall en IHlIIl'ndil'n heb ik nog een lief tJ<Jk."

Mikvind hel l'en origineel idee van Frederic om eo-» boekje uil te geven en we hebben
dan ook afgesproken dal hij in de ha! van de Almaresrauranrs Zijn boekjes mag verkopen"
zegt direkteur Ot' wtue -Maar ik vraag mij af ol de prijs die hij wil vragen, niet teveel geldI. \''''f h~'1~Iuu,nl,·npubliek, Het is iJl bij al maar een vtjfenveerrig pagina's tellend boekje.
Bovendien b hl'l een loutere opsommlng van de reakues. Op geen enkele manier draagt ruj
,dl reis bij, hij levert geen kommenraar. geen beschouwingen, geen verhaal. Dal dncl I,Kh
af aan de waarde. vind ik, volgens mij moetje zot zijn urn die prijs ervoor Ie willen berejen.
Als je moet klezen tUSSt:11een Alma-schotel en dat boekje l~ voor mij de keuze snel
gemaakt."

'Waar is het frietenmeisje met de weelderige boezem gebleven?"
MDeallergrofste reektres en persoonlijke kritiek op hel personeel heo ik nlet opgenomen

in de bundel. De: Alrnadirekteur had mij dat {10k ekspuoer gevraagd: aldus dl" auteur.
De Wint': ·01' geen enkel moment hcb ik ook maar enige beperking opgelcKd urn

bepaalde reakues niet Ie publiceren. wet heb ik tegen Frederic gezegd om kmlck gericht aan
een bepaald personeelslid niet t~ publi~ren, Dit" velte miJdam achtt'r het buffet ui zo."
Zuiets is loch al te kWetsend, Ook pt:rsûOnlijke posilicvc rea kt les zijn weggelaten. Dal Wil
immers niet fijn tijn voor de O\'erige werknemen in A1ma.

wel is het ZlI dal het betrokken personeelslid altijd van de aan hem ol haar gerichte
kritiek op de hoogte wordt gesteld en tndlen nodlg word! hel personeetslfd lot de orde
geroepen. Maar ik ben zo vr1Jom die n(X)1!uit te hangen up de prikborden. Niel iedereen
hoen zulets te rezen."

'Geen plakkertjes in mijn eten alstublieft"
In het boekje zijn ook een aantal reeknes opgenomen waar1n studenten hun beklag

doen over bedelaars en muziekspelers die in de restaurants over de vloer komen. ~Dat Is
geen eenvoudig probleem," vindt De wtne. -sommrge studenten nemen echt aanstoot aan
die mensen. Dal kunnen wij ook wel een beetje begrijpen. Daarom staan wij ~iet meer toe.
dal muzfkanten of zdfs orgautsaües zich in het reaanraru zelf begeven. Willen ze lkhlelf
voorsreuen of geld inzamelen dan kunnen zt' dat allijd in de hal doen, Hel probleem met de
bedelaars snueert zich voemameäjk in Alma I In de Bondgenerenlaan. Na de verbuts naar
de 'ttensenrear Zo1l de aanwezfghefd van bedelaars ongetwijfeld verminderen. Maar zelf weel
Ik niet goed wal je daarmee aanvangt. Zo heb Ik eens gezien dat Iemand de niet volledig
leeggegeten schotels van de Iransponband haalde en ze zeil opat. Ik heb toen niets gedaan.
Je kan zo ternand rnoetlljk wegjiJgen_·

'Zit hier behanglijm in de puree of zo?"
Als je hel boekje doorneemt. zijn er ook een aantal reeknes op de groene van de

pornes en de hoeveelheid greenten die geserveerd wordt. "vroeger durfden de ponles nogal
eens variëren afhankelijk van het restaurant. Ook de prijzen voor een schowl waren soms
niet overal geliJk·, zegt De \'Ville, -naar hebben we toen wat aan gedaan. Voor elke schotel
werd een eenheidsprijs opgesteld en voor .111,-"5werd een gemiddelde portje bepaald, lIel kan
dus Zijn dat in vergelijking met vroeger de grootte VJn een portje verkleind is. Maar het Is
allerrnlnst onze bedoeling om de studenten op hun honger Ie laten zrnen. Als je dus een IC::
kleine portie hebt, kan je altijd bljvragen."

'Lasagna met en lasagna ZOllderstenen misschien?'
Een belangrjjke kritiek die vrij vee! terugkomt. h het feit dal er; voornamelijk in de

Sedes, te weinig groenren geserveerd woroen. -ook Ik vind dar", voegt De wine toe. "Sedes
hedt hel laatste jaar dgc:nllJk wel meer problemen gehad. volgens mij een soon van Imago-
probleem. Vroeger serveerden wij daar allerlei zuiderse en eksouscne gerechten, maar
tegenwoordig kan je overal pizza en nasigoreng eten. Sedes moet zjch dus vernieuwen. In
februari beginnen we overigens met de 'gralis-groenten'-aktie,

Toch vinden de meeste studenten en professoren het nog steeds de moeite om naar
Sedes It' gaan, hoewel we de laatste jaren toch een ander publiek hebben. Tot V(IQ~ enkele
jaren "as sedes nog steeds hel restaurant van de beier bemtddejde en. hoc vreemd hel ook
klinkt, Iranstallge student. MeI de nieuwe Iakulteit ekonomie "(>OTOlllC deur Is dal vcrart-
derd. Gemldddd komen onze klanten één keer in de weck naar Sedes.·

Annemle Deckx


