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Benoemingstop bedreigt studenten aggregatie en regentaat

Wie wil nog leraar worden?
OPwoensdag 28 februari bun-

aeten dL onderwijsvakbonden
nogmaals hun krachten voor

een nationale manifestatie tegell de
aallgekondigde benoemingstop in het
onderwijs. Onderwijsminister Luc
Van den Bossche (SP) wil het morato-
rium invoeren om zijn grootse herver-
minSSPlannetl de nodige (financiele)
ademruimte te gevetI. UitvlNritlg van
die plannen betekent dat er geduren·
de minstens twee jaar geen vaste beo
noemingen meer komen in het sekun-
dair onderwijs. De maatregel treft
weliswaar in de eerste plaats I.et mid-
delbaar onderwijs. "et onderwijs voor
sociale promotie, het deeltijds kunst-
onderwijs en de PMS·centra, maar
raakt onrechtstreeks ook aan de beo
langen van de studenten. Een benoe-
mj"gstop beu:kent immers werken-
zekLrheid voor alle regentaat- en
aggugatiestudentetl.

eerder was geweten dat de minister aan
een beperking van de vaste benuernlngen
dacht om zijn ambitieuze hervorming (lees:
sanering) van het sekundair onderwijs
vorm te geven. De ratruster vindt het hut-
dlge nenenrmderwijs Ie duur en te enever-
zlchtelijk. T~v~eI dezelfde rtchungen wor-
den binnen één regin door verschillende
instellingen aangeboden. En dat kusi geld.
Daanun houpt mtnfaer Van den Busschl' de
scholen 101schaalvergroting en samenwee-

klngsverbanden Ie brengen. Hij wil daartoe
het onderwijslandschap opdelen in regio's
en subregio's waarbinnen hel aan lal SChOl,
ten dal een bepaalde nctntng kan aanbie-
den lel beperkt zal worden.

Beperking van hel Studie-aanbod 11.:-
u-kern uiteraard ook een aJslanking van hel
lerarenkorps, al wil de mmlster dat niel gt'-
weren heboen. Aan de vaste benoemingen
kan hij nok moeilijk raken, maar de tijdelijk
benoemden dreigen het kind van de reke-
ning te worden van hel "soepel perseneels-
beleid" dal de minister vnnr ogen heeft.
Met hen kan Immers gemakkelijk gescho-
ven worden, en - belangrijk - zij kunnen
zonder onoverkomeûjke moeilijkheden
ontslagen worden. Dat 'efficiënte' perso-
neelsbeleid is een gevolg van de enveloppe-
Ilnanctering die in het sekundatr onderwijs
ingevoerd zou worden. "Scholen of samen-
werklngsverbanden van scholen zutJen één
globaal bedrag ontvangen waarover ze zell-
standig kunnen beschikken. Ze moeten

zdlslandig uitmaken hoe ze dal hcdril~ lUI·
ten aanwenden en over verschillende pos·
ten - personeel. werking, uilrustin~-
verdelen", valt te lezen in dc l'Ielddshrid
dle miniSter Van den äossche in de hertsr
van 199'5 Indiende. WaT de- mirusu-r ven
~roler~ autonomie noemt, kadert evenwel
in zijn besparingsplannen. De setroten zul-
len immen vooral autonoom geld mogen
... besparen.

Unfair
Hel mnrawrium up de vaste benoe-

mingen In hel sckundair onderwijs sunne
op felle kritiek uit vakbondshoek die de
plannen "tergend" en 'onaanvaardbaar"
noemen. Ook de opposrue In hel Vlaamse
parkment liet zich horen, maar mintster
Van den Bossche wist zich verzekerd van de
steun van de meerderheid. De voornaamste
reden om te protesteren legen de maatregel
Is welllcht dal de benoemingstop ht'1 lera-

renstaluutonde~raaft. Nu al moe! veel
tijdelijk benocmd'undenvijsperstmecl zich
tevreden stellen md de ene tnteetmop-
dracht na de ~dere, mei de hoop op een
latere vaste beOlf;ffilng als voornaamste
stirnularts. wanneer rlit'" hoop \\lÇj!.vah. beo
u-kern dat een emstig';.dcl,lk in dl' moüva-
lit· van vele. junge I~rkraêhten. Hun socte-
k pc>silie gaat er dan Immers hee! wal on-
zekerder uitzien.

En hier korrn het belan~ van de Stu·
denten ter sprake. Door hct wegvallen van
de kans or vaste benoernlng wurdt een
loopbaan in hll::tunderwjjs een flink rak
mlnder aantrekkelijk. Bovendten trekken
de vakbonden hel lijdelijk karakter van de
maarregel sterk in Iwijfcl. -taten uitschij·
nen dat hel hier een tijdelijke maatregel
terren. is unfair. Iedereen weet dat IM.k in
hel kolder van de samenwerkingsverbanden
ëën of andere beneemfngstop zal Ingeschre-
ven werden, en hel pereenrage dat vastte- ....
noemd mag worden, zal Zeker niet hoger
liggen dan vijfenlachlig procent.". liet het
gemeenschappelfjk vakbondstront weren.

(fOloJo Schr!urs)
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• lezersbrieven
Alk Iezersreaknes kunnen bezorgd worden op het redekuesekrerartear in de -s

Meiemtraàt 5. ~OOOLeuven.
pe brieven moeten becrdt.k1nghebben óp in veto behandelde onderwerpen of op

Leuvense.' (studt:nl~n·)a1l.malÎ1cit. Anonieme brteven komen nool! in aanmerking: de
schrljver moei steeds naam. Sludiej.tar en adres bekendmaken. Slechts uirzonderJijk,
en n. uitdrukkelijk en gemotiveerd ven.od;, kunnen ze wCltSeioten wordec in v""o.
Brieven dfe langer tijn dan )5 rt:gd$ van 68 .aanslagen (spaties inbegrepen, wat

overeen kerm me1 e 1.5 ~tÎkEt' bladzijde met dubbele interlinie) worden in prtncpe
Ingeknn.1k reëajcte behoudt mh hel rechr voor brteven niette plaarsen.

Ogoni
Wal l'en st"hril komrast lussen de lezersbrtel
'Indusrrledag' vanwege LBK (Vel\) 21. hlz 2)
en hC:1 lmervlew "gen nlle-embargo is voor
ons dl:' t'ni~1:' "rl()ssln~~ In diezelfde Veto
tblz 16). Daarom ~raa~ een reaktie op de
lezersbra-l van dt' werki'(rtIep Induslrkda!!
~LBKf,

I. Hl'1 is Inderdaad niet siccfu eens srn
u- staan hij de derrurkrarlschc ",,~'rkini'( van
dl' vervchillcndc studcntcnurgancn. Al vl ui'(
lal 1,lijkt'n dal de vervchilh-ndc ,'chl'1"ns in
d,' sludt'nll'nvt'nt'Io(I'n\\'I",rdilo(in~ nk-t sn-eds
even rcprescmauel zijn. Dit Io(t'ldlnel lO
}:1>I'dvoor Lok,,_ VVS, .. als vOllr dl' pfl'5i,
dia, Zo is de n-prese nt atlviteh van Soclah-
Raad med .. afhankelijk van de- ~.It'de wer-
kin!! van dkl' kring.

2, Wal de rt'prest'ntativitdl van dl' ak-
lil'i'(flll'P -snen- ~\(dt wilden we waa~ hel
\,(lI~,'ndt' kwijt. Ht'1 is loch nlerurndar er
maar l'en dozijn akucvoerëcrs zijn. dal dl'
aktie nkt !<\cdra~t:n w"rdl duor een !-:rOIl'rl'
IHOI:f\stucenren Wij zijn ervan overtuigd
dat cr. buiten ons, ntlg honderden artdure
studenten achter de akrles tegen Shell staan,
Over de gansl' wereld is er Immers luid pre-
1t:'S1geweest tegen Shell, maar mtssenten
heef men dal bij LBK nh-t 'willen' merken.
Bnvendien heeft elkt' akt Ic toch ook een
slgnaallun\nk, De dclinllk van demokratie
dit' men bij LBK lijkl IC hanterl'n. het'ft
no,.:aI vee:'!we,.: Volndl' wel van d...slt'rkSle,

3. Dat dt' wnklo(rt>(.·p 'Induslrilc'dat:' dl'
w""rdl'n t'erlijkheid ,'n bt'kddhdd in dl'
mond nt't:'ml len ilanzit'n van dl' multina·
tional Sh,dl is toch 7t't'r lach"'I:'kkl'nd, Heeft
Shdl er ,",h aan i'(t'dachl om in 'lijn miljllt'.
nt'nkampaµnl'S IH,k l'ens dl' IL'):enSlandt'r
aan ht'1 wourd tt' latt'n? Ol I....huren uit hul·
lln).:. mtJtJrdpanljl'n t'n mllit'uveTllnirl'ini,
).:In)o:\111d,- h'lj<:l'rl' ,'"rmL'n van respekl en
I....lt·ddhdd?

Op\'alknd i~ \(I(h dal l'r hdt'maal t:l:'cn
tlq:alin'l' krilll'k wa, "I' dl' v"rilo(t' aklit- van
dl' In'ed~ l;':n jolar 1....~lailndl·1 "'l'rkW"'''p
'Shdl' aan I:'l'n Shl'llslalion, Ook Il'<'rd t:'r
/I'l'r 1>tlslIid ~t:'I...alo(I·I'rd(lP dt' vt'rdlc'rz<;,Hin~

van de akliVlleitt'n van de wcrkgfOt'p 'Shell',
BIlJkuaar mag mt'n alleen kritisch staan lt'n
op'lichtt' viln aktivileitt'n dit' nÎt!t duor de
studenlt:n zdr gcorganiseerd wnrdt'n,

Indil'n men bij LAK het prolesl legt'n
Shdl ongegrond vindl. kan men dal best
duidelijk zeggen, Milolr wlilng dil nilc'I telt
voor dl' meerderheid van de kringen hopen
Wt' dal dt' werkgroep 'Shcl]' 'lijn protest
t'vt'n konsekwem verdt'r 'lt'I,

Onden~kend door
«n dertigtal studenten

11.11.11.
In dt' lczersbrid gClitdd 'Damiaan' (Vt'I\I 19)
vuagl Gnrik dl' Samhlanx zich "I all'r in
Leuvl'n no): Îl'IS aan de dt'rdl' werdd wnrdl
):l'dilan en ol Alm/! ) daarnij ).!t'medl'n
w\lrdl. Wal de planlenvt'rk'H'1' van dt'
J J ,I J ,II"sludcntt'n 1....lrdl m''''1 ik hl'm
Iell'ursldlcn, Al minsl,'ns drk jaar "'"rdl l'r
d",'r II,II,II,-studenll'n ):l'l'n t:dd mt't'r
ingt'umdd, Allt' aklÎl'S zijn ~I:'richl op st:'n'
sibiliserin,.: l'n dl'zt:' vindt'n I",k in Alma 3
pIaaIs, Als jt' d ...dl'rdl' wl'rdd wil SIt:'unen
kan jt' naluurlijk altijd Il'fl'('hl in "l:n van
dl' wl'rddwinkds, Ol Jl' kan naM d,· '1"1'
manilt'Slali ... van 'Vit'rkanl I',"'r Alril..ol' ko-
mt'n "I' lillt'rdaj.! 30 april in Lnll't'n, I)t,
dt:rdewt'Tl'ldpTohkmalÎl'k b uu' n,,~ nÎl'1
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uit het srudemenmtueu verdwenen. Je ~aal
waarschijnlijk )o(t'WIHIOop het verkeerde
morriem eren.

Tom verweljen.
namens de 1I,II.II.·$tudentf:'n.

Bakoenin
Vrijdag 16 !t'hruari vieler een bnel van dt:'
]'olilÎl' hlnm-n lip .~ ML'il'r~sHaa! 5 It' Ll'U'
ven. ~...adreswerd aan hr-t Anarchistisch
Knttd.:tid Pin". ten titel van M, Bakoerun.
De heer Bakncnin word I verzocht zich or
her polilktourn aan I~ metden. Langs deze-
wt'~ wensen wij hem I,' ekskuseren. Wij
geloven nameljjk nk-t dal hij aan dit ver-
zoek ze! kunnen voldoen.

MIkhall Bakllt'nin werd !(t't..oren in hel
jaar 1814 tc Prjamuechine. Op lalere kd·
tijd ~inK hij zich ,1<Indl' Hlosofte wjjden. TI:'
Parijs Unlffiuelll' hij Marx en Proudhon. en
ShH.'l hij zich aan bij de zaak van het revo-
lutionair soclallsme. D'I(1r de Oostenrjjkers
werd hij j.!evan~t'n ):t'Zt'1 en aan de Russen
overpctcvcrd. Na Jaren van balJinj.!schap in
Siberië staagde hij er in 1861 in te vluch-
ten. Hij rnaakte zich geheel los van hel
marxisme en werd geschrapt uh de 'Inter-
nadonale-.

Zijn Ideeën waren gebaseerd op het
ontkennen van iedere autoriteit en op de

dd van de menSen,
Hij sJlrak lev;',~n~!'tI!iilv~,~P~nl'lgemcen~ct\~~
lijk helil van dt' aardt', alk vu()nbrt'ngselo.:n
en <l11ewerklul!(t'n, t'n strl'ddlc' n.l.lr dt' unt·
I'ln(liin!! en spontant' ort:anlsali ... van ht'1
pn,ll'lariaat, HI:'I anilrchistisch kollcklivisml'
dal Bakllenln vnoT'Swnd. slrt:'ddl' nailr el'n
anarchistische revululit' om dl:' t....suandt'
suciak l"n maillschappdijke (lVanl<lrdt:' It:'
vt'rnieli)o(t'n, Ht:'1anarchisme was lOI'n n<lJ.:
j.!ecn )o(emolT!(inalist'l'rdo:bcwc!(inJ-:. maar
t't:'n invhlt'drijke idetlhlj<:ischt' slTl'kkin!(.
Baktllc'nin st;t'rl in 1876 Ic Bcrn,

Hil'rml'" is dt' samt'nlevin).! t:','n olOl'k·
dnlisch Io(,'valrijkcr uVt'r dl:' nuttit:"l'n dodo
trellendl' hezi~l1l'dl'n van d,' arm dn IVt'l
t'n \Vl'll'n \VI' wet'r \Vollt'r ml'l 11n~hela~·
lin):si'(dd j«d'lt'un,

loven, Dal de smaak van Velo eerder naar
'rorhout-werctner neigt dan naar een ama-
teuristisch srudemenfesuval, kan Ik ook be-
grijpen, Will ik mlnder goed wil begrijpen is
dat veto zijn gefrustreerde verwachtingen
op een alle platte Humostijl wil afreageren
In een anlkd. Iedereen S1UI graag open
voor kritiek én ook Wl'tt tedereen dat de
ene groep groep beier was dan de andere,
Bandjes afbreken met enkele holle slogans
alsof MichaeJ Jackson zelf de mistingaai.
zou vete echter beter gespaard hebben voor
het persoonlijk dagboek, ln dal dagboek
zouden dl' enkele Idldijke fouten die in
het anikeI zijn binnengeslopen. ook minder
zijn opgevallen.

gen, Een kor loopt helemaal nier perme-
nent met honger rond. maar Is een dier dal
graast en dus de hele dag eet. KOeien wor-
den wel dt'getijk ouder dan vijf of zes jaar:
de gemiddelde Ittflijd stijgt en de oudste
koeien halen nog altijd de leeftijd van twln-
tig jaar.

Vrouwelijke kalveren krijgen \UI zes
weken na hun geboorte volwaardige melk
en daarna pas vast voedsel. Het Is boven-
dien een misvatting dal aIJI;'kalveren In
kranen worden upgesknen. Hel aantal kal-
vermesters dat deze rechnlek gebruikt, daalt
jaarlijks, Bovendien wmdt hel gehrulk van
antibiotica en hormonen bestraft.

Natuurlijk ht'eh hel konsumeren van
melk zJjn nadelen. maar welk produkt niet?
Mdk paSI in een evenwichtige vc...din~ en
is gl'zoncr, Vdt' zoogdieren drinken graag
melk. I",kal zijn ze alLang gt'SjX'end,

Dal varkens a/o:.~rL'Ssidzouden reageren
op hun opsluit lng. is een gtJt'dkl>tI]'l argu-
ment. ÓCHlfIe vechten wordt er een hiera r-
chte O]'l!(chc)U.wd,kIS wal alk ereren - de
mens in~greJ'>t'n - doen. De betonnen~.
vloer wordt verwarmd. Varkens zien geen
bultenlicht .. mdar er nh-r g...nt>t'j.!Io(rund is
om hen I~ laren rondlope-n. govendu-n Z"U
dl' konsument h\'1 ,'ke~ v...e-l 11'taai vmden.
Er wI,rdltt'Io(t'nw'ltlrdi):.:I1 :.wn·d landbouw-
j.!rond Ilffi!-:t'ZI·tin j,,'uwgmnd,

Ik vInd het bovendten .. n!!I'l'a'l dat
Sura aan Alma znu \'rilg ...n l'en v~Io(aoISli·
sche schotel te bereteen. Dan moet ..n ll'
(>t,k (wolaklllVt'!(t'larisch, lakrovegerartsche
SChOIds maken. Dan moet zt' (>tIk blctsruk-
ken doorbakken, half-doorbakken, bloed-
rood .... sef\Jt'rt'n, Alma h eefl t't'n aanbod
en al wit' daar niet tevreden over h. rmwt
nil'l klagen. On nt' ]X'UI ra~ plOlirl' à,!IIUt le
monde el 11),"0 père.

Pierrf:' Charalne,
namens A.K. Pino

Surfen
1Wee bemt'rking bij Vt'to's internetkalern,
Ten L'eT'SIt'wurdl l'cht surfen (met of zonder
zell) hdaas nit't beOt'fend in een lermosta-
lisch maar in t't'1l isolermisch pak, Ten twee·
dt' wil ik u vragen om een eindt' IC maken
aan ht't misbruik van hel woord surft:n.
Eenit'dt'f dit' al eens hel genot mochl ]'IrOe'
ven tim. aan beangSligendt' snelhedt'n, meI
ht't bt'kken CentimeIers boven hel willerop'
pervlak Ie scherm, zal u bevt:Sligen dat dit
!!t't'nszins tt' vergdijken valt mei hel (.lIlt'
vaak fik·] rijdcn ol' de inform;I1Îo:sndwt'!:,
Toch zijn Wt' wt'gt'ns dt' gt'w(lnddhdd van
dl' Icrm llereid t\ll et'n komflrnmis, Gl'brulk
v.. ,maan in plaats van wet>surkn dl' vt'cI
juiSll'f\' Inm nepsurit'n_

Bruno Bouckaert
namens STW

(Surfers legen Woord verloedering)

Songfestival
Dat V,·to ll'lIlit'vt'r 1"1 drit' uur 'S ml,ri'(t'ns
in dt, !ald'M zit dan naar t't'n intntaku!tair
~'lO}!ksli\'all" gailn kijk,-n, wil ik glfl'd t:l"

Koert D~b~ur,
erepreses Kilo

Jt mag nog blij njn dar '-"' er !fun cartoon ,'an
Gummbah bli'stztl htbbtn,

Benoemingstop
De plannen van minister Van den Bossche
vormen een 1>edrdginl( VIH.'rons onderwijs.
Ot· (j«t'plandt:') maatregelen zijn nadeli.:
voor scholl .. ren. studenten en leerkrachten.
0,' minister be-schuldlgt vandaag de vak,
bondi-n van korporarisrru-. ZIJzouden Ut'
noodzakrlijk ...maalrl·):t'kn om 'kwalltarle!'
undcrwljs tt' brengen in dl' Wl'j.!Slaan, Op
dit' mankt \Vil dl' minister de vakbunden
en de scholjerenzsrudemen tegen elkaar
uitspelen. Dit ma,.: met gebeuren. Ikl enigt:'
da. de minister wil dl ....n is nug maar eens
besparen 0l' her onderwijs en dal kan niet.
Daarurn fllt'pl her Leuvens Aktiekummilct"
regen de besparingen in h...1 onderwijs allc
studenten "P deelre nemen aan dt:' nauo-
nale vakt..lOdst'lt'lnginj« in Brussel op WOI·ns·
dag 28 It'bru:ari om 14,30 u, De srudemen
kunnen in het statton van Leuven om
13.26 u de trein naar BrUSSèl nemen op
perron L Dus, iedereen naar Brussel! stop
de besparingen 1

Dav1d Dessers

Vlees (1)
Mt'1 t:'t'n krop in de h·t:! ht'b Ik hel anikcJ
O\'Cr dierenmishandeling in dt' luivdindu·
SHil' t:t'It'zt'n tWlt\ 21J,Ik vind hel ronduit
scholndalig hoe dc ffit'ns andl'rl' lYezt'ns dit:
IlIt'valli~ hel on.:cluk hadd ...n m"l \Val min-
der h~rst'ns gt'horen It' wordt'n. )lcbruikl.
misbruikt cn mi~handelt,

Summii(<:n zullen dt'nkcn dal ik \\It"t'T
w'n Gaiamililanl ben. wal niel het !(<:val is.
milaf t"ch vind ik hl't een 1I'lt'de zaak dill
danl..zij Michd Volndt'nt>tlsch t'n dt:' lijnt'n
l'nl..dl' Volnd,' Vdl' wanl<H."slilnd..n aan d..
h.a,lk wordl'n }:cslc1d, C.-lukkit: l,lijll IH.,kde
\wt":<'''I:'r nkl hdl'maill onverschillij«, !!cIUÎ·
µl' daarl'an Ul' nku\\'t' \\,,'1 "I' dl' "penbart'
marktt'n_

TOt mijn grole spijl moel Ik toegeven
nt>g sleeds vlees 11;'eten. hoewel ik dil lot
een minimum probecr Ie beperken, In dit
perspekliel zou men loch minslens de lcd·
en transponomslandigheden beter kunnen
rt:g1ementeren.

Ten~lone dil nog: ik ben van mening
dat iemand die dieren wreedaardig behan'
ddl, ook geen respekl voor andt:re ml'nsen
kan opbrengen. Zledilar, de kiem van alle
oorlogen,

Nancy Peelers.
3de Uc. Rechten

Vlees (2)
Wal men in Veto 21 {lvt'r d.. vlc:t'sinduslril'
durit Ic schrijv ...n. tan allt.' vert'lt'dding. Ot'
ilUlt'ur houdl Ic'~nonverhllkn pkid(>t,i Vlklr
vt'ganisml'. W..~ rIlt't dl' Io(L'nuanrt't'fdl' rnc-
nint:, lt'v ... dc I't'ral~ ...ml'ninj«!

Vol!!ens ht'm is elkl' I'eehoud~r een "I'
):t'ld helusi sadist. Er zijn inderdaad zulke
ml'nSl;'n, maar zJj l>t'horen tlll et'n mindcr·
heid. Mdkkllt'it'n wordt'n helemaal nit'1 It'-
g...n hun Zin z\Van!(er. zuals dl' auteur 5U!!'
Io(,'reert, Ze l(\ud~n j.!crust Ikn kil"ml'I,'r ui
m~l'r wiJlt'n ]tl]"'n naar ,·..n ~Iil'r, Uil.. raard
t:nkd )o(t'dutt'ndt' hun vruchlba,,' [lt'rilldt,.
om dt' drk \Vl'kt'n, \,'ailrin f" Sll\\'it-~" drie
\tIt vil'r mol;!] hun daµdijkw ilhland atll'~-
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Geef ons peda, ons dagelijks brood.

"Wij moelen onze meisjes
loch beschermen"
.,

e pedagogie. als tipische ;'rstel·
lin9 van de universiteitstad. is
een residentie waar voonrame·

lijk Qon kandidatuurstudenten een
l}eleid en al dan niet gekotrtroleerd
kotleven wordt aangeboden OIJn min
of meer redelijke prijzen. Vt'le tf!gen-
strijdige opvattingen doen eenter de-
ronde. Het woord 'peda' dekt verschil-
lende ladingen eIJ volgens sommigen
zouden de oorspronkelijke doelstellin-
gen van liet pedasysteem verwaterd
zijn. Twee weken geleden publiceerde
dit blad een lezersbrief namens een
deel van de studentes van Rcgi"a
Mundi - een bekende meisjespeda -
waarin de doodgeîriteerde meiden
hun vuur openden op bepaalde wan-
toestanden die zouden heersen ten
huize van hUIJ godsvruchtig"'godge-
klaagde verblijfplaalS.

"Er zijn geen brave stademen meer ... ". kla-
gen vele nadere teevenears. Uitdndelijk
resten er ons nulo:alleen de: peda's VUOf wie
0[1 ZUt'k gaa t naar die goede oude SOO",

Een geoefend I",r kan er dt' dulzellng v...n
generanes studievreugde opvangen. Men
herinner! zich daar da 1massa's tieners hier
ln Leuven 101 wasdom zijn gekomen onder
WOC:Stgeschreeuw, Mlsschlen daarom kan
het in die: peda's niet sliI genoeg zijn. Door
de spleten der kloostermuren waaien soms
schokkende geruchten dle menige goedge-
lovige student al hebben vervuld met al-
schuw voor de aseksuele levenswijze en
mei afkeur voor dat schijnbaar alle: 'onmen-
selljke" svsteem. Geregeld wordt nieuws
vernomen van roemrijke

um
gevreesde sluitingsuur Ie omzeilen. H(I(:

kunnen er loch zo'n wrede ouders bestaan.
dat zij hun arme schaapjes nu atroever-
trouwen aan het kdharde regime V,1neen
gevange:nish:vc:n?

