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Rechter in kortgeding schorst schorsing

Roei Anciaux bliift preseskandidaal
(j)adat hel VRG-kieskommitu

'Jorige wetk dinsdag besloot
kandidaatpreses Roei Anciaux

Ie schorsen, slapte deze laatste woens-
dag naar de rechter om legen deze be-
slissing beroep aan Ie tekenen. Het
vonnis in kOrfgeding was gu.nstig voor
Andaux. Hij mag samen meI tegen-
kandidaat Bruno lAmbrecht meedin-
gen naar de rilel.

Vurige week dinsdag boog hel adviserend
xommnee van prolesseren zich een laatste
maal over hel door hen aangevatte onder-
zoek naar mogdijke Iraude bij de VRG-ver-
kreetngeo. Hel klub]e lvljzen besloot: -üe-
wezen is dal de postbus up naam van de
heer Andaux staat. De heef Andaux be-
weert. dat niet hIJ. maar een derde mei zijn
gestolen identiteitskaan de postbus op zijn
naam geopend heeft. Er is echter geen beo
wijs van deze didstal, zelîs geen begin van
bewljs. Aan hel vsc-kreskommnee wordt
het overgelaten hieruit de nodige kcnklu-
sles te trekken." Nog dk-zr.:lfdedag oordeelde
hel I(jeslwmmlfef: dal ~de"lè prnkriJken I"n_-... -I

.. :w..--
de belangen van bet aecbrs-

genootsChap ernstig geschaad zouden kun-
nen worden indien Iemand die zich van
zulke praktijken bedient verkozen wordt als
presldiumlid". Rod Andaux werd geschorst,
de rest van Zijn ploeg mocht nng wel deel-
nemen aan de verkiezingen.

Hierop haalde Roei Anoaux de grote
middelen uit de kasr, Hij stapte woensdag
naar de rechter en .spande een kongeding
aan. want de lijd dringt. Vrijdagnamiddag
zal Roei Andaux, breed glimlachend en ge-
flankeerd door zijn IW~ advokaten, in hel

N. 'Zijn pcnJconfereoUe vrijdagnmtidd. In
hel. Huis der Rechten. had Rad Andaux
DOS«0 leuke s\ll))ft$e in peeo voor Veto.
And.lulI: zou - Mar d~n zèUen -
kl.lcbtlngcdknd bebben tegen dil sroëen-
tcnbWI we&eru smaad ~ eerroof, In bet
anlkd vsn vortsr wed; httft hij dl de-
IIlé!n~ aevoodtn elk "zijn aoedC' ~am
éoor bet slijk balm~.Op de pmkonfe:reo·
ue stdlk hij cYI ziJn familie te veel betrok·
ken wtrd bij dil grix'uren en eblt dit -onge-
rUt Is en totaal irre~ant·. toen Veto aan
Andaull's advokaat meer in1khtingrrr
vroeg omtrent de kUdlt en de moëvaue
hkromtn:QI, viel ~ Srneyen wt de
lucht. Hij was ulf niet op de hoogll~van
deze Itja("hl nuar woel het wel. vreemd dat
An(Îau.x regenover vee niet eerst een
recht op antwoord eJ$t~In pla.:tts van 011·
tnldddlijk een klacht In te dknen, Recht
op antwuurd leek hem in dit gevallogi-

Huis der aectuen zijn perskonferemle voor.
Het vonnis van de voorzitter van de recht-
bank van eerste aanl~g zetelend in kon ge-
ding "beschlkr volledig in mijn voordeel",
aldus Anoeux's persmededeling. De schor-

scha dan een klacht wegens smaad en
eerroet Op de vrug waarom Andaux
en)l:d een kL1cbtlndlcnt tegen veto Cl) niet
tegen andere kramen '- die ecctnens
eveneens ulttttbrdd berichtten over hel
gdleUI'Ul - antwoordde Roei dat Veto
deze zaak IIaD hel reuen gebracht heeft en
dus vu.;lnlwoorddljkl$ voor de .'m<kn.
cieuze" berichtgeving.

Nochtans wordt in hel geviseerde
artikel geen enkele bèschuldtging geuit aan
het adres van Roei Anaaull en 2':IJnde
w«rge8ev~ feiten voiJedIa: korrekt. Dal
bevestigen ons venchiUende bronnen. Veto
beeft al het tJJ08diJke gedaan om een zo
juist mogelijke: visie op hel gebeuren weer
te geven. Dollartoe werden ondermeer 4/~
betrokken p.llnijen getraerpeüeerd en ge-
kenfrumeerd mei de {dien waarover veto
bescnuce. Prolessor Herbots, dek aau ven
de rechtslakuhelt, welke in eeensc de

INGENIEURS

.;

(/010 Jen-Frans Ummau)

stand. van het onderwek toelichtte, Profes-
sor Van oervee. koiördil'1.ltor stedemen-
beleid welke nler bereid was veto te woerd
te staan, het VRG-presldlum, het kkskom-
mnee, Bruno Lambrecht, kandtdaatpreses,
en zelfs Rad Andaux. TesenQvc:r de Gazet
van Anlwe:tpen verklaarde deze eoemens
dat hiJ nooit mlM.Vt:to hierover gespreken
beeft.

Of Andaux Inderdaad een klacht inge-
diend heeü reeeo vero. kon niemand ons
.bevesugen. zeu hebben wc: bicroverin elk
geval nog niets kunnen vernemen.

En dan nog dit: maandag, nog geen
haU UUl nadat de Veto's in de daanoe VU(]I'-

zime bakkC'n 10 de 'h.lk en de .Pkte'r de Sn-
roer afscleverd werden, waren alle num-
mers daar reeds verdwenen. Getuigen ver-
klaarden dat de veto's ontvreemd walen.
Niemand kon echter de dader idcntifitt~

(ad)

slng moer ingetrokken en bekend gemaakt
worden ad valvas op straffe van een
dwangsom van 100.000 Ir per dag.

In ziJn vonnis stelde de rechter In de
vervolg op p. )
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• lezersbrieven
Alle kl(tsreaktks kunnen betOrgd worden op bet f1!'daktks6relul.aat In de 's

MdersSltaat 5. 3000 Leuven, Udst op diskt:llc. Qf vt.I e-mail,
De brieven moeten bt-trek.king hebben op inVt'IO behandelde onderwerpen er op

Leuvense (Sludemen-)i1ktU.1l1tdl. AnOnieme brteven komen nooit in Ho~rkIng: de
schrijver meer steeds naam. slUdiqur en "d~ bekendmaken. Siechu uitzond~rliJk.
cm na uitdrukkeüjk en gemotiveerd versoek. kunnen l.e weggeullcn worden in Veto.
BriC'o'en die langer zijn dan }S regels van 68 aens.lagen {spith ..-s inbegJl:'J)en, Wol'

overeen komt mei :r t.s gelikte bladzljde met dubbele Intalmk) WOIck'n in prlndpe
lngekon. Ik redaktie behoudt 1.1dl het recht voor brieven n!ct te plaatsen.

Verdraagzaam-
heid
Ik heb mei veel belengsrelllog de acht visies
op verdraagzaamheld gelezen. maar wat
mij toch stoorde was dal ongeveer alle acht
de auteurs hel begrip bekijken vanuit hel
slandpunl; 'Wij zijn verdraagzaam. wij ver-
dragen". Wie hel even van een andere kam
bekijkt - "wj] worden slechts verdragen"
~ zal wellicht snel tol de konklusie komen
dat verdraagzaamheld nler hel nol te streven
ideaal is. maar een minimaal begin.

verdraagzaamheld heel! Immers Ie ma-
ken met de vt:1'Viiendc vlieg die je -s avonds
lastigvah of met andere onaangename din-
gen, maar nrers met respekt. Je bepaalt zelf
hoelang en hoeveel je tets tolereert. waar
de grenzen van je verdraagzaamheid liggen.
Als die vlieg iets te nadrukkelijk rond je
hoofd komt zoemen. rol Je de krent op en
beslis Je in één slag dal je haar genoeg ver-
dragen heht.

Dit geldt ook voor groepen: hoe ver-
draagzaam zijn bijvoorbeeld auuxtuonen
tegenover migranten, mannen tegenover
vrouwen. hetero's tegenover homo's en
lesbiennes? Zolang de getolereerden niette
lastig worden. zullen zij wel verdragen wor-
den. maar anders ...

Hel wordt tijd dat humc's. jesbrennes
en biseksuelen - mutaüs mutandls geldl
hetzclfdl' voor andere minderhddsgroq)t'n
die zich slechts laten "verdragen- - geen
genoegen meer nemen met duur anderen
bepaalde en beperkte verdraagzaamheid,
maar respekt vragen en )lelijkwaardigheid
en I!elijke rechten eisen. Gelijke rechten
wat de juridische understeunlng van rela-
lÎl-s berreh, d,aelfde kensen als hetero'S
voor bijvoorbeeld adnptle, geen diskrimina-
tie in woon- en werksituaties en op school.

Ik wil niet een ho:-t'tjl'j.:clijk zljn. Ik wil
niel minder I!elijk zijn dan de anderen

Lieven Leemans
namens homojongeren H('I Goede

Spoor

NSV(1)
Donderdag 7 rnaart rrok de NSV door dt'
Leuvense straten onder het motto "Geen
IrdnSlatig imperialisme in vtaems-arabann-.
Een aanvaardbaar tema ware er niet de
-tasctsnsche. ondcmokrarlsche en geweld-
dadige" organisatoren ervan. Als venegen-
woordiger van alle(?) studenten vond vete
ht."tdan IXlk nood7..akelijk hiertegen te age-
ren. Hiervoor werden de grnfste leugens
eerst Ingezet. In plaats van een nuchtere
kijk I~ bieden. zoals van kritische studenten
mag verwacht worden, werd Veen 24 mis-
brulkt en verwerd het tOl een MLl3-[l<lmflet
IOU!court. Ol de doorsnee student hieraan
een boodschap heelt betwijtel ik en ik vraag
me dan ook al "I onze Alma Mater haar
gdd nlel heler adn meer ohjektieve nio:uws·
garing zou spenderen.

Gelukkig Vllor ons, jammer V(KlrVe\(l,
vielen donderdal! 7 maoln de maskers V(Klr
de Leuvense studenten en tdevisiekijkend
Vlaanderen al, Waar de NSV·betoginl! uh·
blonk in orde en geweldloosht'id waren het
de linkse tegenbetogers die voor amok
zorl!den. Zonder het kordate optreden van
de rijkswacht was de betoging nog VtKlt

aanvang ontaard in ecn veldslolg. Recht van
vrije meningsuiting? N{){)iTvan geht)(.lrd!

2

Wij hadden het toch wel tets dcmnkratl-
scher verwechu

Ook van de geweldloosheld waarvoor
ze staan was niet veel te merken. Trieste
balans van een avond links straatgeweld:
verscheidenen dienden met verwonding
naar hel ziekenhuis afgevoerd te worden.
Dit afdoen als spijtige voorvallen en dil toe-
schrijven aan een stelletje oproerkraaiers
die eigenlijk niets met het protest tegen de
NSV te maken hadden, Is de waarheid al te
zeer geweld aandoen.

Weet dat elk streven, hot' nobel het
ook mag Zijn, haar geloofwaardlgbejd bij de
doorsnee bevolking volledig verliest wan-
neer er ekstreemllnkse volksmenners mee
gcrnöeid zijn. Misschien kan donderdag 7
maan naar de toekomst toe toch een les
zijn in verdraagzaamheid en objektleve
nleuwsgartng, dan heeft onze betoging loch
nog 101 ielS geleid.

Roei De Leener
Preses NSV-Leuven 1995-1996

NSV(2)
Met verbazing las Ik de lezersbrteven van
vorige week in verband mei uw NSV-anlkd
(Veto 23).

Hans Michiels en Dirk Van ereesteek
molken zich zorgen over uw gebrek aan ob-
[ekuvireu en uw linkse svmperhteêo (links,
is dal een scheldwoord?). Hun stellingen
over vrije meningsuiting ziJn op zijn zachtSI
gezegd vreemd It."noemen. De heren begri-
jpen nlet dat eksueemrectnse en -ltnkse
groepen niet het recht van vrije rnentngs-
uiting mogen misbruiken. Deze eknremis-
nsche groeperingen verlangen naar een
autoritaire Slaal waar van vrije meningsult-
inl! geen sprake kan zijn. En van humor en
satire (lachen met Laplasse is schandcn al
evenmin. En van riouljournallstlek? veru
wil geen Standaard VOl.)[ de stedemen lijn.

Maar hel vreemdste van alles Is dal
Veto verweren wordt niet meer overkoepc-
lend It' lijn voor heel de stucemeobevcix-
ing. Muet ik hlerult konkluderen dat heel
Leuven rechts uf links is? SOS.

prédértc Roekens,
student Pol en sec

VRG-verkie-
zingen (1)
Als net uil Duitsland terugkerend oud-
VRG-presidiumlid en eveneens oud-van-
kieskommiteelid heb ik de voorpagina van
vete 25 met groetende aandacht gelezen. Ik
kon me op het einde van die bladzijde zelfs
inleven in het schaamlejolevot'l van de oe-
kaan van onze toch wel zeer goede rechts-
fakulteit. Wat me echter verwonderde was
dat niemand het nodig vond zich eveneens
te schamen over die andere, veel fundamen-
!dere ziektt." die ouk in deze fakulteit schijn!
Ie heersen; hel gebrek aan respekt voor een
van onze mt."eSt fundamentele strafrechts-
prinOfl't's: ht."t vernw-eden van nnschuld. Dit
vennoeden, dat eenieder van ons dal!dage·
lijks bt'S("hennt tegen ongt'grnnde vervol·
gingen. wordt in deze zaak ovenrt'den als
ware het de tweede nationale spun. -Pu-
ginl! 101oplichting- luidt uw titel. ·Verslag
van een vuile otlTlog- besluit uw Intro, en
·schorsen" siteen u onze dekadn.

Wel. ik ben IJot'reidom me te ktlmen
verontschuldigen ah u voor één van die be-

weringen bewijzen op tafel kan leggen. en
dat wil dus zeggen: méér dan geruchten en
al dan niet stevige vermoedens. Ook wat
onze dekaan betreft; als hij inderdaad advl-
seen Ie schorsen, dan kan hij daar alleen
maar toe besluiten als hij de feiten bewezen
acht. Wam het gaat ver als uitgerekend in
de rechtsfakulteit zoiets gebeurt. maar hoe-
veel te ver gaal het als de dekaan van die
fakulteit en de venegenwocrdtgers van de
Studenten ervan. er geen gralen In zien hel
vermoeden van unschuld Ie negeren, meer
zelfs. als ze aan de betichte na de schorsing
de mogelijkheid geven zich te rehabiliteren
als hij kan bewijzen dat hij Onsd1Uktig is. De
ondergetekende natevelmg heelt het zeer
moeilijk zich daar nler mee te schamen.

Los van de konkrere aantijgingen in
deze zaak, vind ik het trouwens bijlOnder
spijtig dal een organrsaue als het VRG nlet
in St<lat is haar eigen verkiezingen in goccc
hanen Ie leiden, en onze dekaan mei derge-
lijke zaken meent te moeten lastig vallen.
Oh, ik begrijp het wel; het kfeskcmmttee
dal rredntegeuoow kredibiliteitsproblemen
heeft wil zich in deze verschuilen achter
een onbetwistbare instantie. Deze instantie
echter wil niet oordelen en -advrseen- al-
leen maar, waarop het kommitee kan besus-
sen zonder haar handen vuil te maken.
kt wel, ik weet maar al te goed dal

het kieskcmmlree een aansmoeiliJke taak
heeft. en het risiko als -deze-of-gene-gezjn-
de" gebrandmerkt Ie worden steeds aanwe-
Zig Is. We weten allemaal dat een objektief
kteskommtree, zoals elke andere zaak die
zt'gt'6bjektld te zijn, een Illusie is: er zijn
oI!tijd sympatbteên voor deze of gene groep.
en het vraagt vaak veet tmegmeu om eer-
liJk te zijn en nog meer om bij beide teams
geloofwaardig over te komen. Daarom had
het zich aan onbetwistbare principes moe-
len houden. Daarom kan het kjeskomrnüee
het zich ees Ie minder permitteren om op
niet bewezen aantijgingen voort te gaan.
Daarom moet het er in bijzonder op toezien
dat deze onbewezen aantijgingen geen pu-
blieke verspreiding vinden. In dit geval
bleek hel daartoe niet In staat tde 'zaak'
haalde zelfs de Gazet van Antwerpen), en
hel valt dan ook alleen maar te vrezen dal
hel kieSpubliek slac:htoffer wordt van een
psychologisch proces dal vele jury's reeds
beïnvloedde: wat baat het immers dat een
rechter na een 'objecuon' van de verdedi-
ging de jury vraagt géén rekening Ie hou-
den met de juist geune woorden.

De woorden zijn gehoord en leiden
een eigen leven, en geen 'schorsing', geen
wijs oordeel kan nog goed maken wat rod-
del, pers en pijnlijke indiskretie hebben
verknoeid. Wal baat het dan dal ik ol ande-
ren bepaalde getuigen onderuithaal öp basis
van vermoedelljke bevooroordeeldheld. op
basis van banden met deze of gene belang-
hebbende? Wat baat dan nog het weer-
woord? Papier maakt vermoedens vlot tot
harde leiten en leugens tot waarheid.

En <lishel Kieskommitee maar al te
menselijk is en faalt, waarom moel een
krant als veto het dan daarin volgen?
Waarom begaat veto de fuut die menige
media maken: oordelen in plaats van obser-
veren. vereerdejen in plaats van vermelden.
Roei b geen Willy. noch kwa positie. noch
kwa strekking. maar beiden vullen hel lijst-
je aan van publiek veroordeelden die nooit
een proces zagen. versta me goed. ik wil
van Roei geen mandaar maken. dal elekto-
raal voordeel gun ik hem noch een ander.
maar de heisa omtrent dergelijke gevallen
in de pers zou toch hebben mogen volstaan
om hel iets-minder-nationaal-vcrspreide
VelU te weerhouden van een scortgelljke
Iuut. Dat Rod Velo in de Gazet van Ant-
werpen bescb uldlgt van smaad en eerroof.
is eChter een zeer begrijpelijke doch ver-
keerde reaktie_ Veto beging wel een gemOlk-
kellJk te voorkomen en dcsalnknemln met
'schwung' begane profesSionele fout. Neen,
versla me niet verkeerd: VelO, haar lezers
en wij oIlien ht:Obcn recht op de waarheid,
en in die zin vervult VelO haar plicht duor
~rnver Ie schrijven. over de 'waarheid' dan
wel Ie verstaan, niet meer, maar liefst ook
niet minder dan de waarh~id.

Neen, men kan mij moeilijk een nbjek-
tit."ve waarnemer noemen: daarvoor was ik
te lang verbonden aan de lakulteit die me

nauw aan hel han lil!l, daarvoor is het VRG
me te dierbaar, daarvoor zal ik volgens de
teg~n$!anders Roei wel te goed kennen of
zo. maar ik meen me wet te hebben ont-
houden van het argumenteren op basis van
onbewezen 'renen'.

Steven Janssen, ex-student.
Op!JU" enkd ,"omml in het arri/al huft Veto
StJU99trwd lal Roti Ana'aU-t Wtu/di!l is aon
PO!lin!llDtop/ichh·n!l. Hef arri/a/ !ltr!ftm/af, 10'

als uvmgms duiddijk vumI/tJ wordl. de ~tand
van het ondtl7Dtk wetT. En ha n nitt htt kiet-
ko",,,,;ttt dal ons hitrollff ingelichl hetfi. wel
profeutJr Herbots. l)Qt die feilCt in hef onderlMk
bijymder be/llSlmd zijn voor Andawx kunnm
we ook niel helptn. En wat de ui/Sprakrn Yan
professor Herbots betreft: die l:ijn voor lJïn eISen
rekLnin!l.

vuc-verue-
zinpen (2)

,
Uw edel schrijven b-eGft ons weer eens diep
getroffen. Objektief. s(:herp, ad rem en zon-
der franjes. Vrolijk balkte de goegemeente.
Toegegeven. iemand door het slijk halen
voelt goed aan.

In hel vorige nummer van veto werd
op de voorpagina. onomwonden en vrij
van elke skrupule, een proces gemaakt.
Spijtig voor de beklaagde was hel er een
van middeleeuws altoot. een ware heksen-
jacht, de inkwisirie achterna. Als rechtste-
denten en buitenstaanders in het gehele
gebeuren zijn wij op lijn minst verbaasd
over het gebrek aan faire beoordeling in het
bewuste artikel. De toon was tendentieus
en grondige kontrole van jullie informlhie
was te veel gevraagd.

De gegeven argumenten blijken, na
enige doch korrekte navraag stuk voor stuk
voor sterke twijfel val baar. Hoe kan men
dan iemand zo'n zware beschuldigingen lep
laste leggen? Ooit gehoord van hel non-in;:
kriminatiebeglnsel? Blijkbaar dode lener
voor ju lik rooie oogjes.wat de situatie zelf
betref het volgende. Eén: de kieskommissie
best,ut voor honderd procent uit leden van
hel VRG of 'aanverwanten' (door het VRG
aangt'Sldden). TWee: de tegenkandidaat van
de vermeende boosdoener, over wie wij
zeker geen beschuldigingen willen uiten is
onderwtjsveranrwoordelijke van datzelfde
VRG. Drie: cr bestaat geen mogelijkheid
van tweede instantie tegen beslissingen,
vonntssen van de bewuste kommissie. Vier:
herzelfde VRG-klobje stond tijdens de week
na het verschijnen van het anikei zonder
schroom veto-eksemptareo uil re delen aan
de ingang van diverse aula's. Kwestie van
ledereen up de hoogte te houden. Vaststel '.
ungen die vragen oproepen.

renstune willen wij nIJg melding ma-
ken van de laattijdigheid van de beslissing
tOt schorsing van de kandldaaa. De andere
ploegleden komen aldus voor volgende
feiten te staan. Een eerlijke konkurrentle is
verar. Voor de vele maanden werk van de
onthoofde ploeg Is er maar weinig respekt.