Natuurlijk dienen deze bekende pede-
sagen en -legenden met enkele grille kor-
rets zout genomen tc: worden, Oe mccsre
peda's vormen I,.fle: studeruenkommunes
waar hel sociale leven en de: onderlin].:t:
solidariteit een ht.:hourlijkt: stimulans heb-

ben op de student en zijn Studies. Toch
kunnen er vragen gesteld worden bij beo
paalde: vormen van toezicht en kontrole die
blijven hangen zijn in hel krengerige sfeer-
tje van een metsjespenskmaat. In Reglna
Mundi ontsrund er bijna muiterij nadat de
beheerder een meisje had geïntlmtdeerd dat
kritiek: had durven uiten op de elektronl-
sche volgapparatuur dit: de resrëenue
-s nachts bewaakt en het niet al re nver-
ruigende brandveihgheidsysreem d;)1 dienst
moet vcrrichten voer honderdzestig mets-
jes, Dal hel nachtelijke leven va n de stu-
dernes zorgvuldig wordt geregistreerd up
kamera's en opgenomen In dossiers, lijkt ëe
direktie van Mundl heel n.. rmaal te vinden.
Strikt gt:numtc"n is het Installeren van een
karnera in een ganlo:..uk nkl verbuden.
omdat het om een publieke ruimte ~aat.
Maar echt gezellig is het natuurljjk niet.

Euvel

In verband met de: StlCiale sclektit::'pu]i.
lick kan dtc"zt:1Jdebemerking gemaakt wor-
den aan hel adres van Reglna Paas, die an-
dere: 'maagdenburcht'. Jongens zijn des
duivels en raken nlet verder dan het hal-
letje: van de vesting, In te~enstellinlo: 101 Re-
gina Mundi echter biedt deze residentie wel
meer komfortabele karners aan (één dnu-
che en Ie:ldolln per twee personen! regen
een aanvaardbaas tertef (6300 fr. per
maa nd).

Toch waan er door 'peda land' ren an-
der euvel dat veel verstrekkender gevolgen
heelt. In de jaren vijftig werden peda's op-
gericht om tegemoet Ie komen aan de 50-
ctate eisen, Arbeidersklnderen kregen een
goedkope en degelijke swdemenwconn
aanJ-lc:-hoden in de vorm van teefkommunes.
gt:Subo;li:lieerd éoer de akademische ever-
hetd. Vandaar dat deze residenties op de
eerste plaats zouden tnoeten openstaan
voor beursstudenten en mlnder gelunu·
neerden. Jongeren afkomslig uit ekono-
miseh minder begcede lamllies (waar er al·
licht een kleinere traditie Is van hoger on-
derwijs J, verkrijgen de absolute prtorttelr
om in te schrijven in een restdenne van de
KU Le-uve-n. Vol!-lenssommige critici 7.0U Cf

van de:zt' voornemens niet \'lTI meer fes'
ren. Het hedendaagse svstcvm Slft:kt dlegc-

Leraar
vervolg van p. I

Aggrt:gatleslUdentt:n en vooral regen-
rearstucenten dretgen mee het stactnoüer
Il- worden van de: benoemtnpstop. Hun
looph ...anult.'kllmst ziet er immers niel be-
paald rnllsklt·uriN uit. Een carrière in hl·t
onderwijs hiedt ZtlwiUtI \\It:iniN promulie·
kansen. man her uitzicht up een vaste !lt.•
nocming was tip zijn minst een Narantie
vuur rdatieve werkzt:kerht:id, Nu valt ook

die laatste sumulans om voor hel onderwijs
It: kie-zen weg. velen zullen het onderwijs
voor hekeken houden en een haan in de
rrive:esekt<lr preiereren. zo wordt gevreesd.
Jon].:tc"al!l-t'sludetc"rdtc"ndit' loch nog in het
onderwijs aan de slag willen, zullen jaren-
lang met htc"1onzekere staluut van tijdelijk
benoemde moeten leven. Met alle dermul-
verende: ].:e:\'olgen vandlen: dreigende werk-
Iooshctd, een voondurend wisselende
wcrknmgeving en intt:rlmjubs,

Daarom weren ook de overkoepelende
vteemse en WaalSe sludenlenlk-wt'gingtn
vvs en Ft:! op um de nallonale belOging
van wOt:nsdag in Brussel te onde:rslc:unen,
Zij vreun nlel aHeen V(l('r de onztc"kt're toe·
komst van de studenten aggregaat t'n re·
gentaat. maar ook voor de kwaliteil en de·
mokrali$ering van hel unden' ijs die door
dt: ht'Sp.lringen in hel gedrang komtc"n, Be·
moeiing in de wt:rkingskllstt:n t:n gt'dc:mo.
live:erde lee:rkraChten zulkn inderdaad ht:t
ondervvijs nit:1 bepaald tc:n 8(1c:dl"kc'mt:n,
Bnve:ndlt:n dt:nken dt: stud.:ntel1kol'pds dat
met dt' envcl,Jppefinancie:rinJ-: dl' deur
wordt opengezet voor t'ksterne tinanciering
in het st'kundair onderwijs, zoals dat et:rder
ook al hel Ntc"valwas In hel hl')ter (Inder·
wijs, O(lt.'mbedde:n van bedrijfs!inancit:ring
Vvor middelbaar ondc:rw!js e:n privl"t'·
ondenvijs lijken dan niel mt:er wrat.

Bart Ee<:khout
Nalll>nall blltl!Jmg /l~ltl dl bl.I/!lI11IIf.'1S/I.'f'cof'
wwnsda9 18 frbruan', \'trtrrk 1'111 ha/f.in"r i/l
8rl4sul_

nen lot vlM.rdcd dk hel niet echt nodiJ-:
hebben. Hel res.denue-aanbod Zou als so-
ciale: verworvenheld aan zwart' eroste on-
derhevig Zijn,

De Hulsvestlngsdtensr van de KU Ltc"u,
ven houdt er evenwel een ...nden- mening
op na, votgens hen is er geen sprake van
eni~t: achlt:rstdling van beursstudenten "I
anderen, en berust de kunt mvcrsv op n'n

mtsversrand. Men hodt helemaal ].:n'n
beurs Ie bezitten om hirmen te ].:l·rah'n in
één ol andere resld .. ntie. Het prohlcvm ]i].:l
ectner juist daarin dolt dal untvcrshalrc
overheid blijkhaar IC kort schiet in haar
lnfurmaucspreldlng urntrem haar huisves-
tin].:. Mind{'r hegoedt: lamilies worden re
weinig bereikt met bertctugevmg die dl'
Slert't1ticpc npvaulngen ove-r ' restdennes
kunnen ontkrachten. De nlei.untvershalre
traditie maakt dal vele van' hen langer
weenren om Ie besltssen III l~'al dan nie!
op k"l gaan. Het moet duiddijk wezen dal
her beurssysteem hier nters ter zake d"'e:1 t"n
dal de rt'Sidemks openst ...an voor kdtc"ret:n,
uittr,1ud .langep.l5t ~oln het gezinsinkomen
(altans vuur de gt"Subsidieerdt: residc:OIitc"s),

Nat

Et:n ander teit dat de Huisvt'StingsdienSI
wrgt'n bololn, is dal de 'peda's' door de SIU'

dt'ntt'n te veel aanZien worden al t=t:-npot
nal. 'P..:da' krijgt hier al VololkpejoralÎtc"ve
naklank van 'gestichl'. Oe vt'rschillende: rt·
~idt:nlics I].:e:sul>sidktc"rd,niel'gesuhsidic:erd,
Ilrivt:ef kunntc"n wt'l degdijk kwalit.llict on·
dtc"rschtc"id.:n\\IllTdl:'n aan de hand van hun
prijzen, sociaal rt:gime, tc"nWlt:folntk It:n
aanzkn \'an h{'t andere gt'Slachl. In dil ka·
d.:r I'dooldc: dtc"Huisvt'Slin~sdi.:nst alvast
kIlmakilIp tt" nt:men ml·1 Rq:ina Mundi.
Hl'l kan immt:rs nie:t dt" bl-d'lt.'lin~ zijn \'an
dl' univt"rsitair .. huisvt'Slingsfllllitiek ,'m
ml'nsen "p 11'sluiten, Dit pasi nkt in c:-en
t.pleidin~ die ~lUd<·nlen latt:r t"e~an~ ~n'lt
1111m"ndi!-!e t:n \'t:rantl\',,,,rddijkt' funklie~
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in de maatschappij. Willen bepaajde rest-
dcntles op)-:tc"numen blijven op de hutsvee-
lingslijS1 dan dienen zij zich aan de atspr ...·
ken IC houden,

Ruimte
We: hoevt:n )-:c1ukki].:nk-t alk peda's

<,Vl" dezelfde kam te sche-ren. Hel rusrus
Urslu~ (011<'1-:<'vn hl'l ,"1dsjesce:ntrurn [en
,,,,k andere I-:l'~ul"idi e-e rde in~ldlin~t:n van
de urnc-l f leveren. mee dan 5ummi!(l' pri·
wcrcsrocnucs een dc:,_:t:lijkeprfjs-kwaliteh-
vt'rhlludlnll. al nussen dl' 3500 en 5500 Ir.
per maand), Oe klassieke klmlliktsitualitc"
IUSSt:n huurder en huurbaas "lijlt dt,,'r her
algemene srandaardkonrrakr totaal alwt'zi,.:,
Ik uuocmcn worden niel ].:l'pJaa]-:ddoor
kindl'rolChlill.C:bemoetentssen en een hetut-
n-h-nde inu-rnaatpollrle-k. Het sociale SIU'
dcrnenmtllcu in dl' restoenne. de hy~icne
en Ilrandvdli~hl'ld geven vooral d.. eerste-
kannerv bepaalde zekerheden die niet altijd
H' rapen vallen "p een pnveekor. ever hel
~Iuiting~uur "'"rdtc"n niet dl te vet'l proNt:·
men J-:emaak! t'n ht't verbud or hilale:rale
Iysiolugische !-!t:meenschap tussen lien uur
s' avonds t:n ne].:t:n uur' s morgens is

Oltc"t'staluithuudba ...r (met uitzondering van
de ftestda!-:en), He:t ht:c:ld van dt: gtvangt'·
nis is hier wch ver weg. Ouk beursstuden-
It·n wlJrden niel beschlluwd als minder
']olntrtc"kkcliJkc: \\'inswbjekten_ De \\Itc"rkdijke
kosten, die trouwens het:1 wat hugt:r ligge:n
doln de a.ln!-!e~ldtc"n rrijzen, wurdl'n ]-:e:dekr
door <lkademisrhe suhsidks. Zo w"rdt t:r
ruimtc: I-:tc"schafll:nvoor een dodsttc"lling die
heel wal vt:fd{'r reikt dan !inancit'le !x·lan-
gen, Zor].:t:n VOI'f een vl"1It: inlol'rperinde
VIMJrde jnnl'tt:rt Studenten, hel npwekktc"n
van l'en ~tHln Pot;sçhermendtc"Rl'l.in~tc:er lip
macrnnivll tc"nvuural l'en vl'fdc:rZeltinµ van
d~' demllkratist:ring van h!."thU!-!I'/onder·
wijs, ~taal1 t'f VIKJf<lp.Wat kan <'tc"nmens
zich nl~ me!;'r wen~l'n-'

Bart De Schrijver
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Reglement plakploegen vanonder het stof gehaald

Afslachten volgens het boekje
(l)er,.s een vaak wederkerend

probleem gebleken Plakploegcn
VQn bepaalde - grote, kapital-

istische, imperialistische, raampront-
tuerende en noem maar op - kringen
etl evenementen die in hun hang
naar promotie besluiten om alle ge-
bouwen el! rechtstaand materiaal te
bedelven onder al/ielles. Daarbij OHI-
zien ze "jets til niemand, til plakken
ze dil! meteen lul hele daartoe voor-
ziene bord onder. geen reke"j"9 "011-
äend met andere mensen hun lijm-
werk. Voor de rijkere kri"gtlf (die zo-
wel de middelen als het nodigt voet-
volk om te bdl(Jngcn bezitten) is dir
gun probleem, mQor voor de anderen
is dl' "eigi"9 om dit plezan' te vinden
vermoedetijk tol in IUIIIschoenen -
als ze er af hebben! - gedaald. Maar
wat bl,jkt? Er beSlaat een 'leus plak-
regie me"',

R~cds jare-n w"rdt in de Krtngraed van dl."
Lcu vense studentenbewegtng Loko het pro-
bleem ...an de overplakkingen aangekaart.
Het Is zo dat geen enkele mens zijn werk of
wat er moet voor doorgaan graag teniet
gedaan ziet. Daarom heetr men op Kring-
raad reeds In een ver verleden een genue-
meri's agreement afgesloten, dat bepaalt dal
geen enkele kring meer dan één derde van
een plakbord mag Inpalmen. Verder supu-
leert de Overeenkomst dat de meest naken-
de e...enementen voorrang hebben. Iemand
wiens aktiviteit gepland Is voor morgen
gaat met andere woorden voor op de kring
die haar ding Jl'IS gepland heeft voor laat
zeggen rnaart 2054. En tenslotte hebben de
kringen V\ltlmlng op hun eigen kernpus. "I
deze maalre~len ziJn dus genomen om de
k.Jdnere kringen Ie 'beschermen', maar uit
hel feit dal ct geregeld (urn nlet re zeggen
zowat de hele Hjdl nug kornmoue rond hel
Jo:e!(~venbeslaat, blijkt dal de gemleman's
agreemem wel eens verkracht wordt. zo is
er bijvoorbeeld onlan!(s O\~ (up een AV"'an
KrinJo:raad~duur Spertraad ~wklaa):d over
Ekonomika's plakakti vneuen.

Een kleine rondvraag hij dl' kringen
maakt duiddijk dat hel niel altijd c ven he-
kend is dat er plakalspraken zijn. en zij dil."
ze kennen ol in dl' vene toch de klok ho-

4

wal klachten over overplakklngen zijn
binnengekomen. Vooral Ekonomika met
haar gele behangwoede deed de druppel In
de plakemmer overlopen".

Enig veldcnderaoek wees uh dat als
men gaat kleven, men inderdaad wel de
neiging heelt om zoveel mogelijk Ie plak-

ren lulden durven ze wel eens •vergeren'.
Hel is bovendien zo dOl!de 'doorstroming'
van de alwetende 'krtngtop' naar de plak.
ploegen wat dal betrelt nogal gebrekkig
verloopt, zodat de ploegen. die liefSI zo snel
mogelljk hun matertaal kWIJt willen. (enbe-
wust) nlet i\.' ' I eniE~ houden met
voomoemd~~: Mastal dtenr er tien
keer gevraagd Ie worden urn nlet te o ver-
plakke-n, alvorens deze wandaad niet wordt
gesteld. Maar, xuals men hij Medica zCÎ. dan
wordt de afspraak .ltlk we-rkt'lijk gehouden.
Dat was hijvumt~dd het ge ...al met hun
kampagne rond de Aidswn-k. Daarvoor
hadden ze dan wet in de hele stad efgen
oordjes moeten l'(1han!(COmei de red-ribben-
atüche up, Er zijn trouwens krinllt'n dit'
geen last heohen van o ...crplakktngcn. om
de eenv(ludi~e reden dal ze t'lJ.:enlijk all ...en
op hun l'i~en karnpus plakk ...n tzoals dl'

Lë-w'ers en Medica). Wat dat betreft zil
Politika zeker met een probleem; haar
kampus ligt namelijk aan AJma 2, perfekt
jachtterrein voor plakkommando's dus.

Goodwill
,Ol, ~

De voornaamste klachten klinken aan
hel adres van VRG en veeral Ekunumika.
Bij hel VRG was hel. motto: -als zij u ver
onze affiches plakken. plakken wij terug".
Als je hel beleefd vraagr, kun je echter wel
rekenen up enige goodwlllom nkl uver-
plakt te woroen. luidde hel. Iemand van
Ekonumika be vesdgde dal er de v\ltlrhije
jaren inderdaad we! eens gt'kJaagd werd.
maar dal Ze zich dil jaar mllt,l aan de regels
hebben gehouden, Toch leren wc hijvoor-
beeld in hel verslag van Kringraad van
8/12/'95 dat -er de IaatSIc twee weken heel

Snuuwprrt7 - Htl kan vriam 1!71 htl kan äooim. Wit rijn spaaramjn vtrwtd h«fr op een E/fJltdl!7ltochtdit jaar. is" nu wrlliehl aan voo, dt moritt.
Evtrt Van Btnlhum kAn Jty.IfK)1! varkms blijl'tn fokken nt Tolt! "hëtJanst politie.apperaat. dt laus van Htf tsaeu NitUWJmMtlal Molly spanntn
umm ttJn'llt!ij- Barman lal tot dt lIO/pdt winur m~/nog ondtt dt ntus wit tien. Afuhtid van ttI'I kaudt tri naltt winltr dotf a/tijd Int btttjt pzïn.
In dt ~tl. (foto Kristof Brat~lrirt)
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ken. Zo was hel aanplakbord aan de Psv-
chologlefakulreh verdeeld in drie stukken:
de Woep!Oie-Poepsiduif van Pedagogie, ·a~
nenkrtngenfutt ten voordele van vredes-e
eilanden en een srudentkartlngbezjgheids-
terapierace veemen er urn uw aandacht.
'roegegeven. ze hadden ièder slechts één
derde van de mogelljk te beplakken ruimte
gebruikt. volgens de regels dus. Maar of hel
wd nudlg is om twintig identieke rapieren
naasl elkaar I~ posteren. zeker als er daar-
onder noJ.: (VUK kc:shaarj atüches bleken Ie
hangen van nog andere tuekOmSliio:e
gebeurtenissen. was een vraag die \lp dal
ogenblik even relevant leek. Over de pa-
piervl:'TSpl1llng en milieu ...erutling zwjj~en
we al helemaal.

Slecht

Over het rnornvru waawp j~' lwst joÎaJI
plakken lx-staan "ok diverse m\·nin~t'n. Zij
dil' hl'l zlrh kunru-n perrnhn-rcn. sturen
da"l'nlanJ.: vcrschilh-ndc ploege-n "I' pad,
Anderen laten er hun nchtendslaap VO"f

om hij hl'l krieken van dl' dag Leuven een
ander uitzicht n- "l·...en. Kwt"Slit- van de
aandacht van de student te trekken, als die
op weg Is naar zijn eerste celleges. Hou er
dan wel rekening mee dat er met wat onge-
luk regen hel middaguur niks meer o ver-
schiet van je noeste arbeid, want tegen de

Almaspits zijn de meeste ploegen aktief.
Ook -s nachts kan het soms aardig druk zijn
aan de aanplakborden, Het is dan kwestie
van de laatste ploeg op pad Ie zijn. En van
uil te kijken voor oum agent. Plakken is na
zonsondergang immers verboden. Pech vu-
gels kunnen in de ...roege ochtend weer op
toer om hun eigen plaksels op politiebe vel
weer te verwijderen. Wildplakken is even-
eens verboden, maar als je zcrgt dat je niet
als eerste l"r~ens kledl waar het niet mag,
loop je weinig rtstko.

Zij die uil het vuurgaande nog maar
eens bewezen zien dal de wereld stectn Is,
kunnen alvast antenes laten drukken met
die bnodschap en :t.t' misschien ophangen in
Leuven (knslprijs: ongeveer ...ierduizend
frank als je atnches op Iuttnfvo wil. ga je
eerder het ni vo 'Druk in Leuven' til 'Smart-
laplx'nlC:Slival opzoeken, dan dtcrn je geld-
'It_.u)-:d\·'M.rzien te zijn van een l1't'dra.: in
dl' huurt van dl.' dertienduizend Irankj.

znetmar Bosmans



Arbeiderskultuur beïnvloedt onderwijsparticipatie

Op zoek naar de arbeidersklasse
Ols laatste in de reeks van drie

fel gesmaakte lez;ngen over de
demokratiserÎIJ9 VaH het onder-

wijs. kwam vorige donderdag HanS
De Witte aan het woord. Als onder-
zoeker in het Hoger Instituut voor de
Arbeid (Hiva) maakte De Witte zijn
doktoraat over de arbeiderskultuur.
Het onvoltooide karakter van de
äemokratiserinq van het onderwijs
beslaat er ondermeer in dat j01Jgerlm
uit de arbeidersklasse minder door-
stromen naar/tel Iloger onderwijs en
daar dan ook nog skclller presteren.
De Witte, zelf sociaal-psycholoog. leg'
uit hOI! dit kan verklaard worden
vanuit 1!I!t1 aantal sociologische en
pSycllOlogiscllt' kenmerken Vlm de
arfMiderskultuur.

H~'I Is trappam h,,~ arbeldcrsklndcren
>lnh\~r presteren \'1' sch'lI'l. lager ~l'\\'aar·
deerde onderwijsvormen kiezen (t~rc~rs'
en rechntsch onderwijs) en nadien mlnder
doorsuumen. Als je jon)tl.'ren neemt uit de
twee verschelden groepen verschillen de
kapacnehen wel dl"gdijk. maar als je Jonge-
ren mei ~dijke kapaclteiten ult de rwee
Jo:nll'!X'nhaalt. zijn er toch nUILverschillen
in dl>!IJSlromin)o:.De wtm- )ledt hlervnor
twee verklaringen. Een eerste is de sociaal-
psrch"l,,~ische verklaring. Deze verklaring
houdt rekening mei dl' aspiraties van arbei-
derskinderen om verder IC studeren. Er zijn
aanduidingen dal die aspiraties wel degelijk
aanwezig zijn. Daarbij is ook de belangstel-
ling en steun die- arbetdersktnderen van
hun ouders ontvangen van grote invloed
up de schllolprt"Staties. Dit ZIlUalvasi een
eerste verklaring kunnen vormen waarom
arbeldersklnderen minder verder Studeren.
wam zij h..bben minder het g..vod onder-

ren dit" een beeld opbouwen van de sociale
achtergrond van arheldersklnderen en hen
nuk behandelen volgens dal sl ..remicp
beeld.

Milieu

De tweede. meer boelende verklaring.
Is de suci"l"wsche verklaring dit: komple-
mcruerr is a an d.. vorige. En hoe kan het
Huk anders. 1l"!Lt'nw'>!lrdiILis ht"l hon ron IIm
dan ml"1dl.' Franse sociul"ll): Buurdieu aan
11.'komen. Bourdieu kijkl naar mensen als
bezluers van drie soorten kapitaal. voor-
I.'l.'rsl Is het er hl-I nnanctec! kaphaal. Het
I;Ic:lan!(daarvan om kinderen 11.'laten srude-
ren neemt volgens De wlne steeds meer al.
Vrue)tet moesten immer vier ui vijl ktnde-
ren Jo:t:linancierd worden. lenvij] dil nu nOK
slechts 1.7 ui daaromtrem Is. Verder is er
het kunuree! kapitaal. Htt belang hiervan
blijlt stahid en vormt dus nilk een verklar-
in .. voor dl;"achterstand van artetdersktnoe-
ren. Hl.'t kultureel kapitaal omvat hijvoor-
beeld hel laal!(ebruik, DlJoIJrdatin de schllol
de domtname kultuur centraal Slaat, en ar-
beldersklnderen bijvoorbeeld het algemeen

doel slevig

Nederlands als domtnanre taal minder be-
heersen, halen z.lJ slechtere schcolresulte-
ten.

Het klapstuk van De wine's visie op
arbeiderskultuur is (Jok Boutdieu's Slok-
paardje; de habitus ollevensrijl. Die leven-
slijl van de arbeiders wordt sterk bepaald
door hun kulluur ofte hun "samenhangend
gehctl van opvanlngen en waarden".
Arbejdersktnderen die studeren ondergaan
een sterke sudale slijlLing tlJl de maarschap-
relijke ladder. Dat houdt in dat ze zich een
nieuwe kultuur d~en rnaken. abstrakter
gaan denken en pralen enzovoort. Hel
gevaar van vervreerndlng van het ctgcn
sociale milieu is daarbij niet denkbeeldig,
een dement dat vaak vergeten wordt. De
vraag is ecmer "I er n(l1Lwel zolets Odlaal
als een aparte arbetderskuhuur. Hans De
Wille is daar in kdrr geval van nvertuigd.
Nederlands undl.'n.oek daarnaar l)t"vesti.:t
zijn srelllng.

Kudde
Arbeiders hebben een ande-re kijk up

de wereld die dulddijk verschilt van die
van bedlenden. Zn zijn arbeiders nnxser en
progresstever wat SllCiaal-ekunumischt'
rema's betren. Dil ult zich duur l'en sterke
nadruk up hl.'l wegwerken van on~lijkhe-
den, een voorkeur vl>!Jrmeer overheidsop-
treden en een ster!. arbeidersbewustzijn.
OVl;!rigens plaatst nUKsteeds zeveruig pro-
cent van dl' arbeiders zichzelf desgevraajold
in de arbdders!(n~ep wat er <lp wijSI dat er
nog wel dl.'gdijk zoters bestaar als een
groepsgevoe l.