Deze reaktie kan misschien rancuneus
overkomen. Maar dit deert ons helemaal
niet. Als unlversuelmudemjes meenden wij
melding IC moelen maken van dergelijke
portfes ongenuanceerd gekrabbel in een
door de universitaire overheid gesubsidi-
eerd studentenblad.
Fruk Coutt~nler en andere saudemen
VI'"IOhaft brï hl'"topstellen van hel uni/al alle
"'OfJe/ijke voorhanden zijnde middelen aan!le·
wend om dl'"frilm zo korreta ",~~fzïk Wf"l'"r tI'"
~n. Af/e belrokken partijm werden !Jri"nter·
ptllurd en ~konfronlard ",et de fdlm weer-
over Velo beschikte: profts~or Herbots. ddCJlan
van de rechrsfukulfell, we/ke de sland vaMhel
onderzoek in txlenSD tbtlithrtl'. prOftsSDrVan
Gerwn, /coördinator ~tudenlmbdtid, hel VRG·
praidiu"" het kitskommilu, Brum> l.Ambrechl.
m Rod Andawx ulf. ho~1 dar /aurstt dat onl·
uni in de Gazet van Antwerpen. En wallHtreft
het uildtlm van Vl'"louan de aulu 's: dal warl'"n
ml'"dnwrkLrs van VeMzelf. Wil zagUf ons hl-trtot
~tWOdlaakt omdat rttdJ een half uur na het be-
zorp van de Vtto', Ier plaalY. deu r«dJ uit dl'
bakkm vrrd....'rI1m waren. Wij h~bbtn tchttr
~en en/ule aanwijzing wie dot sedaan hNft.

yervol. op p. IJ
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Huisvestinqsdienst onderzoekt residentie-imago

Zeg nooit peda tegen een residentie
ij leven in een ongrijpbare,
komp/ae wereld. De eniSt! wij-
ze waarop mensefl in deze we-

rdd kunnen overleven. is dank zij
hun vermogen tot vereenvoudigen: de
zaken te herleiden lot enkele. liefst
twee kategorieën. Di, fenomeen werd
nogmaals bevestigd door een onder-
zoek van de huisvestingsdienst van de
KV Uuven. Als je in Leuven komt
studeren en niet meer thuis wil wo-
mm, zijn er twee mogelijkheden: ofwel
ga je 'op kot', a/wel ga je 'op peda', De
universiteit pleit voor nu(JtJuri"g tus-
sen deze begrippen,

worpen aan een sluitingsuur (veertig pro-
cent bij private residenties). Bij de private
residenties zijn vijfenzeventig procent van
de kamers ekskluslel voor jongens of meis-
jes, bij de universitaire vijfendenig procent
(waarvan het merendeel dan nog niet
gesubsldleerde}. 'ïensfoue zijn slechts drte-
emwtmlg procent van de residentiekamers
geen eigendom van de univershen.

Imago

Over de toestand op de prtveekamer-
markt zijn lulke siJfers niet beschlkbaar.
Toch is het fenomeen van de inwonende

mogelljk tegen te gaan en een nog duide-
lijker beeld te geven van de mogelijkheden
mei betrekking tot studentenhuisvesting,

voorat het fdt dat alle residentles door
het merendeel van de studenten over één
kam geschoren worden, veroorlaakte heel
wat wenkbrauwengeirons bij de hutsvest-
Ingsdfenst. Is het dan niet duidelijk dat er
minstens drie - sterk - verschillende
soorten residenties lijn: de private, de
gesubsidieerde universitaire. en de nlet-
gesubsidieerde universitaire? Neen dus, Het
lijn vooral de private residenties die hel
beeld van de peda ats veredeld internaal In
stand houden, Dolt kan waarschijnlijk ver-

klaard worden omwille van het feil dal de
meeste van deze Instellingen uitgebaat wor-
den door geestelijken,

De universitaire residenties hebben dus
Ie kampen met een imagoprobleem: ze
worden te makkelijk verward met de tradi-
tionele pedagogleën, Toch hebben zij deze
verwarring voor een stuk aan hun eigen
beleid 11: danken, In het universitaire aan-
bod zelf bevinden zich immers nog steeds
een aantal anachronismen, De Raad voor
Studentenvoorzieningen, die de gesubstdl-
eerde residenties - het leeuwendeel van
de universitaire residenties - beheert.
verantwoordt deze anachronismen door Ie
Stellen dat er binnen de gesubsidieerde
sektor voor Iedere vraag een aanbod moet
zijn, Kunnen ~e vanuit deze beleidsopüc
btnncnkön ook kleinere gebouwen en
gewone hulzen :vindt"n in hel
gesubsidieerde aanbod?

\ wim Oe Rop

Als studenten kiezen om in een restdenue
te gaan wonen, is dat in de eerste plaats
omwille van het S!JC'Îaleaspekt. Een residen-
tie fungeert als een verzekering tegen ver-
eenzaming: vee) mensen om je heen, vaak
zdb van de eigen Iakultclt. Voor sommigen
is ook de toegankelijkheid van de restden-
ties een positief punt. Ze hoeven zich dan
/liet 1/1 de wilde. vrije kamermarkt IC sror-
ten. Voor andere studenten is op residentie
gaan geen kwestie van keuze. maar opge-
legd door de ouders.

Studenten die zelf in een residentie
wonen hebben nog een eerder genuanceerd
beeld over hun woonvorm, Bij stedenren
die in prtveekamers wonen Is er van een
dergelijke nuancering weinig te merken, Zij
associëren resrdenues vooral met slutungstt-
jden, kontrole en betutteling. Dit Is blijk-
baar ook het beeld dat abituriënten hebben
van residenties: -peda's zjjn streng en ge
moet daar stil ziJn," Voor studenten op 'kol'
is die vrijheidsbeperking inderdaad de beo
langrijkste reden om niet 'op peda' te gaan,
Andere argumenten zijn: IC """1 volk en de
,,('srllr.jll~ ,U"~'Ojong<"n\ L'I)Jlwhj('\j>l"
da'S, Deonmlddellijke aanwezigheid van
kollej.:a's lijkt dus zowel een van de )lmle
troeven ats één van dl' !o:rntl'schrikbeelden
van de restdeoue, Ie .o:ijn.flkrbij dient
vermeld dolt hel leven op de meeste rest-
denties l.ich alspeelt in leefgroepen van een
tiental studenten die een keuk ..n delen.

Realiteit

Slechts een kwart van de studenten <lp
rl'sidt'ntlcs hebben IC karnpen mei een alul-
Iln!o:~uuren viercnvrt-rrig pnxvm van dCle
restdcmlckamers zijn enkel voor jon)Cens ol
enkel voor meisjes, Dil moel nll!o:verde-r
)Cl'rt'lativeerd worden. Bij de untvcrsnatre
restdemh-s is slechts I\\'inti~ pruccnt onder-

OmdQ/ hot1!Jrr"n onrecht u

kOlhaa~(·madam), met ~!n'nKC sociale kom-
rok. nog steed~ bestaande en vljn er in het
prtveckameraanbod lM.k huizen eksklustef
voor jlln~o.:n\ ol voor mebjc:~

Dl' grote \('~enstellinR tussen 'up kor
en '''I' peda' l~fU~1 du~ hoofdzakelijk op
vuuroordelen. De halllgt nu in het kamp
van de hulsvcsringsdlcnst om dele zoveel

Een overzicht van de residenties
I.KU LeUYf:D. gesubsidieerd:
a. Gemt'ngd
camuo 'rorres. urussetsesuan 16~
Home 'rerbank, Celestijnenlaan 70
RJjSlbovl$traat J 7 en 29
Res. zwanzuaers. Schapenstract 80
Stud -buts Sint-Catharlna, Slui~slfaat 2
Stud.·huh Helleberg. Schapensrraar 37
Studentenwijk Arenberg (ciré), Groenveld-
laan I
Van Delecollege. Naamsestraat HO
ceeeuenots. auelensvest 109
Rumero-huis, Blljdt" Inkomststraat 12
b. Jongens
Home vesaüus, vesallusstraat 34
Jusrus Upsiuseollege,
Mlnderbroc:dersstraal15
Plus x-coüege. Tervuursevest IO}
Co Meisjes
Hom .. Johannes XIIL Tervuursevest 141
Slud.-huls Edlth Stein, E, VII<'I)I.·rghstra~14
Stud.·huis Sedes Saplerulae.
Vlamingenstraat 87 en Parksnaar 23
MdsjescentllJiIJ, Vitill Decesterstraat 47
1. KlJ I eUnD. njet-grsubsldh:erd
H, Get:stcollege (jongens), Naamsenraat 40

tee Xl_n·~mlnilrie (Jongens), 1'IenSCSlraat
112
Pausrollge (jongens), Hogescheelplein 3
Groot Begijnhof (gemengd), Groot
Begijnhof 20
Rt:S, cccenvetd (gemengd),
Celestijnenlaan 7to·82
), Private Residenties
a. Gt'mengd
Thomai Moms, 'rervuurscvest 115·119
b. Jongens
Abdij KeiZertberg. M.echelsestraat 202
Don aosco. G, ceseneteen 21
Paters Assunlptioll!sten. Italvestraar 14
Paters Safvatorlanen. Naamsr:sll::enweg49~
Resjdentie Arenberg, 'rervuursevest 123
Slucl,-huis Lerkeveld. waversebaan 220
Studiehuis "de Ll Salie", Mechelsevest 4
C. MelsJC$
Home juüe Bllltart, Blijdc·lnkomsutraat 26
Stud,·buis Flamlngll, Ravenstraat 311
Huls Sint-Maanen, St.·Maolnl'nSlTaat 42
Pedagngie Reglna Pacts. I.M 41
RC5',Sreenberg, K(\nln~ Lcopold j.!.trolilt 14
Regina Mundl. Bmd:Slrolat lS

VRG
vervolg van p. I

ccrvte plaats dal hel kicskummltce ni,'1
bevoegd ....as om Anciäux "prcvc-nth-f" uit
te stuuen. Volgens de rechter kon dil enkel
na dl' klesverrichnngen en v,,"r de Idlm;:
In meer ondergeschikte orde. zo 1I11fdeeh
de rechter, word I gesteld dat Anciaux aan-
zienlijke matcnèlc schade zal lijden "terwijl
tevens lijn Roede naam zonoer enil! bt:wijs
wordt aangetast en hem de kans wordt out-
nomen aan de preseeverkiezf ngen - die hij
Jl~ een optimale springplank voor een
Ierere joopbaan beschouwt - van het VRG
deelu- nemen."

In tegenstelling 101 wal Anciaux en zijn
advokaten op de perskontereruie SUKKt'reo.:r-
den - "dil is een eerste reken dat Rud An-
ctaux minde-r met de lolak Ie maken heeft
dan IoWdolchl,er is een begin van twijfel
over lijn betrokkcnhdd" _, spreekt d,'
rechter zlch in dil vonnis helemaal nh-t uil
over de grond van de laak, Hij stelt in het
vonnis immers zeer duidelijk dal -dc thans
voomanoen zijnde gegevens echter niet
t.....laten in hoolde van eiser een lx'dro~ tv
weerhouden" maar dar een "!o>C(<:,chtdljk
undervoek. gezien dl' bevoegdheld van de
poliricdienstcn meer mOKdiJkhcid HlI r,'·
konsuu ....tie van de Icuen biedt",

Oog

De leden van hel kteskommltcc waren
in elk geval bijzonder 1..-ICUfl\Cstdd door dil
vnnn!v. "Hief word, zeer duidelijk dal hel
huldlgc VRG·kio.:sreRlt'melll niet op maat
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gt'~n<:'dt'n i~""tir deze leite-n dil" h~'l studcu
lik"7" "\',·r~lijJ.t,·n" slddl' de huidige jlrt'~e~
en voorvuu-r Voln hl,t kh-sknmmltec. 'Iids
Janswn 'Wij rm-rndc-n d, IW\(!t'J.tdhdd It'
hl·llhl'n AlldJIIX I" 1110';;<'11\dHlr~l'n 11"/1<'11

ht'1 advlev \'<111 d,' rrok~\ort'n en dl' ~eL'~1
van hl" ki,·~rq.dellll'Jl1 Maar hlijkhaar \ mdt
dt' nc hu-r d.lt {k h-ucn \,~,)(\an wij An
(JolUXbcuchn-n. \Iratrl'lludij ....1lt:'\'eleJl
moeten worden." Onderrus-en bekijken dl'
vijf leden van het ....h-skorrurutec 111hel nllg
zin ho.:ef( "In een kla{hl in n- dieru-n tq~l'll
Anclaux. lij wcnwn in elk j.(I'val dal dl'
laak 101 op d.. hOI Uil.:<:'~pilwordt. Dt'I.<'

wens uitte "ok Anetaux op 7ijn pervkonte-
reutic. ')::11". 1<1 vn-ldr- hij n,,)ol.,-tarcn IV('

niet vergeten waarover he-t hier gol,]t: ver-
trouwen vu wcdcrvljds reepekt. Wc mogen
hel dl"m"krolli~(hl' p'rincipl' !lil't uit het 'M'j.(
v<:'rli<:len: Ik ....Il·/l·r mo ...t hel laatste w{M.rd
krijgen,"

Annemie eeckx

AVONTUURllJl«(- EN KULTURELE
VAkANTU VOOR

JONGEREN VANAF 11JAAR

(TREKKING)

MET MOUNTAINBIKE, KAJAK
EN ZEILBOOT

ROND HET COMO-MEER IN ITALIË
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Kringverkiezingen bij Pol & Soc.

Pluk de Dag
Owee ploegen visten dil jaar

naar de gunst van Ik kleur en
uiûindelijk brachten 402 stu-

denten hun stem uit, Ploeg 'De Dag',
met Steven Van Oessel als kandidaat-
kri"gkoördinator; bestaat uit een aan-
tal kringmedewerJars van dit jaar en
nieuwe krachten. vooral uil de eerste
en tweede kandidatuur: wlp/oeg
'Threesome', drie tweede ttc'ers die
hun inspiratie haalden uit de gelijk-
namige /il"" moesten hel de andere
ploeg moeilijk maken.

Het belootden rustige verklezlngen ICwor-
den di, jaar bij de Studenten sociale weten-
schappen. Opdat de vcrkiezingen geldig
zouden zijn mOX"Sthel kworum van J6\
studenten behaald worden wal elk [aar
zonder alle veel problemen overschreden
wnr'"dt. Di' jaar speelden echter enkele !ak-
turen mee waardoor hel behaten van hel
kworum bemoeilijkt werd.

Zo was er de boycot kampagne van een
student dje al vele jaren meedoet aan dl'
kringvcrkleztngcn maar die zich dit jaar
niet tijdig had ingeschreven. Hij maakte zijn
prmest kenbaar door gedurende de
kiesweek op IC TOepen tOl een verklezlngs-
bovcru. slogcns als "Boycot de verklezlngen
bij PIlI & Soc", -Stop het a-polltlsme" en
·X" rootden de plakborden van de Iakuheh.
Aan de hand van pamfh-ijes werd dezelfde
boodschap kenbaar gemaakt. Maar hier
bied het niet biJ: ct werden pamfletjes
verspreid met persoonlijke aanvallen naar
een aantalleden van ploeg 'De Dag'. Tegen
dat laatste kon het kteskommuee wciniF'
doen aangezien deze beledigingen niet
afkomstig waren van een deelnemende
ploeg. Datzelfde kteskcmmuee vernam tor
haar grote verbezrng op de dag van de
verkiezingen \'\a een kon .mikelln het
NktHvsblad dal d~'krtngvcrktczlngen alge-
last waren. Later blt"<:kdat dezelfde persoon
ten persbericht naar een aantal kramen
had gestuurd mei de mededeling dat de
verkfezlngen afgelast waren omdat een van
de teden van een ZOKeZe!(dKuntrele-

kornmhee re nauwe banden zou hebben
met een van dl': leden van een ploeg.

Voorspelbaar

Ploeg 'De Dag' werd verkozen mer zse
stemmen, tegen I I) voor ploeg 'Th ree-
some' en JJ ongeldige Stemmen. Een voor-
spelbaar resultaat dus. Enerzijds omdat het
de enige verkiesbare ploeg was. Het kresre-
glement stelt dat urn verkozen te worden
een ploeg uit minstens tien studenten so-
aale wetenschappen moet beslaan. Ander-
zijds omdat geen van heide ploegen zich

Presidium verkiezingen bij Medica

Sprookjes
([tet wordt de laatste jaren een

traditie bij Medica dat er
slechts één ploeg is die opkomt

voor de verkiezingen. Ceen reden
echter om de verkiez;ngsweek met
minder animo te laten voorbijgaan.
Daarvoor zorgde di, jaar de ploeg
Sheherarade, genoemd "aar de
vertdfiguur ui' Duize"d en één nacht.
Om zich aan de omgnJing aan te pas-
sen, lid Vt'lo voor een wt'ek zijn bal"
len thuis en trok eunucllSgewijs naar
de voor de gelegenheid lot pateis ge-
transformeerde ûoc's bar.

"Een hele week lang kan u zlch in een mys-
tiek sfeertje weer ongeremd kind voelen en
u laten wegglijden in de overweldigende
wereld der Oosterse sprollkjes. M..:t duistere
toverspreuken en krachtige kruidenmeng-
seis zullen wij er nilmdijk in slagen om de
sprookjes van 1001 nacht in vierentachtig
nnvergetelljke uren te persen met uzelf als
onsterft!lijk hoofdrolspelert " Zo klonk hel
uit de mond van de pas verkozen preses
Frédéric Me..:kers In zijn pmgrammabro-
chure. Dal programma bestond vourname-
lijk uil een aantal klassiekers: een opentngs-
receprle op zondag. een filmpje. een streek-
blerenavcnd. een servleedag. Daarnaast was
er op maandag een debat rond Oosterse ge-
neeswijzen en de klassieke geneeskunde.
Natuurlijk kon ook hel element 'sprookjes
vendd' niet ontbreken: op dinsdag kwamen

,.

vier profs duistere, erotische, vrolijke en
duivelse sprookjes yenellen en OJI woens-
dag was het de beurt aan Johan Terryn -
gekend van Onvoorziene Omstandigheden
en Het Stapsalon - urn zijn vcrtelkapacitcl-
ren te etaleren. waarna nog een opuedcn
van het gruepje '~t Ofl' volgde.

Ftédéric Mceke~ wordt gesteund dour
een maar lielst tachligk(lppige bende die
hem zullen bijstaan in wat geen gemak.
kefijk jaar dreigt te worden. Pulitiek gczlen
staat er immers heel wat te veranderen bin-
nen de opleiding geneeskunde. Nel zoals de
vorige jaren wil hel nieuwe prestdiurn de
nadruk leggen op de representeuvuetr van
het Medica-standpunt Ier zake. Alle steden-
ren geneeskunde moelen inspraak krijgen
in het debat over numerus etausus. "Daar-
naast zal een extra inspanning gedaan wor-
den om Medica pluralistisch en toch eens-
gezind Ie houden. Aparte politieke sldltn!!-
namt's moeten zo vermeden worden."

Ervaring

Meekers begint !10k niet helemaal on-
ervaren aan het grote avontuur. Eerder was.
hij reeds jaa rverantwnordelljke derde kan-
didatuur, en dit Jaar was hij aktief in de
Wt:rkgroep Gezondheidzorg. Naar volgend
jaar toe denkt de nieuwe pn."Sl"Saan een
'heropvisoperaue van de kandidaturen.
"Het lijkt er immers een beetje op dat die
wat los staan van Medica als geheel. Daar-
om is er een aparte werkgroep opgericht.

echt kon onderscheiden aan de hand van
l'en inhoudelijk programma. Ploeg "rhree-
some- had zich wat de inhoud betren be-
perkt tot de opsomming van een aantal be-
langrijke misstappen waaraan de huidige
kring zich dit jaar bezondigd had. Belang-
rijkste blunder was hierbij de dief sial van
honderdduizend frank. In hun programma-
brochure bleef 'De Dag' beperkt tor een
voorwoord van de kandldaat-krtngkoördl-
nator en de voorstelling van de verschillen-
de verantwoordelijken.

ZOUde inhoudelijke invulling pas volgend
Jaar kunnen gebeuren omdat men anders
het gevaar loopi in een presidiumstruktuur
Ie vervallen. Ploeg "rhreescme' noemde
zichzelf op het debat liever een senstbillse-
ringspioeg dan een lulploeg. Wel probeer-
den beide kandidaat-kringen zich te onder-
scheiden aan de hand van hun kampagne-
aktlvltetten. Ploeg "rhreesome' voerde een
aantal sketches op in de jaren, verspreidde
een blaadje en vertoonde de film 'Th ree-
scme'. Ploeg 'De Dag' stelde zichzelf voor
aan de hand van een videofilm, erucbes en
een programmabrochure. Daarnaast organ-
iseerden ze een film, een avond in Pollllka-
katee en een Alma maaltijd. Hel waren
waaNichijnlljk deze eksrra's en een aantal
bekende gezlchten die de kiezer ertoe over-
haalden om op ;'I>e Dag' Ie stemmen.