Ook op sociaal-kultureel vlak Zijn er
verschillen russen arbeiders en bedienden.
Op dit vlak Zijn dl.' arbeiders echter konser-
varlever en uadltlonder dan de bedtenden.
Het rractuonatume van arbeiders blijkt uil
de raakverdeling lussen mannen en VIllU-
~iYffi\Jw' __ :hfifd. 'mil als"lét)St-
winner), een sterker arbeldsetos (je bent
maar iemand als Je werkt. werklozen zijn
ntersnunem. negatieve houdin)ot regenover
het vreemde (vul zelt maar In). Ten slune
zJjn arbeiders meer k(lnfnrmistisch dan
bedtenden. Mt"1 name dat konlormisme
houdt een tlpvtledin~smuraal in waarhij
kinderen geleerd \Vllrdl Ie doen wal hen
gevraagd is. Dit in lelLenslellin!( 1\11bedien-
den die hun kinderen lot ontpll")iin~ laten
komen en leren kreetiel Ie zijn. en net dil"
ci.:enschaprcn worden in hel nnderv ....ijs
sterk gewaardeerd.

Machteloos
Hel knnlormisme van arbeiders urn-

Slaat duur de tlndergcschiktl' mi die- zlj in
de SOImenieving innemen. Arbeiders urn-
wikkelen een strategie om zu ):lted mogelijk
te Iunkeloncrcn in dl.' samenleving. Mt"n
Keelt de kinderen dezelfde waarden mee
urndat men denkt dal ze hiermee ouk hl·t
beste zullen funknoneren. Als men hogere
Iunkues inneemt, is dit echter probiema-
usch. In hogere tunkues kan je met een
konlormistische huuding weinig beginnen.

Een drie jaar oude traditie getrouw brengt Pclitika deze week een toneelstuk. Hel stuk dcl!
dil jaar werd gekozen komt van de Ierse schrijver en dramaturg Samuel aecken en draagt
de urel 'Eodsflt"I·. Samuel acekeu. die in 1969 een Nobelprijs voor üteraruur ontving.
verwrert grote bekendheld voer zjjn nuk 'Wachten tip Godot'. In 'Eindspel' worden we
gekunfrnnleerd met een wereld waarin ledereen behalve vier personen overleden zijn.
Deze vier stervende personen, die trouwens drie generatjes van een familie vertegen ....o-
urdigen, brengen hun laatste dagen dunr met diskussie en woordspelen. N~ zoals
'Wachten up Godot' past 'Eindspel' In de traditie van he-t zogenaamde absurde teater
waarin 11peen schijnbaar banale en absurde manier toch diepere onderwerpen worden
behandeld. Zoab men zou verwachten worden alle venolktngen. evenals de teennrsene
kant van de zaak. verzorgd door studenten van Pnl&Snc.
Ot' venl)ning gaat duor op dinsda~ 27 en wlIensdag 28 It:bruarl om 20.30 u in ht't
Malpo:nuusteater, Red.lngt:nsuaat 4, dichlbij hct Damiaanpldn. Kaant'n l(IJsten tachtig
frank VIM)rleden cn honderd VlMlrniet Politikapt.'T5unen.

(foto Kriswf Bratlu/t;rt)

perkt de gerichtheid op sociale mobüuen.
Zo wordt in het hoger onderwijs kreativiteit
ge-vraagd, niet het slaafs volgen van de- nor-
men, niet steeds vragen wal je precies moet
doen. Een veel gehoorde opmerking over
hogere studies in arbeldersmtddens ts 'Wal
kan je daarmee nu doenz Er is toch geen
werk". Arbeiderskinderen hebben Immers
'geleerd' dat je toch rtlets aan je toekomst
kan veranderen. Ze zijn veel sterker gericht
op de bruikhaarhdd van studies. De studie
moel een unmlêdellljk last haar resultaat
hebben. Oae gertchthefd op lnsrrurnemali-
telt leidt 101een la!Ler... panicipalil.' van
arbeiderskinderen in de richlinJ:en lalijnse
en GriekSe in het middelbaar underwijs.
Wal lip zijn beun ll.'idl tlli. {'IC .••

vanbrabanl

A.rhtidtrsklliruur

Daarnaasi hebben arbeiders hel gevoel
dar ze weini~ kont rolt" kunnen uitoefene-n
"I' hun om!(evin.:. Htl~ert" klassen daaren-
It'j.:l'n hebben wel het ):e\",~1 dal Zl· hun
leven in handen hebben. Deze samenhan~
vindl zijn Il"rsprong in hl'! verschil in up-
kidinj.:snlvl1, xeermere jl' meer inzlcfu .-n
I,.ennis hd'l in komplexe tenomenen. ga je
je minder machteloos voelen. O"k "p het
werk hebben arbeiders minder auronomte.
en dal ze minder ûnanciële en materiële
m,,~eliJkheden hebben om kontw]e uit 11.'
eetenen. ligt VIMJrde hand.

Intenties
Ook arbeidersklnderen hebben net als

hun ouders minder gevoel van kontrole.
Dh heelt IC maken met de opvoedlngswfjze.
Arbeiders straffen hun kinderen zonder
veel uitleg. op een iets meer tnkonsekwente
manier. Daardoor hebben de ktaderen het
gevoel dal ze niets kunnen doen om de
straf Ie vermijden. Zelfs als een arbeiders-
kind goede Inrenties heelt maar toch iets
mtspeutert. wordt hel sowieso gesnaft. Be-
dienden houden meer rekening met de in-
tenties van hel kind waardoor het niet
omerecht .....ordl gesrraft als hel tets per
ongeluk mtsdoet. Kinderen uit hogere mld-
dens krij.,;en 1If' die manter stilaan hel !LC:-
voel dal zi] tets aan hun shuaue kunnen
verenderen. en dit versterkt "p ljjn lwurt
de kulturele Zt'Ifh.cpaling. Dal houdt in dal
arbeldersklndervn meer dl' tradltkmele nor-
men vulgen zoals trouwen. werken l·n kin-
deren krij~l.'n. Kinderen van kadl'rll'dt'n
hebben veel meer m\l~elijkhcden zoals vl.'r-
dl.'r sludt"ren ol samenwnnl.'n.

De levenstijl en kultuur van arbt:lders
biedt dl.' beste kans op overleving In een
ondergeschikte rol. maar hun bagage he-
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Leqaliserinq van softdrugs (3): Drugspreventie

"Als we die drugs zelf onder kontrole
houden, weten we wat er in zit"
Gorigt!week kon u in Veto 21 al-

les lezen over her wetsvoorstel
van PS 'er Patrick Moriau aan-

gaande de 'depenalisering' \lQnsoft-
drugs. Hiermee werd recent het debat
over de legalisering lIan softdrugs
weer geopetld. Veto laat deze week de
stem van de mensen op het terrein
horen: de drtlgspreventiewerkers.

Hoewel ook In de provinciestad Leuven
drugs met"{ voorkomen dan de bravo: t!(I0;:-
gemeeme wil geloven. kek her VO'OT een
precies I>t'dd toch beter een !o=Tt!lo:-re stad op
ll' zlI\:kl'n W;I,Usprak c' is van een 'dru).:pru-
bh-em". Hijvllortlt.·\·ld Antwerpen. waar de
vzw Amok aktkl is. De Amokkoe-pel poe-
po.,,'r! derth-n autonome vzw's dle- min ol
meer op d,'zdldl' idt'olo).:isch", lijn ztncn. De
nochrans pJuralisti~(hl' or~anisati<:'$ omval,
ten uueenlupendc lak ..n als een jon~eren
en volwassenenombudcemrum. een juri-
disene dit'nsl, zdISlandi~<:' weonprojekten
een r1t't'!-=!-=ezinn",ndio:nS[en een vegetarisch
restaurant annex leerwerkplaats.

Amok houdt zich puk bt-zij.l met drugs-
prvvc nrie. ZII starue de koepel onlOlnj.lsde
aktie 'Wal na dt, trip?', Ho", die aktie er
konkreet uit zal zien is no~ niet geweten.
Ht'1 lnl ervan Ii~t immers in de handen van
do: j"ngt'ren ven. Ttll eind november kun-
nen ze met hun klas, jeugdbeweging of
jeugdraad l10g projekten Indienen in ver-
hand met drugspreventie, Een kunstwerk of
een toncelstuk. een video of l'en stripver-
haal. alles kan. së» projekt wordt dan gese-
lektccrd en gerealiseerd met het geld dal
werd verzameld middels een gesponsorde
zwemtocht van Oostende naar Blankenoer-
ge door - jawel - een polhteagent en een
rijkswachter, Politie, r1Jkswachl en hulpver-
10-11/11"':ee-n Ir"nr du' t'·..,:,'n d,' drug" ,\1og<:'n
\\e dal een 11.11 Hn'md en I .la}! projekt
vinden?
Frie- Lauwe-rs (Amok), ..Ach, ht'1 belang-
rijkste is nit't dn- vwermocht. Wat van 1'00:-
lan}! i~, i~ dat dl' jongeten ldl nadenken
(lIer de dru~srruhlt'malll'J.,. Zu doen 'll'
deels "nl'l'WIl~1 ,dl al a,m preventic. Die
j"n":l' .'la'!t-n lijn hl'l beu dat er weer zo'n
1'l1I\\J"'l'n,' rru-rccn "p~Ol""'l'l1 vingertje-
ju-n kumt Il'~l'n ''>011ma~ t'11wal niet mag.
He-r wordt lijd dJI men lTns naar de
I"n~"ft'n Idilltl~tl'rt Dan moetl'n 7t' \\'0:1
Idl Uil hun piip ~tlt11l'n,,.

Mie/rel

V('IO' F f/,/rl ;.',/1 l'o''''J! ,'r ,1,' ,.h,"'(,/J..1ndc
'0'1<+, /io'/,-(.-.II JJ/ ... 'J.. Jol! J/ :Idl 1..'I/,·rJIII',""
,'r ),'11.-1"" .. ,
Lauwer~: \\J~ hl'l mclar naar, Ik richt m ....
"I' J,'n~"rt'n \ Jn t,~aall It'l I'ijkm \\'inti~, Dt'
J.,.,ltl·~(Ortl',an "'010111, 10[ I"t't'rt/t'nj.ni)<t'n zit
\'~Irn,lmt'lijk aan dt, )()ltdru~s_ Vanal "eer,
lit'n tlt'~innl'n lt· ml'l dl' htllkljt's, d<: \'ot,m-
mt'tjt'\ t'n d", Sf't't'd, Zl' zillt'n ddn vol"r in
t't'n t'ksperimt'mdt· IJlt, Dat hedt qak
dramali-.chl' ,.:<:I'ol)<t'n,Zt' ~likk.'n ,'n snui-
h'n lanallt-s z"ndt'r lt'1I prt'cit'~ I,· "t'ten
1\'aJr Ix mn' hl'zi)l zijn, gt'woon V,K,r dt'
kick, E.'ns lt' u'Slicn, zt'I't'nlit'n zijn, kt'ml
dan dt' >.ïC t'n dt' cokt', Dat hdngt t'r t't'n
Ot't'ljt' van at. Sommigen blijvt'n ook in de
hasj han!lt'n,.
Veto: Endaar :11 un ,Iurwaartse spll'aa/ in,
}N',,/""JI b<'~lIml'l!j/<'(d5 \'rt'<'.,/(f met :Jfwlar/ijkt'
,lr"llm
Lauwers: .Zt·h'l IJ.,.\'ra.l~ nu Tl'I! aJn dt'
J"n":l'rell dal 7,' uitkijk<:'n dat Il'nmin~ll' de
l\\aaIlJart)-!.l'n m,'1 JO J.,."ntakt )..,'mt'n mt'1

1::(8f~c(ij~"r
Tiensestraat 118 - Leuven

016/23.70.30
Open van 9 tot 22 u.
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die dingen, want dat is echt nog Ie jong,
Voor alles is hel dan nog te jong, Maar die
jonge gasten zien dal zelf ook wel in, hoor.
Ik maak dan altijd de vergelljklng mei alku-
hol. Ik drink zeil graag een glaasje witte
wijn, Maar ik ga niel naar een klnd van
twaalf met een nes whlskev onder mijn
arm en een pakje 'Groene Mlchd',~

Skunk

Veto: Er wDrdt d~ farUstt IUd war \'t:~/gtspro-
km over l~~aliuring ven scfuirugs, Zitl u dal
zinm?
Lauwers. eHler In her centrum zijn Wt' ons
nug aan het bulgen over een standpunt u-r-
zakt', En Wt' zullen dal in d" eerste plaats
ook richten naar de overheld en nlet naar
dt' Jongeren, Immers hij preverale komt
Iq.:aliserin~ niet ter sprake, Op ht't terrein
met dt' jongeren moer jo: geen politleke
diskussie- voere-n over de VIKlr- en nadelen
van legallk'ring,.
Veto: Moer hu" u m~1h~1~'Qtl dal tnrven-
tir.....rl: in d~ huidig~ (JmSlandi!lh~dm d\l'l'ilm is
m(/ de kraan "TWn?
Lauwers: .I)e legallsertng zuu allt'szins een
}(TtlUlnuk van de kriminaliteit wegnemen.
Ik hen vt dus [ll'rsonnlijk absoluut niet
tegen. Maar jo: moet wel upteuen vour tWl't'
gevaarlljke oruwlkkellngen. jen eerste. als
jt' over hasj als softdrug praat, dan moer je
er ook rekening met' houden dal er nu
zoters als 'skunk' op de markt is, waarvan
een dosis uen keer zo zwaar is als van
gewone hasj? Je kunt er ernsug paranoïde
van worden, en dan Is de lol er wat mij
betref loch een beetje aLo

~Ander7.ijds is het zo dat er nauwelijks
nog zuivere drugs u,' krijgen in, AJll"Swordt
door elkaar !ll'mengd, In speed vind jt' LSJ),
in XTC z.h_04k..Jlkdci .rcmmet die. cr_nie1...
rhuic h''''r!. Ok PWduJ.,.I,'n lijn ,.:t'\aarlijk.
punt uit. Daarom hen ik er voerstander ven
dal men dn- produkten probeen onder
komrole Ie houden, zodar wo: op zijn minst
weten wat er In zu. Er lijn dus zowt'! vaia-
bde argumenten voor al~ te)lt'n,.
Veto: U tem nier "'_'/<'1l /r.~,J/IWrtn,'/ maar ats
pTC'l'fnlu' ....trl.sltr 1n<'1'111 wd pr<'bt-rm dl' J{llIj.'·
rrn ::.'1'1'<'/ m",,/ebJk 1<'t':JIr h{lliden 1 I1n äedl'll~s,
Vat lIjk! Uil n.'1 dubbl'l:illnlgr S/llIalle
Lauwers: .Het hangt er vanar hnc je dit'
prt'vt'mit' hekljkl. Ik zit- het nkl ab mijn
la.1k om menkn din~t'n Il' \'t'rl>it-dl'n, AI~
ik)!a spreken 1'(lO{ jun~t'r,'n 7t'_':iJ.,.Jltijd
L't'rsl dal ik ,:<'t'n 11T<Nl'nWn 11.-1'111<'1dru}!~_
J"n)!t'ft'n m"t'lt-n alk.'n \\l'I,'n \laJraan lt'
ht'ginnen, IJ.,.1'<;,rtt·1I" \lal .'ll'l-aarlijk is l'n
Wol)/<' ,,'h'r nkl m").:t'n d""n \kt uac"-
m, ... t jl' bij mij nkt a!J.,."mt·n Hl'roïnl' t'tl
s[ll'l'd vind ik akt'1i)<,XTC is nit'1 mt:er It'
"t'nTl'UIH'n en c"kt· is nkl It' ht-takn, \\'.11
tIIwhlijl1 is hasj,

"De overheid weet
gewoon niet waarover ze
pra at "

Een jniOl wkt'n is ht't dnde van dt' lVt'rdd
nit'l, maar als je er viJhlen Jlt'r daJ-:wok\.
kom jt' Sq-:arandeerd In dt' l'{ulJkmcn,
Iedereen heelt blijkbaar zijn drug n"di!!., Ot'
mt','S)t' V.ln ons lijn _':l'kontr"Jct:rdl'
alJ.,."holversJaaldt·n, AI~ clil' i'aStl'n Jan mi.i
\T.l).:l'n o[ ik druf!S g,'hrutk ,lntw""rd iJ.,."_rJ,
"ille wijn: Jt- m"l'! daar n1<'1tt'
schijnheilig (ll'l'{ d(ll'n, ..
Veto: Au/ln-r;"'t'I! I!_'II am,",'r "P 1'01J-.'''',''~(/'''III
\'ül! dr l\'edi'f/and)( ,,,rm,I I 'mdt 11 ht'l ,,/,>J(I-,~,/,

belrid daal 11','/('11<'1'(1,It·fldm_.;.,'~"" l'(l,'rb,yld
\','.'r "lTs?

En als er nu gesproken wordt over de mis-
lukklng van hel Nederlandse drugbeleid,
dan lal dat in de eerste plaats te maken
hebben met de OVerlast van drugroertsten
uit de buurlanden, Nederland rs nler geluk-
kig dat onze mensen naar daar trekken om
zich daar kapot re komen blowen, Wij pro-
testeren ook als ts: hier een paar bussen Ne-
derlanders afsmijten die zich tot onder de
uchtend in de binnenstad nnen te bezuipen
om dan de katedraal onder re f'lSSt'n,.

Kultus

-Daamaast is ""k hel systeem van do:
colteeshop t:t't'n onverdeeld sukses. Het is
nit't plezant om Ie weren dal er onder de
11"'g in ved van die ('I\Ut'esh"rs ook hard-
drugs verhandeld worden. Ook pJaalst'lijkt'
t:t-d'M~Z(lnt'$ zoals tot \"K'r kon in R"I1t'r·
dam, rit' ik niet zhu-n. Std je voor dat het
in Antwerpen wel maJ-:en in Leuven niet.
Wat voor een toerisme ~aal dal niel met
zich mt't'brl'n~t'n'?_
Veto: Maar zo'n gedoogbl'l~id !laaI Wil gepaard
mtf rm dtgdijAz ClpI'lmg \'OOT harddrU!lvrrslaQfdrn,
4uwer!>: .Ik sta daar vrij nuchter regen.
over. Diegenen die aan de harddrugs zlnen.
zijn "")lds """f de kat. Het besef dal Zt'
hun kv<:n aan het vergooien ziJn kom I pas

eerst rond de vijlentwintig jaar. Dal zie Je
aan diegenen dil!' mei metadon proberen af
te kicken, Dat begint maar op vijfentwintig,
Maar ze zljn er vee! te vroeg mee begon-
nen, Achtllenjarigen zitten aan de heroïne,
verschrlkkelljk. ..
Veto: tsdrugvrrshlving dan rodI ~ mnT mi' zaak:
\'Im volksgaJmdJriJ in pwaJS \.Wl l'Ilnjusritie?
Lauwers: _Absoluut, Als ze morgen het
druggebruIk depenaliseren zouden we al
een heel eind op de goede weg zijn, sen-
druggebruikers zijn geen krimtnelen. Ik
weer echt niet wat het verschil is lussen
een paar pinten drinken en een jotm roken,
En hetzelfde geldt eigenlijk. voor de hard-
drugs, Alkoholverslaving weegt veel zwaar-
der op de samenleving nmdat veel massaler
Is, Laten we hopen dal harddruggebruik
een beheersbaar probleem blijh, Maar JUSli-
tie kan alleen maar straffen. Het pakt de
f'wblem.;!, nlet bij de WIJneis aan, Onder-
lussen he~bt!n de jungeren van drugs een
kulrus gemaakt. We zijn dus eigenlijk al
acht Ja(r te laat._
veto: Luill~rl de ,wrrhl'id naar u?
Lauwers: ~N'ec:n, vooraleer de overheld
beweegt zijn w",,-el~('t'r nen jaar Verder, Er
zal nu wel een goed menende mintsier tru-t

kIS tl><:'zigzijn, Maar wie Wt'C1wordl die in
dt' vol~t'ndl' rq:t'ring vervangen. en krij_l!l'n
we weer een ander beleid. Ot' politici zitten
achter hun huw met hun jasje, hun dasje
en hun aktemas]e. ze zijn nog nooit 1If' het
rerretn komen kijken, wal zouden Zt' het
nu dll><:'n'?Ze weten gewoon niet waarover
ze praten, En als ze het al weten mogen Zt'
hun mond nlet upen doen van de partij of
zo. Maar he!<,rir VIK,r jongeren? !)IIJ~nooit
gt!zÎt'n,.

Bart Eeckhout

~ berichten
ll'egee
Aq:t't' is t·t'n inTt'fO.lliunak qUdt'lllen"ver-
"-uel'din_c met IM'].."t'n tak in Lt'uvt'n Op
dondl'fdag 29 lehruari tlf_.:aniSt't'rl Al'g'T
lan t\\<:'<:' 101"kr een mini-s}ml'0 .. ium m'l'r
"Tht' fmt'tgn and St'curit}' P"licy lil Iht'
EUTnp.-an Uninn in Rdalion lil m Enlaq,:,·.
m<:'nl" mt't "ndermet'r vt'nl'genl\'IK\rdigl'TS
van ht'l kabinet \lan BUÎlenJand ..t' Zakt'n,
.lkademid t'n dif'loma!t'o 0r h.·t 5f'rt'o:k-
~cS",t'he Gcïnll'rt'SSl't'Tdt'n kunnt'n It'rechl
in dt' }!t'\'otlU\I't'n van de KU Brus~d (Vrij'
hddsJaan 171 De toegang is J-:ratis,

MuiUcuit
Multicull. t'en organisa[it' voor lntt'Tnatio·
nak dans en imerkuhurelt' samewerking, is
ol' lOl'k naar vrijwilli.:ers om zijn tlr}!3nisa-
tie hetn uit te b\'u\Vcn Ml'nSt'n met t't'n
brl't'dJ.,.ullurdt' t'n intt'rlla!ion.lk inlt'rl"%t'
zijn ",,,,Ikom bij Mullicuh. Gddt'naakse\'eSI
112, lt'uwn, /Iel Olóf20,OO,n,

StUdietoelagen en Huisvesting
Daar zulll'n we dt' nJt'U\\t' b{<>ehurt'"Sludk,
1.It'!a~'c'nI'an de Vlaam~l' Gemt'ensChdf', !-Io-
gt'r Onderwijs, Akad<:'miejaar 96,97" hl'h,
tJot'n,Dl'zt' uitgal'e \'an dt' Suciak Dit-nst

van dl' KU lt'ul't'n h"I'al .lilt' ""'TlI'aardt'n
t'n ht'rl'kl'ninpwijlt:~ I'oor sludil,t"t'la~,'n

O"k W.-Cf"ndt'( d .. m,'n~t'n i\ d,' r,"'J.,.,
bru(h uTl'~"Op kuI-, uilf!ej.!el t'n d. ",r dl'
HuiWl'Slirlpdlt:n~1. Kaskraker> zijn dl' hnl'
chure~ wPril'alt' rl'~idt'ntkÇ, "Residt'llIÎt'\
KU Ll'!lVt'nw l'n "Kamt'rs hij I'anikulit'rt'n",
\'t'rplkht Jt't'$\,oer v""rolleer je "I' "-pt ).laai
ol van k"l \\111't'randt'ren, Alle hkr ~en''Cm-
dt' hrochurt's zijn )lratis It' "inden bij Sm-
dt'n1t'n\'IMlrzknin~o:n in hel Varl Dalecollegt'
(NadmSt'SUaal SOHtd 016/32044,26 CSociJ!e
Dienst), 016132,44,00 (Hui5\'t'~lin,.:sdit'nsll)

Ingenieurs
Ingenieurs zondt:r Grenzen houdt!n l'en
vormingswt!ekend in RijSt'! op 9 en JO
maan, D.lJrnp zullen ondermet'r \'olgendt'
inlt'ressantt:: vra,_;en getackJeJd lV(Irdell:
wt'lkl' ~ll·rt'll\ir ..n ht'I'Jlt'n IWI h._..-Idvan dl'
dt'rdt, II'l'rdd bij "ns? Hot' zich "r'~tdlt-n
1t'}!en"I"'1 andl'r "nlwlkkdinp- t'n '.1Il1t'n-
\\'erkil1~smllddkn" Ot' akll'ufS en inl"1 \'.ln
ht'1 spel van inh:rnatÎ"nale koiil' ....rali,·:- HOl'
kan mt'n uitin_.: f!"'\~'J1aan zijn ~"Iidarill'it?
Mpet uno,.: lt'tS drinJ.,.t'n"

Wk mn' wil. J.,.pmt"p 9 maart om
halidCht 'S "chlt'nd~ naar hel stati"n lan
Lt'u\'t'n, Ot' "-"stt'n wordt'n ,.:edra}!t'n d'Mor
ln).lt'nÎt'urs Zonder Gf,'nh'n, Inlo bij Thlefq
Bart'l (02/375,61_67,_
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Lauwers: .:"Öl'dl'rland!~ "t'n ht't'tj(' hel
~Iacht'lll,'r ~"\I 'lrd,'n \ an lijn t't).lt'n .'[lt'n
l'l'kid. Ht't Slai!( inlt'Tnatinnaal ":t'I~,Jt'l'rd



Recyclagecentrum Spit bestaat tien jaar

Kursussen worden
papieren vliegertjes

(j)Dit jaar viert Spit (Strukturell!
aanzet tot PartidplAt;e en Inte-
gratie van Thuislozen) haar

t;entk verjaardag_ De naam Spit
klinkt dl! meesten waarschijnlijk "iet
echt bekend in de oren, maar toch is
Spit in tien jaar lijd uitgegroeid tot
een redelijk groot en bloeiend bedrijf.

Bulten de eerder Ingewikkelde naam Is er
nrers moeilijk aan Spit. Spit richt zich hij
uitstek tOl kansarmen en tracht hen sukses-
vol weer te Integreren in de maatschappij.
Dl! proberen ze op verschillende manieren
Ie doen. en Jan Treurten. manager van de
StlClak werkplaats. k~1 uit hoe dat fOrt.-dO's
in zijn werk gaat.