~ WIm Van der Meersch
Ollvler Remy,._--

Debat

Op het kiesdebat van woensdag bleek
dal ploeg 'De Dag' bewust mei weinig tn-
houdelijke punten kampagne had gevoerd.
Redenen hiervoor was dat de reeds geplan-
de aktlvheiten van volgend jaar weinig van
deze van dit jaar zouden verschillen. Ook

•

([ow

die heel spedüek zal instaan voor de rela-
ties en afspraken russen de jaren onderling
en de lnformatledoorströmlng van en naar
Medica zelf. Bedoeling is om tweewekelijks
rond de tafel te gaan zuren en de versetut-
lende agenda's te vergelijken." Daarnaast
wil Meekers werk maken van een hertn-
richting van Doc's bar om het parochie-
zaalsfeertje. vooral dan op de wat rusuger
avonden, weg IC werken.

gentseerde ekuvneuen waren voldoende
om de geneeskundestudenten Ie overrutgen
en de Shchcrezade-pjoeg me! een ruime
meerderheld van 94.1 procent van de stem-
men te verkiezen. Een leuke. door het pre-
sldlum van dit jaar gecrgantscerde, verkte-
zlngshow. geënt op nihilistische spelletjes-
programma's met videofragmenten. kwis-
vraagjes en een hoog Meneer Kaktusgehal-
Ie, zorgde voor een luisterrijke en letterlijke
Iakkeloverdrachr.

Kaktus
Peter Roelens

Al deze: goede voornemens en de geor-

U HEEFT lNV ONDER'A'ERP GRONDIG BESTUDEERD
U HEEFT DE JUISTE CONCLUSIES GETROKKEN
U WEET PRECIES 'NELKE STELLING U GAAT VERDEDIGEN

ALLEEN ..

uwVERHANDELING I SCRIPTIE I SEMINARIEWERK
MOET OOK NOG OP PAPIER GEZET INQROEN

EN LIEFST OOK NOG VLOT 'A'EGLEZEN ••.

U HADT DESALNIETEMIN TOCH NOG EEN UITSTEKENDE

VERHANDELING /SCRIPTIE GEHAD WILLEN HEBBEN?

TABULA KAN EEN GROOT DEEL VAN HET SCHRIJF- EN REDACTIEWERK VOOR U DOEN:

WIJ HELPEN U HELDERE TAAL OP PAPIER TE ZEnEN, DUIDELIJKE STRUCTUREN AAN TE

BRENGEN, PROFESSIONELE tAYOUT TE HANTEREN.

ALS U DAT WENST NEMEN WIJ OOK HET DACTYLOGRAFISCHE '/oJERK VOOR ONZE REKENING.

KORTQtvI: U LEVERT DE INHOUD - IhIlJ OE VORM.

EN OVER DE NtEI1'NE. SPELLING HOEFT U ZICH DAN OOK GEEN ZORGEN MEER TE MAKEN.

TEL. (016) 23 40 54 OF (016) 29 53 90
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Workshop studiefinanciering van hogere bIjdragen voor kinderbijslagen.
Verder stljgt hel kindergeld naarmate men
mc..-crkinderen heeft - -angsetekuvnen in
hel jargon - zodat kroostrijke geurmen
ook niel zomaar zullen willen inleveren.
Nochtans is een studieloon niet zo ver af als
men soms wel denkt. Hel cernrum voor
Sociaal Beleid had he'! enkele maanden ge-
leden nog over de kinderbijslag als recht
voor het kind. Dil past volledIg in het den-
ken OVer een studieloon.

Tegen de middag zullen een aantal
konkrete eisen in verband met de studie-
toefagen naar voor geschoven worden. Om
Ie beginnen zijn er drie bastsetsen waarover
een zeer brede konsensus bestaat brrmen de
Sektor: Om inspraak in het beleid, de els
voor een nieuw onderzoek 113i1r de
studlekosren. en de aurornaüscbe tndekser-
In.ll van de ~rsbedragen_ AI jaren ljvet de
sludenh::nbew~ging voor deze eisen die
kwasi niets kosten. Met de workshop willen
de S1udl.'ntL'\l dan ook een aanzet geven om
dele eisen tlllJ'".1ezenen In konkrere beleids-
daden. Natuurtijk'htelt Sociale Raad nog
meer opmerkingen bij bel studietoelages-
telset zoals bijvoorbeeld de onrechtvaardige
sprongen in de loelage naarmate je:
inkomen minder dan 1110 is van de maxi-
mum Inkomensgrens. Sociale Raad vrndr
dal de toelagt' volledig lineair moeten
worden. Ook moeten de te krappe inko-
mensgrenzen volgens Sociale Raad met vijf-
lisduizend Irank worden upgetrnkkcn. Op

manier zouden er meer studenten wor-
opgenomen in het systeem dk nu uil

de: boot vallen maar een studietoelage toch
goed kunnen gebrutken. 'renstoue steh
Sodale Raad nog een aarnat aanpassinjoten
aan her studletnelagesreisel voor dil' de"
perverse nevenetfekren van de kadastraàl-
Inkomenstest moelen wegwerken De
kadastraal Inkomenstest was oorspronkelijk

(Joto fikt Chrzstiat:n$) bedoeld om studenten uit het systeem te:
weren die omerecht een studietoelage kre-
gen. Als je in een kastl'an een villa woont,
kan je moellijk beweren dat je recht hebt
op een studietoelege. Omdat sommige ge-
zinoen ecruer zt't't weinig verdienen moe-
ten zij al bijna dakloos zijn om nog recht te
hebben op een studietoelage. Daarom eist
Sociale Raad een bodemkadastraal inkomen
waaronder je niet kan uitgesloten worden.

Studietoelagen aan herziening toe

Michllllngllo I4'OS er nfks ugt:n

ane week donderdag organise-
ren Sociale Raad en de Sociale
Dienst van de KU Leuven een

workshop over de studietoelagen van
de Vlaamse gemeenschap. Met dit ini-
tiatief wH/eli de orya"isaton.'1' de over-
heid en de publielu opinie wakker
schudden omtrent de problematiek van
de studiebeurzen. De problemen zijn
immen veelvuldig: het aantal beurs-
studenten neemt af doordat zij minder
naar het hoger onderwijs doorstromen,
de beursbedroqen zelf dalen terwijl er
nog steeds een aantal onrechtvaardig-
heden in het systeem zilte". Overigens
wil me" op de workshop verder gaan
dan het Iruid;ge stelsel en ook naden-
ken over de invoering va" een studie-
loon.

Arbeid maakt vrij
De Leuvense OverkoepeieDde Krlnsorgani-
salie lLnko) mekt ter ondersteuning van
de werking van haaf studentenblad veto
gC'duff'nck hel volgende akademtcj.ur
één hJUtlJd~ kracht (19,5 uur per weekj.
Van de halftijdse kractn wordt verwacht
dal hij/zij de werking van het blad prak-
tische en Inhoudelijke steun vt:"otrekt om
op haar werkjngsterretn tor IXn
doordacht beleid te komen.

VaD de kandidaat wordt verwacht
dat hiJ/zij op de hoogte Is van het rnaken
van het blad, zowel technisch al~ Inhou-
delijk, Zi]nlhóliH taak bestaat voornamelijk
uit admtnlsrrane, h':l bijhouden van de
briefwisseling. hel bfjbcuden van hel ar-
(hief en het verzorgen van de penneuen-
tie. Daarnna~t begeleid! hij/ZIJ de redak-
ûe, spoon aktuahrelten op en legt kon-
takten tussen medewerkers, redakteur.;
en leden van de verschillende raden.

Het kontrakt loopt af op } I juli 1997.
De kandidaat moet zich OJ'M redaktie-
vergadering komen voerstenen.

SchrlheUjkt' sollidtades met cv moeten
Ingezonden of blnnengebraehr worden oj)
het redaktiC$Ckretclriut van veto bij
Annenue Deckx. -s Meiers.slraat 5, 3000
Leuven. Informeren kan de hele week op
h ..t bovenstaande adres ut up 22.44.38.

Donderdagvoormtddag zullen vier spreker>
hun visie geven over studiefinandering. Als
eerste zal Frans Devenyns van de Sociale
Dienst een aantal sijfers omtrent de toelage-
trekkers naar voor brengen. Die zijn zoals
gezcgd niet rooskleurig. Nog maar één stu-
de_rnop viji krijst een we"se wan dil ei
van de jaren tachtig nog 40 procent was.
Gezinnen met een modaal inkomen vallen
dus meer en meer uit de boot. Aan de
andere kant hebben studenten uit gezinnen
met een laag inkomen het zet'r meenuk om
de eindjes aan mekaar Ie knopen omdat de
beursbedragen bijlange de nudtekcsr nlet
meer dekken. Dal is op zijn beun een
gevolg van de weigering van de opeenvol-
gende ministers van onderwijs om de
studietoelagen Ie Indeksercn.

Na de inleiding is het dan de beurt aan
BaukJe Van Nunen. vtce-voorznrer van de
Landelijke Studenten Vakbond (LSVB). De
LSVB is een Nederlandse studemcncrganl-
saue die haar hoofdzetel In Utrecht heelt.
Van daaruit kcördrneen zl] de akucs tegen
de gigantische besparingsplannen van het
Nederlandse ministerie van onderwijs. T<.II
voor kon keken de Vlaamse studenrerr op
n..ar hel Nederlandse model zoals dat in

(WATERSKI)

(WINDSURFING)

(KANO)

(KAlAK)

(ZEILEN)

(MOUNTAINBIKE)

(OMO-MEER,'ITAlI~ ........,
WATERSPORTVAKANTIES

GUN UV ....RING VUUIJT
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1986 werd uitgedacht, maar sinds ongeveer
een jaar moeten de Nederlandse studenten
zeer veel inleveren. Niet voor nteu is de
titel van de uiteenzelling van Van Nunen
dan ook "De Nederlandse studteûnanciertng
van in de wieg 101 in hel Jtrar-.

Studieloon.

Na de koffiepauze z.al Eric Spiesscn~
van de studledtenst van het ACW een
uiteenzeulng geven over studieloon, Spies-
sens, die vooral gespecialiseerd Is in her
selektivltehsvraagstuk in de sooale zeker-
held, ht-eft namelijk oneerzoem hoe een
studleloen kan worden opgebouwd vanuit
de bestaande middelen. Die zijn enerzjjds
de kinderbijslag en anderzfjds de helasting-
aftrekken vour kinderen ten Jaste. Die mid-
delen gaan nu nog naar he! gezin, maar
vanuit emausipatortsch standpunt zouden
ze beter rechtstreeks aan de student wor-
den gegeven. Technisch is heel deze opera-
tie: nog wel doenbaar. Politiek is de haal-
baarheid echter al veel twijfelachtiger. Zn
willen zelfstandigen traditioneel niet weten

\
•

Tijl Vanbrabant

CNworkshop ~!Jlnl om 9_00 u op dondrrda9 28
maart in dr Va" Evenstraat ê. AVOJ.l1.ln-
schrijw:n kan nog $I«d! op dt: S«I"alr Dienst.
Naamstitraal8O, itdat Wf'TJuJa!Jvan 14_00 u lol
17.00 u 1l1.0/61J244 28

l::(tIf~
C(ij~"r

Tiensestraat 118 - Leuven
016/23.70.30

Open van 9 tot 22 u,

Leuvense triomf in schaaktornooi
I lIet studeruendorp van Louvatn-Ia-xeuve

werd vorige zaterdag bezet door
schakende prollen en snedenren. Ook
Leuven zond zijn zonen en dochten uit -
zonder protfendelegaije weliswaar -. Het
tornooi was opgevat ats een teammrnocl.
Veertien teams van telkens vier man
vochten om dt- titel In negen ronden. blke
speler kreeg maksimaal een kwartier
bedenktijd per parn]. Leuven had drie
teams afgevaardigd, Lcuvain-La-Neuve
ook drte, Namen één, de Vrije uurversneu
Brussel één, Luik twee en de unrversné
Libre arcseues vier. Van In de "bt'glnne
was duidt'lijk da~ 'Leuven I' de litel
ambieerde. Logisch ook want mei Jeroen
claesen, Ben Creps. Maancn PrJct en Jan
'rroos. had je een ploeg met M hoogste
Intrinsieke kwahtdl, 'Hubris' was echter
hun deel en zij lieten in de aanvang van
her toernooi enkele puntjes Ii&tcen.

Na =11 korte revalidatieperiode vaag-
den lij ecfuer de tegenstaaders up een
hoopje en de meesren werden zonder veel

poeha van het bord gespeejd. 'Leuven "
behaalde uiteinddijk 30,5 van de 36 te
behalen pUOIeD (I punt bij winst. 0 bij
verlies en een half puntje bij rcmis(:). Ook
de: mindere goden van onze universiteit
waren in hun dement. 'Leuven 2', onder
lcldtng van Adrlaan Van Ikr vursr
behaarde een zesde plaats In de eindstand
doordat 7.ij tdkens opnieuw pUnijes
wisten al te snoepen van sterkere legen-
standers. Vrouwenhaters, geslacmséénza-
teil en gefrustreerde viespeuken kregen
L'Cn pak .Iaag op hun blote kom van
'Leuven }', onder leiding van ons
vrouweljjk schaaktalent. Martine
vanhecke. De winnende ploeg werd
bedachr mCI eC"nbeker, een medaille en
een Mars of een Balisto. De rest kon pint-
jes versteren aan 20 fr. pet stUk of
genieten van de sandwiches - "belegerde
broodJcS" - Louvaju-la-Neuve wad
overdonderd door ht't lmpertallsusche
Leuven.

(pro)
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Studenten interpelleren politici
studie van het Leuvense Centrum voor
thulsartsgeneeskunde. waarin godlijk voor
roelaûngsbeperkfng gepleit wordt. Maes ziet
vooral een probleem in sommIge rlchungen
zoals geneeskunde, waar er veel buitenlan-
ders studeren en zo Vlaamse onderwijs-
ünancteën opslorpen. Ook René Swinnen
(SP) erkent dal er op dit gebled problemen
zijn en hoopt dat een toehttJngsproef naar
hel buitenland toe ook als rem zal werken.
vvS van haar kant beschouwde het Skandi-
navlsche model. waarbij de kosten van bui-
tenlandse studenten gedragen worden door
hun eigen land, als een goed voorbeeld dal
zij ook op ons land willen toegepest zien.

Artsenlobbv bepaalt het
onderwijsbeleid
(J)/9t'IOPf!n "rijtUIg oTganisurde

de ktwpf!1 van de Vlaamse
studentenkoepels (VVS) UH

vraagronde in dl' schaduw van hel
parlement. De studentenvertegen-
woordigers kregen de gelegenheid on-
derwijsspedalisten van alle äemokra-
tische partijen te interpelleren over
ltun programma. Dit initiatief is een
onderdeel in de kadervormingscydus
'MAARTschappelijb vorming' voor
studentenvertegenwoordigers. Het was
de eerste keer dat studenten de kans
kregen op dit nivo politici diepgaand
te bevragen. De twintigtal aanwezige
studenUn kregen beurtelings René
Sw;nnen (SP), Mia De Schamphelaere
(CVP), Karel De Gucht (VLD), Netly
Moes (VU) en Ludo Sannen (Agalev)
een uur lang voorgeschoteld.

werp waarover zij tets zinnig kon zeggen".
dixit één van de vvg'ers. musrrauer voor
haar optreden was trouwens haar afrender
walles gaat zeer traag in de ponnek-. wat
toch wel lachwekkend overkw ..rn, zeker
gezien de snelheid waarmee uitvoerings-
maarregelen van het Hobu-dekreet er wer-
den doorgejaagd, om toch maar in een kor-
te lijd zoveel mogelijk Ie besparen.

Lobby

De VVS stelde zich echter de vraag of
de. numerus ciausus er komt urndat hel an-
sensyndlkaal stevig lobbywerk heeft ver-
richt en de studenten niet zoveel politieke
Invloed hebben. swrnnen. panljgenoot van
Vlaamse minister van onderwijs Van den
Bossche. was er zich zeker van bewust dat
ansen zich historisch ontwikkeld hebben
tot een niet te negeren maatschappelijke
kracht. volgens de SP'er kon de regering
met rond de artsensyndlkaten heen en op-
teren zij voor het mechanisme van de toe-
latingsproef omdat dat voor hen "de weg
van het minste kwaad IsW

• Bovendien "heeft
de SP een regeerakkoord afgesloten, waar-
aan ze zich moeten houden". De vraag die
de studenten zich hierbij stelden. was waar-
om onderwijs wordt aangepakt om proble-
me~in de sociale zekerheid op te lossen.
Ook de vrees dat deze maaltegel als prece-
dent kan g....n dienen voor andere mUI'
schappelijk belangrijke lobby's (zoals advo-
karen, ingenieurs en andere vrije beroepen]
om de roetreding 101hun opleidingen Ie beo
perken, is groot bij de uudemen.

Bakkalaureaat
zoals bekend is VVS radikaal tegen elke
vorm van studemenbeperking. zowel
numerus etausus als kontingentering. Aga·
lev is de panlj die het dichtst bij dil stand-
punt aa nleuru. Ook de VLD geeft voorkeur
aan een andere oplossing. Karel De Gucht
ziel meer heil in een systeem zoals hel
Franse bakkalaureaat, waarbij na de mid-
delbare school een nationaal eksamen
wordt afgelegd die bepaald tot welke uni-
versitaire richtingen men kan toetreden.
Deze oplossing werd echter door de verte-
genwoordigers als nng minder demukr a -
nsch dan een toelatingsproeI beschouwd.
Bepaalde scholleren zullen dan immers beo
nedeeld zijn omdat zij "nlet naar één van
die vijf topeetleges en d..t ene goede a the-
neum gin8en~.ln dil verband wenste de
VLD ook de lijsi van geslaagden ln het ho-
ger onderwijs per schoot te publiceren. Dat
zou echter kunnen leiden tot situ aties zoals
in de VS waar men mei een enorme kloof
russen twee klassen van scholen te kampen
heeft, klonk het biJ zijn gesprekspartners.
De vu heeft zich In het verleden ook legen
numerus etausus uitgesproken. maar uit-
eindelijk liel Nelly Maes wel verstaan dat
de Vu -voor een ingangseksamen is om de
Instroom te beperken." Niet te verwonde-
ren, want haar panygenoot Patriek Van-
krunxelsven schreef mee aan de fameuze

Zowel de vu als de regeringspanijen
grepen naar hel voorbeeld van de bestaan-
de toelatingseksamen voor burgerlijke Inge-
nieur, om Ie bewijzen dal een toelatings-
proef niet noodz.1keHjk een negatief verschj]-

Hel zal dan geen verbazing wekken dal be-
paalde materies de dIskussie beheersten.
Naast de voorgesrelde benoemlegstop van
teerkrachten en het Hobu-dekreet, was de
numerusctaususproblemarlek dalgene
waarover de studentenvenegenwoordigers
de polltid aan de land wilden voelen. Op-
vallend was het bijna konstante hoge peil
van de gevoerde diskussie. Daarom was het
markani dal juist de grootste partij van
vlaandcren, dl" CVP. zich liet vertegen-
woordigen door iemand voor wie de mare-
ril' blijkbaar nog niet geheel bekend was.
Het Ien dat Mia De Schamphelaere op her
laatste moment Freddy Sarens moest ver-
vangen. kan slechts gedeeltelijk als ekskuus
voor haar mager optreden aanvaard wor-
den. -ne studentenvertegenwoordigers wa-
ren koortsachtig op zuek naar een onder-

Uitstroming

Superclub Leuven ziet er vandaag stukken aantrekkelijker uit. supe eetub. J~home
entertainment store in Super City, is volledig gefa~etift. Voor al je cd's; I-shirts; dcc's; cd-i's; cd-roms;

video's. Baywatch bijvoorbeeld; computenpelletjes; Internet-pakketten enzovoorts moet je vandaag meer

nog dan vrceqer btj ons zijn. Onze studentenkorting van 10%* SUPIEReLUS·
blijft natuurlijk geldig. We zien je in onze omgebouwde winkel! _ .•.•.•••••••••• '•.•• ,••••.•• _

-UÎtlluondud •• d•• ~.htq~n, yuh"ur. [on[uUld[tU. 11"'''"0111,11, .. enl(u .. alru. IItt! t"mul.tr~ur 1IIt1I"d"t HII ... ·

mei is en zelfs studenten zou kunnen ver-
hinderen een foute studiekeuze Ie maken.
De VVS (hierin bIjgetreden door de VLD en
natuurlijk Agalev, met wie de versrandhou-
ding vrij optimaal was) belwist echter deze
stelling en stelde zelfs dat een roelaungsproe!
geen enkel Invloed heeft op de slaagstjlers.
Zo bedragen de slaagsljfers voor geneeskun-
de sleebis enkele procenten minder dan bIJ
burgerlijke ingenieur, waar 60 % van de
eerstekenners slagen. De studenten verkte-
zen dan ook liever een verbetering van de
uitstroommogelijkheden om zo een even-
tuele overaanbod van geneesheren op te los-
sen. Hiermee doelen ze op het feit dal er
andere jobmogeJljkheden zijn in de medis-
che sektor, dan alleen m a ar huisans of
specialist.

waterhoofden,
Bulten srudemen van de Vlaamse uni-

versheil~, waren ook twee personen van
het hogere )cunstonderwijs aanwezig. Hel
kunstonderwfjs heeft v..n de schaalvergro-
ting. ingevoerd d"oor het Hobu-dekreet, de
meest nefaste gev7,lg~n ondervonden. Veel
van deze problemen vinden hun oorsprong
in de onwil van de dlrekrles om over ver-
schillende netten heen Ie fusioneren, zo
stelde men. Zo heeft men situaties waarbij
kunsthogescholen met andere technische
hogescholen ziJn samengegaan. waardoor
de eigenheid van hel kunstonderwijs veelal
verloren gaar.Dit was bijvoorbeeld hel geval
mei de Rits in Brussel, waa r daar bovenop
nog kcmrnunauraire problemen rezen,
aldus Maes. De vraag dringt zich da n ook
op of deze kunsrhogeschoien niet beier met
elkaar hadden samengesmolten. Ecn..pro-
bleem dal alle partijvertegertwoordigers
erkenden. was de kreatie van een groot
aantal overbodige (én dure) posten in het
Hobu. Die kwamen er tengevolge van de
fusionering van verschillende hogescholen,
van wie de dtrekreurs niet bereid ware~ om
hun positie op Ie geven. Dal deze kaderM-
ten bovendien nog bijzonder kapitaalinten:
sief zijn en onmisbare rondsen onttrekken
van het onderwijS en de sociale sektor. is
een probleem dal zelfs Van den Bossche
erkent. -sommlgen hebben buro's waane-
gen dle van Cllmon niets is". aldus één van
de aanwezige pollrlcl. Hoewel allc panljen
akkoord glngcn dal er Iers aan gedaan
moes! worden, scheen eremand van de
polltid echt een uplossing te kennen. Vol-
gens de VVS vindt deze onwil onder meer
zijn oorsprong In het feit dat vele va n deze
mensen. -waterhoolden" aldus Nelly Maes,
politiek benoemd zijn.

Onafhankelijk
Na een dagje lang rund de la kj Ie heb-

ben gezeten. werden de studenten ofücreus
in hel nieuwe Vlaamse parlement rondge-
leid door de Agalev'er Ludo sermen. nadat
hen dil eerder geweigerd was. Di! parle-
ment, dat trouwens even zo goed zou kun-
nen doorgaan voor een museum voor me-
derne kunst. was alvast een mooie rnveste-
ring In de Vlaamse kunstsektor. De steden-
tenvertegenwoordigers konden eren dal hel
Vlaamse Parlement geen overbodige aan-
kopen had gedaan om de weigevende ver-
gaderingen wat komfortabcler Ie maken
Stoelen van naar verluidt 70.000 Ir. per
stuk zijn ongetwijfeld zeer knus.

Oietmar Bosmans
Jamie Blesemans

Tikkantoor

Devano
016(490.890

Tekstverwerking Lascrpr-tnnng *
Lay-out Tekstinbreng

Boeken, tijdschriften. cursussen, thesissen,

Gespecialiseerd in
wetenscnappenjke materies

Professionele aanpak
Jllrenlange en'aring

T. & K. Van Nooren-Dehees
Ledewijk van venhemsrraat j t
3020 Heren! rvencm-neeem
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Bespiegelingen over het Raadgevend Kommitee voor biomedische etiek

"Hel kan ziin dal we een luxe-geweien worden"
Op dertien januari van di, jaar

werd - na vijf jaar voorberei-
ding - een 'etkraal Raad-

9~nd Kommttee voor biomedische
etiek gûn.stalleerd, dat onder andere
hd parlement moet bijstaan in het
zoeken naar etisch korrekte beslissin-
gen in bijvoorMeld het eutanasiede-
bar. Naar goede Belgische gewoonte
zetelen in die kommissie afgevaardig"
den van alle gewesten en gemeen-
schappen, en daarnaast ook van alle
ideologische strekkingen. Vetoging
zijn licht opsteken bij professor Paul
Schoismans, lid van het kommilee en
verbonden aan hel Centrum voor
Biomedische Etiek en Recht van de
KU Leuven.

Veto: 1" de kommÏlSit' linm /~dmvan aller/ri
$lu/d::ingm. bi dal gnm probkmnt mtt rich
mnb,m~n om lel «n «ndllidij (uJvinft
kolflCl?
schorsmans. _Ik denk dat het advies van
het kommitee niet ahlJd versnipperd hoeft
te zijn. Maar er zullen Inderdaad debatren
zijn die bijna vanzelfsprekend een verd e.'eld
advies zullen opleveren. Dan wordt het
partement. degene dk het advies heelt ge'
vraagd. inderdaad gekonfromeerd met een
aanlal strekkingen waaruit ze vrij kunnen
klezen .•

• Het Is zo dat we over eutanasie bi]-
voorbeeld op bepaalde punten geen over-
eenstemming kunnen bereiken. Maar als je
begint met een aantal zaken zeer goed te
deênlëren, dan zal er over heel wat demen-
ten wel een konsensus bereikt worden: over
hel tegengaan van terapeuûsche verbeten-
heid bijvoorbeeld, over het niet-stellen van
medisch zinloze handelingen. waarschijnlijk
ook over het stopzenen van voeding en
vochflOl.-dlenlng biJ vegelalleve pall.mlC:O.
Als hfi. deb., over de lepllscnng van eUia-
naste er zou komen, zullen de wegen ver
uit elkaar gaan. Het zal dan de taak zijn van
het parlement om Ie gaan kijken over welk
punt we hel nu eigenlijk oneens zijn .•
Veto: Wal is hn nlll van een ndvit$, ah"
daarna door dt politiCItoch I'IOg I«um motrm
!}tmaa/d wordm? Is htt nitl prtdt$ om dit pro-
blemm op ~ knsen dal het Raad!JtVf'ndKomm{·
IN is 0P9trithl?
Schotsmans: -Ja. dat klopt. maar hel zou
kunnen zijn dal die.:kommissie.: meer be-
kwaam is 101 kon sensus dan men nu ver-
moedt. Dat heb ik in Frankrijk zien gcbeu-
ren. Frankrijk Is ldculogtsch even verdeeld
als Bt:lgit'. Er zijn in Frankrijk uitdrukkelijk
ook vertegenwoordigers van de godsdiens-
ten bij de nartonale advleskommissie. en
loch Is die 101 een aan lal leer gelijkluidende
adviezen gekomen, dle dan ook ln wellen
rijn vertaald. Het zou kunnen dat we tot
eenzeude stramien komen. Hel kan na-
tuurlijk ook zijn dat het helemaal nlet lukt.
dal er komplete verdeeldheld blijft benaan.
In Frankrijk noemt men hel 'Cnmhé
Cnnsuhatit' soms de Olympusberg. de go-
den die na lang beraad spreken. En dal kan
men dan niet zomaar naast zich neerleg-
gen. Madr dal presrlge heeft die kommissie
in Frankrijk zelf opgebouwd doorheen
[aren en jaren werken rondom de tematie-
ken waarvoor U! gekonsulteerd zijn.~

Hoc

.Als men l'en advies krijgt van dl'
Franse kommjssfe Is hel alnvol. is het goed
wetenschappelijk gedokumenteerd. lissen
de verschillende cuscnc diskussiepunten
heel klaar en wordt er ook een keuze ge-
maakt. Er wordt ook gezegd wie hel niet
mei die keuze eens is. Daar kerm. als extra
opdracht voor dl' kommissie, ook nog bij
dal hel publiek kans moet krijgen om vrij
djn mening Ie geven over de behandelde
temara. Als het Raadgevend Kommitee een
eusche debatkultuur up gang kan brengen,
dan zal ze al veel bereikt hcbben.»

Veto: Binnm dit kommissit kIIn mOl van
idltbl wrsmifltn, natullrlljk. maar dl pontlci
,"oom lm lmdllidigt rtgtlin!} Illtwn"km.
Draagt dl kQmmissit daar gtm l'ttantwrN1rdl-
lijkhdd wor?
schotsmans. .Dat beleidsvoorbereidend
werk is lotaal onder haar vcrantwoordelijk-
heid. Stel, dat wij dezelfde konsensus heb-
ben als de Raad van Europa, de bijzondere
kommissie ad hoc Inzake bks-crlek. omtrent
de Indfkaues voor voortplamlngstechnolo-
gie. Daar zegt de Raad van Europa: "alleen
bij heteroseksuele paren kan op een eusch
verantwoorde wijze voonptanungsrcchno-
logie worden tccgcpasr". Als dal ook door
het Raadgevend Komrultee zou worden
uitgesproken, dan za] hel nog moeilijk zijn
voor de politiek verantwoordelijken om dat
anders Ie doen. Het bdeidsvombereidend
werk zal uireraard een irnpakt hebben. en
in die male is er een verantwoordelijkheid.
dat geef ik eneraard toe. Het zal natuurlijk
ook zo zijn dat iedereen g.:lat proberen om
in dal beleidsvoorbereidend werk zo sterk
mogelijk een bepaalde visie voor de regel-
geving door te drukken. Maar de eigenlijk
regelgeving is niet onze bevoegdheid maar
is de bevoegdheid van de wetgevende
macht. Al5 er konsensus is over bepaalde
punten. dan kan de politiek daar onmtddel-
lijk iets mee aanvatten, en dan hebben alle
kommissieleden die dal mee endenekend

hebben ook een veraruwocrdelijkheid. Hel
kan natuurlijk ook evengoed zijn dat de
politiek in Belglê daar géén rekening mee
huudt. Het kan zijn dat we een -tuxe-gewe-
ten" worden of dat we een eïschutven van
de verantwoordelijkheid worden. Zo werkt
hel eigenlijk al een beetje de laatste jaren:
alle dergelijke onderwerpen zijn beam-
woord als zijnde een probleem voor hel
Raadgevend xommnee. Dan is de zaak al
afgeschoven ...
Veto: l.udo Abicht :w:hruf in 'StrtVf'n' dal een
vank gihoord ar!}Umflll in hil debQ{Ol/U
tlltanasie is, dat -tu/a'1a$it ill alle Illgtn van dt
bevolking toch a/gibeurl til dat Wt' ons ean dit
ria!iltit moeten aanpatsen ". Hij rea.qurt dnartr-
!JOl til ?i'!Jtdal i'tilk !Jun kv.-nlif is \'on kwen-
l!enlnT en suuiuieksn. Mini dt ,-,"",I!}te'1oo.q
hebben l'l)Ordi' rtalitn/?
Schotsmans: ..Sommigen herleiden de rol
van de Slaal tor iedereen de vrijheid geven
te doen wat hij vindt dat goed is. Dat is de
beruchte idee van de zelfbeschikking. Dal is
een zeer nauwe, bijna radlkael-autono-

rmsusche visie over de naai waarbij de sou-
ëarnen. de samenwerktngs- en de samen-
levlngsverbanden nlet belangrijk meer zijn.
Zo ondermijnt een demokratie,Zichzelf..

Hachje

«Echte demokratie beslaat pas als ook
de zwaksten een beschermmgsrecfu krijgen.
Dat is de opdracht van de pollnek om juist
de beschcrrnlng van de zwakkeren te ga-
randeren. Dat geldt op alle terreinen: op
het terrein van migranten. van illegalen,
ook van wllsonbekwamen. Pas hier had I!
politiek en dcrnukrarie zijn etisch gehalte,
en dat kan Ingaan tegen de praktijk. Als
mensen vinden dat ze aan 110 km. per uur
door de mist mogen scheuren dan vind ik
dat de wet daar moet ingrijpen. Zo'n gedrag
Is onverantwoord. Het is niet omdat lede-
reen 110 km. per uur rijdt. dat we moeten
zeggen: "IlO WOrdt de norm".»
Veto: U ugl nu ulf dat flitk jftn kwalie iJ
van /mInnl/uit. maar andtroJih htllnl dal
obonus gatdgtklUrd is. dar WItS t«h omäat hel
ZIJ afgtmtnT Vf'rspreîdm oanvaard was. dat de
VHlgn-rr nitl op zijn Sla'1dpunllaJn blijwn
stoan?
SchotsmMlS: ..Abonus is een komplete
vaandelvlucht geweest van de wetgever. De
wetgever heeft zelfs de wet bulten werking
gesteld. Volgens mij Is dal een totaal Imrno-

rele wel: de wetgever heel! zelfs geen enkele
kontrelerende instenue meer toegelaten.
Hij laat het gewoonweg over aan het vrije
oordeel van de vrouwen de arts. Er is zelfs
geen verplichte registratie. Ook de maat-
schappelijke netwerken zijn buiten werking
gesteld. Ik vind dar immoreel. Er bellen mij
regelmatig mensen op mei de vraag waar
ze terecht kunnen voor hulpverlening na
een zwangerschapsafbreking die up een
zeer brute manier is gebeurd. Financieert
de staat dat? Neen. Daar denken ze niet
aan. Je moel zoeken, zoeken vooraleer je
iemand vindt die dal kan begeleiden. Tegc-
lljkertijd is abonus dan ook ten moot voor-
beeld voor wat we met hel Raadgevend
Kornmuce willen bereiken. Had men de
abortuskwestie wat meer uil de politieke
polarisanc kunnen houden en het kunnen
terugbrengen tol hel denken over een
aantal mrntmumkonsensusclememcn -
welke mtntmumeuek gaan we tnerormrem
renmtnste afspreken - dan was die wel er
waarschfjnljjk niet op deze manier geko-
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men. Dan zouden er loch renminste een
aantal eusche drempels ingebouwd zijn,
wals dal ook In Nederland en Frankrijk hel
geval Is. maar niet in Belgic .•

_België 15bekend en ook berucht om
ziJn meest liberale wetgeving, en dal is het
resultaat van het niet willen spreken over
de muren van de politiek perujen heen. Dat
zou de laak moeten zijn van hel Raad-
gevend xommnee. Voor ons moet er niet
gestemd worden. Wij hebben dan ook ons
hachje niet te verf't:zen. Wij kunnen naar
oprosstngen zoekt", die zo min mogelijk
gepaard gaan met onwaarden. Ik denk dat
wc up dal vlak .!,.ochheel wat serieus werk
kunnen doen. e)11.0 de laak wal depolari-
seren. Hadden we tOe11al een Raadgevend
Kommitee gehad, dan zoo hel waarschijn-
lijk zo njet verlopen Zijn .....N~is abortus
karot gegaan aan een gebrek aan cuscbe
debatkuhuur .•
Veto: IXnkt 11 dal, in ht'l bd" van abonwof
eutanasie. mrn~n uI! nitt l",rantMlOOrdlllJK
potj zIjn loor Wilt zt doen?
Schotsmans: eln mijn opvërting van
demokrarle is vrijheid en verantwoordelijk-
heid uiteraard ook heel belangrijk. Ik ben
voor de personnlijke gewctensveramwoor-
delijkheid. Maar ik vind dal de gemeen-
schap de taak heef! om een S(1Ur! van
vangnet. een netwerk te kreéren waar
mensen die die gewetensvrijheid ntet

•

aankunnen. lil die daar uiteindelijk aan
kajXII gaan, opgevangen kunnen worden.
Er had een netwerk moelen vnomen zijn
waar vrouwen verantwoord en met een
zekere nuancering kunnen beslissen. Daar
is I(It op vandaag nog altijd nter voor
gezorgd. Dal Is voor mij reële solidariteit,
en dat zou reëel soctausme (10k kunnen
zijn. Het is niet genoeg te zeggen dat we
toch de sociale zekerheid hebben. want wal
merken wc nu, meer en meer mensen
vallen door dl' rnazen van het sociale zeker-
hcidsnet. Hier li)l,t volgens mij de eusche
opdracht van elke politicus. Dit is een
upvatlin" over demokratie waarvan ik weet
dal een derde In hel parlement ze nlet
deelt Demokratie en het parlement zijn er
niet om Ie bekrachngen dat elk individu
met zich1elf kan dnen wat hij w ll. Dat is te
lwperkr. Op die manier maken \\Ie- van één
bepaald. hard idee van individualisme de
toonaard van onze dcmckrene.e

Annemie Deckx
Peter Roelens
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Alma 1 sluit na twee-en veertig jaar

Afscheid van een mijlpaal

gijhet begin van de paasvakan-
tie, op vrijdag 29 maart, wordt
in Alma1 voor '.el/aatst een

extra portie [rieten opgesclrept. Het
studentenrestaurant verdwijnt "iet
maar krijg' een "meer strategische"
li99in9 in de Tiensestraat. Daar wor-
den de deuren alweer geopend op 16
april, Met de Alma op de Bondgf!lIo-
tenJaan wordt niet alleen het oudste
studentenrestaurant ,,'011 Leuven
nurgehatJld, maar ook een symbool
van de Sfrijd \loor demokrariseri"g
va" het onderwijs. EeN subjektieve
wan' nostalgische les gel'cIlÎede1lis
over twee-enveertig jaar 'worst en
bloemkool'.

In de stal UIen van dl" vzw AJma staat Ie te-
zen dal het doel van de verenlgjng is -( ... )
in he-t kader van do: sociale sektor van de
untvcrsncn. hel organiseren. besturen en
onderhouden van ,11k drensren welke recht-
streeks hetrekking hebben op her snci,].11
welzijn VJn de srudemen en hel personeel
van dl' untversucn en meer bepaald. het
oprichten en nrganlsercn van rcsteurerus.
drank- en gelagzalen waar ~oedkopl- maal-
lijden verschaft worden aan studcrucn."
Konkreet werd de taak van Alma al bij aan-
vang in twee pijlers opgesplitst. Ten eersu-
moest Alma voorzien in goedkope. kwali-
leitsvolle maaltijden VtKJrstudenten en per-
sonee! van de KU Leuven. Daarnaast hl'eh
ook altijd de sociale funkrte van Alma voor
op gestaan: uuoenwn vonden elkaar bij
een natje t'n <'o:ndrlK'!oUl'na dl' wll<'};t'S in
hun eigen restaurant.

Dat 'etgcne speelde alleszins in het be-
gin van de Almag6Chit'dt'nis een grote rol,
Alma kwam er op initiollit'! van een student
burgerlijk tngcnteur. Prans Possé, dit', eens
afgesrudeerd, zijn plannen verwezenlijkt
zag: een sruderuenrestauram -zoolis het al
in andere steden besrund - in het Leopuld-
Hl-gebouw waar Poss': op kut zat. Hl;'t Idee
van l'en studemenrestau rolnt bestond al
langer in Leuven, maar srunrc altijd op een
'njt'l' vanwege de akaderntschc overheld.
vooral de 'onkatnlieke' gedachte dat dl:
unief zelf een unrmoetingvplaats lussen
jongens en meisjes zou inrichtcnm stond
een vrocäcre realisatie van de plannen in
de we):. Ook was dl' univcrsill'it bevrt'esd
de relolties met de; middensland. dit' ook
toen al een aardigl' celll aan de studcnt lIl'r-

8

diende. te verzuren dour een rechtstreekse
konkurrent in het leven Ie roepen-

Gehaktachtig

Toch kon men niet langer blind blijven
voor dl' nx-p om sociale voorzieningen aan
de untet. NOl de tweede werclduorlog. met
de wederopbouw van het land, werd trn-
mers de demokrati'>Cring van het hoger
onderwijs up gang gebracht. J\.kdc door de
wettelijk bepaalde koslc](Klshdd van het
mtddetbaar onderv ...ijs kwamen «udemen
njetIanger vaneeltsprekend uil de ho8ere
bevolkingslagen. Zowel hel ~tudl'menlcvcn
als dl' officiële untversuensirukruren wer-
den demokrauscber en minder elitair. In
dal plaalje pasten halfweg jaren vijftig en
begin jaren zestig niet alleen de oprichting
van Alma. maar ook bijvIKlrbec-ld van dl'
kursusdtensr Acro en van de Hulsvesttngs-
dienst. De fameuze wet van) august u s
1960 - vaak al~ekor1 als 'de wet van zes-
tig' - speelde daartn een nier te onder-
schatten rot. Middels dil' wel werden aan
dl' unief jaarlijks toelagen toegekend voor
de uhbuuw en werking van dl' soct ...le dfen-
sten, onemennesatensrcn. srudcmcnrcsrau-
rams en -restdenues.

A1ma werd daarbij ingeschakeld in ven
breder kader van gesubsidieerde studenten-
voorzieningen. En dolt was (M,knudig want
het sruderuenresrauram dreigde het slacht-
offer te worden van zijn eigen sukses en
kon de ünanoëte injeklic van overbetdswc-
ge best gebrulken. vanaf de eerste dal-:
bh-ck Alma immers een hit hij dl' studen-
ten. Niet te verv...onderen wam voor vieren,
twintig Irank kon jc er terecht voor een
vulledig warmt' maaltijd: snep, vlees-
meestat iets gehaktachrigs -. groenten en
Irteten. en een dessen lilt'. Dl' studenten
beschouwden hun nieuwe eethuis ook als
tets van henzelf en 1.C waren dan uuk
bereid vrîjlViIIi~ eetnor de afwasbak te

kruipen in de Alma.

Cocaall

M.1ar deze wat naïeve en wankele kon-
srrukrle was nler lang volte houden. Hlcr-
toe gedwongen door achtereenvolgens dl'
aanhoudende ekonornrscne krisis vanaf de
jaren zeventig. de drasusene tlesparingt'n in
de sociale sektor .lIs gevul}; dauvan l't'n
decennium lalcr t'n ook dl' huidige indivi-
dualiseringslrcnd ondl'r slUdl'nlen. Zeltc

Alma de professionalisering in. Hierbij
kwam de stem van de stucenren steeds
vaker in de vcrdrukking.

De studentenlraktfe. die nIJg altijd een
derde ultrnaa kt van de Raad van Beheer
van Alrna, onderschreef de moeilijke posltle
waarin Alma het hoofd boven water moest
houden, maar was hel lang niet altijd eens
met de maatregelen die getroffen werden
om daaraan te verhelpen. Om de neergang
tegen te gaan werd immers al te vaak de
gemolkkelijkste maatregel het eerst roege-
llast: prijsstijgingen. Het was trouwens pas
In 1972-.daLAe prijssti.i8lJlSf.'-ns1a~~n aan-
vang nam. Van negenendertig frank in
1972, ging hel naar vierenvijltig in 1977,
achtenvijftig in 1981. lot zesenzeverujg
vuur de goedkoopste maattijd vandaag. Ge-
mlddeld kost een Almamaaltijd anno 1995
trouwens honderdenzeven frank.