'Splt Is tien Jaar geleden urustaen van-
uit Leuvens .. hulrwerleninasureanisatles di"

""grondig overleg N.-sln(l! men dal dit te wlj-
ten was aan drte lakturen: It'wr:rksldlin,.;s-,
huisveslinttS- en linanciele problemen. ver-
nekkende vanuit deze noden Ill~I"'''1 men
een I'r"jekl "I' I,' richten dal ztch~I'..dtid,
"I' de behandellng van deze probh-me-n lUU
k .. ncentreren. Uill"Înd,'lijk zijn alk-en lil" 1\'-

IVerksldlin).:s- en huis\ .."Sting\pf<,!>km.llld.
overgebteven. ht'l bleek immers nk-t haal-
baar urn ,,,,k 0\1).: ronkit'n~te gaan sp..'lt-n."

Woning

Konkreet betekern dit dal woningen
verhuurd worden aan een schappelijke prijs
en dal er rewerkstelltngslnltlatjeven gene-
men worden, "Het Sociaal Verhuur Kentocr
probeen mensen aan een betaalbare wo-
ning Ie helpen. Zelf beauten wij maar één
woning. kwestie van Inch wat reservekapt-
taal achter de hand Ie houden, dus gaan wij
op zuek naar wontegen (lP d.., privcernarkt.
Wij doen een beroep \lp de sociale gevoe-
lens van de eigenaars, en wij verzekeren
hun dat de huur maandelijks betaald wordt
en dat de woning in goede staal blij!!. voor-
al deze laatsll' garanties vormen een !"Iclan!(,
rijk argument vuur verhuurders. Dat brengt
natuurlljk met zich mee dal wij alle rislk,,'s
op ons nemen. zo moeten wij uit onze
reserves putten als ~r wanbetalers zijn,
Mnmerueel beschikken we over drie-en-
twirnlg 'wooneenheden" waarin zo'n
honderd j honderdtwintig mens ..-n wonen.
Verder vt'rlt'r~l'n w c' "uk nu): de adminis-
trau ..-vc ul'vol).:inl', ...ual .. mensen lnschrfjvcn
bij de soctatc Wo"nma.1lschappij,- Spit
heelt ectner n,,): m..'er amhitles. -We willen
verder unbreldcn l"d.1t wc uhelndchjk de
huurprijs van woningen me c' kunnen gaan
bepalen. een ÏX't'lje 1.<lalsde urnvershelt
gedaan heelt \'O<lr haar srudcruen. namelijk
dl' prijzen van kmen naar omlaag halen
door zelt IC bouwen."

Spil spant zich nuk in uJ>ht,t gebied

MII(k 1)11'., II! Lru,'("n _ I.H 111d,' ÇIl.clu.ylfurt aan:ll.'k(",dl_;1dr avant-funkband /t/uk 1.'(11 fNkja::M'lllflmkb<ll!d 11" :IJII Ma,k Dm1. de I\'f'\\~YNbl.' 5'(0(1'
van Gfl".'1Tal( (~r a(hlfrpa.qllla). ",0(/1/ dr>IIdrrdagll\'(!I,d (1.'11 ::/<,wl'ld('1,dm' uur dUfl.'ltd, ('plfrdm ,'1'1'" alf/rl.'f drrll.'f mensen \~'NUil kur ,'('rmm/SI."I.
dl~drn dl.' grbruikll" il1slrurmn/f" de mu:rkalc I."wa!iw/ 1'011 hl"l grhul; I(ad- en b,ugi/aar, drum), ia" en s/I.'m Evident spITI"II.':/rr "Iaa/s/( dl.' ''IJ!mu:i·
kanll.'l1 om heuum ('p dl.' ,'(\(lT!lT(lnd waarbIj ,'(I(ITa/ de :UT /I1(1(1ir wuls/(m en htl Slrrk( Slem!J(brulk ,'..n :arf.qf'Tl.'sSl"yini As)ala Gram (fM(I) 01'111.'1.DI.' Il.'ksl
"an Ka/( Buih' 'RulInIn_; up Ihal hll/' lerk door haar lû/l'(wm_; blJl'(I(ITbttld opeens loch dremanschr )pamllll.'I Ir br.lI/l'I1, Hrt .'/I.'1J1.'t1d«d 1/(15 hll ,'aakst
dm;"" 0011 ins als Lil;n!J üt/IJur!J>YSJa:::::' 1111.'1!JI'I<oTldl!/(''':1/111''1.'1,~Wll.'t71blllil.'rfd noaSI elkaar plaatsen "all alll.'ri/l $1/)/1.'11, ml.'l 1/Iu:/kallll"l1 dir dch:rlf
en hel publiek reuze amu5l.'l.'Tdrn. (f010 KT/su'f BTiuktlI.'ITI']

van tewerkstelling. Zij organiseren een ar-
beidzorg-, opleldlngs- en interne rewerk-
stellingsprcjekt. Het arbeidzorgsprojl'kt rtcht
zich lot mensen die niet meer In aanmer-
king komen voor de regullere arbeidsmarkt.
In vter ateliers worden jaarlijks zo'n viJftll'n
vrijwilligers tewerkgesteld gedurende drie
dagen per week, die zich bezighouden mei
het herstellen van netsen. elektro. huisraad
en kleding,

Hel opleldtngsprojekr houdt vooral een
auhudeuairnng in, In vier maanden leren
vijftien mensen !lp praktlsche wijze. name-
lijk binnen het hnreka-ateller, soclale vaar-
dighedèn aan zoals stipt Zijn, snelheld. luis-
leren .. , Bjjkomend voordeel is dat de werk-
nemers tt"gt'lijk~nijd een maa'ltijd hebben.

Het interne tl:'wo;:rksldlin!(sprnjekt doet
er nog een schepje bovenop. Personen die
",i~enJijk wel ).:cSChiktzijn voor het ).:",won.-
ar.!'eld~lW,!lai~x$1ê,..dot,_r_d.!:..l~l~rl'.!::
dl •• rsnumlng naar dit drcuil en de hoge
eisen aan kwalilikaticS toch nkt in aanmer-
ktng komen. worden zoveel mtl).:r:lijk in de
sociale werkplaats aan bet werk Kt'Zt't. Hier

het Kringloopcentrum en de eksreme hore-
kadlenst. Op hel moment werken in de
werkplaats twintig mensen in vaste dienst.
met een arbeidskontrakt van onbepaalde
duur. Er bestaan zelfs plannen om in de
loop van de volgende maanden nog vier
mensen aan te nemen.

Toch is het niet allemaal rozengeur en
maneschijn. Er wordt nagedacht over de
zin van het opl~idingsprojekt. "Het is een
feit dal er door de ekoncrmsche krisis maar
een zwakke doorstroming is naar hel regu-
here arbeldcirculr. in tegenstelling rot zo'n
drte jaar geleden, toen nog een zestig à ze-
ventig procent werk vond op de arbeids-
markt. Daarom ook gaat men meer en
meer hel aksent leggen op her aanleren van
attitudes. in plaats van op het vinden van
een job."

Krinqloopcentrum

Spit dDt'1 dit echter niet alkmaal alken.
"Er bestaat een ~I>edt' samenwerking met
het stadsbestuur, Wat ons Krin~t,.,pct'n-
trum belrelt krij!(en wc een v",r).:n.''(lin~ van
2,500 Irank per t'P!Lt:haaJd IOn. Dil ge-ld
kunnen we Hok weer Investeren in ons le-
werksrellingsbeleld. waardoor dl' stad ons
ook hierin steunt. verder bestaat er een
sarnenwerktngsprmokcl met het OCMW en
krijgen we van de V1aamse Overheld onder-
meer een subsidie voor onze twintig werk-
nemers In de sociale werkplaats."

Alhoewel er nauwe konlakten bestaan
met het stadsbestuur en ook daar aan alter-
nalievt'n'in verband met arbeid gedacht
wordt - onder andere door hel oprichten
van een PWA ( Plaatselijk Werkgelegenheid

·'. ,----..,~.-· - _.,,
•··••

voorstander van zo'n PWA. "Alhot'wel zij
ook trachten wendozen weer een zinvolle
taak te geven vind Jk dal het struktureel ge-
zien toch veel nadelen heelt. Het is geen
deenreuend middel om werkloosheid op te
lossen en biedt ook geen zekerbeden.
PWA'ers tewerksrenen in onze ateliers be-
hoon waaT!lChijnlijk ook ntet tot de moge-
lijkheden omdat dl' toegelaren aktivtteiten
nogal beperkt zijn,"

Naar de bultenwereld toe is het Spil
vooral bekend als de hereka-drenst die
broodjes maakt en teestjes verzorgt - al-
hoewel Alma hier een zware 'konkurrent'
vurmt - en het Kringloopcenlrum met
bijhorende winkel. -Kringloopo1kt..ivitelten
Iigsen goed in de markt. Hel VOnTItook een
vicieuze srrket: hoe slechter het met de eko-
nomie gaat. hoe meer ktamen we hebben,
en hoc beter he\tIlet de ekononue gaal,
hot' ml~r goedl'l\'n er beschikbaar zijn. De
Ingezamelde en h~mruikb<tre goederen
worden na nazicht leru~ te koo0l' aangebo-
den In dl' Krin~h.lpwinkd. Alhoewel onze
winkel v,ltlr iedc:1'n:n_o~nstaal merken wc
toch dol! hel vl •• ral de mensen met een
klein inkomen zijn die .anJI:Skumen, En een
hordt· surdcrncn in septembe-r natuurlijk,"

Jan 'rreunen V'It'.:1 er 0\1).: aan 1l>r::-Nir:1
de arbeid is I~duur, maar milieu is te goed-
koop, Ml'n zou beter dl' prijzen van de
grondstoffen verhogen, waardoor het op-
nieuw tmeressaru wordt om dingen te her-
stellen in j)laals van te vervangen. Helaas
zie ik dal nUf!;niet gebeuren in de nabije
toekomst, integendeel zelfs. Daarom is het
ook zo belangrijk om studenten te sensibili-
seren, zij zijn immen. de toekomst,"

Sabine Ldevcr

•

Boek nu nog je laatste TDof fuif
van het academiejaar
Nog enkele data vrij.

BELNU 075/45.09.30
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Minderwaardiqheidskomplex overvalt
Herman De Croo

"De burger heeft voor
niets gestemd"
Ci)0nsraande woensdag orqanis-

ere" de Jong Socialisten van
Leuven een debat tIlssen Louis

Tobback (SP) en Herman De Croo
(VLO). çezien de welbekende menings-
verschillen tussen zower de twee heren
als tussen hun respektievelijke partij-
en, vooral op liet gebied van de her-
vorming valf de sociale zekerheid,
zouden de vonken er wet eens \.'011 af
kunnen vNegen. Of dat zalgebeurelI,
'lang' af van de mate waarin de par-
tijvoorzitters zulfen over gaall tot dis-
kussie of zich liever beperken tot een
demagogisch schouwspeltetje. Hallo,
meneer De Croo7

De creo: _Ik denk dal znwet dl' !t<ICÎille
zek ...rhetd als do:'.....crklooshcld IIVet' hilI ud-
runt ...n van de avond zullen zijn. Dal lijn
twrc het'! t>c:lan~rij~t'zorgen dit' de me-este
mensen Ierecht hebben. Wc hehOl"n nooit
zuveellalingen }(ekend als nu met de soda-
ltsren. Wr hebben nn.: rumit zuvee-l werk-
IOIt"n gekend. Ol'stijds (Iijdens de rooms-
blauwe rq:t"ringskoalhk) had men dl'
ABVV dil' voortdurend pnuesteerdc tq:~'n
de: wnkloushddstatistid:em, umdat die:
11l'r,)alde kiHl'.:oriei!n van werklozen niet
bevanen. maar nu dal dl" sodalisten mee in
de regerfng zitten wordt er duur de ABVV
in alle talen over gezwegen, •

.WJt de sociale zekerheid betreft. de
regering nebaene-robbeck heeft de Koning
drie jaar doen zt"~Ken dat de KWt... hervor-

mingen van de sociale ld,crhdd In zichl wa-
ren. DJt SIJJI met zoveel woorden opnieuw
in de regerlngsverklarlng van vorig jaar, Hel
mO(.'S1allemaal gebeurd zijn vuur II decem-
ber 1995 en nu weet men nng altijd nit't
wannccr.noc of wat Ze gaan doen. Nie-
mand kan dat nl1~ volgen. HCI parlement
wordt duod):elwq:en, De hUf}(er heell voor
niets gesn-md. iedereen Slaat als klein
mannekes toe te kijken. Noch JIJ. noch ik.
noch de puhlleke upinie mag Iets weren.»

Sensuur
Veto: Aan df andaf laml :ilU Tilbba{k hfl
/tbjk/!a.;lr l'i'SlIIff rapp/lr! 1';::111 dr NOI/Nfolf Bank.
dar aüd/l~n weck is ul/!JI'Iüomm, kunnen aen-
hal(n ilm Ir ,'hmurm dat dr IIrn\'rm"l.'It'tf "all
d( u_;(rlll,; ,'1' hrl !~Ndt ~I'(l(lr~I/t",
De Croo: • Enfin, niemand ):cltKlh dal n0)t,
Iedereen \\Il"el dal de wekelijkse deje-uner
russen Vl.'rplal"lsl.' !I(.lt'vl.'rnl"ur van de Na-
uonale Bank, en dl" pre-mier. en ik zo:g 'ver-
plaetse en de neemter- omdar ik het niet
omKt"kl.'erd wil zeggen. een dia111u!:is lUS-
sen een gewezen kabinl"lSjd en zijn minis-
Ier, Ik denk niet dal er ntlj.: een rcl'li\~.n Is
die de sijters dit" naar bulten worden }(l"

bracfn au série-ux neemt, Dit" worden
gepland naarn1l'1t' dl" pulitieke noodzake-
lijkheld Men heeft vorig jaar vervroegde
verkiezingen 'gehad omdat verptaerse had
gezegd "I had doen zeggen dal men vroeger
verkiezingen moest unschnjven om een
ernstige begroting voor 1996 Ie kunnen
maken, Men had aangt"k<lndi~d dal de

loenstop binnenkon beëindigd zou zijn, en
nu laai men Verplaetse en de Nationale
Bank zeggen dat de lonen bevroren moelen
blijven. dat :te laag moeten blijven, wal nlët
juist is. De loonkosten moeten afgebouwd
worden, niet wat de mensen ontvangen
moel worden verminderd. Dat is een
samenspel.s

«En klap op de vuurpijl Is wel dat de
eerste minister zich verzet heelt regen het
uhbrengen van de sijfers van hel Planburo.
Het Planburo had een detidt berekend voor
verleden jaar dat fors hoger lag dan wal de
regering geraamd had. Dal mocht niet be-
kend zijn, Het Planhum had een toekomst-
perspektlef V("Of 1996 berekend dal lager
was dan wal de regerlng voomen had, Oot..
dat mocht niet bekend zijn. sensuur. hijna
zoals in sommige regimes! O...haene
gedraagt zich als een soort president VJn
een regtme waar men lijn parlementsleden
van de meerderheld ond .....r dl" knoet heelt.
En als Zl" it'ts durven zeggen. zoals Johan
Van Hccke. krijgen ze twee dagen later van
de premier een veeg uit dl" pan.»
Veto; Dan tou u nu ililk in dr I"/lhl(mm
jJ(Ulm hrbben. m«hl uw pOflIj ''I'rI,; /O,1r "' .. I

Mlrr uu dl' lorrk/rzjn.;en ,'I(J:/lmtfl :;Ijn en I1 ren
/..:(oa!ilirm(t Iean-Luc Dtha(lfI' 0/1 unl( mnnstrr
J/'1.'I.'Irmd htbbtn, ::/l011dt I'LD toen hrt \t\'l(II I(
\t,llm dMn
De croo: -Ik Zl"gnÎCI dat Dehaene "L'en
bekwame pretnier l.OUzijn. maar hij zit met
de waatse vakbonden. De waelse !>udalis·
ren zijn Deheene's werkgevers, dil" bepaten
hel ritme, h ...1 tempo en die willen nÎl-ls
veral'l'dt"ren. Bulten nebeene's eigen partij.
zijn de waefse sodalaten /PS) ...n nÎt'1 Tu]-,-
had, en dl.' SP de sll.'rksll.' vlt"u~t"! en ste un
van dl' huidi)-:t' rq:t"fin):, Dat zijn de: ['ljp.'n
waarnaar hij moel dansen. Dl" premfer in
dit land is remend dil" altijd maar \lr één
poo , kan staan.ren Dehaene doel op dil
mument een cetentng in immobilisme. zo-
als indertijd ëceske Scheere-ns een su rpiace.
Een beetje wringen aan hel stuur van zijn
(kIS om niet Ie vallen is alles wat hij kan
doen. En in dl" russcruljd zijn er zevendut-

zend faillissernenlen per jaar. een hele
groep mensen die werk zoeken, Zijn er
ncgenugdulzend afgestudeerden die geen
job vinden.s

C-lJO

Veto: Hn is Mkmd dat dt VLD bij vul nlUlm-
laf un nirt lIJ pMm't! imo!JO huft, Ot VLD
wordt er w1"1 tms v..n btsehu.ldi!Jd programma-
pUllttn van hl't V1aamJ B/olc 0~'(1Ir nemen.
De Croo: _lk ben in hel begin van hel
akademiejaar naar Leuven geweest en ik
denk dal de liberale swdemen. tenzij ik mij
vergts. de srcrksre politieke beweging VJn
Leuven lijn, Die hebben honderden leden.
nen Ik daar was Vll(lf een debat georgaul-
seerd duur de Iit'lt'rale srudemenbond, heb
ik gezien dat er enorm veel vulk was, Tl"n
tweede. wijJijn één van de welnlgc partl]-
en in wlens s.atUlen er Slaat dat wij geen
enkele medewerking met dat ttpc ranij wil-
len. Maarjk ken panfjen. ondermeer de
CVP, dil' z~lels hebben gekregen met de
steun van h~, Vlaams BII.k, zij hel dan in
hel g~'niel'. En ik iie, als ik Vande Lannue
('t'l-..ijkmet' zijn nil"tiw~' prourammepumen.
hol;' dl.' SP in dl" Kamer vlaams-Blokstand-
punten overneerrrt. DI;' socialisten panike-
ren ..meet ven h,~.p artelders en laa~t'-
~ch""ld ...n in Antwt"Tflt'n en Clmj-(l"vin~dit"
vrot"~l'r «K>rl stemden nu zwart Stemmen,
En nu probeen me-n ze Il.' rekuper ...ren, Als
ik zit" wal T,'l">hackdeed met een C_110 ,>IJl

enkele- sukkelaars Uil te voeren als vuilnis-
zakken naar Alrika, dan stel ik mij vragen
wil" he-t verste Slaat van hel Vlaams Blok,
Dt" reumek van woorden til de realiteit van
dJdetn?_

Jamte aresemans
Mrn kali Herman Dt Croo en Louis TI'bba4 et-
ka a r tn' a " lon9S ,jm g(W'" op hu dtbotl'~ dl'
)/ln!J S(J(ia!is;lm i" sam(lIwtrlcing met cse \:or·
mingS"Wf'rk, wornsda!J 28 f(cruori om 20,00 u.in
dr Grol( Aula \'an hrt Maria- Thuma«JlIl'gt,
Bu.r!Jrm((fttr Tobback was dr afgdopm ~tkin
htl bufltn/and tri blj~15 lIitt beuikbaar 1'00'
((17 "",dI'rv.oord. ,

•

SUPfRSJOt!I AARJSIlAAR- Booatsesleenweg 56(1)- Jel. 03/810 85 25 - Fal 03/870 85 27 ANTWERPEN·Mec.helsesleenweg 16 - Jel. 03/232 91 56 - Fox 03/225 30 21 BRUGGl- MNsesteenweg 145 (Siit Knis)-
Jel OSO/37 29 30 - Fox 050/37 29 31 BRUSSEL- Strnweg op WOIMoo 784 - 1180 (Ukkel) - JeI. 02/375 90 70· Fox 02/375 90 40 SUPERSTORfROTONDEGALERUlOUIZA -lolliIm- - Tel. 02/512 14 12-
Fox 02/512 D6 19 CHARUROI-lYdnrou 20 - Tel,071/lfJ 33 83- Fox 071/30 4191 GENT- Noordslroal12-16 - Tel.09/233 61 03 + FIlX 09/233 6176 HAS5ELT- Ke~heSteenweg 312 - Tel 011/234511-
Fox 011/2345 13 1000TRUK- Doonûksesleellweg 81 - Tel 056/21 77 40 - Fllx056/21 5585 UUVlN • BondgNolenbm 145-149 - Tel.016/31 0945 - Fox 016/31 09 47 UÈGf - Rue Vorin 141 - Tel 041/S2 26 56-
fllx 041/52 85 54 HAMUR· Chc.ssée de Marche 651 (W!efde) - Tel 081/40 26 74 - Fax 08\ /4026 77.
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gebeuren". zoals de betrokken studenten
het uitdrukken.

•

publiek is slechts een eerste mogelijkheid
om beide partijen nauwer op elkaar te be-
trekken. Kura wil de studenten ook aktief
laren partleiperen in het kunstwezen. Daar-
om worden ter gelegenheid van lthaka ouk
een aantal workshops georganiseerd die
uiteenlopende kunsnakken everspannen.
srudemen kunnen hun gang gaan onder
leidlog van spedalisten in ondermeer zeet-
druk, fotogratie. keramiek en turrueblistlcs.
Daarnaast konden ze ook een projekt Indie-
nen voor het kunstparcours. Vier kandida-
ten haalden de deüntueve selektie. (zie ka-
den.

De andere deelnemende kunstenaars
lijn dit keer IK,k alkmaal stuoemen. lij het
van kunstscholen uit heel Belt:ill. Er lijn
projekten van studenten uit Luik. Antwer-
pen, Brussel. Gent en Leuven. Dat is nieuw
want voorheen rekruteerde nhaka zijn
deelnemers in pr,.tt-ssi.>flelc kunst middens.
Dat leverde we-liswaar meoh- resultaten up,
maar liet de betrokkenen ~.ms mct t:t'n
Ilnt>e\'f.:dit:d ~evtld gevoel echter. De kluul
russen kunstenaars en or~anisawren - al-
temaal studenten, uueraarë - bleek im-
mers erg )lTtlIlI.Van een echte dial.K'K- wat
noodzakeljjk is om van een eksposltie een
koherent geheel te maken in plaats van een
losse verzamcllng werkjes, was lang nlet al-
lijd spreke. Daarom werd er dit jaar "'''or
Kenpteerd om alleen met kunstenaars in
"pkidin~ te werken. Met hen hebben de
organiserende studenten op lijn minst al
een deel van de leefwereld gemeen. Dat
zou ook de doelnemers tnoeten stimuleren
om een werk te maken spedaal voor de ge-
legenheid en de lokatle waar hel. in samen-
spraak met henzelf, wordt ondergebracht.

Vierde editie Ithaka met studenten hogere kunstopleidingen

,
Schrik niet als een tweekoppige kameraploeg }c ergens onderweg ongegeneerd om

je indrukken waagt. Antwoord beleefd en gebruik indien muttdijk een zin waaruit de
betekenis van de woorden kontekst, discours. hecendeags en keineig duidelijk wordt.
Hel resullil<lt van al die geregistreerde Impressies wurdt vanaf negen uur-s avonds in het

Wie de uiteindelijke selektie everloopt IStuc vertoond als ·tlhak.il Revlsited". Wk wil weten hoe schoon lijn eigen kop pakt op
kan ni.,t_".\lI.llt~.uk divt<rsitcit van dl' een grnot sche~ demo_kralisçh wil lachen met de volslTdcl irrelevante mening van
kun~lwerken. !k:hllder1Jf::n-stun d11'h1t-- ~--."der. ~ .~;
live p.:rform.1nces 111vldeu-Installaties. Ab-
strakt we-rk komt aan bod evcnlet.'r als dui-
delijk herkenbare, maatschappelijk g...-..:nKa-
geerde ui zulver konseptuele kunst. ver-
splintering is inderdaad iin van de meest
opvalknde kenmerken van de huidlge ar-
rtsrtekc kontekst. lrhaka speelt daar dit Jaar
up in door dl' kunstenaars geen tema meer
or te le!-*en Bij l'Ilri}:e edities bleek dal

Didaktisch

Plezier

sommige artlesten op die 'verplichting' al-
knapten of dat de manier waarop een werk
uiteindelijk binnen een bepaalde temariek
werd geplaatst niet altljd even duidelijk
W<lS.Geen tema dus op 'Ithaka l66'. wel
een duidelijk konsept. Er wordt, zoals ge-
zegd. alleen met jonge kunstenaars in HP-
leiding gewerkt. Daarbij ging de voorkeur
van de organiserende studenten, die zeil
een selektie doorvoerden uit meer dan vljf-
tig pwjekten. naar werk uit dat zich op-
drin[.!t, werk waarmee het pubhek noodza-
kelijk [.!t"kontnmteerd wordt. "Er moet tets

Kunst als konfrontatie op een parcours
als InhaalbewegIng. Is dat niet een beetje
een achterhaalde visie op kunst? Neen. zo
blijkt. "lthaka heeft helemaal niets belerend.
Elke dldaktische pretenne Is ons vreemd.
Het is wel zo dat wc een happening rond
kunst bouwen omdat we vinden dat we dat
moeten doen, omdat we zeil kunst erg be-
langrijk vinden. Molar d~rnlijk gaat het er
urn Ie tonen dat je gerust kan bezig zijn
met kunst zonder dat jt' tot de inner orde
behoort. Gewoon omdat jc er plezier aan
beleetr." Kunst omdat het moet, jazeker,
maar ook kunst omdat hel plezant is.J Bart Eeckhout

epdonderdag 29 februari is
tthaka er voor de vierde keer.
lthako is de jaarlijkse happen-

ing rond (bulthnde) kunst van de
Kultuurraad der Leuvense Studenten
en wordt stilaan een klassieker in het
Leuvense studentenleven. Ook nu
worden weer ruim tweeduizend be-
langsteltendetl verwacht voor het een-
daagse kunstprojekt. De toeschouwers
volgelI een trajekt langs bekende en
minder bekende plekjes in de Leuven-
se hinnenstaá waar voor de gelegen-
heid kunstwerken zijn neergepoot of
opgeJra"ge'l, wat in liet eigentijdse
kUlIstjargoIJ mooi 'geïllstallurd'
wordt genoemd. De suksesîormute van
Uil kunstparcours mag dan al een bl'-
sclreide" traditietje worde,r, evident is
Iret IIog altijd niet en ook nu zij" er
op versdrillende punten vernieuwin-
geil doorgevoerd.