Driehoek

Ook nu ziet het tijdsbeeld er niet be-
paald Almagczind uil. De harre tijden. ener-
zijds en verbeterde kotinfrasrruktu ur en
daarmee gepaard gaande cocoonlngrendens
anderzijds. brengen steeds meer studenten
er roe hun potje zeil te koken. Die ortgun-
süge konjunktuur speelde ook Alma I par-
ten. In 1964 werd A1ma 2 geopend en vier
jaar later werd Alma 3 boven dl' doopvont
gehouden. Aanleiding hiervoor was de vee-
huts van de karnpus cksakrc wetenschap-
pen naar Heverlee. Begin jaren zestig was
Alme I nog goed voor zo'n zeshonderd-
dotzend maalrijden per jaar, Dat Immens
hoge aantal ligt al een tîjd achter dl' rug: in
1990 werden er nog een dikke 140.000
maaltijden geserveerd. vorig jaar nog wel-
geteld 261.005. Ook de meest recente sijfers
tonen een grote daling van het aantal maal-
tljdcn: in februari '96 werden in vergetij-
king met februari '95 maar liefst 13 procent
minder rnaahijden verkocht.

Naast de al genoemde redenen, ligt dl'
voornaamste oorzaak van de sterke achter-
uitgang van Alma I in het feit dat de Bond-
genotenlaan minder en mi nder een centrale
plaolls innam in de studentenwereld, De
kampussen Heverlee en Gasthuisberg heb-
ben hun eigen studentenresto en Alma 1
valt ook builen de sradskemdrfehoek 'rten-
sesrtaat-trectuen. filosofie en JlSycht1logiej-
Ladeuzepleln [letterern-Dekenstraat (eko-
nomie).

Een verhuis van Alma I was hel ]ogi.

sche gevolg. De universiteit kon zonder
moene het pand te gelde maken en ving
ruim honderd miljoen bij de verkoop. Dil
geld diende om de verhuis naar de Tiense-
straat Ie bekostigen. en ook de MnSI die bij
deze operatie gemaakt werd, werd in de SQ_

dolle sektor gehouden. Boven de nieuwe
Alma werden namelijk ook nog een aantal
koten gebouwd. Wol! de Raad voor Sruden-
tenvoorzieningen zelf een (::1(1[.1 inspanning
kostte. Oorspronkelijk was hel zelfs de De-
docling dat cr In de 'nensesrraar een volle-
dig Studemeoscrvlcekomplex zou verrijzen
waarbij ook Acco zou betrokken worden.
'reen dl' beSlissing daarover twee jaar gele-
den genomen moest worden, bleek her
finanelde rislko te groot voor het toen nog
armlasûge Acco.

Njet
,

De vrijgekomen ruimte op de Bond is
de VIKlrbije jaren hel voorwerp geweest V.1n
drukke spekula'fie. Alma had voorop gesteld
dat liet pand nJet1hoçhl verkocht worden
aan een konkurrent. Eerst was er sprake dolt
de Nederlandse

\

zou innemen. maar inmlddds raakte b<
dat P&C nol een slecht boekjaar aan het re-
organiseren ~ ..gen is en er voorlopig geen
sprake kan zijn van een nieuwe winkel. Het
pand zou mogelijk betrokken worden door
de Zweedse konkurrent H&M. maar uuk
daarrond bestaat nog onzekerheid.

•

Slinkend

Dl' studt'nlenvenegenwoordigers schik-
ten zich naar de motieven voor de verhuis
maar hadden moeite met dl' zuiver ekono-
mtsche argumentatie dil' dl' direktie han-
teerde. Ook ree~ er prorest regen de
gedwongen verhuis van de psvchologicfak-
har -çhrtnk', die voor de nieuwe AJmabuil-
ding gehuisvest was in dl' 'nensesrraat.
voorat het kit dal do: unief weigerde l'en
nieuw onderkomen te zoeken voor hel
populaire stuoemenkatec stootte up heel
wal kritiek. Dl' nieuwe vesngingsplaers c-.

rechtover her Psvchologlsch Instituut en
vlakbij de: ekonomiekampus en de nieuwe
Groep-Tvgebouwen - moet evenwel ver-
heiren aan de perifere posale van Alma I.
Ook hlK,pt dl' direktie dal de splinternieu-
we infrastruktuur dl' servtee in Alma I kan
verbeteren. want ook daar hadden heel wal
studenten één en ander up aan te merken,
In enquêtes werd geklaagd over het twee-

verdiepmgensvstecm en de -snnkende at-
rulmkokcrs".

Enkele omeveeden konsumernen de-
den ook hun beklag over het "hoge aantal
margf nalun" dat overdag in Alma I onder-
dak zocht. Ofze zullen meevcrhulzen naar
dl' Tiensestraat om daar hun dageljjkse kop
soep ol kolfil' ol trappist te drinken, is niet
zeker. In hel prestigleuze winkelpand dat
de plaats van hel uuëentenresrauranr In-
neernr. zljn 1.C atvest niet welkom.

Ban E«khout
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Massale Alma-melancholie slaat toe

De mosselen mochten doorschuiven
ODen onze Alma 1 op 15 [ebru-

on- 1954 onder de gn;leugelde
woorden van monseigneur Van

Waeyenberglr lWrd ingewijd. was de
Bondgt!notenlaan nog niet de 'verne-
deriandiseerde' winkeistraat VOII van-
daag de dag_ De Bondgt!notelllaan
was de 'Avenue des Afliis': een straat
met sierboompjes i" het perspektief
van een Parijse boulevard (of hoe een
klei" land grool kan zijn), met twee
eciue sinema's namelijk: " Forum en
de Rex, 's avonds met Vlami,,!/(m en
Walen volge1adetl om aldaar de onzin
van overdag te vergeten. Weer in de
werkelijkheid was het even wandeten
rot op de Oude Markt, waar de volle
pinten op de 'linten' wacllUen ... Maar
met Alma I ontstonden nieuwe ge-
woonten.

De A1ma 51001 toen na hall één en vCTSIU:k-
11:: 101die vroege uren warme wijn. Soms
voor actnhonderd verliefde ogen up één
avond. ln Ieite was Alma I het enlge echte
studentencafé in Leuven: er werd gedron-
ken. schuchter gekust, gezongen en ge-
veebren. VictoLre verblest was er bij vanat
16 okiober 1961 en venrekt na 35ja.lf
trouwe dienSI samen mei haar Alrna. Niet
naar de 'nensesrraat. maar naar huis, op
pensioen. Trouwe Alma I klarucn kunnen

niet naast vïciorre heen kijken: een bos
krullend haar, een brulne bril. een kloeke
Limburgse met een stern als een klok. altijd
druk in de weer en heer en meester achter
de Alrna-tcög. Haar slagzin bij uitsIck ligt al
een aantal jaren In de kast: "])e mosselen
mogen dcorschutven.'

• Vooral de oud-studenten zullen het
zich wel herinneren. In die tijd gebruikten
we bestelbonnerjee Studenten stroomden
langs de' ijzeren lijdeur naar binnen. besrel-
den een "plal du jour" (de voertaal was
namelijk Frans) en namen het bijbehoren-
de bonnetje, waarna ze in de lange rij nogal
lawaaierig wachtten tol hun maaltijd in de
keuken klaargemaakt was. Over de drukte
heen ordonneerde ik dan "vijf Irtkandellen
friet" of Z(), maar de "mosselen muchten
doorschuiven", de mosselvreters wel IC ver-
Slaan. Er werd daar wal heen en weer ge-
"mosseld". maar nu mag hel niet meer.»

Wijn
_Het was hier heel wat drukker dan

nu. Er was alleert Alma I en alles gebeurde
hier. De Alma was iets anders, meer een
moederhuis en een ontmoetingsplaats. stu-
denten stonden 's morgens om half acht
voor de deur. voor een sterke koffie en
sptegeleieren met spek. V~naf acht uur was

het pannekoeken bakken. de hele dag dom.
De koffie kostte toen twee frank, de panne-
koeken drie frank. Maar 's avonds kwam cr
echt schot in de zaak. Dan kwam de warme
wijn voor de filmliefhebbers, en de plruen
vlogen over de toog. Jawel. een toog: de
Alma Mater ontfermde zich over de arme
en eenzame student. En nergens anders
dan in de Alma mochten jongens en mets-
Jes bij en aan elkaar, als het licht uil viel ol
monsieur Ie prof een andere kam uhkeek.»

~~e sloten toen om half één, om de
volgende dag weer proper open re gaan.
We hadden een drie ploegensysu-cm wan!
het was hard werken. Iedere werkster had
haar eigen gedeelte in een verdieping {ef
waren toen nog drie verdiepingen in ge-
brutkj, alwaar ze de tafels moest dekken en
afruimen. Mei zware kannen water (ooit
heb ik er twee ringen in verloren] sleurden
we rond. en even gaan zitten was uh den
boze. Er was zelfs zondegsdlenst. waar we
eens tegen staakten waardoor we dat jaar
geen nleuwjaarsverrasslng kregen. Maar we
mochten wel naar de mis. Ach ja, het was
hard labeur, maar wel gC'LCUig.•
Veto: Hard rn 5I'ullig? DiJIbrm!Jl Dns bij dl!
iarm '68- '69
Vlctolre: «Dal was de tijd van de berogln-
gen. Vlamingen tegen Walen en urngekeerd.
Binnen de kortste keren was de Bondgene-
tenlaan in staat van beleg. V(M)rons ogen
kwamen rijkswacht en betoging in botsing.

(/DIDJaN· Frans ummtllS)

Barrikedes werden opgeworpen (de nieuwe
wagen van onze gerant werd daar eens
voor gebruikt) en het was hier een komen
en gaan van Vlamingen. Walen en rijks-
wachters. Wij probeerden toen zoveel
mogelijk de deuren dicht te houden, maar
toch konden wc niet verhinderen dat er
nok binnenin hel restaurant met de matrak
werd rondgegaan. Ook voor traangas waren
wc niel veilig en soms werden wc natge-
spoten Int achter de toog. Af en 101"moes-
ten we studenten verzorgen. ul lieten we ze
ontsnappen langs de achterdeur. Maar uit-
eindelijk bleef dal niet lang duren. Daarna
kwamen nog die langharige hippies, maar
dal waren vooral niet-verder-dan-je-broek-
zak-kijkers, m-entouusten.»

Aquarium

ondertussen is het heel wat kalmer
geworden in het restaurant. 'S Namiddags
heeft Alma I serris iets weg van een pare-
chlaat centrum: keuvelende en koffiedrink-
ende oude dames mei naast hun tafel plas-
ucaakken van de Wibra en een paar groep-
jes nostalgische centgers en veerugers die
aan hun vierde rondje Trappist toe zijn. Er
is één van hen al op het gemak in slaap
gevallen. Hij ligt Ie snurken naast enkele
migramen die gezellig zitten Ie babbelen.

verder vind je er ook ahijd een paar eenza-
len die na hun maaltijd de kram zitten re
lezen uf gewoon wat rondkijken.
vtcrotre: .De niet-studenten komen hier
omwille van hel sociale kontakt. Wal moet

Je anders doen, als je niet meer werkt? Ze
znren hier soms de: hele dag gezellig bij el-
kaar, Bij elkaar: want legen studenten zeg-
gen ze nter veel. integendeel. Enkele stu-
denten klagen over hun aanwezigheid,
maar anderen komen juist omwille van
hun aanwezigheid. Komakt met de werke-
lijkheid, heet dat dan. Vaak komen hier
oudere mensen na de vrijdagsmarkt een
koine drinken. Heel veel mensen gebruiken
Alma I als bushalte. Ook de nabijheid van
het station en het Ladeuzeplein spelen een
rol. En niet te vergeten: het uitzicht op de
voortdurende verkeerstroom .•

Alma I heef I inderdaad iets van een
aquarium. Hel is een ideale uitkijkpost om
hel drukke stadsleven van de jaren negen-
tig te analyseren of een profiel ven de ge-
middelde stadsbusgebruiker op IC maken.
Vooral als de zon binnenschijnt. kan de ver-
leiding groot zijn er een aanrel uren stille
slaan bij hel leven. In de lentes en zomers
van de beginjaren gingen de grote vensters
zelfs nog regetrniltig open. Maar dat be-
hoon nn het verleden, steeds minder sru.
denten vinden de weg naar Almil I.
Victolre: «De studenten zijn suuer e-n se-
rieuzer geworden. Snel bestellen. betalen
en na het eten direkt weer op weg. Een
warm woordje is vaak te veel gevraagd. Er
za1wel een reden voor zijn. Omdat de hedl-
entng nu sneller verloopt dan vroeger. Of
omwille van de studredruk. Vroeger moes-
ten studenten minder studeren. en hadden
ze in mei tijd om overdag te werken en

-s avonds te teesren. Maar nu laten ze zich
minder zien. Ze ontbijten nlel meel' en eten
op kOL.

Tijd
Vrijdag wordt Alma 1 plechtig gesloten,

vandaar zal een heuse stoet onder begelei-
ding van de beteerdter naar de nieuwe M-
ma ven rekken. Daar moet een plechtige
receptie alle mensen die ooit meewerkten
aan de Alma bijeenbrengen. Die dag is de
laatste werkdag van vïciorre. Een leven
zonder Alma?
vrctotre: elk heb er eigenlijk nog niet over
nagedacht. Daarvoor heb ik nog gt'en tijd
gehad: geen ogenblik sta ik «u. altijd is er
hier wel iets te doen. En na mijn werk is er
'1<J~hel huishouden. en niet te vergeten
miJn meeder. Voor lfJ'jn moeder zal er nu
wel meer tijd zijn, dav ben Ik blij om. En
voor de R'St zien wc wcl.»
Als wc nu eens mei z'n allen de melancho-
lie welig laten tiere\, deze weck met tranen
in de ogen l'en laaISt:-rUD1~teak gaan eten,
een raarste keer vriendelijk'tle busgebruik-
ers uitwuiven uf gewoon eefi blcemeqe
meebrengen voor V1C1uire?En ook voor de
andere Almadilmmt"n naruurüjk.

Henk Dheedene
Koen Thomas

, _'.

Vl'ni vidi Vicröirl'
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100.000 werden verkocht. Dolt is des Ie
meer een triomf omdat de srrtps met
bekende Vlamingen zoals Wendy Van Wan-
ten, Jacques vermerre of Margriet Hermans
noppen. De kwerueu van 'Zulke strips is dus
belangrijker dan men denk!._

.Ik wou Wim swerts allang als mede-
werker. TOen hij zijn school af had, is hij
direkt begonnen aan 'Samson'. We nemen
It~Jkens de rode dr aa d van een televisie-af-
levering. Wim maakt een proefsenano. Ik
korrigeer dat en dan begin ik te schetsen.
Hij werkt het dan verder af. Ik vind dat de
beste manier van werken: dal is een goede
leerschool voor hem. Je zuil zien dat hij
nog !XI] grote wordt.

We 'Zorgen ervoor dat, ondanks hel
hoge produkthnempo. het verhaal sterk is
en de tekeningen aanvaardbaar. Meer werk
aan de teke-ningen verwachten Vlaamse ~
lezers nier. 'Jummeke' heeft het jongste
lezerspubliek dat je kunt hebben: de begin-
m:nde lezertjes. M aa r wij hebben een nog
jonger publiek: de kinderen in de wit:gl lk
hoop dat Ik In de toekomsr 'Samson- iets
meer los k a n 1a ren. d a n k a n ik \'V a I meer
lijd besteden aa n 'Sammy'. Mei 'Sammy'
wil ik blijven doorgaan ...
Veto: Waar bent u ri~nlijk m" be9onnnt?
Jean-Pol: -Ik heb eind jaren zestig ge-
werkt bij IFS. een agentschap dal de Strips
van Dupuis in het buitenland probeerde te
pla atsen. Ik was daar zo'n beejje manusje-
van-alles. Ik letterde, tekende covers. verw-
erkte een reeks foto's tOt een Iororoman. en
1! lekende ook volledige verhalen. 'Bi Bip',
over nnmrewezens. is versochenen In zeven
landen, In België werd het dagelijlss gepub-
liceerd in Hel Laatste Nieuws en Le Soir.
Dat was achteraf gezien een goede leer-
school. Tijdens de middagpauze nam Ik al-
tijd stiekem de gelegenheid Ie baat om de
originele tekeningen van Pranqutn. Tlllleux
of Hubinon. die daar in de kast lagen, te
bddjkl;:n. Maar op een dag kwamen de
bazen vroeger terug van hun lunch en toen
ben ik letterlijk naar de zotder gevlogen.

Maar de verantwoordelijken hebben die Daarna heb ik het daar niet veel langer
nooit willen geven, Dat noem ik boycutten. kunnen uithouden. Ik ben wel wat uuge-
Ze hadden er geen enke! belang biJ om die buil bij lFS, maar iedereen moel duor zo'n
mms niet uit te lenen: Ik bood een heel re- periode. Je bent nilÏel en je u-kent je ken-
deflj~ pr1j!. Ze hrll~n me r~,,"""dn-lfaktblJnT1"óndét re It!'ttn~
druk gezet: de publîkalkvan de Nederlands- .O aarn a kw am mijn periode bij Marc
talige albums werd afgeremd. Ik krel"g zelfs Steen. Ik woonde toen in Overijse en steen
de ingekleurde blauwdruk niet omdat ik en Mauriel' Tlllleux ('Guus Slim') woonden
daar een IiIm van rou kunnen laten maken. heel dichtbij. Ik ben v anaf mijn dertiende
Dat was een serieuze opdoffer. Omdat ik geregeld bij hen op bezoek geweest om
toch net einde kontrakt was, heb ik 'Kra- mijn tekenwerk eens te Iau-n zien. Marc
mtkskc' toen sWpgC""lCtna zesen-
twintig albums. Nu zijn die
vcrantwoordelijken daar W('J! en
krijg ik druppelsgewijs de
Inklcurtngen terug. Ik vertel
jullie dat. omdat srudemen toch
mogen welen Wou er allemaal
kan gebeuren in het
beroepsleven .•

.o!k boeneen onbekende in
het buitenland. Maar eauvin en
'Sammy' zijn wel boekend in
Frankrijk. En dat maakt her ver-
schil. De Prauscn komen nu
helemaal uit de lucht gevallen.
Ze staan verwonderd over hoe
dicht mijn tekenstijl bij die van
Berd aanleunt en re vr agen
dikwijls of ik geen assistent van
Berck heli geweest. Maar dat is
hdemaal nlet zo. Men heeft ons
twee en Bédu wel eens de
'Leuvense school' genoemd
wegens onze gelijkende stijl.
maar ik heb nooit met Bcrck
samengewerkt. Ik hoop dat dl'
Fransen nu uuk mijn ouder
werk gaan ontdekken .•
Veto: Mrt 'Samson' heeft 11 ook ren
!JroorslIksa in Vlaanderen.
Jean-Pol: «Toen Ik aan een
Verhuist en Oanny Verbil-st (de
stern v..n Samson nvdr] voorsrel-
de om een strip te maken over
Samson. vonden ze dat direkt
goed. 25.000 cksemplarvn voor
een eerste druk vonden ze ge-
noeg: da n waren ze uit de kos-
ten. Mililr ik wou er onmiddel-
lijk :00.000 drukken. Nu blijkt
d..1 er van een 'Samsnn··album

Leuvenaar Jean-Pol neemt suksesstrip
'Sammy' over

"We maken strips voor
kinderen in de wieg"
Oean-POI (52) glundert zich de

laatste weken te pletter. AI
meer dan dertig jaar zit de

man in het stripmakersambacht, 'Au-
nie en Peter', 'Kramikske' elf recenter
'$amSO'I' wa"n in Vlaanderen reta-
lief tot zeer suksesvol. Maar nu bre-
ken de grenzen eindelijk voor Irem
open. Omdat zij'l Leuveme kollega
Berck met pensioen gi"9, neemt Jean-
Pol 'Sammy' over.

Die reeks. uver lijfwacbten in hel Chicago
van AI capene en Ellutt xcss. verkoopt
vooral goed In Frankrijk. Sukseo; in dal beo
langrijke stripland had Jean-Pol tot nu toe
nog niet kunnen bereiken. hoewel zijn op
Franquin gtlnspireerde stijl boeter bij de
Franse markt past dan bij de VI..amse. Zijn
kullega Jt"ll aroeckx omschreef hem ooit
goedbedoetend als een marktkramer. Jean-
Pul prijst zijn wa a r dan CMlkmei verve aan
na ar aanleiding van 'De vriendendienst'. de
eerste 'Sammy' met lijn naam op de rover.
Velo: Wat rprttkt u aan in 'Sammy"?
Jean-Pol: -Ik teken dil' periode graag. Ik
zou geen Strip meer willen maken over de
jaren negcnug. Je vindt geen telefoonpaal
meer en Ik vond dat n u net iets tors om te
tekenen. Alle auto's zien er tegenwoordig
herzelfde uit. Een reeks als 'Sammy' vraagt
natuurlijk wel heel wat dckumemaue,
maar dat neem ik er graag bij .•

Vriendjes

,

.Ik wasl'ÎgcnUjk helemaal niet van plan
'Sammy' Ie gaan rekenen. Be rek. de vorige
tekenaar die nu met penstoen is. had mij
vrCle~er wel al eens voorgesteld um samen
aan 'Sammy' Ie gaan werken. maar ik had
wen mijn eigen reeksen nug. Toen Berck
stopte. lag mijn naam op de rc:daktie bij Du-
ruis. Maar ze durfden me niet te vra-gen.
omdat ze dachten dal ik te vee! werk had
met ·Samson'. Ik heb zelfs kollega's van mij
naar Dupuls gestuurd (Om'Sammy' te pro-
beren. Na en kelt: maanden waren ze zelfs al
aan her zoeken in Frankrijk. Toen dacht ik:
'waarom ik nkt?·. Ik heh dan na ..r Berck
gebeld. llij was natuurlijk n-vredcn. Ml"
Cauvin. de senartst. klikte het uuk. Bij Du-
puls hebben "le me met open armen rmt-
vangen. Dat deed enorm deugd. Ik had nog
geen Sarn!ny 111 Jack getekend. Maar dat
vonden "le daar blijkl;lilar nit't nodig._
V~lO: Z~I COllvin het littm om nog lang meI
Sammy \oUI7Tttr gaan? Ik vind dat d~ se1IO";O"s
van d~ laotstr .s:ammy"svan wrhoallan!J niet za
gord "'"'" vln alsd~","s~.
Jean-Pol: «Cauvin het'fI mij gevraagd hue
uud ik W"S. Tuen ik mijn leeftijd zei, zd hij:
'Ah dat is goed. dan zijn we weg voor tien
jaar. Hij is ~df R"'enenvijltig geloof ik. Het
is een plezier om met hem te werken. want
hij levert een vnl.JtodiMverhaal af in ëën keer.
Hij schetst zeil al heel eenvoudig hoc: hij hel
ziet. Zo'n volledig verhaal hedt voordelen,
want In dil verhaal is het bijveerbeeld beo
langrijk dat de auto van Sammy C"Cnkoller
heeft. Er komt immers in de hellt van het
vcrhaal iemand uit die koffer gekropen.;
Veto: Het viel mij op dat sommi!Jt 1'Touwm in
di, album ~rg op dit van IIW YTDfgtrtams/m/.
dt hllidi~ Nero-Iekenoar Dirk Stol/at'l. lijktn.
Jean-Pol: .Dle vrouwtjes zijn Inderdaad
van Dirk. ik hersrelde toen van een dubbele
breuk en heb Dirk gcvra a gd om l'en tient a 1
p.agina·s verder af te werken. HIJ heelt dus
Incognito een bijdrage aan dele "Sarnrnv'
geleverd. Een 'vriendendienst' als het ware .•
VelO: Waarom lIï" 'AnnÎe m PtrlT' tTI 'Kra·
mÎkskt' nitt doorgtdronyn in het bllittTIland"
Jean-Pol: «wat betreft 'Kramikskc' ben ik
ontgoocheld in mijn uitgeverij van toen
(Hel Volk nvdr). Mijn albums zijn in het

10

~

~va-ro -L'SZElest.~ .
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binnenland nooit grondig gl"pmmfMlt. Ach-
teraf denk Ik dat de uhgeverf daarmee haar
eigen 'Jomrneke' wilde beschermen. hoewel
'Jommcke' voor een jonger publiek bedoeld
is dan 'xramnske'. Ik had hen alleen de
rechten gegeven voor de Nederlandstalige
versie. Ik wist dat als ik sukses wllde in hel
buitenland. dolt ik er zeil naar moest "loeken.
Ik had dus kontakten gelegd met een Duit-
se uitgeverij en ben up de Frankfurter Buch-
messe mijn kontrakt gaan tekenen voor vler
albums per jaar. Mijn uitgeverij begon ver-
velend te doen en me te bllyel.luen._
veto: Boyrntun?
.rean-sot: .Ik ging zo uots als wat naar
mijn uitgeverij om de films die nodig z.ljn
om een album te drukken, op te vragen.

-

Sleen beschouw ik nog ..hljd a Is een oom.
Ik heb 'De LUStige Kapoentjes' en 'Bolleke'
van hem evergenemen toen hij van Het
Volk naar De Standaard overstapre. Jammer
genoeg zijn dila r nooit albums van geko-
men. Marc steen had mij op een bepaald
momem ook op hel oog voor 'Nero', maar
Ik had toen ook mijn eigen reeksen en Ik
wou die nlët opgeven. Als vrtend had ik het
graag gedaan. maar ja ...•
vete- l~dtTrm kmr 11 nO!Jhtf MI van 'AnnÎe
en Peter' rn ·KramÎkske· ...
Jean·Pol: -vanat 1969·1970 stonden die
reeksen in 'Zonnestraal' en 'zonneland'.
Dat betekende een grote stap voorwaarts
vuur mij. DIe weekbladen werden toen in
alle Vlaamse karotreke scholen verspreid.
'Krarnlkske' been natuurlijk ook twintig
jaar in de volksmacht gestaan: van 1970 tot
1990. Oe laatste zeven jaar daarvan liep de
reeks 00): in Het Volk en toen hielp Dirk
Stall aen mij om de hoge produktie te kun-
nen ~)Ih()uden. Ik heb hem toevallig nnr-
dekt. Iemand tipte mij dat hij een goede
tekenaar kencje. Ik heb gezegd dat hij wat
kopletjes meeat ?psluren. Toen ik die ko-
pietjL"5kreeg, heb ik Dirk onmiddellijk
geteletoneerd.s

Schijtboekje

.De mensen klagen nu wel eens dat ik
ben gl"5WPt met 'Kramtkske', maar ze had-
den de reeks maar w.. t meer moelen ko-
pen. Er waren een aantal zeer hevige fans.
maar die kochten natuurlijk ook maar één
album. Ik heb nooit de massa meegen ad.
Dal was frustrerend orud at we er zo hard
aan werkren. Het deed wel pijn om de kak
en pis van 'Urbanus' ons dan in oplage
voorbij te zien schleten.e ....
Veto: U bem ook alllJd met r~klomr berig
!Jtw«St. Waarom?
Jean-Pol: .Ik heb het altijd plezierig ge-
vonden om tussendoor eens wal anders te
doen. andere mensen te leren kennen;
Doke Domus. van het Leuvense ka fee, heb
ik ontworpen. Nikkelloopt ook nns aliiJi;l:
d ..t Is een zw a rt jongetje waar een kleding.
lijn bij hoon. En Kramikske ht.'C1t goed
gediend in de rnerchandtslng: hij is nog al-
tiJd hel kennguunJe van de warme bakkers.
Ik tekende in de jaren zestig al reklame
voor CVP en Pvv. met een andere schun-
naam en een andere stijl natuurlijk, want
ze mochten niet welen dat ik ook voor de
anderen tekende. Dat was pas et'n spon .•

Gen. Meesters
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Alison Murray te gast in Leuven

SlOpeens iemand in een vakje
([)

'" aarom haat je mannen?" Het
is een van de vragen die vi-
deaste en choreografe Alison

Mu"ay re verwerken kreeg nadat ze
haar werk begin oktober voorstelde in
" Stuc. Naar aanleiding van haar
verblijf in Leuven, waar ze werkt aan
een nieuwe kreatie die zou moeten
uitmonden in eert film - onder de
voorlopigl! werktitel 'Bloody mus' -.
kreeg ze van Veto nog meer stupide
vragen voorgeschoteld.

Allron Murray'~ eerste video was 'Kissy
Suzukl Suck' waarin twee vrouwen een
hoerige performance opvoeren In en rond
een auto. Door hun tlptsch mannelijke
schuttingtaal stellen ze hel vrouwelijke
uereouee in vraag. Daarna volgde 'wank
Stallions' dal twee zwarte dekhengsten
portreueert tegen hel decor van een nacht
In Brighton Beach. Maar hoe stoer ze zich
ook voordoen, af en tut vallen ze uit hun
rol. Naast 'Bad Mood women'. een com-
meretst voor tampons maakte ze nok nog
'Parnyhead' en 'Sleazeburger". 'Pantvhead'
konfronteen een meisje met een 'decent
citlzen", die een slipje over zijn hoofd trekt
en haar achtervolgt, maar verslagen achter,
blijft als hij met haar vrouwelijkheid gekon-
Iromeerd wordt.
Hel is elgenljjk slntsch dat Allson Murray.
die in haar werk ageert tegen stereottpes,
niet ontsnapt aan de drang van critici om
kunstenaars in een vakje Ie stoppen en er
een label op te plakken. We konfronteren
haar mei een bloemlezing van vakjes, Zo
wordt Alison Murray vaak in één zin
genoemd met Madonna.
Alison Murray: -Op een bepaald moment
was Madonna erg belangrijk voor mij, hoe-
wel die tijd nu wel voorbij is. Ik was van
jongsal aan overtuigd feministe, Wanneer
Madonna op de wereldpodia verscheen.
wees ik naar ogenschijnlijk af, De rul van

in haar werk was blijkbaar gewoon
een voorwendsel om meer te verkopen,
maar heimelijk bewonderde ik haar wel.
liet heef me enkele jaren gekost urn dal Ie
kunnen toegeven. Wanneer ik me reen-
seerde dat Madonna's werk eigenlijk niet zo
slecht was en vooral dat ze niet gemani-
puleerd werd - dal ze werkelijk de lOUW·

tjes in handen had - was dat een grote
ste un voor mij. Ze ontdeed het temtntsme
van de austeriteit die opgelegd werd in de
jaren zestig en zcvcntig.»

Queers

Veto: Je word/vaak bestempeld als een ekspo-
JW11 van de '/tlW <jurer cinema'
Murray: ..wet 'queer- is enkel een woord.
Voor mij betekent hel zoiets als seksueel
dissident. Het is in elk geval geen litt'1 dil' ik
zelf gekozen heb. Maar vele mensen zijn
zeer ijvnig als hel erop aankomt rohnudel-
Ien en lkoncn IC kreëren die ze kunnen
vanen. Maar ik ben gelukkig vuur de lesbi-
sche en homogemeenschap dal ze mij op
die manier zien. Her is enkel droevig dat
mensen iemands werk neerpinnen op hun
seksuele geaardheld. Het is in elk geval niet
mijn drijvende kracht. Toen ik mijn werk
voorslelde in de Limelighl in Konrijk bl]-
voorbeeld werd -xtssy Suzukl Suck' er
gepromoot als een ode aan seks, waT het in
elk geval niet ls. Het is erg gemakkelijk om
iemand te reduceren lUl een I.eker element
uil z'n werk. Dal is f"uI "
Veto: Groo/·BriramJil is nos I/l'I'ds /'en konser.
valief land. Hoe ü hel dan moselijk dal bijvoor·
beeld Jarman 'sfilm.~sesponSMd werden door hel
deflise Bril/sh Film lnniH/1e I'n dat Murra)'
ges/eund \verdl door The Hritith Film (owu:i/?
Murray: ..Hel is eigenlijk een instelling die
de verspreiding van de Britse film in het
builenland STeunt. Maar ik denk niet dal zt'
echt weten aan wie zc hc! geld geven. Vele
kunstinstellingen Zijn erop uit dt· alternatie'
ve film te stt'unen, maar dan wilkn ze er

wet kontrole over houden. Al het werk dat
ik maakte voor de BBC of voor Channd
Four stootte altijd wel ergens op sensuur.
Dat is frusterend, maar ja, zij houdon de
touwtjes in handen, Vermits wel van mijn
werk op televisie werd uitgezonden, korm
ook een met-ahemaue! publiek in kuntakt
met mijn werk. 'Pamyhead' bijvoorbeeld
werd vorig jaar uitgezonden op Channel
Pour, en er zijn toen veel klachten binnen-
gelopen, In Groot-Brinannië beslaat daar-
voor een instelling. de Broadcasting St.ID'
dards covncn. die de klachten behandelt en
oordeelt uf ze gerechtigd zijn of nier. Nor-
maal gezien zijn ze vrij liberaal en ga ik ook
akkoord met de beslissingen die ze maken.
Maar nu oordeelde dt" Cnundl dat 'Panty-
head- moreel korrupt en psychelogisch
gewelddadig was. Kortom, -panrvhead' had
nooit uitgezonden mogen worden. Ik was
geschokt en teleurgesteld door dat am.
woord, maar ik vermoed dat dat de nadelen
zijn van werken voor rnainstream televisie.
Ook de tamponreklame 'Bad M(1Odwo-
men' werd herzien, hoewel ik in opdracht
werkte. Ze knipten enkele shots eruit voor
de uitzending. Wat me eigenlijk wel
verbaasde. ~

Narratie

Veto: Hft is opvollfnd dat df twee eerrre video's
"'Illdfr wrhaltnd warm dan 'Palltyhead'l'/1
u~r 'SIeauburSfr' waar hel verhaal primtfrdt
op df dall5sfkwfntifs,

Murray: «Dat hangt ervan al hoc je
'verhalend' nmschrljft. In elk geval hebben
ze allemaal zulers als een begin en een
einde. en ze ontwikkelen alkmaal 1[1een
zekere rtchung. Maar al. je bedoelt dm ik
een verhaal wil venellen. dan denk ik wel
dat dat zo is. In -Sleezeburger' hadden we
hel narratieve element er vroeger moeten
uithollen. Het narraueve element in 'Sleaze-
burger' IV.lSniet echt suksesvol. het heeft
ons weggelokt van rnteressentere dingen
die we hadden kunnen doen. Eigt-nlljk was
-sfeeeeburger' voor een deel gebaseerd up
rema's ui! hel werk van de Amerikaanse
stand-up comedian Lennv Bruce. Ik wilde
spelen met het stereoüpe van de blanke
rerfurmer in d.::jaren zeventig. Maar hel
was een ekspt:riment, we hebben er veel
van opgestoken_ Maar 'Kissy Suzuki Slick'
was in :djn eenvoud veel eff~ktiever.

Geweld

'Bloody Mess', mijn volgl:ndt' film, gaat
wel alluderen ololnhet verhalende. Hel gaal
over iemand dit: de Ielevisie aanZei en te·
rechtkomt in de klima)! van een misdaad·
tilm. Hij weet nil'! echt wat t:r <I<Inde hand
is. en pluts kijkt hij dan wet:r naar een

sekwenue uit een andere film. In feite is
'Bloody Mess' dus wel verhafend maar er is
geen begin en geen einde, alleen de
verschillende stukjes van verschillende
verhalen, Overigens refereert 'bloody' in
-Bloody Mess' niet enkel aan het geweld-
dadige, maar ook aan de engclse uitdruk-
kingen zoals in -bloodv hell'. Hel is dus
zowel figuurlijk als letterlijk op te vanen.e
Veto: I" Leuvtn \Wf je womsdaS 'Bloody' op,
wal Ü dl kollJUklif Iml 'B/cody Mtn?
Murray: «Het is een soort repetitie voor
'Bloody Mess'. Ik maakte al een pllootfllm
voor de definitieve versie. die ik voor de
BBC draai later op het jaar, Ik Den zo ge-
obsedeerd doorher tema dat ik nu een per-
Ierrnanee maak die tegelijkenijd een kans is
om te oefenen <)j'l ideeën voor de film,
Verwacht in elk geval géén algewerkt pro-
dukt. 'Bloody' i. eigenljjk maar een werkti·
tel, maar misschien verwerken we woens-
dag ook stukken uit de testfilm in de
performance. Wt: twijfelen er nog aan of
dal eigenlijk wel een goed idee is.~
Veto: WOlis dt ytrhOllding IIlS5t'nje dans-
performanct~ en de latert nterslas op video?
Murray: «Bij een performance houden we
niet steeds in het oog dat hel een repetitie
is voor een videowerk. Sommige dingen
werken veel b.tter op het scherm dan op
een podium, of omgekeerd. Maar de beste
stukje. worden uit de performance gelicht
en dan naar video getransformeerd. Video
is wel een ander medium dan performances
maar al bij al blijft het onderwerp hetzelfde.

W(' eksplcrcrcn het onderwerp op het
podium, het is dus een soort grondwerk
voor de video. -wank Srallion ,' bestaat
alleen "Jl videu. er ging gel'n verkennende
performance aan vooraf. Maar de video znu
ongetwijfeld beter geweest zijn als we tor (Jp
voorhand meer aan gewerkt hadden. Het
meeste materiaal van 'Klssv Suzukl Suck'
kwam wel van een live performance.
Nadien kondenseerden we de beste stukjes
en voegden de auto eraan tee. Aan 'Panty-
heart' ging dan weer geen pertormanoe
voorat. maar we besteedden wel veel tijd
aan -ereutres en Ontwikkelden zo de film,
Een podtumversh- van de -Pamyhead' zou
nooit zo goed geweest lijn, In Ieite w<lren
dekn van tekviskpro).lramma's in 'Panty·
head' waolr ht:t meisje in de openingsä~n<:'s
naar zit te kijken, uit onze pertnrmance in
de Beursschouwburg in Brussel gelicht. We
lesten dinge/1 soms uit "p hl.'l publiek om te
zien of hel wel w<:,rkl.*
Veto: Gt\VI'ld if allljd dt olldnloen in jt ""uk
Is hct ten wezenlijk Ollderdeell'an dt
popku/mur, of hlml he/ door de illvloed \lan de
!jToot>lad?
Murray: _Ik ht:b voor hel maken van
nieuw werk eigenlijk altijd eerst een beeld
in mijn hoofd, en dan l)rol!t:er ik 11.' ontdek·
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ken wat daarvan de diepere betekenis is, Zo
vcrbleef ik vorig Jaar een tijd JO Nl:W York
en zag verschillende keren mensen op
siraar. volledig onder het bloed. Waarom
weet ik niet. Het lijkt of je naar een scène
uit een film kijkt, maar hier is hel de
reauren. Zouden die mensen ook denken
dat ze in een film zïucn. of weten ze wat er
ecru gebeurt? Het gaat dus over het heen
en weer botsen lussen de reauren en het
ûkueve.

Ondergoed
Ik wandelde noit naar huis met een

vriend, en we zagen een man op straat met
een driedelig pak, als we naderden trok hij
plots een vrouwenslipje over lijn hoofd.
Wij vonden dat toen httartscb. ik denk dat
hij dal nier verwachue. waarschijnJijk
dacht hij dal we dlH~bilng zouden zijn,
Thuis overdacht ik wal er was gebeurd als
ik alleen was geweest. En wat was hel ver-
haal van die man, ~aar kwam hij vandaan.
waarom deed hij ZoltB-? Ik kwam tOl de
konklusie dal als onderg<.ed.zulk een fetisj
voor iemand werd, dar hij woel_s:rgveel
gevoelens rund vrouwelijke seksuallteh
moest onderdrukken. Mlsschlen is hij we]
zoals die konservatieve ijritse pollneus. die
dood teruggevonden werden met jarerellen
aan en een sinaasappe! in hun mond, Dat
wat hem het meest afschrikt. is de vrouwe-
lijke seksuelltelr. waardnor hij geobsedeerd
is. Daarom doet het meisje aan het eind
van 'Pantyhead' haar slipjt: uit.

Het is belangrijk dat mensen van
'Pantyhead' genteten. om zich dan rllllS Te
realiseren dat wat je leuk vond eigenlijk
verschrikkelijk wordt. Mijn werk werkt
eigenlijk op twee ntvc's: er is mijn persoon-
lijke motivatie. het onderliggende tema, en
het verhaal aan dl' oppervlakte. Ik ben al
gelukkig als mensen er één van begrijpen,
en ntet nnodzakeljjk allebei.

Opera

Het geweld schuilt overal. 1:/1 is dus
ook een deel van mijn werk. Maar waarom
geweld zo populair Îs? Hel is een eremen-
tair deel van onze psychologie. Maar hel
wordt 1.0 vaak 1.0 srcctu behandeld dat ik
wil omgaan met geweld vanuit l'en ander
perspektlei waarom is geweld zo
opwindend en onderhoudend? Let up, ik
beweer ruet dat g<:,wt'ld slecht is, ik kan uok
genteten van een goede geweldfilm, maar
er is Toch altijd de vr.lag VJn vcrantwour-
delijkheid die eraan v.lsthan~t_.
Veto: 11' schree] voor 'Kin)' SrlZuki Suck:' ook
een libretto Wlor een opera. 11'11Je:o de 'elitaire
kll/Hwr' invederen m<'1Judendaas.'i' sociale
umes>
Murray: "~Ikwerk nu aan een ~uon opera-
film v"or u-levivie. evn soort ,'k\p.'riml·nw·
lc opera in elk gt"vJI. Mijn et:r~tt: llbrcno
was IlIJgal eckaplstlsch. maar hel nh-uwe
ornolrrojekl hech alv ht~,tdfi~llfl'n jeugd-
krirniru-lcn. Ik ben crgcnlljk vooral ge'lllle-
resseerd in de dramarische m(l~dijkhedl'n
van n]">I:'ra.Ik ~a niet naar het Royal Opera
House. de ~"ciall' kontl:bt van Ik olficiéh-
"rerol tnteress-en me niet. Maolr is IIpcra
l"Îgeniijk 'ho).ll' kultuur"? In Ilalie is "pna
popkultuur. h.'1 i~ dus een nogal rdatid
begrir. Opera is een vrij tuegankelijkc. dra-
mcusche vorm. Je moet ge c n ~raad in
schone kunsten hebbe-n om het 1<' beo
grijpen, Ik heb wel een probleem met die
kumt dil: sommige mensen niel kan aan-
spreken umdat ze Te m,,~j]jjk is. Maar ik wil
de opera zeker niet mvaderen. eerder het
dramensene in "pem VOOT il:dereen tucgan-
kdijk rnaken. Ik heb geen boodschap u-
verkondigen. Ik eksplorecr alfeen dingul
\lantlÎ1 et:n ht:p.lald standpunt.»
Veto: Etn slOWT/la!], \Val vind jli van Ltuven?
Murray: _H,·t is hier wel provinciaal. Er
gdieurl:n hier vec! interessantl: dinj.len
maar ik zou hiet nkt wilkn wonen, 7uals
ik ook nkt zuu lVillt:n wont:n in een kkin
Brits stadjt:. Ml'nsen lijn hier lil stil en
verlegen ~

•

Dimitri Dl" Maesschalck

'Blood)' . WlH'nsdas 27 maarlom 20uJO Ol de
danntudio, NaamSl'Slraal 96.
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Kunstfotografie van Jan Carlier in Blix-galerie

"Ik ben altijd onderweg, als je me wil
zien, moet je je haasten"
G0ri9 jaar werd MI1etLichtend

Salon" opgericht binnen th
werking van vzw De Kunst-

bank. "Het Lichtend SalmI'" verenigt
initiatieven rond fotografie. "Blow
Up" (fototentoonstelli"gen in de
Blauwe Schil;' nabij de Vismarkt) is
maar één van de aktiviteiten van de
vereniging. Ze organiseert in samen-
werkin9 met "et Kult",'eel Cetm'UIII
Leuven onder andere ook een
lezingen reeks rond [otajournalistiek:
en een fotorqxJrtogt. Voor de leden
vinden geregeld diskussie-avonden
plaats waar gastsprekers "et werk
van bekende fotografen toelichten.