Studenten in kontakt brengen mei beelden-
de kunst is de bedoeling van trhaka. Geen

Want, c."k .11

langzamerhand weer een plaats in de he-
denda.1)l~· kunst - denk aan de vele pro-
jekten rond aids en hurgerourlul-!. bijvoor-
beeld nuk op het jongSte Klapstukiesrlval-e-.
1,IoChlijken [ungcren geen btMldschap meer
Ie ht-ht ....·n aan die t'i)lentijdse kunsrutnngen.
Kunst bekleedt nog altijd een marglnah-
poslrlc in de s.amenh:vin~. Hel Leuvense
kunstbcldd is \H'k nÎl't bepaald van die aard
dat daar snel verandering in lal k..men.
Een enkele ~dukki~t· uÎllnndtrin)l niet 1('

na g\·~prok.:n. h er van hedt'nda.1)(~.· kunst
geen ~prak,' in hl'l straatbeeld van dr- stu-
den\en~lad.

Onbevredigd

Daar willthaka ten enen male Il·tS aan
veranderen. Het jaalo:l de kunst de straët op.
Een kritisch publiek van niel OIHKlzakdijk
kenners wordt gekunlrnntl.'erd met die vaak
onhe)(rijf'Clijkl' maar altijd nieuwe en uitda-
gc-ndc-unfngen van hedendaagse- kunst.
"Hl-I publiek reageen olpasscen". SI.1,]ter
in de kataltM'g te lezen. Ithaka wil een kor-
rektie zijn. een aanvutllng up het (ruet-)

omgaan met kunst. Aldus hoopt lrhaka een
inhaalbeweging te zijn, wals ten schrtkkel-
dag dal ook een beetje is. Immers elke vier
jaar wordr er een driehunderzesenzesttgste
dag aan dl' kalender toegevoegd om d...
jaartelling in evenwicht Ie houden. Zo is
ook het kunstparcours een t'enmaliKe toe-
vue)(ing aan het srrcart ....·cld. Vandaar 'nha-
kol ,66' met dl' schrikkeldag als metafour en
al~ darurn. Ik naam lthaka Ieil relereert
dan weer aan het thuicciland van de veel-
li~lige IHHnl.'ri~lle held Odvsscus. Zoab
diens ,ldyssl.'ia l'en zweruochr was over
land en nOl' wil 'K.k nhaka een zwerttocht
zijn lol11)l\vcrvchilh-ndc en v"rra~, e nde
kunvn-ilandjcv in dl' srad. Duor crvanng
vcrnjkt t'n !-("In'rd korm dl' t'>e~lh'Hl\\l'r
aan heteind van lijn wandeling '\l"l"( in
lthak a aan. 1/1casu Iwt kunvrcnccmrum
StU(

IIhaka konkretaka •

Hei tthakaprogramma Is hehlK.rlijk gevuld en bovendien ~ht"C"1 gratis. Eén en ander
hc~int al om ëën uur's mtddags. De happening opcm dan met -satomé dertlenl J. veer-
tiC1114. hnndcrdduilendlOOOOO·. een korte tealerv.M.rstelling van Rvd veemers. laatste-
jaarstudcru wneelrq.:ic In het mei sluilinK bedreigde Rils in Brussel. verriters schred en
re!-(.bs<crde deze t'îg~-n inlerprelalil' van het beroemde stuk van Oscar Wilde als eindw-
erk in het Rits, maar herwerkte zijn STuk voor de (.'Cnmalige trhaka-opvoering. Hendrik
De Smet en Annelnre casster. beiden jHnge u:tcurs in lIple::idinft, gev e n gestoord gestalte
aan johannes de pantu"dheldhJfti~ Doper en de kinderlijk behaagzieke Salomè, Te
hcktl,i.ken in de Stua.aaJ.

vanaf twee uur kan je np kunsnocht vertrekken. Een brochure met
parwursht:schrijving vind je kosteloos in hel Stuc. evenals een catalogus. die je we! 180
frank kon. De ëcme lans koren natuurlijke de vînlagt' Irhaka ;}66-1-shin. Mei lange
mouwen. Wie het kunstparcours een beetje Ifdfelijk wil doen. is al K<lUWeen uurtje u~.
drie zot'!. Tot df uur zijn de kunstwerken Ie he7.ichtlgen. maar jt· ven rekt dus beter voer
negen uur, wil-je alles deftig kunnen bekijken. Jt< kan trouwens ook middenin her
parcours Instappen, Je hoeft alleen maar de: straauegelvorrrnge wegwqzers te volgen.

Ithab 366 eindigt om df uur in de SlUaaal met jo ~hlKlt a plO ure. A Tnny and
Rcny producûon 1995' een videofilm V.1nJuris Cemiaells en Kun De Wit. van de kuo-
grafie-afdeling van de Antwerpse Akademie. De videll vormt een aanvulling bij bun
futo's die in de bar van hel StuC zullen Ie den lijn. Een mix. ie. kotdereske afsluiter en
tegelijk een opwarmer vuur Ithaka's Eindleest. een anistitc'k korn:kte bcueming voor wat
een dikke lulf zal zijn.
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Wat valt er te zien op Ithaka?

Gelieve de kunstwerken
nu en dan aan te raken
Oultuurraad grijpt de schrikkel-

dag aan om u een artistiek ge-
weten te schoppen. Samen met

tweedviiend anderen kunt u hel tra-
jekt genaamd Ithaka afwandelen dat
u langs drie-entwintig kunstprojekten
brengL Een licht ontvlambare cocktail
van video-installaties. ijsblokkunsr, en
levende ~ aUans bij aanvang van her
projekt - performances staat op hel
programma van Ithaka 366. Gelieve
ramen en deuren te sluiten: Ie nou-
veau kunstparcours est arrivé en Velo
mocht het al eens afstappen.

Vijl kllometer hedendaagse kunst in de
Leuvense bmru-nsrad bekijken neemr onge-
veer drk uur in (X-slili!. Onderrussen beb je
wel meer dan IwimiJ.: rf(~L"klL"n gezjen.
waarvan de me....sn- speelaal V'N'f lrhaka I!l"

kreëerd zijn. Ze 7jjn s[lt'cifit"k bed ..eld VI'"r
de klkatir waar ze 7jjn npgt'Slt'1d en waar ze
na hel vcrloop van de dag <lonkweer ver-
dwijnen. liet parcours maakt een wezenlijk
deel uit van het projekt. HL"'!geel! het werk
een eigen kontekst en is in al zijn versebet-
denheld ook een mooie verbeelding van de
vele gezichten van de eigentijdse kunst.
Niet dat Ithak.a alle aspckten Vim die heden-
daagoie kunn toont. maar dat is (Jok nooit de
bedoeling geweest. Ithab 366 is een eigen-
zinnige, bewuste selektie uil het werk van
S(udenlen van hogere kunstopleidingen uil
heel het land. Niet meer, maar zeker ook
niet minder.

Grens

Wie het p.accours aanVat in het Stuc,
kan a1 meteen gemeren van de reeks van
veertjen luw'", in de har van hCI S1UCvan
Joris C~'rs!Î,,1<'nsen Kun De- Wit. Dl' !OW'S

vormen één deel van "Ie snoot a picture, A
Tony and Rony Production anno 1995'. Het
tweede deel is de videofilm die ats afsluiter
van 'hhaka 366' om elf uur in het Stuc ver-
wond wordt. De video toont een hilarische
afrekening met het klassieke geweld uit de
westerns door 'tony and Rony, twee vene-
genwoordlgers van het hedendaagse sine-
rnageweld a la Pull" FiC1ion. Minstens even
spannend wordt het in het Groene projek-
thuis Ginkgll Biloba waar een Iranstelig
Brussels viertal een konstrukue ln elkaar
zal nrnmereu die nOJ! het meest wegheeft
van een knikkerhaan. Bovenaan wordt een
ijshluk t:degd die gedurende de dag geht't!1
volgens de wellen der natuur 7.<11smelten
urn vcrv"ltlcns lantls verschillende kenaar-
tjt"Sen reciplênten uileindelijk beneden in
l'en vcrgaarzak terecht Il' kernen. Een en
ander zou up hel eind I~,k n"K uit elkaar
moeten sparreu. maar hel moet al een in
regenjack 111zwempak gehulde kunstlief-
hebber zijn die daar getuige van wil zijn.

Evenwicht
Een zwaartepunt op het lthakeparcours

ligt bijna traditioneel in het Arenberginsti-
tuut [Naamsestraat}, waar binnen afzienba-
re tijd bet Sruc zijn tenten gaal opslaan. Dit
keer vonden vier projekten onderdak in de
diverse kamertjes. zalen en lokalen van het
instituut. In twee kleine achterkamenjes
stellen Hans Op (Ie Beeck en Joost De Bock
hun gemengde installatie op. Een video van
een groorv ader op zijn sterfbed wordt geïn-
tegreerd in een hulskamersfeer. Een gereg-
tstreerd maar niet get'nscenttrd Ielefuonge-
sprck russen twee tienermeisjes wurdt alge-
specld tussen twee engelvleugets. Hel pre-
jekl last de grens al tussen voyeurisme en

~,.I'M'I ........intimitelt. Het ti oveurtsrnc
komt mik op een beklcmmende manier aan

bod in de performance van Kris Maes. over
zijn projekt in de kelders van Arenberg
leest u alles in her gesprek met de kunste-
naar op de volgende ragina.

Ook het we-rk van aéatrtce Coppieler.;
1"0 stetaa» Dheedene vertoont overeenkom-
sten in alle verscheldenheld. Hun skulptu-
ren - tnteedene spreekt over 'ccnscrvaicn'
- zijn onbruikbare gebrulksvoorwerpen.
waarmee de kunstenaars op zoek gaan naar
een herrnonlsche rust en roesrand van per-
fekt evenwicht. Everu-erts Ie bekijk ..n in het
Arenbergmsr itu ut.

Ondraaglijk

In de unlvcrsüehshallen staal de "Cha-
riot de la vte' van JO"ieMichel Rodrlguez
opgesteld. een sruoem van de Luikse Erul..-
Salru-Luc. Zijn Spaanse roots komen eve-n-
wel aan de oppervlakte In zijn wat barokke,
tematisch zwaar beladen kombinatie van
schildei'tunst en skulptuur. Heel wat licht-
voetiger zijn de rubberen skulpruren van de
cemse Saar De Buyscrc die een toepasselij-
ke plaats vonden in he! uitstalraam van een
broodjeszaak In de Naamsestraat. De koe in
het algemeen en de koelemaag in het bij-
zonder inspireerden haar in haar prettig ge-
stoord werk.rCasting for Par adtse' van Clau-
dia Radulescu uil Roemenië brengt de toe-
schouwer dan weer in de eigenaardige sfeer
van de cocktailbar van kafee Tijl op hel Ho-
geschoolpleln. Uit haar videowerk spreekt
dezelfde bevreemdende SfCCT.Personages
dwalen rund in hel luchttedige. bekijken el-
kaar, pralen en kussen elkaar en kleden el-
kaar uil. Hel lijkt alsof"~ I!t!tfJmtme doen
om l<1el'clalen Ie worden lOl het Paradijs
maar dl' vraag is dan alleen waar dat para-
dijs zich bevtndr. In de cooaaûbar mtsschrenz

hhaka voert ti vervolgens langs een
studcOIenrmjckl Izie kader] in her Pauscol-
Iq~l' om uil Ie komen in 'dl' valck'. dl"
rechtslakulu-h. waar Ellsabeth Thlse haar
lnstallath- opgrhangen heelt. Zij vond even-
eens haar insf.iralie in dl' di ..rrnwer eld. Ll-
lwik-vlcugvls brachten haar IPI een takken-
konstrul-..til' dk in dl' lucht .lwn'h, I)l' Il'~l'n-
slt;:lIin~ III~H·n dl' kracht di.- van dl' kon-
srrukm- 1111....,.11en d~' »ndra ..,.:[ijl-..~·lichll1l'id
ervan vormen dt' kern van dil \\' ...rk.

Spraakverwarrinq

Drie kunstenaars zoeken hun heil in de
Centrak Biblioteek op hel Ladeuzepleln.
Kurt Wolfs is alleszins één van de meest 10-
kadegerichte kunstenaars up hel parcours,
Zijn bijna monochroom wille gipsen skulp-
turen zijn speetaal gemaakt voor de vhrine-

SlUdenlenprojekten

-

Alle declm:me:r:5 aan Ithaka zijn smdemen, maar niet allemaal volgen zij een hogere kullSlopleiding. Zij die niet aan dat crÎlenum
voldoen maar wch meI een intl'ress.Jnt projekt voor de dag kwamen. werden samengebracht ondt:::r de noemer 'student~nprojekten', die
vuural bedueld was (lm [10k studenten VJn de KU Leuven aan hel kunslJliircuurs te laten deelnemen.

In &.t .,:val verk..-ert Stani Michids" iaal5tcjaarStudent hurgcrHjk ingenieur archilekluur, Zljn projekl lreedl huiten de grenzen van
het Ithakapacctlun. Hij pak! een dertientaltdduon-.elkn aan, die vcrspreid liggen over dl' gehde leu\lens~ hinncnstad. Wilt hij cr
rrOOI!">mee uit z.ll spnkcn. wordl u wel duidelijk wanneer u I()cvallig lelf drinllend IXn moe! bellen in z(l'n sel.

Dat Ithaka n'iet vies is \lan cen stevige punie ptJpul,lÏre kultuur wordt Ix:wcz..-!l met hct videopwjekl van Jilhan de PaUWen PeLer
Lcysen, Zij hermllntt"erden fragmenten uit d..- vV('ra\'onds.>ap ïhe Bnld and lhe BeaU1ilul' ('Mooi ..-nMe'ed\1genlo(15' voor de kennen) en
doorsnijdcn dat 1>t:c:JdmalcriaJ] op ver.;.chiilendt" monitoD meI vooral opgenomen straatintcrviews (lv..,r de lv-serie in kw~-stit" en live:
gcregjslrc::cTde reakties van de IIIl:schouwers, u dus.

Ec!n van de ml't'sl maatsçh~ppt:Jjjk gci!ng ..geerde kunstenaar.; op Ithaka 366 is wellicht Marleen Spksscns. In haar werk geeh zc
kritiek or de schijnheiligheid cn achterbaksheid in de maatschappij. 'Wenn nichl mdne wiUdcht deine' en (... ) zijn Ie lkn in hel
rauscollege.

Sldaan HuNuu hl'lllll!t {:ên van dl' ml't:St Spraakmakende dct:lne:mers Vin Ilhaka Tl' worden, DL'le h~S\llriCUSis niet alleen Icrv~'nt
jager cn dU('Cnl.·tkk \lp de JachtMh\l\l1 maar ('>11klid van A!!alL·v.Hoc hij dic akllvileiten komhin~'en in L"'Cnkumtlinni!ll' l'(je aan dl'
jacht. moel hlijk~n uit zijn [ll"rfOrlllanCt" in hel Ramhergp.lrk, Hl'l R"Sultaal wordl ~-cn nkT allt-d.3ags kunSTwerk met Cl'n niel allrtlaaw;
lema. De ~rl'nl ..n \lan dl' kunSI ..n hol' Ze tc ovt'J""ichrijden_ hhaka, quoi.

(be)

kast e n in de galerij van de biblioteek, Ook
voor de binnentuin en de museumzaal van
de bieb maakte Wolfs werk. In zijn projekt
onderzoekt Wolfs het belang van het lonen
voor een kunstwerk. de tegenstelling tussen
het hermeusme van vele hedendaagse
kunst en hel voor een publiek bestemd zijn
ervan. In de toren toont Antwerpenaar
Dirk Serlippens zijn eigenzinnige erennek-
tuurplannen. Vertrekkend van een vijftal
gekende sites in de belangrijkste universl-
sensteden van het tand, tracht de kunste-
naar gestalte TCgeven aan de onderhuidse
s-feer die dit" lokaties bij hem oproepen.
Stepban Balleux ekspcseert zijn tiental klei-
ne paneeltjes eveneens in de t.adeuzetoren.
Figuratief schilderwerk op kte!n formaat
wordt gewond in kontrast met het over her
algemeen konsepiuee! en abstrakt werk van
de rest van he~dednemersvdd.

Rund perseptie draail de Installatte van
Koen Phlips up tic hoek van het Hnover-
rlcln en de ~ljdt" tnkomststraar. Zijn zltklst
nodigt de f(~ouwc['§ uil nm zich even
vrijwillig Ie laten opsjujtcn. Vanuit de kist is
het ultzlcht beperkt IÎ,t! (~nzichtpunt. De
kunstenaar Ie-ven hierrnbe- een kommentaar
!lij d..-kl,nzichtigheid en oppervlakkigbeid
van sommige toeschouwers dil' welgeren
zich in een kunstwerk te verdiepen. Dlago-
naai er n-genover "p de hoek van hetzelld ..
Henverplein met de Tiensestraat Slaal de
'praatpaal' van Fredertc Derycke. Ook hij
daagt dl' vuorbijilangc['§ uil om akrfet re
parnoperen in het kunstwerk, In de praat-
paal kunt u een boodschap Inspreken. Een
druk op een andere knop laat alle vorige
boodschappen in een babytonische spraak-
verwarring door elkaar horen,

Hoogtepunt

Komen we dan bIJ het Psychologisch
Instituut, waar Nico Dockx en Jean-Marc
srbntc aan de slag gingen. Ntco Doekx pro-.
beert kunstwerk en omgeving zo sterk mo-
gelijk te verenigen. Zijn kunst ('Black Lca- .~
ves Black Swnes') valt nauwelijks op, hel \

gaal om subtiele wijzigingen in de omge-
ving. Alleen geschikt voor de aandechuge
roeschouwers. Even besenerden en subtiel
is de grafische reeks ...an Jean-Marc Sibille.
De vnlgurde van de verschiliende afdrukken
is logisch doordacht en het gehed straalt
een bijna omroerende abstrakre en noodaa-
kelijkc eenvoud uit. Kunst als kinderspel.
met een hll0": dar-kan-ik-ookgehalre.

Aan de overkant van d.. psychol0t:it"-
Iakulteh ve r-ijst de nteuwe Alma I. De nUl(
in aanbouw zijnde !-laril!'e onde-r het stucen-
tenrestaurant lnsplreerde Pablan Luvu-n lOl
lijn absu-akte 'Rulmte-schildcrijcn. D~'
ruwheld van dl- "01gl· ving in kombinatie
met dl' !"','melrische, simpere vortru-n van
d~·l' .. ragl·nllmll· werden d'Kl! dl- kunsu-.
naar in schtldenaal "nl).:Clel. Een laai hoog-
u-punt "r h..1 parcours is Il' zien in dl' Ka-
doekapel. (ichcd in overeenstemming met
de gewijde "m!,e\'ing han,l<l Martha M\lr~an
er haar eigen "Triptych' op. In drie prekst-
glazen panelen zijn bijbelteksten gegraveerd
in verband met het sakrement van de kom-
munie. Op de wanden zijn originele kom-
municpotjcs uit de Amertkaense Congrega-
tcd Church aangebracht. Het kunstwerk
geeft een slille kommentaar bij de vervlak-
king van tredmes en rituelen.

En 7_U koml u weer aan waar u venrok-
ken hent. In uw Ihuisciland Ithaka dat V(lor
de gelegenheid veel weg hedl van l'en Leu-
vens kunslencentrum. Ook nu zal u wel-
Ikht geen antwomd gevonden hebben IIp
dl' vraag wat kun,1 is. Maar u Ull h\lpelijk
minslens enkele kunstwerken gezien heb-
hen die dl' modt..- van d...zw..-rltllcht waard
waren, En ach, wal is kunsl. mI"l ecn eind-
leest in hel StUC in ht"t \'erschit"t?

•

Bart Eeckhout

I::{-t~ 1c(ij~"r
Tiensestraat 118 - Leuven

016/23.70.30
Open van 9 tot 22 u.
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Een jonge kunstenaar aan het woord

"Ik heb geen zin om laler sloelen en
lalels Ie ontwerpen"
et aanwezigheid van Kris Mats,

derdejaarstudent driedimensi-
onele vormgeving in de Akaäe-

mie van Gent, zal niet onopgemerkt
voorbijgaan op lthakil. )66. Zijn pro-
jekt 'Exposure Stretch/Narcose' omvat
een een performance waarvan hij zei!
deel uitmaakt. De kunstenaar zal op
een metalen tafel U9gen in een klein
kamertje in de kelder van liet Aren·
berg;ns,ituul. Over hem heen ligt een
groen operatiekleed. 1\vee amandel-
vormige openingen in het kleed zijn
de enige plaatsen waar liet lichaam
voo,.. de toeschouwer zjclltbaar wordt.
En die toeschouwer wordt nog mUT
getart. Voor zijn ogen ligt een ska/pel
open en bloot. Een ekspliciete ""(Jag
naar interaktie van de waarnemer in
lIer kunstwerk, met ('('11 lugubf're on-
dertoon. Wil' durft de sl«llpe1 opne-
men? En wat voor angsten doorstaat
de kunstenaar» VelOvroeg het hem-
zelf

Kris Maes: -tn een bepaalde vorm duikt
anpt vooneurend weer np in mijn Werk,
maar er is meer. V"ur mij Is het centrale
tema een 50'.r1 van voyeurisme, gebaseerd
np een an}lSt~....voel. Het draait echter vooral
om de spannin!, die In de performance rus-
sen mij en het publiek emsraar. lk zie ht't
zeker niet als een soun reraple waarbij ik
een geestelijke loutering onderga. De met-
verbale kommunikatie van de performance
bestaal in de lichamelijke relatie lussen mij
die dur liKt en de toeschouwer die kijkt. In
de situatie wordt een spanning gekreêerd
up verschillende nfvo's. Komen ze dtchrer.
raken ze me aan. heffen ze he! doek OJlnf
..m..n·'l;o;'de''''-'fId Ier;

sniJden11n h et Kan~e oroces )taal hel om de
akrle dit- er kan zijn. maar er niet is._
Veto: Wannur lind fr )t ....t'rk !}tSlaagd? \'('1".

wachl ~ dt ull{tmt l,ck?
Maes: .H..-I Kaf lOt nog toe altijd een error-
me rust als de knnslanle spanninl<! dtc er
was. omladen werd. Ik kan evenwel nooi!
voorat voorspellen hoe ik rnv zal voelen
achteraf. AlleS draait rond ho;'tauacn-n van
een grens. een ~evnd, Omwllh- van dit'
hlon151ellin}t dua}tt ht't \I·a" "ok dl' rnel
'Exposure StrelchINi'lrc.,st", ..
Veto: Htb jt !JUli prflh!tltlfn meI de 1"<'T,"'.lIIkr·
Irike man;tr l'all kumlltla~n bi) prrfMmaI1Ct$?
Maes: -Het brengt v,,"ral l'en heIeNIel
Irustratic met zirb met'. vIK.ral als ht't werk
de t>cdocling he eh in It' spelen "I" de aktie
van hel publiek. Olwel is hel te direkt en te
duorzichtl~ lOd,1t ze hel snel dour hebben,
"Iwt'] he).:rijJ1t:'nZt' er geen snars van en kan
hel hen verder ,KIk geen lier schelt'n wal er
gebeun. Onlangs voerde ik een pertorman-
Ce "I" in sch'KII met de thel 'The ho)" who
alrnosr kJllt-d hlmsdl runnin~ up and down
Ihe 51alrs'. Hel werk WaSKebaseerd op ~n
Engels krant~nanlkd over o;'enjonKetje dat
aan ó!norexJa nervosa leed en hlerduor de
hele tijd trappen op en afliep, Met enkele
summiere a!lnbUien die de ziekte symboli·
krt'n, Irachue ik deze situatle uit tt' beel·
den. De gelijkenis met de rt'ëk sltuatk was
zeer treffend. Er was namelijk niemand dk
ingra:p en dil proces van zeJideslruktÎe
deed slOl"pt'n. Hel eniKe \Voltze zeiden was
dat ik er slecht uit7.ag._

Lies

Veto:)t ptrformal1{ts zijn blijkbaar vaak cp dt
maalschapplï btlrckktn,
Maes: _Het is geen vaSI venrekl"um. MCo;'st·
al denk ik er nie! Ie lang uVo;'rnol en vt'ran'
den er nog zt'lden kts aan hel IK'rsJlHmko;"
lijke kllnk'l"t. In hel Kt'val van ht't werk "I"
Ilhaka is hel event'en~ vrij intuïtief ont·
staan. '\'aarom de "I'lt,:nin}ten juist "I" dk
plaatSen in h"t d,lt'k zijn uitgt"Snt'do;'n, hel'>

ik me nooit eksplidet afgevraagd. De slaap
is net als de lies één van de meest kwetsba-
re punten op hel lichaam, meer nler. De
skalpel. het sjirurgisch apparaat bij uitstek,
ligt naast mij en prikkelt he! wtlsvermogen
van de toeschouwer.s
Veto: Waar haal jt als jon!Jt kun.Jltnaar mstu-
rene I'andaan? Een fakror dit b/ï wltn Itlttspull
is 100hon!Jtrwijftld d~ trmd!Jl1lOtIr.'1htid
Maes: .Men heeft steeds bepaalde werken
gezien en bestudeerd. Mt:n kan daar niet
onderuit. Maar In mijn omgeving zijn er
nlel ecfu vuur de hand liggende voorbeef-
den die duidclijk inspelen or>de laalste
trends. Er wordt up school aan de student
een vrije keuze gdalt'n welke etssinnoes hij
wil beoefen, Zowel schilderen, skulptuur i1h
performances zijn t'Ie)(t'Staan .•

aan ander ....marginale kunst. zoals zenver-
mlnklng. tatoo's aan de binnenkant van het
lichaam, vingers <Ilsnijdt'n enzovoort, wordt
ruime aandacht besteed. Het gaal om een
kunst waarbij elke vorm van verbale kom-
munikatie nmoerelkend geacht wordt zodar
je volledig op hel fYSische bent aartgewe-
zen.»

.Zt:l1 ben ik van mening dat je d"T!-(eJlJ'
ke trends niet in exrremls ma~ doortrek-
ken, Hel !o(aal}to;'W~KJnte ver, Er wordt te
wdnl~ de vraag gt'Sleld waarom jo;'iemand
met zelfverminking wil konfnmteren , AI).:e.
me.:n beschouwd wordt er op dil moment
"innen het medium van pertormance de
(re)akti ... van hel publiek zelden bevraagd.
In mijn vol).:end werk 7.1U ik ~raag ht't al-
oude u-ma van dl' Ikld,' wilkn aansnijden,

Veto: .ls 'dritdimtnsumelt wrm!JtVÏn!J' !Jtrichl
ap kunsl af blijft het tin 100!JtpaSltrichtil1!J?
Ma~s: _Men heeft de mut(dljkheld te kle·
len tuSkn beidt', Vooral de nl"lie die je in
het derde en vierde jaar kan maken Is van
belang, Als je hijvoorbeeld de richting 'mul·
timedia' wil vnl!!t:n. tlC'land je wellicht eer·
der in de meer HIt'}tt'l"aste Sl:'kwf. Zt:l1 heh
ik w!;'lnit: Zin om l.ller stoden en talels tt'
ontwt'rpen. Het probleem hij tut:)(t'paste
kunSlen is dal ho;'t nit't altijd t'ven makkelijk
is ('m een "nderscheid Ie mak ..n tussen het
lunktillnelt' t'n ho;'IanlSlicke karaklo;'r van
een werk, Zo ~vindt mude als kunstuitin).:
zich "I" deze va).:..-).:rens met het IIlCj.:epaslt'.
In kunslruhrieken \',1n En}tl'ISt, trt'ndj.:,'\'Ut'.
li).:etijdschriht'n 10als 'Fan" ,'n 'Idea' wor·
den dt'r).:elijkl:' kuns!\'ormt'n, dk no~ sh'ed~
in do;'scholduw \',1n d.. ll'l','naamd,' t'chtt·
kunslwerdd Slaan, SI,'rk ~,'pr"mIK". Ook
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(/(11(1 Kn's/(If Bratktlárt)

Gewoon als reaktie lego;'n al.d,1t ekstremis·
me.·
Veto: Biedt ttn pnfornTan« !Jtn0l5 mO!Jellïkht,
den om dar soort IimQ 's aall It pakktn?
Maes: .Velen beschouwen het als passe,
Htt zit t)(,k vullcdig vcrankerd in dc happt:.
ningsleer die in dt' jart'n zestig en zevenlig
dt' hele kunstwereld op lijn kol" lette. Toen
was hel inderdaad in urn kunst].(1 dicht
m()~elljk bij de mensen te brl.'njo(t:n in de
hlKlp dal ze evenlueel t:r hun deel in luu'
den hijdrago;'n door iels aan et'n werk te
verandt'ft'n ui In, In mijn alledaa~se urn·
~an~ mei menSt'n orudek ik v'Klndurend
hlle nppervlakkijo( Unle kommunikatie soms
i~, Onk vde kunsi zit in een ~elijkaardi~,'
impasso;'. Zo is hel VINlr mij zet'r Ilt'lan}trijk
nm m"l pert"rm,1nc~ t'o;'n vt'rdere inlerak·
tÎt' mt"t de Itlt:'sch"uwer op }tan}t It.' hrt·n).:t'n,
Ik j.:,,",IK.1nit'1 in ']",1n pour ]',1n', in pun' t'S·

terlek. Hiermee bedoel ik niet dat ik enkel
maatschappelijk geëngageerd werk wil ma-
ken. Het ligt niet in mijn bedoeling om de
moraalridder uil 10;'hangen, of een bood-
schap Ie verkondigen, De essennc van elk
kunstwerk bt'staat voor mij uit het knmrnu-
nikatie! aspe"'; dat het in zich dra,1jo(1.~

Abramovlc
<.vete: H~ sla Jl. /e~nm't' dt kunuwereld? Denk:

)t al na "''r' war tT'na jt ('plt'idin!Jlt !JtMUrrn
Slaal? s.."lmi!JrI'all; J;('lJ..tfJa's tijn a/l'fI/(ir />(.

~lfJmtl :irh In 11'""."ktn in hrl !Jaltnjtllnrmil.
Maes: .Ik wil }tt'\V'Km mijn welk maken.
H"I doel l'f niet hit:' ol het in o;'t'n ).:alt'rij ot
muscum u- zien is. VINIfmijn eindw e rk wil
ik in een station zuren. Als ik up l, ...-k 7"U

~aan naar een }takrij, vindt ik ht'1 v'Klral
he!an).:rijk wie er komt kljken en waarom.
Ht't i~ IK'" niet Zll evident urn via galerijo;'n
lil musea een )(rIK't publiek tt: bereiken. ze-
ker wal jll'rlormance-s benen. Een mooie
illustratlc van deze suuane vormt het werk
van Marlna Abramovtc. Zuals ve]en werd
,Kik zij d'K'r de vt'l7.adi).:ing aan pertorman.
(t'~ gedwongen een andere richt!n).: in tr
staan. \V"U ze n"Jo:puhlieko;' aandacht ).:·el'\Î'
den. Z" vcrplaatste lt' haar pertonnences
naar hel Io;',)ter,_
Veto: Vind jt htl belan!Jflïk om dal te nemen
aan ~ntmrnltn toa/~ llhaka er Uil is?
Maes: -Ja. omdat het zeer interessant is
om jt' hIIK'! It' stelten aan een ruim publiek
huiten dl' strikte kuntekst van een galerij tlf\
museum, Ik vind hel idee van konfrontatie
nog altijd een sterk konsept. VOC1T,11omdat
velen van het publick dal hier berelkr wordt
nurmaal ~e'l.len nauwelijks met hedendaag-
se kunst in aanr.lkin}t kome-n.»
veto: Vind ~ dal nu 1IItl las"!J om Ol.,r}t t!!Jtn
.....,rk ft m(ltltl! prattn?
Maes: «Hl'! is jo(fOtl'ndeds een bewuste
kt'ut" dit: dke kunsteneer VIK)r7khzo:lf
rnoet rnaken. Sommi).:en vinden het moei-
lij". anderen n'MtdZi1k..-lijk_Een verklarin}t
J...anverhelderend zijn voor de toeschouwer.
maar dan 113nj.:1hl't n,,~ steeds al ol d....
kunvu-naar ho;'In,j(ji}t Vindt. Een lil"s"li~ch
'haat .. ' een \'.'('.rt'I'I'1 kan Inderdaad n:n
rith!in).: ":<'\'l'n bij d,' Inlerprt'latr ....van ht'1
werk. !\"Jtuurli," I..,~taal hl" ~t'\'aar dal men"
ht'1 er nadien "I' betrekl en her eerder lip
evn Sh'rt:ndl" manier de interpft"tat!t- Stuurt.
Konst:ptudt' jeuusu-naars hebben vaak de
nt'Î).:in~ ~ro{1t~t: k"nstruklÎt'~ rond hun Werk
"I" te trekken zodal de ei~enJijke essemn-
ervan vtlllt'di~ aan de toeschouwer 0",'

snapt. In mijn ,'i}tt'n Werk, zoek ik naar vvn
dlrekte vorm van kommunikatie. Om c!kt·
kontradiktit: tt' vermijden vindt ik het du~
zeer 1lt'lan~rijk de kommunikatie ook reclu
sueeks met het publiek gaande It' houden •
Velo: Htb jt" dan ook !Jtrn prob/tn1tT1mtt
dal in dt huidi!Jt artiJli~kr ktmukst htt pralen
(l1\"'r kUIISIttn ZD~/an!JrijkL rol S~tll?
Maes: .Toch wel. Dit fml"licttn t~vt:ns h ..t
gevaar dal ' .....n kunslwt'rk kncr!ijk dood
gepraat wordt. Ht't heelt een ver5likkt'nde
werkin" tip het werk en de produktie van
dt· kunstenaar zdt. Bij de met:r klassit'ke
vl.rmen van kunsi lnaj§ schildert'n en
beeldhouwen kan het lt'er slt,rend zijn
v.~,r de kunSlena.lr dat m..-n er sleeds ielS
"vt'r wil 1e~t:n ol schrijvt'n, Er worden
soms bijna tcnt'l(lnstt"llin}to;'n "ver kunstkri·
tlek "Jl).:t:lt't. Mt'n ma).: deze twee wo:reldt'n
niel tc lt:cr mei elkaar Vt'rmt'n}ten "pdal de
t'n,' hlnnen het Ilt'staandt' discours niet do;'
plaats \'an dt' ando:rt: in }tt'dran}t t>rt'n!<t. De
id..-ak \'erhoudin}t zou zijn dal Zo;'Jlarilllt'1
mei d"aar lopen, maar ,.j(jra Zt' elka.lr
kruisl'n I'K'PI j.:,').:ari1ndet'rd jllut a!.-

Stefan Hubtr
Bart Eeckhout
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,The Boerenzonen op Speed komen aan hun trekken

"Nog een sians dat er beesten ziin"

ee suksesstory van vier eenvou-
dige JOIJgens uil het Leuvense,
zo kali het verhaat van Tilt!

Boerenzonen op Speed hel best be-
sel/reven worden, Hun single 'Vlieg-
tuig (ik ga 11 komen halen)' - triphap
op ziju Korbeek-Lo's- teistert alle
radiostations. Na de Joepie. de Kwik
en de Flair vertelden ze hun verhaat
aan Veto. 01'l'r Bosniii. vrouwen en
Nonkel Bob, en over lurn plaatje
'Vliegtuig', Waan'DI' "et artwork
merkwaardiq gelIDeg e"ige konseptue-
Ie overeenkomsten vertoont met de
hoesjes val! iemand als ûana winner:

Rikke ~~1l3ar. 1<11110:,,[' 'Vli ....:Hli~T _Maar
DanJ winner. da'c r-e-n vru-ndin van ons.
he. WIJ hdl[l.:11 d"7dtd,' platenfirma Sem
Goud, lil daar ""t.. en G,,,,..j Shape. die tw·
IJa~ ~<·Sl"pl1ijn. Yavnunc kenru-n WIJ "uk,.
Vt'IO: 1:11dl,' r1i/1,'//(irtlhl :irl ,ullic \(\'/ :111,'/1~
Rikkt,: .'Vlil'~llIl~' ,,,'1. ja Wij kenden
-Din .. Rl'l"rd~', omdat ons moeoer een
flIJJIJ~ had ~,'I-."chl VJn Go,O{jShallt:, 'Take
my LOVl': Wij tll'btlt'n <Inl.' derrio "p~,'SIU'
urd. en I" wilde-n dal dird,1 uitbrenge-n.
Maar "Ig.'nlijl.. ~I~kn wij een heel ~lul.. har-

dt'r, 'I Is ht'l l'nige nummer dal we lO heh-
ben,.
Veto: Ik naam Tlrr &:>rr.',,<,mrn (lP Spud dMI
(10k radrr dm~n aan 1k(<J/(m A~(l(ialll}'-Irr-

Slandm
Ben: .0.:11 lijn m':lll:n VJn on\, Wc lijn mt:l
die mannt'n mee op lo,:rne:e ~.:g.1illl.•

Bakkes

Rikkl': .Dl' lh-a\lil' Boy' uI'l'n dal llKh
"uk, Dil' Iwn \ingll'1>liJn ""I-. r,'dl'iijk ru~lig,
maM dan li\'.' - ,]lang'- ,'dul' hardcore,
Dal ~an allemaal \'andaa~ Ul' uag. En "aar
hl'l l'i~l'[]lijk "m urilili1. mei van dk hardl'
):ilaMffiulic:1-.kunl gl' nil'l ,'l\'n~l l'r"lI'U'n
I'l'r~i.,rt'n
U("11I/ang): "Ml'l /,.'n nUll1ll1l'r,u,lIl Iq:'
).!,'n ''', dil' ga\l 1IIe:1lijn Iwpdl' \!,'m, I:n
dan d"l'! )!l' , •. tolJlnl'n. hl' Ikt marchl'l'fl
Il').!l·nl..." .. rdl): nkl mn'r "rtl ol' .TIl podium
rl,H Il' ).!aan. U" I"ng Uil 11'"l'I-..'n. l'n hl'l
varh'n uil I.' han~l'n,
Rikke: ~In ht'l ",\(Irl'r,'gramma I all Ikt-
gi.ln A,>o\.l.J.hl}hdlt ...n 'H' ual !-!' rrn!>c~rd
Hard ~I'd.'n, h.nun, l'n "I' Jl' duur /l-U,
n,,~ harJ.'r dan Hl'iglall/'"",alil} G...'n
,'nl-.l·)l-r~al..ll"
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Veto: Julh-t hl.'bbm ook ten nummer 'Zuipm
trenen smoren paepttt',
Ben: e ". .. En oep aa bakkes toeken". Inder-
daad, Da's dl' goere raad die wij geven aan
de jeugd. Luisren nier naaf uw vake. luis-
u-rt niet naar uw moeke. 'I Is ne rneezlngcr
.... k nall.lurlijk .•
Rikke: -Amblance, St'W(MIll.Daar is ht't
ons urn te doen"Wdltlobbiet\ i-I Wil optre-
dcns gedaan. IVI'k>cna.,.nnu ongeveer an-
derhall jaar, We hebben nog geen enkel op-
treden gedaan dal 'I geen ambiance was.e
Ben: .We zijn naar Bosnie geweest nuk,
W._-Zijn daar gaan optreden. Alles geven. ton
Jo:l"vaarlijksoms, hè, lussen dit' manncn.»
Veto: W"5 dal ''O(Ir dr blQulI'hrlmm?
Ben: ·G._-kunt dal niet zien, dil' mennen
hadden hun helm nier op als ze uhNinJo:e:n,
Maar uok de mensen van glnder zijn g"ku-
men.,
Rikke: .W._-zong.'n ).:roll'ud,'cls in ht'l Nl"
derlands. maar Wl' hadden ectu wel h~l gt·-
,0..1dal 1" "n~ b",~rt'pt'n, Snm mige stukken
hebbe-n In' wel vertaald .•
Ben: .•w.. hl"hl...n t't'n numml'r, 'vt'! Iq:t'n
\'0;'1', en dan ling ..n wij 'Sl..in on my skin',
ol Z"i.'IS,-
TIpper (drums): -Maar 'Onz" pil is dood',
l'en cover van Tom Wailç~ 'I li"pe 1)1.11J
Don'l Fall in Love with You', dal glng gin-
dl'r loch nier.»
Rikke: ..Dal vonden we loch wal I'_-kru,.
Ben: ..Dan hebhc!n wt' gezegd, 'I love you
St' much', En 'no !utur._-', j.wen ,oc:komsl..
Rikke: .Dal vunden 7t:: hl'd grarrig. Dl'n
B~n zei in zijn inlt'iding: ·Wl' have a "ery
hig pmhlem in Bl'I.:ium, Thl'rl' is nu work
lor e,''_-ryh"d~',· Dt' m._-ns._-nmlll'Slen daar
Itk.h kusldijk mee: lachen.~
8en: .[1-.had d<ll nawurlijl-. nicl d..or. [k
hO;'nmd ,'an dl' slim~l~n, ht. Maar h~1 is
daar in Bu~nii-' ,...cl dl' mt>cÎlt' Echie (ow-

tm}'srijl. A[ dil' d<1rpk.,s zijn l..al'lIlgl'~lh()ll'n,
alkm<l;J1 mannen rIll'l gl'Wl'(l'l1 Echl ~lI1g~-
tu"flijk. [)l' difl):cn zijn daar edll nkl l)(1r-
maal. lt, dal'hlen rlilluurtijk l1l'cl dl' lijd dal
l'r wapcn> in onn' gilaarki~ll'n l..lll'n. Wl'
h.'ht"-'n dil·1t'k~r lil'n kccr IlWl'ICIl"I .....n-
d(> ...n."
Rikke: .We zijn daar on7<' smgk ga,1n
\'''I1r~lcllt-n D...plalt'nlirrna had dk rond):."
\lUurd naar alt.' f'<'~,maar d'f i~ nlt'mand
).:.-J"orlwn.En.' van dl' gat.·1. D'l'{ i, it-mand
).:d,,"rl\,'n lan h"1 Ilt-Iang \all Limhur!o! W"
']..,,,rl'n l'{hl hn" ~",:d in Lim"ur~, IH' '\('-
Il'n ni"1 ho~: dal ]..,IIml_
Velt): ~II,JI,~ (lt/({\('l h.-r(1 rulII,· ,'"dutl"",n .1l

([OIOKristof Braekrlrirr)

v.--elHI!V!9 ornhrlsd_ Jullit ,ijn 'Keintig ',tip ge-
werst, en rikt' l'Vtt'k is er wrl wtrr cm tI/tu\W
mix op 'Krapuul di Lux', Kassa?
Ben: ~Wij krijgen daar niks WIm, Wij zijn
gewoon al heel konrem dal dil' mannen die
dingen wilten mesen.,
Rlk ke: .Nngma<lls, wij doen hel niet VIMlr
hel gdd, lVij doen hel vuur dl' vrouwen.
Wij zijn Inch al niet vä'n 'dc!.tèIillons,._-n, Gij
lier er nu nc schon ...jnngt'n UIl, maar lVij
hebbe-n ahijd grote prnhll'men gehad rnet
grielen btnnendoen.,
veto: Hebbr" Thr Boerentonen "rog vrrdrrr
plan"rn,'
Rikke: -Jaja. wam de- platenflrma is ()n~e'
ItM,llijkernoestesr. We he-bben echt god._-
pers gehad. hé, Radio en l..revrste. De Panu-
rama. de Flair. volgende week Jot'flît. Ne
1010 in dl' Kwik "uk, tussen dl' hlul., wij-
ven. A[k kranten. Gazel van Antwerpen.
Hel Nieuwsblad. En nu de Vl'IO,W.' zIjn d'r
elgc-nlijk zei! ook war van vcrschoren. en
"ok heel koment. natuurlijk. 'I Is allemaal
Ot-):onn ..n mvt G""d Shapc na Il' doen. t.kl
die kosrumckes IIfl dl" hoes en 10. Maar di.'
zijn onderrussen ook al ):l'SIOPt.Nu hebben
The Bucr .. nzunen vrij spd.~
Ben: .G .. mO"1 dal '_-'_-n~ln't '>tl_':houden.
Hebt ).:l'dal ..olt al eens gezlen. een urure-
d...n van Good Share? Een trein gillende
vrouwen voor uw ogen, Di.- mannen docn
ze binnen, zenne,.
Rikke: .23 maart doen wij ccn oplreden
in den A1balros, Nonkl'l Bob ga.11ook ko,
men optredt:n. Hij doel mik mee op onze
volgende cd, Hij hl'dll'en spt'daal nummer
V00r (lns gekomponecrd, OVl'r hot-ren ~
Veto: Hoe :ij" Jullir 111 kOll/akt !Jekomrn inrI
Nonkrl Bob?
B('n: >·Tddunefen, hé jons.~
Veto: Waarl'm kil':e!' JullJt N(lnkl!! BflI>?
Ben: .Nonkel Boh is altijd n._-grol ..n held
gewel'sl van ons, En dil' h.'.:h de Rolling
Sh't1l'S nOb !:c'tnlcrvil'wd. N,...nt:'chlt' rllckt:'r"
Rikkc: diij i~dl'n cni):.'n OUI\'(' Vlaamq'
r"tkt'r dall'f i~,~
Veto: L/I 1\'all Hl'ylrll dali. de l...r-/>(lrrl'lJ~"..,")
Ben: .Ptf, ,illd~ dal ik dit· )o;~zk" hl'h tIP
VT4 Got'd, z._-man. Go.. d •
Rikke: ..""tmkt'1 Bob is ,>t,k \(0'\,1\lUWt'f dan
I"an Ht')'kn. En \Vl' mikkt'1l ml'l hl'nJ ,~,]..,
op .... n hl'd hrt' ..d fluhlit'k. AI~d,' dl'rdl'
kt'llijd m......d ....1. i~ dal ill1Jjdh ...,t inrat'\-
\ant.~
Veto: Julti.- mikl-...n du, ""I-. "r dt" dj I~ill
,'udt'n' vn'uw ..n?
Rikke: ..Dal i~ nillUurJ'j]..,n'n hn'J inr"Il'"

sant probleem. Een van vijfenzeslig? AJs 'I
moei. dan moel 'I hel. ..
vero: Mer 1O-1t lcudrnjullir n~ wet willm sa,
ml'nWrrKm?
Ttp per: ~uJio 1~ll'sias, Dl' Jull's!.
Ben: .MfJ Barbare uex ZOl! ik wel graa):
een ducijo willen do .. n. Barbara Dex lijkl
mij eet» de ideale vmuw.»
Rikke:<.We hebben l'en nummer 'Ik hem
I.l' gl'ire: glle gKSchapt:'n', en dar gaat daar-
over. Dal is den-Ben zijne smaak, Ik rer-
~I~'nlijk 70U waS:~ II'ISmet Mt>1e:urh..ad
tuc. 11I'dr)doe-n. ,'1.1,'1 de Lernmv, Ok I~on-
lan)!.; .MI]..,<11\'ijlri~ jaar ~..word .. n. Maar ja,
Wt' hebben ~ml.·"I~l'n muziek. Nonke-l Boh
hebben w e- nu al. en vcrde-r zouden w._-
I..eh nu-t willen gaan,~

_Wt' lijn "r den IV~t'Wl't'SI t~Ik. hé.
Hctu g'on~ ):ellen "I' den ROB? M<;,IIIns
nummer 'Vd ll')o;l'nv..l' Onz.' "isk up h'_-l
vrouwdijk lichaam, Vrou\\ e-n,):l' moer dal
respekteren. maar ~t' m'M.gl daar ,~,I-. nu-t
in ovcrdrljvcn. Liefde ISwel ~,It'd, rnaa r ge
1Il"'" ~~Ik "".-I h').:l'n vel" hd:>h ..n. wam dl
dat uitpraten. da's niks voor ons. Zo van
"Wa bedoelde daar nu mee?" en Ztl_.,
RIkkl": .M.1ar e:igt'ntijk hebben we daar
nlet zowel ~rvarin): mee. Lelijk. hé. onze
11a~sisll1l'dl l'en spkl'1 lussen zijn land ..n
dat ge 'I niet kunt geloven.»

Bamba

Ben: -Maer gij zijt ook nier van dl' term-
Sl..n, lennt .•
Rikke: -Bah neen. ik heb dikke nppen. en
daar slaan dan nog dikwijls van die blazen
op. Maar gij hebt rimpels, Be-n. Ziel dal al.
on):d'M,Oijk. Ge moel u dal voorstellen. 't Is
(('t'SI. 'I is nen bamba, ge lacht daar eens
vriendelijk naar en dit· is w'_-~,.
Ben: .Nog .:._-nsjans dal I'YI'be ..sten heb-
ben.»