Wat -ht't Uchtend Salon" neg rntsre. was
een spertflek op Iotogralie gerichte
eksrouuerotrme. Dele is er nu onder de
naam Blix-gal .. rte. Ze is gelegen in een
bestaande Iotoza ak in dl' Dlesrsesrreat 82.
Hier wil men jaarlijks l'en tweetal rentoon-
stellingen v..n kw antauet hnogWJilrdilole
kunstfotografie tunebren.

Kreativiteitsbeqeleidinq

De spits werd algehelen mei werk van
Jan eerlier. De voorstelllng van het werk
werd ingeleid door Dirk van g asn-lacre. De
zes opgestelde werken beslaan dl' linker-
wand van de totoz aak, dil' een lengte van
17 meter heeft. Het !>l'"lrcfttwee assembte-
gewerken uit Tt"SpektJcvclijk 1986 en 1988
en vier dubbelportreuen uit 1993,

Jan Carlier werd geboren in 1950. Hij
begon In 1970 mei een opleiding grafische
vormgeving (optie fotografie) In Brussel. Nd
deze opleiding is hij in 19H in dl' aldellng
autonome fmograhe begonnen umdat dit
hem me-er uneresscerdc d..n grafiek (IJ
schilderkunst. Hij studeerde af in 1976 en
werd leraar aan twee hogescholen: de Aka-
demie in Antwerpen en hel depanernent
audlovlsuele vorming Ie Genk. Hij doeeen
er 'areller' en doet aan krC:illlvlteitsbcgdcid-
ing. In 1979 stelde hij zijn we-rk voor ht.'t
l'ent tentoon. Carlier eksllOsel'rdl' l'en beer-
je overal. in Brussel. Antwerpen. Gent, Am-
sterdam en zell~ Parijs. Hij is ook beuukken
geweest bij beginnende tnutaueven zoals
ondermeer het XYZ projekt in cent.

In de loop van de jaren neen Jan eer-
lier een grondige evolutie doorgemaakt.

Zijn altervroegste werk kenmerkt zich door
afwezigheld van menselijke figuren. Hij
fotogrilfeerde rutmies. interieurs en (MIkwel
landschappen, maar geen tredhlcnete land-
schappen, cartter zocht konkreet plaatsen
up waartoe hij zich op een of andere ma-
nier aangetrokken veelde. Zoals dl' zee, het
universitair ziekenhuis van Brussel ol 1..0\1-

valn-la-Neuve. In deze optiek werd hij ook
uitgenodigd om H: eksposcren op een tema-
tentoonstelling rond 'spanning'.

Netvlies

Mellt'nijd is de menselijke figuralit'
meer dumgcdwngen in tljn werk. Eerst
Wol5Zt' sleejus als scbtm vertegenwoordigd.
maar geleidelijk aan werden de figuren
steeds scherper tut de kunnenaar dil beu
werd en hij hel achter zjch liet.

vanaf 19M Is hij dan overgestapt van
de kleinb-ccldfulugrafie naar vulledig geên-
scenee-de f"t"grafie. neze faze duurde Hli
1988.

Het is uh deze periode dal onder ande-
re dl' twee a~~t'mhlaw;,wt:rken op de ten-
toonstelling stammen. Het betreft een aan-
tal afdrukken van ongeveer 50x60 ccrmme-
ter die IIJI l'en rechthoekig vlak samenge-
voegd 1ijn. Vom het toraalbeeld werden
drie tut Zt'Sopnames gemaakt. Het geheel
bied! een chaotische' en vooral verkapte
indruk: donker en licht. vage schimmige
figu ren en' haarscherpe details van gezjrh-
ten vloeien in mekaar over alsof alle beel-
den regehjkerujd hel nervlles raken. De
fragmentering van het afgebeelde wordt
ook letterlijk doorgetrokken in de technjek.
Veto; Waar komt htl idtt om dt asstmbla!J'-
Itchnitk I« tr pasStn vandaan?
ceruer- .Als je goed kijkt, kun je zien dat
de geot van hel werk ook aeer verkolIpt b.
er is geen centrum zoals Pol Andrtes zegt.
(in: Openbaar Kunstbezit Vlaanderen,
1994-4) Hel is een beelje chaotisch. Nu is
het meditatiever, denk Ik. Ik word dan (look
een dag ouder.üechue

Dubbelportretten

Na 1988 werd het werk door emsten-
digheden (verbouwingen van het huis)
voor een periode stilgelegd. Maar het denk-
proces ging verder en in 1992 begon hij
opnieuw, nuk urndat hij vond dat hel be-
roepsmaug wel aangewezen was ermee

Wir drinken das Bier und denken dabei
in funfzich Jaren ist alles vorbei I"'

~It~o~dbrü~ergevraagd
is studentenfeest !JtGlnng~.

~el 0:1.6/56.48.:1.3.
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bezig te zljn. Dit werk en ook hel huidige
vormen een opvallend kontrast met het
voorgaande. Met het ouder worden is een
zekert' saturatie opgetreden,
Carlier. _Als je een paar jaar stopt dan
evolueer je wel. Het tema van die grote
werken (1984-88) was het chaousche. Ik
weet nler of jij daar last mee hebt maar als
je op een normale manier hoon wat Je op
een dag hoort. word je zot, tt'nziJ Je dingen
afstornpr. Dus daarom heb Ik gezegd: Ik ga
in mijn denker kamerfje zitten en breek
alles af. En ik bouw iets nieuws, iets nieuws
dat in feite niets is. En zo Is mijn filosofie
nu ontstaan."

Scheiding

Veto: Wal llH'kr u rn dt [Olflgra[it,'IS htt dt
schoonheid. wil u urdn tin /1cIc>dschapa~'rr-
brmgl.'n of is er lIog irIS alldtrs?
CarJier: .Oe uitdaging is er om iets Ie doen
mei onnozele voorwerpen. Wat mij ver-
schrikkelijk stoort in dl' kunstwereld Is dal
ze zo pretentieus is, mer zovcet van dit'
nngelofelijke uitleg De kreativiteit zit uit-
el"rlddijk gewoon in reis doen mei IL'iSen
zijn beperkingen, biJvombeeid l'en tas of
l'en keesmolentje. Je maakt daar dan l'en
ander beeld van of l'en [lceld dal naar an-
dere dingen refereert. In die zin i~ dat zeer
'neotckusctr zoals mijn vriend Dirk Van
Bastelacre zegt. Dat is voor mij plezant en
Ik vind dat die ironie moel kunnen In de
kunsr.»

-De vier andere werken dil' op de ten-
toonstelling hangen, dateren uit deze re-

teveet flippo's g~geten

cemsre periode, namelijk uit 1993. Het beo
treh dubbelponreuen die eigenlijk geen
dubbelponreuen zijn. ze tonen oudere per-
sonen, vermoedelljk koppels, waarvan rel-
kens de ene scherp belicht is. terwijl de an-
dere een vage schim blijft. De afbeeldingen
werden doormidden geknipt waardoor
beide ûguren van mekaar gescheiden wer-
den. Dit ncemt echter niet weg dat het ge-
heel een ontegensprekelijke verbondenheid
uitstraalt.
Veto; In uw must rtanlr werkrn op dl' Itn-
loonsrtllin!J Slaan audtrt personm anlrQaJ, ZIJn
dil m~nsnr uil uw Ittfwrnld'l
cartter- «Datzijn mensen die ik heel goed
ken en zeer bemin. Hel 7Jjn mijn ouders en
mijn schoonouders. Ik vond dat ik die men'
sen eens In beeld moest brengen, Vroeger
kende ik de mensen dil' ik Iotograleerdë
niet, uPfnkcle uitzonderingen na, ui maak-
IC ik ze onherkenbaar. Het ging me dos
nooit om 'individuen. Soms ging ik naar een
bepaa~e akademie, sprak ik af met de le-
raar daaç..en maakten we opnamen met de
mensen die daar waren en dal was dan
puur toevallig," ~z. die mensen loch, de
bedden niet o~dät die ulteindelljk toch
allemaal een beetje op mekaar lijken .•
Veto: H~ staat u 1t!!lrnU\'t!r de verkoop van uw
"","k m is er vc!dotndt publieke btlangsltfling
voor kunsl[olog'afi~ in h~l Leuvense?
CarIIer: -lk vind verkepen niet belangrijk,
Dt' werken die nu in de galerij hangen wor-
den niet verko-cht, ik zie mijn senconmoe.
der nuk niet direkl fungeren boven de een
of andere kommode van een Leuvense
middenstander .•

• Hel is de eerste keer dat ik in Leuven
rentoonstel. Ik vind het trouwens opmerke.
lijk dat hier zo weinig rond moéeme beel-
dende kunsten gebeurt.» ...

Narhelle Vcmlmme

Dt !Ja/tri) IS ~o~nd "an maandag lal ~vrm:t
'Zaltrda!Jvan 9.00 tot /8,00 10/. ttet wrrk nm Jan
cartter is nOS tt bnichlip tot 4 mei.

([ow Jan-Frans LtmmtnslJan earlitr)
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Lezersbrieven
YI'O'ol, van p. 2

Leuvense huis-
vuilbelasting
Mei deze: brief wou ik reageren op hel arti-
kei in Veto 25 over de Leuvense huisvuil-
belasting die gaal ingevoerd worden vanaf
twee met.

De AgaJevgemeenteraadsfraktie heelt
in diverse voorbereidende reedskommissies
milieu en in de gemeenteraad van 1412 jl.
voertdurend haar alternatief naar voren
geschoven maar. loods te verwachten was
had de meerderheid er weer geen oren
naar. Hel alternatief was gebaseerd op hel
feil dat een groot deel van de afval, zelfs na
voorkomen. hergebruiken. rekupereren en
recycleren zelfs voor een milieubewuste
burger of student overmijdbaar is. Deze
brave man of vrouw blijft dus zitten met
een hele hoop afval waar hij(zij) niet om
gevraagd hl'Cft en er nog voor kan betalen
om hel kwijl te geraken op de koop toe.
Om zulver budgettaire redenen opteren
velen voor wegwerpverpakkingen in plaats
van hergebruikflessen.

111 het verworpen voorstel van Agalev
werd per inwoner gratis 15 huisvuilzakken
en per student 8 gratis zakken voorzien per
jaar.Irespektieveljjk lO ol 16 voor kleine
zakken) Boven dat aantal kon men dan
zakken bijkopen maar dan aan de volle pol
van 80 Ir. (()f 40 fr.). Uiteraard is het aantal
zakken voor studenten minder dan voor de
inwoners omdat studenten gedurende de
weekends en de vakanties niet in de stad
zijn.

Ons voorstel beloont de oppassende
burger, en de vervuiler betaalu Het aantal
zakken dal zo voorzien was bracht dan toch
een zekere spanning mei zich mee daar hel

,rêeGs antldpeen op en oppassende houding
........van de bevolking.

....... In de hier na volgende jaren kon dan
hel aanlal gratis uitgedeelde zakken verder
blijven dalen. Maar liet mocht niet welen.

Y. Van den Basch.
gemeenteraadslid A8a1ev

MLB
Niet voor veto. maar voor het MLB zou
'wat balen kaars en bril?" tGünter Mat·
theeussen] moeten gelden. Hoe kan een
vereniging die zich voordoet als tegenpool
van een - inderdaad -e-verderfelljke stro-
ming als het nationaalsocialisme - en haar
hedendaagse derivaten als de NSV -, nog
zoveel praats hebben? Is het geen feit dat
partijen. zoals het ML8, die de eigen demo-
kraüsche zaak voorstaan, steeds maar weer
vergeten dat zij als pot de ketel verwijten?
Niel alleen Hitier heelt in de geschiedenis
veel onschuldige slachtoffers gemaakt voor
rijn 'goede zaak'. Ook Sralin en Mao heb-
ben dal gedaan I Allen meenden zij het ge-
!ljk aan hun kant te hebben, maar allen
hebben dat gelijk ook op een ondemokra-
usche wijze verdedigd. Hier is geen sron-
vloed van brieven voor nodig. en geen
goedpratende ieoneën wam teorteën zijn
nu juist gemaakt om stellingen te verdedt-
gen. En de stellingen van de stalinisten -

MET PE RUGZAl< DOORHEEN

(TOSCANIE) I
i

AVONTUURLIJkE" EN kULTURELE
VAkANTIE VOOR

lONGEREN VANAF 17lAAR

of iets demagogischer: de Lentnlstlsche-,-.
en de fascisten Zijn absoluut onoemokre-
usch.

Ik hoop dolt iedereen het artikel van
professor Billiet (Veto 25) grondig gelezen
heeft. En ik hoop dat het MLB moge besef-
fen dat hun 'verdraagzaamheid' niet mijn
verdreagzaamhejd is. Nel zomin als hun
'rechtvaardigheid' de mijne Is. Want het
zou mij rechtvaardiger lijken om anachro-
nismen, die voortbouwen op historische
vergissingen, zoals het nationaalsodalisme
en haar 'bloedbroeder' het leninisme-stalin-
isme. als bewezen verkeerd aflopende re-
medles voor de problemen van vroegere en
deze tijden af te doen. Zolang we beseffen
welke gevaren schuilen in beide reoneën
en haar algelelden. hoeven we toch nte-
mand te vrezen. En dan kunnen we de bet-
de partijen veilig laten verder spelen in de
zandbak van hel studentikoos scheldwoerd-
slingeren.

Terwijl de nuchter beschouwende SIU·
denten zich de miljoenen doden aan beide
kanten zullen blijven herinneren, dienen
marginalen beschermd Ie worden als verga-
ne glorie. Groeperingen die mensen opot-
Ieren als pionnen voor de goede zaak, heb-
ben mijn sympathie niet. Als student zie ik
de onderdrukking van de studentenopstand
op het Tlen-an-Menpleln niet als een nood-
zaak voor de opbouw van een dernokraus-
che samenleving. Dat was Breendonk ook
niet,

TIm vermetr.
student

Verdraagzaam-
heid (2)
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neer Filip Oe Keukeleere

gevoerd werd rond de NSV-betoging.
Gert Van Essc::he.

oud·pol1t1ka. student

Mag ik nog even reageren op uw reaktie
van vorige week? In mijn lezersbnet van
twee weken geleden stond letterlijk: "Ik
vind dat jullie (Student Aid) schitterend
werk verrichten. doe zo voort: loch enkele
bedenkingen: ... " Dat de mensenrechten in
Colomblë met de voeten getreden worden,
ontken ik niet. Maar dat de kloof tussen
arm en rijk stukken minder uitgesproken is
dan bijvoorbeeld in Ecuador is wel een feit.
Dat wij ook ooit in dat stadium gezeten
hebben eveneens. Dit alles neemt niet weg
dal jullie projekt prachtig is. Dat verdient
gesteund Ie worden.

Pieter Baeyens

Castro
In Veto 25 sehrljlt Veto in een interview
me! Lorenzo Ervln: -de repressie tegen
anarctnsten. homoseksuelen, vakbondsle-
den" wanneer hij het over Cuba heeft.

In de jaren '60 en '70 was er inderdaad
repressie tegen homoseksuelen. doch de
Cubaanse overheid heeft ondertussen al
lang toegegeven dat ze hierin fout W.:lS. En
van repressie van homo's is al lang geen
sprake meer. In de leiding van dl' Cubaanse
KP zit minstens één persoon van wie oren-
lijk geweien is dat hij homo is. Enkele jaren
geleden werd er in Cuba een mm gemaakt
waarin de hoofdfiguur een homo is die zeer
positief werd afgeschilderd. Er zijn westerse
landen waar homoseksuelen meer gedrskri-
mlneerd worden dan in Cuba.

Wat repressie in hel algemeen betreft,
enkele korte opmerkingen. Ondanks een
beperkt aantal politieke gevangenen wor-
den de mensenrechten in Cuba veel beier
gerespekteerd dan in veel landen met een
"vrije markt". Van politieke moorden, svste-
mansene folteringen en verdwijningen is er
lotaal geen sprake. In Cuba heeft de bevel-
king via heel wal kanalen reële inspraak in
het beleid. en onder de bevolking wordt er
heel wat afgedlskussleerd, waarbij de bevot-
king zijn krtriek op bepaalde mtsroesranden
openlijk geelt. Uit enkele reportages die (1Jl'

langs op de televisie te zien waren, blijkt
dat de Cubanen ook voor hel (M)gvan de
kamera geen blad voor de mond nemen.
De krisismaatregelen die een tijdje terug
genomen zijn, werden eerst door meer dan
drie miljoen Cubanen op duizenden bedrf-
jfsvergadertngen besproken, zoals ook vele
wellen eerst door dl' bevolking besproken
worden.

Wa! vcrkiezingen betreft: dit."vindom
regelmatig plaats, zijn vrij en geheim en in
wijkvergaderingen wijst dl' bevolking zeil
de kandidaten aan. Die verkoeenen moelen
op wijk vergadering regelmatig rekenschap
afleggen over hun mandaat en kunnen
vroegtijdig door hun kiezers van hun man-
daal nrnheven worden, wat soms effektief
gebeurt.

Wat de Cubaanse revolutie, terecht, •
ntet toeteat is dat de VS via zogezegd derrio-
krausche middelen een vijfde kolonne in
Cuba installeren om de revolutie zo van
binnen uil Ie ondermijnen. De Cubanen
laten zich geen zegezegde 'vrije' (sic) ver-
kiezingen opdringen waarbij pro-Amert-
kaanse partijen met geld van de vs de Cu-
baanse kiezers kunnen manipuleren en
bedriegen zoals in Nicaragua gebeurde. van
sommige zegezegde vakbondsleden en
mensenrechtenakuvtsten is ondertussen
duidelijk aangetoond dat zij, zonlet openlijk
en financieel gesteund, op zijn mtnst toch
gemanipuleerd worden door de VS.

Tot slot wil ik echter wel toegeven dat
door de enorme druk - de eknnomlsche
blokkade bijvoorbeeld - en aggre-ssle van
de VS en Cubaanse bannelingen op de
Cubaanse revolutie sommige Cubanen die
hel niet eens zijn met het overheidsbeleid
soms al te snel het etiket van -komrarevo-
luttunair' opgeplakt krijgen en soms
cruerecht bloot slaan aan repressie. Doch
dit blijven uitzonderingen.

Met genoegen kon ik vorige week vaststel-
len dal men aan de Alma Maler, en dus St d t A ·d
ook in uw weekblad, nog aandacht schenkt U en I
aan breedmaalschappelijke onderwerpen: _
In djl geval verdraagzaamheid. Maar op de
(aan zijn fakulteit overigens gebruikelijke)
"kool- noch-geit" aanpak van professor laak
Billiet wens ik toch te reageren. De grenzen
aan verdraagzaamheid zijn mijns inziens
immers niet zó onduidelijk als de auteur
laat doorschemeren.