Veto: Wal gaa" jullit peedr! doen (lP lrhaka"
Rikke: .W" hebben een lamasrlsch plan.
maar we hebben '! I\'t:! zdf niet bedacht.
onze Anl\\'l'rpw kozijn Turn rnv h..dl dal
gedaan. Dil' van dEUS._
Ben: .Echll',·n turntneus id""C',Wc spelen
allemanl "r tweehonderd meter van elkaar.
Als )!l' "'H.rhij mij t'~)PI, huof! ):l' mij zin-
)!t'n, en verder niks. Een b..t:'1j.·vcrd ..r staat
den drummer. n,,~ verder dl' ).:iIJtisll'n dan
dl' basstsr. Op een andere plaats hOOf! !-!"
dan d,' volh-digc mix. Dil' wordr dan live
uitgezonden "I' Sc"rpi" e-n samen met vt-
dl'O'~ (lfl inlt'fnt'l. Dal is kun~T. ht-,~
Rikke: _Gewoon {)mda1 ge 'I nil'l snapr.
Geniaal van dl'n Tommy .•
Ben: _Dt'n Tom Barman, da's de Z(IOnvan
dl' 7US van uns moedt'r. Zijn ffiUt'der is ge-
lrouwd ml'] l'ne van de villawijk~n van
Annv~rpcn, t:n dil' van (>nS mCI nen blle-
renml'ns van in de bUUT1. Dal is ahijd olm,
braS gl'wel'SI, "mdal dil' a[lijd mei ons aan'l
lachl'n w~rcn. Dil' kuml'n uil Brasschaal.
t'n als dil' dan Jrknml'n is dat van: -allt'z,
schullIl inl-telicht.« On~ mUl'der wurdl daar
razend v.J.n."
Rikke: .Waar dal,k (lok wel kwaad ,'"or
bl'n, i~ d.ll vnll'gt'r "I' dl' !amilieit'e~IL'n d._-n
Ttlmm} atrijd per ~ehij Je grolt' lllcns._-n
m(1e~1ga.:rn ,illl·n. Z" "an. 'ik hen hil'r d.,
!rIan' "
8t'n: .aaar rot (erme }!(I,'rr'mhecl) Dolmo ..!
lO(h I-.unnt'n, h':' m,lI1nt'n?~

Waarna Tht' 1l"..rl'nzolll'1I "[1 Sflt't'd
hl'l Vl'lltll'am 01':1drogl' dri.'-nuJ~ijfl'n; I'l'r'
\Iol'ge:n up dt· biJjantaf .. t.

Krislof Braekelcire
Joris JansSens

Th,' 8"0,·//:<'11,'11 ,'1' ~I',yd l-r,·lol In d,' Alb.llr,'_
,'f :<110.1.1,'12 J m,I.1r1 S,'nkd &'}! :ala (l(>k
:1)11 ( ..,J, "I' llh<1k.1 J(,(J :ull.-n :.- t.-::lm :iJli.
nJJ.1t h,...• It JI'~41111'1..,hl_<l('\WICII
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Lisst '96

Sneeuw" spelen

eon9t! week ging Sportrnad's
laatste aktiviteit van dit aka-
demiejaar door: het Leuvens

tnternationael Studenten Sport Tor-
"ooi, oftewel liet Lisst. Ongeveer vier-
honderd sporters uit heet Europa ver-
zamelden in Leuven om overdag te
sporten en 's nachts te feesten.

Wie in he! Sportkut ~CWCdl is. zal het wel
gemerkt hebben. vaak was cr geen Neder-
lands IC:horen. wel Engels. Frans, Spaans ol
nug een andere taal. en In sponhal De
Nayer was er ongewoon veel drukte. Er~
waren voer voctbal. volleybal en baskeibal
achtendertjg ploegen neergestreken uit
Spanje (5.ania, BarttJona en Girona). Por-
tupi\ IPono en UsQboril. Polen tKrakow
en Katowicc). Hongarije (Boedapest en Za-
lacgcf5zc8J. Tsjechië fPr.ilag). Frankrijk
\Surbunne). Duinland (Dusseldorf), Roe-
menië \CluJ·Napuo) en Leuven. 'twee
TUrkse ploegen (Galatasaray en tnstanbuh
moesten noodgedwongen thuis blijven
omdat ze hun visum niet tijdig kregen.

Voor de dertiende keer ging het usn
nu al dIM.r, en stilaan wordt het één de
~ro,I1Ste untversnetre studentensporttor-
ncoten In heel Europa. Tussen zaterdagmld-
dalo:en maandagavond kwamen alle deel-
nemers aan in Leuven. en na de 0flenin~-
show kon lip dinsdagocheend het sponkve

1/..,(' /)uk IkTnDrdJ
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pese rivier.

Zaken

Ook het VRG deed hel I(IICd. Hun deel-
neme in de hcrenkumpetlüe elndlgde- met
een tweede plaats. de finale werd verloren
mCI nrpre )-2 tegen Apollocn. Bij de vrou-
wen kwam naast Aplllll~m Pl'da~o~ie uit
als Leuvense ploeg. Apolkmn had gcvn pro·
blemcn om in dl' lInale mei )-0 te winnen

• I(ruiswoord

~
Horlzontaal- I Llmhurgw gemeente 2 Stul - Lckkcrnij 3 Japans bordspel - Griekse
~I>din - tnsekr 4 Get....uw met edukaueve waarde - ZOIlJo:dier5 Llchaamsdeel - BI:'-
wonderaar 6 ZIM~dkr - Plaats in Antwerpen 7 Dwarsmast - Zuilvoet 8 weide in hcl
h'M,~ellcrl(le - Bijlx-Is..· vrouw - Zan~nlMI\ 9 voedlngsmlddel c-. Griczdi~ 10 Mishagcn,
leSl"nzin opwekken. "-
Vertikaal- I Tijdmaat _ WapenkoninS 2 PCrslMIIlvan rang en stand - Olschuon
} Kluftenbreker - Tijdmaat - tnsekr 4 Drukte - Pers. vnw. 5 VoSc1 - Spt'el!uis 6 Sne-
~ri~ - Mansnaam 7 DienJc - Opvallend 8 Europeaan - Ontkenning - Bevel 9 Ken-
leken op Belglsche vliegtuigen - Meisjesnaam 10 Kledingstuk voor vrouwen - Euro-

•DOQr Filip De KeukelH~

gedeeke V;Jn start gaan. vooral hij de "'I~I-
balkomperhle ernsumd er no!(al wat kom-
motie: 's maandags was het immers toeSin-
nen te sneeuwen. en 'S andl'rcndaass lag
het kunstveld van hel SponkU\ er Ici1t'lijk
onbespeelbaar hij. NIMtdlwcrlcg dus. en
samen ml·t enkele coaches werd er besllst
toch ,.. spelen. Het !(e"'ols hiervan was dat
hel voetbalturnooi weliswaar dtMlfjo;lni(,
maar feitelijk herleid werd \111glijden en
schuiven op een ijsbaan en af en IOC trach-
ten een bal goed te raken. Van deze 'spor-
tieve devaluatie' konden v(Joral de cosr-
Europc-se teams profiteren, die gewoon zijn
in deze tijd "Vanhet Jaar In zulke emsten-
digheden te spelen. De poelewed5lrljden dit jaar staken zowel de mannen- als vrou-
duurden tot woensdagavond. en naderhand wenploeg nogal wal uil boven hun konkut-
bleken Kral<lIw, Praag en het verrassende renue. Zeker d~ldeL.bvezlgheid van h ..tnf·,. " ~
eceo de-best.t: ploegen te-dJn. dië2!OiJde~fKht' KO(;ice, voilgfaar nIpt tweede
uitmaken wit: zou winnen. Als goede vter- bij de vrouwen en ongenaakbaar winnaar
de ginjt IM.kLeuvens efgen Politikaleam bij de mannen. hadden de sponkol1ers geen
naar de halve finales. Nadat op donderdag al te grote problemen om hun wednrljdt'n
dl:' finalt-s gespet.'ld waren. mocht Portn de te winnen.
overwinning vieren. xrakow (",orig j,l",r
derde] werd tweede na }-2 verlies In een
vreselijk spannende wedstrijd. en In de
Iroosting verhwu- Pullrlka rnet een IC zware
8·0 van Praal-(. dat op voorhand door velen
als winnaar werd getipt.

volleybal en baskt'! ~injo;cn In zaten
dl"-'f, en hadden dus jo;lXnlast van dl'
sneeuw, Voilt')'oal is stilaan een tradltlonclt:
Ap<.lIIn<lfldan~l'Ic~t"nhcid gcwurdcn. en ,,,,k
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van Praag.. en pedagugie werd Vijfde.
BIJ her baskel"al stonden de zaken er

anders voer. In het tornoot voor mannen
kwam ApolJoun niet eens voor, wtna en
Ponulaca hadden er zich via de IFB's ge-
plaatst maar bleken tijdens ht'! USS! niet
sterk s~n0l:l: urn IMlk tmernauonaat ie kun-
nen skoren. Wina kun de eer no~ redden
dom vijlde Ie werden. maar Ponulaca
moest levreden zijn mei ..en negende en
laatste plaats. De winnaar van de mannen-
kompt"tllie was he! Spaanse Girona. dol! hct
Hlln~al"Sl' Zalat:!(crszejo: veT'5loes met 95-62.
Bij dl' vrouwen was Apt.U(~IIl dan WITr wel
van de pa rtj]. Nt:1 zoals twee jaar st:kdcn
waren AI'"IJ,"m en LUK dl' Leuvense ve-rte-
~"nw,,(lrdi!-!l"rs, Afl'}II'"ln won toen en LBK
werd vljldv. Nu prestec-rden do:'Leuvense
1,10t'!-:enn,,~ beter. Af'ul)non won weef. en
LBK werd zdh derde in een kurnperitie
met veer ploegen dit' op een gelfjk nivo
speelden. In dl' finale won hel Sponkot van
Praag me! 83-53, terwijl LBK in de troos-
ting Girona versloeg met 39-31.

Pint

Donderdagavond waren alle winnaars
gekend, alle wedstrijden waren gespeeld.
en dus was her tijd voor een Ieestelljke af-
sluiting. In Alma 3 ging het jaarlijkSe' eind-
banket door: beier voedset dan door de
....eek, 1:'0 hopen meer sfeer. Elk jaar begint
dele maaltijd min of meer rustig, maar
naarmale he! uur van de prijsuitreiking
dichterbij komt. evolueert ze meer naar een
grote zangwedstrijd waarin elke plol:'g op
zijn beurt zich om ter luidst doe-I gelden.
N"jo;in Alma werden dan de prijzen uilgc·
decld in een korte seremonle. dil' onmid-
dellijk ).;l"voISdwerd door de Usst-td in de
waalberg. Daar vond dan het echte einde
plaats van het usst: de regenstanders van
enkele uren tevoren werden vrienden rus-
sen [lil! en pint en redereen wilde van zijn
laaislo:' cksploo, ook meteen de beste maken.

En wanneer die- dan dndclijk gedaan
was, kon ied.::rcen 1erUR~dan stapen om al-
k upgd"pen achiersrand in \I;' halen in C:-l:n
IJn~e wint .. r~laap 1<Il\"ul!-:<'ndjaar. z..llde
tijd. zelfde plaats. ~

Koen verhevden

13
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DELUXE ENCYCLOPEDIC INTERNATIONAL EDITION
Heotly 2000 pogIS 14me. I.DIJ ofulral: I'humb MI. HA (oIot, .usrr.ss &
(ompulff &Wal gIassory. Spe/Img quofvtiom ,
didionoty. AA essentioladdition /0 lltIy ~ Of "fflc,. 990
1996rDITION NU

f' 10.000
COMPUTERBOEKEN-

De CentroJe Boekhandel is in aonfocbf! Het complete mogozijn worrJr li;cJeJijk ~'$1. ShowmodeIJen,
8-keus en duizenden boeken \100( Idlopriizen ingekocht en dat bepaalt de -weggeefprijs De nieuwste

boeken, licht beschcxljocJ of ved:leurd, soms nog ;n cIe originele verpakking.
En de prijzen? Niet te gelOven, we ruimen alles op voor een fractie van de

oorspronkelijke prijs,

"'lP W_.'''',,"._'' OIlL~p
• j WOIdIe:hi..Ml. ... dangrrÜ r=v

DIT MAG
U NIET

MISSEN!!!

UNIEK:
4.000M2
BOEKEN·
FESTIJN

BRABANTHAL
LEUVEN

",

'Oe Centrale Boekhandel' bws in Americo ond Englond scientijic books 'per
kilo'. We give thousonds of mognificont textbooks, monuols, ctlcsses,

relerenee- ond studyguides, a 'second life'. A new world wil! reveol itself 10you.

BUILD UP rOUR OWN LlBRARY.
HUGE SAVINGS!

DISCOUNT UP TO 90%
GRATIS: BRAIN LIST

BEU.IF Hn MEE: Een opsomming ron honderden goedkope wetenschappeliilce
boeken. Vraagaan of neem mee ron de beurs.

BEL,FAXOFSCHRUFNAARKAIUEN.
TEL. 03 238 17 07 OF FAX 03 238 44 52

Hoe bereikt u de
8rabanthal te leuven?
GOED BEREIKBAAR IN
HARTJE BRABANT
Per bus: Uin 11is een direkte
verbinding vanuit hef centrum Leuven.
Per aulo: Autoweg A2 (Brussel-Luik).
Uitril nr. 23 Haasrode. Neem vooral
géén ondere uitril richting Leuven!

~ .IUUU

"
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~ zoel(erljes
.J J.an-Frans wurems verontschuldïgt zich voor de
rrdaktievcrgackring. wtgeru al honckrd jiar dood.
.J Een dfon van Uil Iwa~r gdruSllttrd .. Velo-
tlJekçnJl's~hnJ\'er. 'kak pis km lul: VoiLà.
.J Wil de t'lgcnailr van miJn grorne gepIkte VC~1
tDEADfuif. RumN. 21/2110 menddjk zijn om
sleutels en bril en evo:rlluul ook de Ynl terug Ie
bezorgen in de Brussd$l.'siran [verbrande poort aan
sr-racobsj. Dink. Jurgcn.
.J U bedeelt dal u de V~I 8"JlÎkt h«h en o:!öolde d·
geni.ilf lt nu terug hedt?
.J Kamer gelocht in gemeenschapshuls. Dringend.
'lel zu. 12.06. tAnn uI Sleven)
.J En ook: kamer 11' huur In gemeensdlilpshuls IC'
huur ln Mtchel§ntr. 188. T<;l20.12.06. tidl'1ll)
.J Ytlnredakt ..ur niet in de prijs în~r ..pen-
,I U('\'l'h. ik hou Vin Jij.
.J Gudrun.laat dil.' vriendinnen 1<>eheens thuis, Bru-
nu .
.J Aan Mi"ke. NalhallC' en. naar t'Îi:<'1I~~ddunk ..n.
Karen: odenzmnelJe I Ilen ailnd.adulg en bemerk
d....lw.:d:lankl' 'De grauwe rouwenee vrouw wuu
Jou ..~nrouwen In de blauwe dauw.' Uil symrinit,
.J te kOIl!,: bundel minnelyriek. Zkh wenden \(>1Kris
en Mart)ke.
VA~n ~l nnu ~Ticndjcs en vrtendmn ..lj~ die nu In
Leuven zJllm: wk ~n ...ljes uil Tunniii, 'lis hkr
l:elO..,!:. T,~,'"l~nd .. w..el:. Salls ..n teen.
V Onn):end lI(Zochl' Wuhen wn"ro:knhi""k Latijn

delen I (van A 101l) en II [van M 101Z). Kuntak·
t«r jnd~rlwist N.t~lie .
VTrips van ee week: "Th e Otfki.ll Ironman Rally
Song' V'rI Gulded by Vuim: Hey h~y, my,my. whar-
ever, your booae Of mine? en GIr1svs Boys: "Ihe
House: ol GVSB' : Why don'r yuu make 1110 youl'
se:lf. y~h, ....hy don'l you?
"Rulh. we wachten vol ongeduld or pan 111"in
'KlJk en Vergelijk'.
v KIul~nlje, ill511enDt: problemen hebt met uw
·hN'<"n·. ge m{l'"l~1iltijd mijne !abt]]o tenen B1Ibs_
" Wk wordt hel tlende I:op"",lln de RominJ.?
V Or stalag·mlte 1.'111: 'alles omhoog.'
"bligv ..rklartnw ""Ol Van Norren nu!
.jAls je 'I 'i IIKhts k(oud hebt. doe er dan leli "'11.
,r Breng di.. gtolr plastic u.k eens m .....
,I Wllrd minder k"e1.
" 0 ...Slalilg·mlie prul ..~le..n: 'Wrg rnrt de delomte-
I..n en de stalall·litlen.·
\ SI..un en k'.1Jl .]!erTMloll..en ](unje 'Symbolische
kUBUS' I\IV Studenten in Kiu.khsl-in_ T... kooJlS.
-.! B<'SI(Dirk en ten. twee krimillmel'$ Uil de rechten:
Ju]!ie kennen uns nlis'iChlen zo goed niel rneer. maar
w.. zijnjuUif nlel vergeren. ~''!Ivrel I>edriJ,vl"heid
in de Saam~ "V\"ó" ..ns) Ern reünie dringt ;tkh "p.
, ~iljr. wanneer ma,: ik]e t>nder d.. schouder
likken? Ben.
, Gitaar Gestuurd In terminale Iaze: "'K'r de lUIste
nl<l.ilworden uw trommelvliezen ~e5tredd met

l-r_~~-€Het "groene" copy-center van Leuven.
......~ Gerecycleerd en 1000/0 chloorvrij papier

Thesissen - Cursussen - Folders

C,.•• )..... FormBat AS tot A2
~ ALLE Inbindlngen, Plastificeren tot A3

Snel - verzorgd - volledig afgewerkt

CANON Kleurkople50 Fr. en minder.
van 9 u. tot 22 u. doorlopend.

zat. 10 u. tot 17 u.
Tiensestraat 118
3000 Leuven

tel.: 016 - 23.70.30
fax: 016 - 23.34.31

20.00 u LEZING 'Ollr8<'luigen'; Didier Wyn~nli.
jancrilicus bij De Morse" ten eminent veto-
ancien) over vemiruwing en tradilie In de
jan. in Ve.p~al ) (SIUe. «nle v.. rdle·
ring). nrg. SIU(.

20.00 II LEZING 'Liddl' na '·erschil·, in MTC

OLO}. h ..." !Ir.uis. "r):. M..disch c..mrum
v,~" Studrnlen.

20.30 u fiLM 'Dial"gu~' van Aldicrga~le rran-
ciska Lambr ..ctus. In '1 SIU(. 1<'I'g. 1001150.
..r". stuc.

21 30 u VIDEO ·o.'R:etui"en·' Naar aanleiding
van en "p de vooavond van lrhaka 16610'Hlt
SIUC kunlilrm ~n,·id ..t>'~van slud ..lI\cn rn
pa~afl:~Studrerden url dr liIm'iCh.. kn van
dn land. in Slue. "'l:. Slue,

DONDERDAG
1UlO u rntAKA 366 Vemlulknd l:unslp'lr(nun

m"l mrer darllwimi" kumlwcrkrn ver${>reid
..v .. r de uu\· .. n>r I>lnn..nSlad. arkmnnig van
studenten van h"Gere kun~lnpleidingen in
gans Belgi .... in Vrnrrl: in '1 Swe. Irq. gralis.
mg. Kura.

20.00 u FILM 'In naam van de Ihhrer' meI aao-

~luitetld praatkake katurin" ren <'due ,,"d·
~~rijder. in MSI. 03.18. Itoq:.grali~, urg. MLB_

20,00 ti KONSERT En~ml>l .. hedendaagloC mu·
liek ",iJl het ll"mmel1sinslj~uul ol" Pitt
Swens meI Eb Swinoen tpianol. in Komen·
za,llemmen~n5~iluul. lot'g. 2501200. org.
lemmensinsljluul.

20.00 u LEZING 'rrol"tl(lC'~ van Indisch .. goden'

door Jan Van Alphen. in MS! 01.28. I~g_
!>fiIIÎS.org. Orlental Smdin.

VRIJDAG
20.00 u OPERA 'Madame 8uuc:rfly' "an Punini

door de Roemeen§<: Swals.<'Jl<;'''' v~n Clu;.
Nal"oca. in Slad'iCh"uwhuf~ I''''!:_
1000/9001750/400/250. "I):. KC leuv~n.

20.00 u TEATER 'Oedipus' l>ewrrin "'"'r Hu" ..
Clam do", T"nrd llrverJce, io Zaal Hrlrand.
Hrverlrr. nrlt. Tunçcl He~nl«·.

21.)0 u FUIF Wnddmuzkl:ltlrt in Arhlurenhuis

4M. Therni'suilal 11. nal>lj slalil'ni. " ...!:.
I sonoo. "~. Zaba Kina.

ZATERDAG
10.00 u KARNAVAL l.t-uv .. " karna.aL
11.00 u KONSERT Nali"nlMl kamri, ...n'iCh.lp
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'tcrtorse. Sm~shing Pumµk.Ins en Ruby. Op W1Xns·
dag 28 Iebruart.
"Zullen we p;lnUIlIe~e zergcn 51Uten7
.J H(1 Gorde Spoor 1$ er voor jongens en melsjn lot
I~nlwlnllg dle homO$(1uue~ gevoëlem hebben.
Elke dinsdagavond van 20.00 ti lot 2HlO u kan je
terecht op hel ODlhaalln de Mlnckdctslraal 47C:
teeven. (Id. 20.06.06) S{hrtjvrn un ook; PB 111.
lOOO ieuven-j. Altijd antwoord in een neutrale.
WIlle omsla". Homepage: hnp:/lwww.pmg.be/drem·
roej/spoor.
VTiII nIJB,ng! S;angl CT dnve home. Happy car-
dly 10 you. CT.
ol We wbh you a meny treenee ind i h~I'PY new
car. cr
v Laat u vcrwannC'll .
.J H...,11lernand mijn bril gevonden ... n hel me rk
Byhlns. Peter serm. ZCVemLJJl<;'l'$lraal22. lId.
29.27.181
ol De Sla!all·rnitt mijmen: 'Sleinldd In Schnee iSI
wonderschön ."
..J lut en Tuuefrut: «hl hUI fijn dorlj~werr in Leu-
ven tem. Ikl gem«nschapl"'lijk.- uI wel alll)ll blij·
ven. En.,. de alfinil"lI is weer helernaalrerug. houT'
,r KUlpliil van de week: De nieuwe sinl:k van De
Me ns. Even "pwindend.1s ren UpulI e wekk ..r.
bijv~'rb«ld dr mijn ... Scabs. kom t..rug aU.-s Is
vnt: e ven en vergelen.
V Ga J)1(C naar h~1wanne wonden.
-J Sldari. neem pier en j>;IJlt'n en kntKor h..1 in u'""
uren; dinsda~ en wuenSibg ion ..rl
\' Slaap e ..ns in ren ander l>eddan hel uwe
"Bac(hu~ pnmns ad Barehum B. :-;"n heel pseu-
dnnyma usurpan. ressrrne [eristi. Srd magnantme I~

al>st~v". armee. ssccnus I. Sim .. arnkum rneurn. flB.

qcem more precantor lulsti. Ad proxunarn. bb.
.J Sylvie D werkt aan een heruiigave van Lc Cocu
Mignifique .
.J Floor, mag ik dIr schoenen van YQtl8(' w~k le-
n(n? Ik wil «AS weien hoe dat veeit. door een gIlIs·
veld loprn en denken dal j.. voeren v~rdwentn zijn.
v Erratum: SI bacrhus b non bs tause. UI rredabam •
MIlI excusanones tI poccfum vïne praebere neeesse
en.
~ RO mero verbaasde blijkbitar tedereen. Welja, ....e
moelen voor 'IV lrrde blijven.
.J Mijn bril Is lerug. Ik ben een gelukkig man. Peter

Seryn.
VDe Slalig·mll" U'gI: •ADn omhoog:
.J PS: Fons heeft me die loto met de glimlach gege-
ven en Jan I<'SI dal ik mëg kloppr;n.v Bijvoorbeeld net mijne .
.j 0.. swlag·mitr mqm ..n: 'SI~inkld Jm Sdmre isl
wund ..rscnön •
,101 hliJf in 1\Jllt·SI~.
v De Slalag·milt' I'ruleSleer1: 'weg met de dolo·mlr·
I..n..nde Sta~IC·IÎt'I..n:
" Herd 1<> CT: Gt~>d luck.. poIu.
\ Ypr...s. h ..re 1G'nw.lm· e and kjsses \(f ml'J:a·byte .
TT ,
\ JI""1i! "'rtkl uh henJ1l~oiI~'"van "La ~ymrho-
man .. Magnrfiqut·._
" "' ....hee. eejllmderr JtK151
,I Bur)!.ie. pas',p, Joints roken remt de gl'tll.'i.
\r En dan nu. '~"'r d! hardn ..kkl~en: f1."!tlrs n"lilles
f1"!IIi<'S_lal unlrk ..ni9~fn.)
\ T" m}' HF' Whum ....uph!p' a 1:'..:1 should dJ,"1St'
I>c-IICf name Ba"hu~ •
" DeStala~'J1lilr n~'Brdl: 'D~ slriJd z~ll>tlJ;elhard
ZlIIl

lil' 016/201.301

Ekonomika

JO MEUWISSEN
uvba

Alle verhuur video-, klank- en
lichtmateriaal. j

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

zonder D.J.

Minnep',,-,n. "TX. F,lrnmusrum.
20.00 u TEATER 'Vanll~nnd wd. srhal' e ..n ko •

medj" d.~>r AmtlloCmems Tratn Leuven. in
TeatCT Eden. ",g. ASL

Pedagogische Kring
• 28102 W, ....psief)Ot"psiduil. • 29102 Ka.ntUli
Halftime.

Polltlka
• 26/02 B~rn zaalvcetbaltornool .• 27102
T011<.....I: 'H"I Eind~pel' IS.lkd:rll), in Tcalt:r
Malpt'nui\ (Redin~ ..ns1ra.aI] .• 27102 C .. cj,:·

lallavood, in P"Utika·lal"" .• 28/02 Tontxl;
'He~ Eindspd" IS. BecJ.ell). in Theillrr Mal·
Ilenuis .• 28/02 WcSlemavund. in P"lilika·
kalee.

Psychologische Kring
• 26/02 om 13.00 u; Re{C'ptic Halltif\lcwcck.
in PS!. • 26/02 om 19.00 U! Ln:in~ l)\IeT au·
tnsUK)(tSIÎc, io MSI 03.18.' 26102 um 21.00
u: Kantu~, in Kolfn: Univt"rsum.. • 27/02 om
14.00 u: EngHsh T..... Pany, in PS!.. 27102
urn 20.00 u: Kwis .• 28102 <Int 16.00 u;
Ve,lhd.anse!l. In Artmlx:-q; .• 28/02 om
22.00 u: CodaaUavond. in Kafl"e Tij!. • 29102
FuiL in Rumba.

Sora
• 28102 om 21.00 u: Vcrgadenng werkgfOq'l
'vrouw·man·unlcl .. o samo:nlc:ving'. in 's
Meiersuraat S (Loko).

VRG
• 26/02 urn 20.00 u; Ik-htlt OVIT regdJ>;..vîng
Of' iIlleme1 ism UlysSis. in Zt'~r Van 11«",.
• 01103 Galabal (Busdit"nSI up m-t F....ch·
r1dn), io Zaal de Walerh'>t:1: in Grazen of dU
placcs.

VTI
• 26/02 om 11.30 u: 8."codj''''' rn Th .."k,,1.
• 27/02 l..latsl .. o'\n'hifuif. io RumIla .• 2W02
(,m 21.59 u: Dcadlint- Irre.·('] 11, in hh,1.. 5.

0 •• 10 15

-.
"

DINSDAG
20.00 u FUIF 10·Krlngenluif I\'\' Vredrseil.:md ..n,

in De WaaibcfJ.. 0"," crtmeo, Firma. GcmY'

nia. UlK, Medica. r ..dag'-'llir. Polilika. Psy·
eh ..lt..:ie. VRG. vnc

20.00 u LEZING R~ull-ilen van de Inde 01'1;'.'

vingskaml"'g"e vin de KU leuven in Turkijr
(meI diap(l~"kliel door Prol. Marl: Wa~lketls.
in PDS.

20.00 u INFO·AVOND ·Inkd·. w~,k •. en rond-
trekvakantie in Gualrmala. zomr. 1996'. in
Ginl:~" Btloba. "r", Slichlinil 0..Nieuwe We-
Irld

20_00 u KONSERT Kamrr ..rkrSl Ll Squadra .. I,'
Etiennr Sir:b.-ns "n Walt .., B, ...ykrns. in Aud.
Minn"I,,~>n. "'1:. Lj'ms Aar1-(']lUl.

20,00 u CAUSERIE '10,000 jaar huilodi"ren'
dl.'r I,... uis G..onnisl><'lI.P<'n~'''''ng ... «hligde
dkr ..nvrirnd van de brjaarde.!toS Gh ..ySt:n. in
KC Romaanse P,~m. h>Ç):. 100r 150. ("~.
Davidsh'nds Leuven.

20.00 u DEBAT 'M~nscnre(hlen ~rnuw ..n.".;:h·
len?". in Aud. Z"1(rr Van Het' (Valk). I''''',:.
gr~IÎ), ufl:. Amn~SI)' lmernaliunal.

21.00 u KONSERT Mandy Gainrs Iblun). in KC

Orawrienhuf. " ...];. 250/300. urg KC 0 ... "'·
ricnh,,1.

21.30 u KONSERT The Troublr 3 (,",I: blues.
maar veel minder got"d). in Kak .. '1 PI".;:·
lrum. 10<:"g.gralls. org. Pkrtrum.

WOENSDAG
1l.OO u UUR KULTUUR 'Camille ClaudeJ', ~n

evukalie ~'ao dez .. bel:ende FranSt: ~Id·
houwsl ..r d"Uf de dkhl~r M~rk Mrel:trs aan
de hand van muzi ..k. dia's rn poézi .. In hel
kader van G)'Tlaika. in Erllsnlumuis (Bsl ..
vetd,), l1oq:.llralis. '''W. Uur Kultuur.

14.00 u FILM I00 jaar film: "D.. Wissdwaçhtc,',
Nedcr{and~ tttagiS('h·r..alisusch drama uil
1986. in Vlaams filmmuS<'um ..0 ·arehid
IVand~rker..nm, lOl. I' ...g. 50/)0/20. torg.
FilnUlluscum.

18.45" RONDLEIDING ·Achle. d.. schermen
van Gaslhuisbcr!:', in Ga~lhuisbcrg IGruie
ink."llhall.

2000 ti TEATER ·D .. I>I. ...."'cn. d.. ""gels. d~
!:ru\\d' sociaal "erhrlknd drama "an Wal·
Ier Vall den B" ......I:. In Stadsch .. u,,"pu'l:. ur!:.
In1<'m~li"rlak Nrt'u"'e S{i-n~.

TEKSTVERWERKING
V ....E R TAL I N G
A"'·KLEURENSCANNIN G
MET TEKSTHERKENNING
LASER· OF KLEURENPRINTER
Tel. 016 / 26 . 06 . 58

voor HInnonÎ...cn. lanlarrs ..o bras~nds
mei jonaeren. in Lenunenstnsunun. org.
Pedekam.

IT.OOuFILM 'De h ..",\r;an Bo.krljk·. in KC

·27/02 Dlsco-nlght. 10 Iakbar .• 27102
Lenchcauserte mC'1 louis T,lbback .• 28/02
Erasmuskamus.

Kura
·29/02 om IJ.OD u: Ilhaka 366: falll.ilslis.ch
kunS~fl.armUn m ..1 O1.,..,.rdan twinli!! kOrist.
werkCJ'l venif'rdd uver dro ixuven .... binnen·
smd, afk"l1l5tl8 Yan sludnllen van host:re
)mosloplddlngen in gans Bcll:;lt', in V.,.nrck in
'1 Stuc. t(~ gratis..

LBK
• 27/02 Vn:cksei~ndcnfuIL In Waaibc:rg.
·28/02 Kamava!k.antui, in Duivrnbund.
• 29/02 Inh)·av<lnd ov<:r St.")lC'venIDc,wakint;.
• 04101 Ehkunk naar Do.,.].

Medica
·26/02 om 14.00 u: Poslt'rbeUn. in MuZa .•
16102 om 20.00 u: WijnprMfavond in MuZa.
·27/02 om 20.JO u: Voorverkoop kaartt'Jl
Rt:Vuc, In Doc'$ Bar .• 27/02 om 22.00 u: 10·

krlngcnluif tvV Vredt'St'llanckn. in Waaibt'fi.
• 28/02 om 14.00 u; Pusterbc:un. iJl MuZa.
• 28/02 om 20.JO u; WGMO Stages. in
ZaBoJ. • 28m2 OO'!22.00 u: KaJ)py kour, in
D(I('·5 Bu .• 29/02 OO'! 19.00 u; Afrikaanse
dans. In Artttberginstituut. ·29/02 om 20.00
11:V"'T')oIaderin~WG K.. ncnbt:l1I. in
Ti..n~traill 102 .• 29/02 .. rn 22.00 u;
Fakbar,v ..nd Srud ...nt Aid, mC-1OJJln:den van
DialUye. in Doc's Bar .• Olf03 Auw' zakkt'n
avond. in D(,,-~~Bar.

NfI(
• 27/02 (!Ol 20_00 (J; l'wet' " ..rfilrningcn \'an
dO' 1"'<'Zi.- van Paul "an O$laljO'n. in \'laam~
Filmmu!oCurn IVanderkden), I<M:J!.. 40.



Greg Tate over Billie Holiday, Louis
Farrakhan en Martin Luther King

"Free your mind and JO
asswill follow"

Isfr de zwarte muziek
weqneemt uit de mu-
ziekgeschiedenis .'on
de twintigste eeuw,
dan neem je heel ved
weg. Ik zeg niet dat er

dan niets meer overblijft (gUmlacllt).
maar toch." Aa" het woord is Greg
Tule, Amerikaans kultuurcriticus.
muzikant en teatermaker. die onder
andere voor het New Yor](s-etijd-
schrift 'Thc Vil/ogt! Voiu' schrijft. Zij"
essays onder;oekell voornametijk de
plaats \'on de zwanen in de Ivutld-
kultuur: Tale werä door het Stuc uit-
genodigd fa geleg(!nlleid t'O" de Bel-
gisdu' versie \'all de 8Taek Htstory
Month. Mam,dogQvolld neemt hij in
het Swc dul aan het 81ack History-
debat. Veto sprak met hem Over Iret
;::wartenationatisme, het Amerika
I'on l'ol1daog en de zwarte "'":;:Îek.
Ter herinneritlg: in de Stl.ltes is de
kans voor een zwarte jangen dat hij
ooit arts wordt minder dan een op
f ,800, de kam dat hij in aanraking
koml meI lut gerecht daarentegen,
een op vier,

Veto; V gebrulku /1f uwln/1fS de term 'bla,k
mUI;(' Is dal muvLlal,rom wet ren mteres-
san~ Urm?
Gres 'ratc: -jk dt·nlo. dal je de term 'bleek"
mnt"1 I><::kljktllzoals je tender ",tlke andere
term zou hd.:iJke:n die een emlsche !!.rOc.'p
aanduidt_, A.I~rnl'n'cn di~' term gebruiken.
dan denken ze In hel iigemt't-'; all.ïem'
zeer sp<"cHJtokt'berekcnls: 'zwart' ol Aln-
kaans-Amenkaans' legl een verband russen
de Afrikaanw !!.t"ichit'tkni\ en de geschiede-
rus van de zwarte dias!"-Ira, Wij hebben niet
echt een gt'tl)l;rillhcht basts dit Znu kunnen
dienen ah wnrekpuru voor onze rdenu-
lell, •
veto: Ja, maar~)n dit !trmm nitl SltCht} 1....1
"P een Mp:J(Jld punt ;;~I:tr mu::iki/dl ~t'dnt,
ln/afUol/I'
'rare: _J.1, maar niemand 7..)1denken dat
die reun niel \ol'r\vlJsl naar spl.'ciflekl' kuhu-
'de en mll7ikolk prakujken. Op dtngen dit'
~l'il","rd li,jn tunncn r-en hl~lllri~d1l! Ilt_'rh.,
J(;, Ir ~Ilnt dl' t'vululit' In dl.' AlrJJ..aan~-
Aml·rilo.a,m~t' rnulit-k dolteren; \\'011J.:t.'l>~'un.k
In Nl'I\ Orkiln~ in 1)<'1I:>l.')tinvan dt' eeuw,
ol in Chil"IW in dt' jaren tWlnllJ:' Ik wil ge-
wlIun zeggt'n dal Wl' sprckl.'n !l\'t'r L'en arti-
~tkkl' tradilic: dte \Vt' idl'nlilic~n:n al5 d~
Alrilo.aans-AmerikolanSe traditie ,"
Veto; /s dit "rm dan mCI p"lilltk cwrlodml
Tate: -Dan ~Id ik dl' vraag: -uvl'rJadt'n
vour wie?~ Uildnd,'IIJk mt~t Je hel het'ltten
"v~r hl't (I,,'UWl.',El'n ualo. is dal je it'l~
'lwoln~ kunst' II1 'lwan~' muziek' IlIteml,
molar uiteindelijk lul je mU~'len sJlrt'lo.l.'n
over hC'1w~rk van ~cn IlC~Ut;'II, over Mud-
dy Walt'rs, Mi!l's I)itvi~ ot Juhn Coltranc,.

.oIk dt'nk nuk dal Je hd polilil'ke nIXlil
volledig kunt scheldt'n Volnallt'S wal mei
zwant' Amt.'rik.llwn It' makt'n ht'ell. Ik
AmetikaolnSl' maollschappij 1\ l.'r immers up
gdll.luwd lW.:Irten It' d,'en mlslukkt'n in om
h~1 even wal1.t' ondl.'rnem ..n, Alks wal is
g~rl.'a1ist'erd, mot'1 \VIlTden &c1.lt'n als een
groot sukSeS, 1)011is zt'lls in de muziek Wolar,
Wal ml'n~en mot'len donrslaan urn hun
muziek IC produet:rl'n: dl' uilhuilin!!., de
IIntrn:rinjolen, Hel engolgernl'nt l'n de OVer-
gave waannl'e dal geheun, de wil die ze
nodl!! hehhen om allcrhandt' aanvaUcn lip
hun mens-zijn 11:aanvaarden, De kOnlt'kst
van zwane muzil'k Is even JlI_.litiek~d.lden
olh de µnse kont,'kst van dl' ZWanl'n d'l! is,
Dl' tUdilie van zwarll.' muzikanten, Dukt'
ElIinto:lfln hijvll('rllt'dd. dit' raci<tJe diskrîmi-"

natte olankJa~en, die 0l'1 hclang van het
polnick e, van hel ekonomtsche lnzierr, zC'lh
ah Je binnen hl.'1domein van de muzie;,;
hlîjh,.
Veto: Hel sn'(1Qr beilaailach dal je de !lir:hts
dit' /lt.'SlGanover ~'drrm -:rIf ~(1(1rbt\l'~lf_~en én
(1(1kdal ::0 nU/i\l't.' kiJmplt.>.t'11enttraan ftl) endr-
rr !1f('fTen: blal/km dit !J(1illl,01(/(,h'n dar Z\"olr-
Un nu tC/In/dol meet 'I"U/' mt~r r/lmf hrftben,
tn hel QZqi71IUJI ml/;7ko/rr :Ijn, IIJJ7IJ/.:rr ""k, d(11
r,,/u/ ~_ibijw.'1t'rDn'fd'tr",'l:ulfl/tn raprrn
Tate: ~Ja, ddt taal~tl' gel....un en Is bJijkll;lar
ntet tt' vermljden. ten Oepaalde wl'rlo.tllJlo.,
herd vavtnagclen met een u-rm. i~altijd een
'>ndl'rhandding 1\I~Io4'nd<' wll('rd,'n ..n wat
le zuud ..n rnueu-n "pr",'",'n_ In ,<'kt'fI'
m.)I~'l~ er l'en l'''l'li-.ch.' dlm,'n'lll' lil h"l
\\'II<,rd):d'ruik_.

·fn zualv ik. in rrujn. kling ,d, de term
'zwarte mUlkk' i.. <1('" t'.'n ""rl"j.:wt'rlo.la,
tin!: aan het adrC'5 van dl' t'liankl' mecm.
Nk-mand \\il ectner "1'!!.l~l<llen worden In
een !!.e7ichlSrUIll om naolr de \\eft'ld 11;'kiJ-
ken dal lil enlo:i~ dat 'zwart' als een klloi
wordt Dal i~IK,k een gs-vaar- menwn die:
de 'blackne«' 70 eng gai1n d..tinltrl.'n dal It'
nit't5 meer kunnen laten bmnenkomen.
V'K'r mij is ·t'la(k' cs-n unlvervele. een in-
klusleve term, geen <:k!>klu~ie:\'e,Een eks-
klusleve dd!nilit' bn'ngl de zwarten in een
!,:l.'lIv:op dit' menter dehumaujsccr [c de
zw ane bevolktng. omd ell je ze een rlaaü in
de wereldgeschiedenis nmnet'mt,.
veto: LOlm F(1rrakhafl, dt' ;:"oI'a"tmOSllm/liatr.
tirt dt Iffm ';;WOrT' ",~/If'l/rdi~ allatrs: hij
h{'ual at Afrikadfls-AmtrlkQdnS( ,oJtmttnl,hap
I\wr ddl u lIChcr Zlchulf morl fl'rUjplrolttl
{mt~'alU' In dl blllllJ".' IIIal1b.-haI'Pq bt-Id;!.m
,,:;Jjrnsh(m Jal dt CWIJf/(iJrm«n~hap aan"
krach! I't"rhtsl_
'rare: .\\d, hij is een p'uUllcm_ Ik manier
waarop hij de term )tt'hruikl l~1 dus ver-
~hilkn van dl' manier waarllp hiJv(lurhc..'eld
l'en kunstenaar dat zou doen, de l>l'dodin~
is verschulend.s
Veto: Als Itld" I'an at twarten iJ _, FQrr(J'
kh .. n :t.1I, I-I'rl belangrijk,
'rare: (lolChlhandijkl ~Er bestaat niet zo
i~l~ als dl' lelde-r van de zwarten. Z.. Iemand
f~cr nlH,i\ ~n"'l'~L Ilo.do;nk dal Manln
Luiher King daar hel !lichtSI bi] 1~1-I"'\\I't:5I,
allt.jl' aan Il'iderschap denkl in terrru-n van
aan tI!lkil. van trlassam"hlli~aJ ie:,'
Veto: ~'iJllUil tur<'l'(J ,o1t7lrn lub Ie \lrl ar m,
dm}.; dal dr 11-1,'1' />tlan,q"lksl~ /rldns l'on dt
Afrikafllu,A"1~nka1fl'1t ,~pJ'I m('mtnl Jts$t
Jdrks"11 til Wil!' Farrokhiln :/}/I

Tate; _Dal lijn dl' 1\\l'C dit' dl:' mt'dla ht'l
intt'rl$!NInlsl "indl. Ze zijn helangrlJk I'mdal
ze zichlhaar lijn, ('I' lI:kvi~il' komen en lil,

Bt'iden zijn dramali:.-chZed.lt.n dln)tt'n dil.'
erg \'erk'Mlrhaolr 7.ijn, Farrakhan ll'!!.t en
d,lt'l dingen dit' d,' media onrn"ttdljk Io.an
nqleren, hij is e ...n z...n pnwocelend Ii!!.uur,
Maar dal maakl hl'm nu~ ~el:n Iddt'r '\Ian
de zwanen, Ik denk dal dl' Ivl'rc:ldsilUoltil'
IIU dusdan]!: Is dal Iemand die zich enlo.d
bezighoudl met hel organi:reren van dl'
zwanen In d~ VS unm{lgtlijk d~ leidt'r koln
t.iJn, Omdat dal gt'WI}{1Ilnkl de manltr I~
waarop dt'ZWanen, naar de liSIt' eeuw
IU~, llVl'r zichzelf nade:nken: mt'n is zich
1<weel men hewuM "an dl.' hand meI de
Afrikanen hlJvIH'rtlCl'ld,~
VelO: Hii iJ It i:11!ffJtcSI(ql'm ttn ,<lt(l(l/ lp/der re
Z1m?
Tau': .HiJ Is Ie J'<lrtlchiaal. Hij maakl n[l'1
de liIu,>o[ischl.' \'l'rhandt'n dil' mll,'tl,-'n t(l'-
maakT wordl'n, Zijn v<M,rslellen lalen niel
lOt' de alliantIes te makl.'n mei andl're rnt'n-
kn dit:' upkurnen h'}:.'n maCht en \'erdruk-
kin~, Hij hel'h uok t't'n 71'(.·rpatriarchale,
Zn'r manndijkt, vi~il.'ol' dt· nOlit'$ \'oln ~Irijd
I'n "t'rl,"'~in~,.
Vf'to: J\-nkl u dlJllIlj In dc 1,'(I:('m$/ df\<m-
dQnb I".:h men diJnhwn,oJ :1'11kunlltn ~TI'-o1en'

Tatt:; «voor mij is Farrakhan een spreker,
veel meer dan een ,'KIIÎlÎcus, Ik denk nict
dal hij wtens pl)liû~ke agenda dan (H>kbe-
l"aal1 Zijn aamrekktngskracht vuur veel
mensen is dal hij dl' blanken IC kakken Zt'I,
V~el mensen hebben veel woede in zich, en
hij Is daar l'en geletder voer. Je zag dat ook
met de vrfjvpraak van 01 Slmp5'ln: dal
w ero dour de zwarte KemC't'nS(h~1' onmtd-
dt'lIijlo. ervaren als een ov ...r<\linnlng regen
dl' blanke macht. Om n"!ll",ru~ 11,-'komen
"I' Farrakhan: \'t'k zwarten houden ervan
hem Ie zien perlormen up dit- Iurteuze
menter. hol' hij nooit leru~t..rahl'lelt in een
w!>llrddijkt' knnlr,mt:uil' !nel Ik Mankl'
machl. ho.... hij nouit van zijn bcgin-sland-
['Uni af"tart Don is V(Hlr ved ml.'n~t'n zt't'r
a.1mrckkdijk, Ik hnu er nol. VolnIlm cr naolr
It' lo.iJIo.l.'n:hel is ah t'l.'n g'k'de l>uks\\Ied-
strijd, wolarhij punt nal'um wurdt joleSk.>t'rd,
~1olar, nog 1'l.'nS,dal is ~l't:n It'idl'n.char, dal
ISals hel jo(enieten van it'mand die d~ 01.1-
vt'nh.lnd krijg.1 in el.'n !!.llt"dslraal~l'\'o;cht,
Hij is amper meer dan do; kidef \'oln zijn
t'i~t'n ur~nisa(ie, die t'en pailf lÎt'nduil.end
ledr-n (elt ,-
Veto: Mn d~ 'MIlIiM Men Mard!' huft hIJ
loch mOm! l'trl WJlk {lP dt hem ~krt!Jtn,
Tate; .0 ja, maar de aanltekklngskracht
van de 'Million Men March' voor veel
'brOlht'rs' was doll het uiting goll aan et'n
ver ....'\>1lde spiritUl.'le tuestand, Dit' mar; wa~
ni~'ll·nkd Farrakhan, Het idee om emotio-
nde piJn Ie dt'len met andert' zwanen was
belangrijk. die mars dknde aJs e~n koltarsis,
Hel Is alkmaal 7,.11veel in!,ewlkkeldl.'r dan jt'
h ...1 vanop ~'en afsland kan ~Hlrddl'n, Er
zijn ZlI vel'! rsych"I(I~îscht' t'n ek~iStl,ntli.'k
7..akt'n dil' levl.'n in de zwane Rl.'mC~n5Chap,
Din~en dil', opnieuw, IKlk ht'e) evldl'nt zijn
in dl' muzit'k, !iet is alsuf die dingen t'ehl
ol' hCI opflt'JVlak van dl.' muziek lt~,wn, H.'I
zenuwSlelsel van zwarten, psychI1h'loliS(he::
Irauma's cn kt'd aan de ene kam en seksu,
aliteit en liefde vu", hl'1 mlK.ie aan de an,
dere kam, 0l'1 Zil "p l'l:n ui andl'ft' mani~'r
alll'maal in dt' muzit'k. Muzit'k is vunr

z ....arren heel belangrijk omdat het een van
de \\dni).:t' veld en IS waarin zij Dch hebben
kunnt'n!mogl'n uitdrukken. Elder.. is die
ulling vaak niet Zll geartikuleerd, vete
zwarte mannen denken nllg alTijd dat 1.e
het niel zlch kunnen veroorloven om pijn
Ie tonen ln de rnaatsc happi], Otl 'ik voc!
pijn' te bekennen. Andl'rzijds worden vele
zaken in do; muziek daarom <KIknlet ahijd
!!.l.'t'kspll('itl'crd: vee! "'urdl ~t'7q:d In dl'
'Iiho;~, tussen dl' \\'.Mlrden,.
Veto: In 1/1-1' 1<":lI~o1:.:i" dal;1I fI~ltli'k('ttI)/ de
:1O'<1r/(' IIlIdek \.,,1rrm mllld('r 1'('rkoor"I1Qr :{ll/
kil/lil,'" \1\' rdrn, mmdcr ..icrir!1r ,'P tnl.-rWIIIl1II'''r.
Waar dl."ddt Ii rrene" [Ir?
Tatc,': ~Ik drnk dat dt:' muzil'k in h~'1 vnle-
dt'/\ \\l(lr d~ lwMtt'n vaak l't'n middel is
)telH'öl om een Slaluul Ie \'l'rkrij!!.l;'n in dt'
mol.llschappij, en in dl... zin ging ml.'n l>t.k
meer in (lP dt' wila!!. van hel puhlit'k, v...d
7wal11' muziek was 1,,1 nog h>C'le~r klim-
merckd_ Sinds kon krijg jt' mel'( ~n mt'er
muzikallien die zich dailrvan alkefl.'n: lt'
~.1iln mU7Î<'1o.maken ""ur zîchIdL z,lnd~r
zich te bckl'mml'fen urn h~1 rnaleri~le, hun
s"ciill~ SlalUUI. In de 'jun)t1~' Ijl: je diT he:eI
slerk: grot'pc:n als A Trît>t' Calkd QUesl of
De La svulziJn zich ook h~d bewust V<ln
waar ze ml.'t' hezig zijn, Di.. muZikanten
wl'rken met ttn vrije: St'I"SI. zijn volledig
gerichl op krcativileil, Hun houdinf; met
hetrt'kkin~ tut dl.' blanlawolflprubltmollkk is
l'r l'e:n van: 'Amerika h~t'll zijn kans ge-
hold', Vulgt'ns mij kan dit' sltoming hee:!
helan~rijk wurden,_
VelO: De prtsidenISl'trkiezin!Jf'fI in de StartS rijn
«9l'1mm, WI1Idmkt u l'an Bllchon:m tn zijn
eruIt.' (ll'tl'\q'nni","?
Tate: _Suchanan Ve'l ....·f'SIK'nlijkl de an,.::>t
van dl' hlanken: hij zejo(thcn dal ze als
blanken een nalUurlijk ft'chl hehl>l'n or
machl, werk, !!.eld,~

Carl Hourcau
P~ter Roelr-ns
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