Vermits de internationale dag van de
verdraagzaamheid een initiatief was van de
Verenigde Naties, lijkt het me gepast te ver-
wijzen naar hun Verklaring van de Rechten
van de Mens. Naast de hopelijk algemeen
bekende opsomming van rechten en vrijhe-
den bevat dit handvest in zijn laatste ani keI
(an. 30) ook een bepaling dil': de grenzen
hiervan vastlegt. In zijn crncrëte nedertand-
stallge venalingluidt art. 30: -ceen bepal-
ing van deze Verklaring mag worden ultge-
legd als l.OU zij voor een Slaat, een groepe-
ring of een enkeling enig recht insluiten om
zich Ie wijden aan een bedrijvigheid of een
daad Ie vementen die de vernietiging van
de daarin uitgedrukte rechten en vrijheden
beoogt". Met andere woorden er mag geen
verdraagzaamheid zijn tegen onrecht, in
woord noch in daad. ~

vermus deze verklaring reeds lang aan-
vaard is door de Belgische Staat, heb ik echt
geen afzonderlijke wetgeving rond diskri·
minatie en onverdraagzaamheid nodig om
te weten waar de grenzen liggen. Als men
geen rekening houdt mei deze laatste bepa-
ling is het hele begrip "Rechten van de
Mens" waardeloos, vermits het anders zich-
zelf rou opblazen. Je eigen rechten eindi-
gen immers waar de rechten van de ander
beginnen, Natuurlijk bestaat daar een span'
ntngsveld, maar dal 15mijns inziens wel
overbrugbaar door dialoog. Professor Billiet
sten tereent dat verdraagzaamheid niet
absoluut is, maar het is toch méér dan zo-
maar een waarde naast een andere. Rektor
Andrê oosterünck gaf in dezelfde katern
duidelijk het belang ervan aan, hoewel ik
niet zeker weet of zijn visie op enek en
ekoncmle dezelfde is als die van mij. Laat
dele brief eveneens een antwoord zijn op
heel die- polemiek die in deze kolommen

Roger Lleken,
lid van de vetenden van Cuba

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

0111/23.70.30
Open van 9 tot 22 u" c



~ berichten
SlUdiedag
In het nabije verleden werden zowel België
als Nederland opgeschrikt door een toena-
me van uitingen van racisme en recfusek-
stremisme. In beide landen werd hierover
vanuit diverse onsronnes wetenschappelijk
onderzoek verrtcm.revens werden diverse
lnutaueven omwikkeld om ractsnsche
denkbedden Ie bestrijden en om de groei
van eksrrecmrecmse p';Htijcn te Sluiten.
Nochtans blijven Cf heel wal vragen. Om
hieraan tegemoet te komen organiseert he!
HOger Instituut voor de Arbeid een studie-
dag. Diverse onderzoekers uil Bdgic en Ne-
derland lullen aan hel woord gelaten wor-
den urn hun vtsrcs up de pwblcmcn en mo-
gdijkc oplossingen IC reuenten. De studle-
dag gaal door up vriJdag), mei In hel audt-
toriurn vesauus Ie Leuven vanaf 10.00 u.
Kostprijs voor studenten is 200 Irank. Niet
studenten betalen 100 frank. Voor verdere'
Intormane kim u rererfu bij Ham De Wille,
Hoger Instituut voor de Arbeid. E. Van
Evenstraat 2 E, 1000 Leuven. tel. 32.33.40

veîfîiezingen
Met het (Iug up de werking van het volgen-
de akademiejaar organtscen Kringraad ver-
klezlngen Op vrijda)C 22 maan klcst de VCf'
gadering twee vcrtegenwoordigers voor de
Vereniging van Vlaamse Studenten {vvs.
de: Vlaamse etudcnte-nkoepelj. twee kandi-
daten voor de funktie van internerlenaal
vencgenwoordtger; die Kringraad vertegen-
woordlgen in de Raad voor Internationale
Relaties van de KU Leuven en in de inter-
nationale srudenrenverenigjngen Mosaic en
ESN, en drie vertegenwoordigers voor het
Akadernlsch vormlngsinstituut voor Lera-
ren: één uit de groep eksakte wetenschap-
pen, één uil de groep humane wetenschap-
pen en één uil de IV'H.·P hlömedische we-
Icn'lhal'i"'en. Voor dele laat~le: lunktie ts
het aangewezen dolt je in het volgende aka-
dcmlcjaar de a~rt'galk-oplciding vol&t.

!'lug met het uog op de' vertegenwoor-
diging ,iiden~ he:I huidige akademiejaar
Zoeken Krlngraad en Sociale Raad nog twee
vertegenwoordigers om alle Vlaamse uni-
vershehsrudcmen te vertegenwoordigen in

dl' Vlir-kom missies 'srudle-tntorrnaue' en
'lerarenopleiding kandidaturen' Dl' kendt-
daarstellingen hjervoor moeten schriftelijk
lngedlend worden op het kentoor van
Kringraad. 's MeieTSStraal 5 te 300(1 Leuven
voor woensdag 20 maan um 18.00 u. De
kandldaren komen zich voorstelten op de
vergadering van Vrijdag 22 maan om 19.00
u. in lokaal 00.16 van hel Maria·Thercsia·
college. Meer inlichtingen kan [e altijd krij-
gen bij Kringraad. 'S McieTSSlraat 5 Ie Leu-
ven. tel. 22.31.09 (binnen de KU Leuven:
1789). fax. 22.0J.Ol. e-mail
K rin grolad@hagar.ans.kuleuvcn.ac.he.

poituiaca ,erkiest
Porrulace. de raad van Lukn voor buiten-
landse studenten, znekl een vrljgeslt:ldl'
voor hel akademiejaar '96·'97. Het beITeh
een halftijds betaalde job \\aarbij vaak een
(meer dan) vultijds engagement wordr ver
wacht. Meer specifiek i~deze halftijdsè
kracht verantwoordelijk voor het onthaal
en de opvang van buitenlandse studenten,
de Individuele hulp aan studenten die met
konkrcte sociale. akademlsche ol aanpas-
stngsproblemen zitten, her npstarten van
sportploegen. Ook behoort het op zich ne-
men van de administratie. permanenne en
teletoondtensr. de verschulende kringen en
sodo-kuhurele assodaues mmlveren en
betrekken bij de raad en hen bewust ma-
ken van de polüleke en ~ociolle problemen
waarmee buitenlandse' studenten IC kam-
pen hebben, tot hertakenpakket. Deze
halftijdse kracht zal nauw moelen samen-
werken met Pangaea en ander", diensten
voor buitenlandse studenten.

Wij verwachten van de kandidaat-
vrijgestelde dolt hij gevoeligheid en begrip
voor kulturele verschillen aa n de d~g leJo:l.
flekslbel is in sociale komakten en voldoen-
de ervaring heeft mei mensen van verschil-
lend!' nationaliteiten. De kandidaat moel
vertrouwd zljn met de kringwt'rklng en
toko. Interesse hebben In vreemdelingen-
beleid en een goede kennis van hel Engcl~'
bezuren. Motlvarlebriel en CV (in het
Engels) sturen naar Portulace. vcsauusnraar
34.1000 Leuven voor 16 april. Dl' verkte-
zingen zullen plaats vinden tijden~ de

•

LIDO
HEROPENT IN SEPTEMBER

IN GANS VERNIEUWDEZAAL
NIEUWE UITBATING!

BOEK NU REEDS UW EERSTE FUIF

AJgem~ne Vergadering van woensdag 24
a pril.

Portulace zoekt ook een voorzitter (bui-
tenlandse student) en een ondervoorzruer
(Belgische student). De onëervocrxtner 7.011
lijdens dezelfde AV verkozen worden, de
voerzitter begin volgend akademiejaar. Ook
hier moeten motivatiebrief en CV in hel
Engels POnUJaColbereiken VOOf 16 april.

sociale Haad verclast
Sociale Raad zoekt twee gemotiveerde. di-
namtscbe. idealistische. geengageerde
mensen om volgend akademiejaar (septem-
ber '96 tnt augustus '97) vrijgestelde van
Sociale Raad te zijn.

De vrijgestelden worden halftijds
betaald. Van hen wordt verwacht dat zij
volgende laken vervullen: vakarures ult-
schrijven in Veto. de inhoudelijk uitwerken
van tema's die verband houden met demo-
kratisering van hel onderwijs en de samen-
leving . van studteênanoenng over huis-
jesmelkers. tot massamoord in Nigeria· op
zich nemen, de praktische ondersteunlng
van de werking van de raad volbrengen.
Deze halftijdse kracht Is ook verantwoorde-
lijk voor de permanentie op hel sekretariaat
en...,dekomakten met studenten, raden en
de diverse akteren in de sociale sektor.

Aan de kandidaten wordt gevraagd een
sollicitatiebrief (met CV) ten taame op 18
april op de -s Melt:rsslraat 5 Ie doen toeko-
men. Op de Algemene Vergadering van 19
april krijgen de kandidaten dan de kans
hun sotltctrane toe te lichten.

Voor meer tnrormeue kan u steeds te-
recht op het sekretariaat van Sociale Raad.
'S Meterssrraar 5, tel: 22.95.41 of 32.37.89.
redere werkdag tussen 14 u. en 18 u.

~
~
~
j

TEL. 0161'22.67.15 of 46.33.30
GSM 075n7.39.69 of 45.09.30

FAX: 016/23.16.41

Het 'kot van Leuven'
Op woensdag 17 april 1996 zetten meer dan 30 Leuvense stu-
denten de deur van hun kot voor je open tijdens de 'open-kot-
dag'. Kale, kleurige, knotsgekke en koninklijke, je krijgt alle soor-
ten 'kolen' te zien. De strijd voor de eerste Grote KB-Kottrofee
belooft dan ook bikkelhard te worden.

Deze open-kot-dag wordt georganiseerd door het Studenten-
kantoor van de Kredietbank, samen met de Huisvestingsdienst
van de KU Leuven.

Laatstejaars Uit het middelbaar onderwijs vormen de uitgelezen

jury. Maar ook de Leuvense studenten mogen gerust een kijkje
komen nemen.
Je krijgt op je lacht bovendien heel wat nuttige informatie en
handige tips over op kot gaan.
Voor meer info bel het KB-Studenten-
kantoor: (016) 241301.

Afspraak op woensdag 17 april 1996
vanaf 14 uur aan het KB-Studenten-
kantoor, Ladeuzeplein 15, Leuven.
Tot dan!
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ti zoel(erljes
.J Hsd. Ik vind dOl!HSJ veel beIer klinkt. vind je
onk niet. Bal.
.J Opgebruikte neven kunnen iJllijd "OS terecht
bij M<tIl8Y9, dil' na de d"den u mlstig over na·
do:nkt novice te worden. WDR is ook welkom.
..J Ab " voor Maggy 12 IS. Is het tekort.
..J HI'I'I1 er iemand FlooftJI.'S warme sjaal ...an 60
Ir gevonden') Ze \led·hor hem in lstanböel toen
u mei een bende louchr Turkrfl aanpapte.
..J Hassan zkl. mmo Thrks uitziend Klio-mt'isje.
.J Ekonomisll'n slaan nu eenmaat met belde
voclen op de grond. Vanda.ar het wo;l$lagen van
hun r1'1811e.of juist niet.
"Gezocht: éil:ndogslirl voor F.V.
" Woher cevssensr Haha. jl' Uil loch even gesld-
éerd hd!bm omdat je' Je' neam In vero zag na ..n.
" Sex, IIrilaf eens diep onder Je kursus sens-
kriel. Koma<1fl. zoek,,"! MlsKh~n vind je dan
je Iesis. of :trIts WI'J jl' lid.
"Cermanla kan al ntet kantussen, laat Slaan
haar vrouwebjke wcujd-be preses.
-J Dcselrueuemm was Edwln weer zat. Wie in
de zoekenjes kan melden wit' er nu weer bij
hem geslapen hult, krijgl een plm.
-J Ik,
V Joeri, heb jr als puike ekonomist dl' kosten-
N,tenAJlillyw ven je voorbije relatie al benkl'nd?
V En Dumlnique, lie je dat zl\ll'n, zo hul [e le-
ven met Ddhaiu-zakJes en Klull'n over straat

l°lltn?
V Wie slaapt er \lannacht up jouw kamer, Elise?
V Cindy zoekt sympathieke sludentl'nkring om
hur ,ugdoo§ met open armen Ie ontvangen.
V Cindy zoekt Johnny.
V Was H.H, nog niet Johnny gl'noeg?
V teeve my Johnny alöne.
V Ik heb Iweo:: gezkhten, negen levens, leef
alfeen man -s nachts?
.J De ene Tom i§ de andere nkt, ol wel Giue?
.J lngebcrg, in Istanboel wurdt er ook gedanst.
.J Koen. volgendr Kilo-reis nIeuw ondergoed!
.J aeem Mark up, Srolly,
V Wllr blijven Bacchus 2,3 & 4?
.J Jo, wij houden allf'maal van jou.
·..rM~dl' weatve niks als IBSI:kom allen naar d",-_.~---_..,-- -_., ..

Ingo:bolJ- gelukkig man ... Micniel kan Im-
~ vreelljk nukkig zijn.

.J Gelukkig heeft hij Jou nog.

.J valene. Ik hf'b mf'delijdo:n mei de mensen
van 'I stad wanneer ze deu week langs de
vlamingenstraat passeren. Babs
.J Boer Ed, hou uw zwänen, Ik doe hel wel met
de mijne,
.J Hoe durf _ie beweren een linkse rat Ie zijn .Is

jo:: zus Ncle hUI en Jijzelf Koenraad? Vlaam-
scber kan toch met!
.J Koen v, al een vi« gevonden in KF
.J Ao:rnoul. schuif Koen opnj en word ulf preses.
.J Koen V.. de srruman van X, die KJio wil over-
nemen?
.J Help. wie kan Klio verlossen van de pregma-
11Khe. opponunlsds(he kommunist Koen V?
.J Paneneire paniculirrc cberche penenarre
particulier pour aller à I.. recherche d'une even-
ture qu! sorte un peu de la banalhé.
..J Mensen die gelnteresseerd zijn in de CD van
Girls againn Boys 'The House ol GVSB- kun-
nen hem bekomen voor 400 Ir. bij eermen
neweer, Lakenweversstraat rs,
.J AlzclSlerl
..J Ik wek boekje van Robbrdoes. Kuifje, te
Petil Vingtirme om Sprint. 014/58.63.64.
..J SIadItoffer van wat? Hoogheid5waanzin? Ei-
sendunk? Uw 0 10 welgemeende vriendelijkheid?
.J äabs. welkom In onze populaire soapserie. De
volgende aflevering is op 2613. Op \lerplutslng
deze keer.
..J Man loch. B.. kan je nlet tippen aan onze gt·
vierde $tcrakteur Blondk. wtens idcmllell we
nlet nader bepalen wegens zijn enorme popula-
enen. Kwesue van de vele fans van zijn lijf Ie
houden.
.J Indien iemand mijn vulpen (zilverklo:uri~
merk Waterman), dio: Ik op woensdag 20 maan
verloren heb op heltraJekl Park-VJamlngenstr.-
Linu5Ir"VnilIliusstr.·Tlense-slr .. gevonden heeft
en me terugbezorgen kan, tal ik hem/haar zeer
erkrntdijk z.ijn. Ik was er erg aan gehecht. Tel
20.61.85 of 23.52.01 (vragen naar Ryanl
.J Eentje voor Griet. tets lids.
V Kutsen voor het eetmaal en neuken rnet jon-
getjes: Klio volgt gewoon hel dekademe vuur·
beejd van haar k.laniekr~ .
.J Mieke, 't is nog I" tot half mei. Plinius wil
gelaen worden.
.J Polest.a$ eenserts

..J Klio verLllmdl kotsukjd voor killntussen in
de lak .
.J Komaan, Natbelle. volg het voorbeeld van
Floor en m~ak hel l.Iil mei Roeland .
.J sjom zoe~t glasblazer.
.J Heb je dio: mal lIekochl om Swens up Ie laten
slapen. Ban?
.J Kan je mei Visa ook in karnden belalrn?
..J Aan hel sexy Sluk met de bruine, eh SQrry
grijzige ogen. zonder Hum", dal onuilspro::kdij-
ke. galakusrbc dingen deed samen met een
mysteneoae. donkere schon ..~you are Ino zar-
king fl""ry fur wnrds. even vour nnllnplng
hair. Thanks agaln tor making a simpit train
verv happy De trein Genk-{}o§lende, mndag
19.50\.1. (Explaln Ihis une)
.J Wo:l Koen, had Goeie teveel nor ..n op haar
1.ang?
.J Goeie. de kwaliteiten van de man zitten in-
derdaad in zijn haar
-J Ik dacht tussen tijn benen.
.J Sorry. Koen. dil prc-S('SS('hap van hel KVHV
zft er nlet meer in
..J Bij KVHV: No 'lex tlll marrialle.
.J Nalhalio:, kan Je die norlues van In'heulogie
publjcerenç
.J Roeland, wenneer kan jo: naar L-atljnse gram-
matika en oefeningen?
"Kalrien, Is pilIpa \led naar Grunlngen geweesi?
..J Ed. de beste lul Is geen lul. K.
..J Kliokraue nul
.J Allen kennen hel d,"IC'1.de sensoren kennen
dl' weg .
-J Klio heerscht, Klio o:çTSt!
-J Seks en Bel, het koppel vuor de roekomst.
.J Ban, wat wlt-jt tc:1f aan een refarle beginncn
denken als je nog niet eens Iatscenbjk op je
kletne rus kunt pas~n?
-J Joert of Hlssan, wal maakt htt "I>k uit?
-J Ban, heb je het boeketje voor in je knool'5gat
al besteld voor het huwelijk van Kalrien?
-J Ham H., kon jij ook de k.mslucht niet meer
verdragen toen Je C. builen goolde?
.J Aoon.it haar afb,ire Illt't de Joerlrbewjjst hel
nog maar eens: zij is o:cn sloerie (melodie 'Hel
Zwartbruine Bkrl
.J Ugo. waarom neb jij alken sexy wine hemd-

I:{j.,~
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jo:~ en geen gouden armbandje?
-J Om Ingeborg in je bed Ie lokken?
.J Jons, toch Je billen semen en bedenk dat
slechts l'en kleine minderheid sanskner praal.
,J Ik wil een ochtendneukje .
,J Greel en Jo:an: Wo;k hel recepne in de tekst-
omelet. BI. Mie Gaaren ga de hicr ni vinden,
zenhë. Het WaJ; een hek §hoc:k O. moest zij nu
ecm doodgaan? Bedilnkl voor dinsdag .
-J wel Jong. niet Hererut zomervijldaagse. Op
kamp mer 140 andere homojongens. lesbische
metsjes en bi-jongeren. Hegm Juli. in Mol. Zeer
snel inschriJv ..nl Mo:o:r info hierover krijg je in
neutrale. lIesk'ten omshlg roegestuurd via Hel
Goede Sllo""'r, PB lil. 1000 Leuven-j. Doen I
.J F. en (fuckin') SJ !kware, for îf some girl
wanden land n isn'l by mlslake) then a third
thirsty dng wlll come and take the bone awayl
rve been there. IrUSt dJe... Willy tne pimp.
-.J Bl>er Ed ls een 7,wiJn."jvocter wortel is een
grijns. Karen ..n Sarah daarentegen ... zet' em
np. Edwin Makes you wanne rul. Make> you
wanne rry, Makes y~ wanna bksw the stars
lrom Ihe sky. I ran'r $t:nd up. I can't (1),,1
down. ICln'l get my head up~of Ihe ground .
..J HeIpil!. miJn o» gel is op, hfr-",s
-.J Harass aan boer ed, mij gij lid vind, (somsl
-.J ':Irl' baraki ça a son charme
.J Ik parkwachter zou beter wal met zijn HF
baig lijn rpv sln'pen a(hlerna IC ztnen! Wind-
stil is nok niel alles.
" Bo:nny . nng een kip wet-zuur aub.
-J J" begriJpl nict waarom zijn muis thuis wel
werkl 0::11 up kilt nicl. Kathken-nljd misschio:n?
I _ _ 1

\
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f1 agenda & ~ ad valvas [)()OR/WEN '''OMAS

MAANDAG
20.00 u TEATER 'Satuke, mei peekes'. van R,

De: RiOdo::r.door nel E(hl Arnwaarps TUier,
In SlildK"houwburg. Bondgenotenlaan 21.
weg. 4S01400fl50125012oo. arg. Vrienden·
kring 2000.

DINSDAG
20.l0 u TEATER'~ blinddoek': tweede ~fkVC'·

"na van het levend tijdKhrift van Aldiergas,
Bart Meulf'man met ondermeer Lu( HUyK"
en Stefan Henmans, In StuC, toeg. 1001150.
I,)r". Stuc.

21.)0 u KONSERT Ben Crabbi and the floot·

,how. io in Katu'l F1«1rum, toeg. grali!..
oIg. Plectrum.

WOENSDAG
] 3.00 u LEZING Uur Kultuur. Marianne.- Van

Kt:r.:hoven en Willy Thomu. over zin en
onzin v~nteater, In Vlamingc:n'itTaal 81. locg.
8I<'IU, 0 ... Stuc.

20.00 u KONSERT 'Ge$ualdo·Hlydo', door I
fIoImmlnghl & Currende. muziek uit de
:zeslIende en de Khulende eeuw. in
P'rcdikMrenkerk. toeg. 10001150"00, org.
CC Leuven ism I Fiamminghi.

20.10 u DANS 'Bloody' VIn Aliwn Muray. een
live vOOTSludio:van ha~r volgende film
'Bloody Me$S', in Danmu.dJo. Naamsesttut
96, toeg. 1001150, org. Slue .

DONDERDAG
20. L 5 u KONSERT Univt'nitaÎr Harmonieorkest

olv M. Vitn Mtcho:kn. Solist J. Ferlin. lfomtM.I-
ne. in POS·aula, loeg. J 50< 01'8. KU Leuven.

20.l0 u DANS La TriSlua Complice. duor Les
balIeIS C. de Ja a. In S'ad~chouwburg. u>l::g.

600/500/450/200/150, org. KC Leu\f('n.
21 W u KONSERT The Samo:. in Kal ..e 't

PI«trunl. teeg. grnis. org. Plectrum.

VRIJDAG
20.00 u MUSICAL 'AnIarct:ÎCI' dour Musl(al· en

IOl1eo::lgezelso:har E. Van der Schuuw. in Stad-
SCn(luwburg. lo<"g. 8S012S0. urg. KC Lcuvt'n.

21 lO u KONSERT Thc APIlJo:l (Bo:allcssnngsl
mC1 als spedal gnes's: f'elra P"lak o:n Andrea

Crn"n ..nbc:rghs. in Kafc .. 'I Ptectrum. ""'g.
gr~li~, urg, Pkclrum.

ZATERDAG
2130 u KONSERT Sarah 6 Wc:stf"..illl (e"v,,~

van dl' Jaren 70·80·901. in Kako: '1 J>l<"ctrum.
"'''g. gratis, "tg. ?Icct:rum.

AHa NfI
• 25101 om 19.45 1.(: Vcrklaln~eb.1t. in MSI
00.14 .• 2610) om \1.30 lil verklain8~n en
fl'reptie. :in permanentit, • 26/0J om 17.JO u:
Vcrldc:1ingtn plu$ rettptle. in Permanenlie .•
26/03 om 20.00 u: Lezlng frank Hennan ""Het
bambu~"', in MSI 00_14.·26103 om
21.00u: ~rkkllns5uhsjal plus lult. inpem:ta-

"""".
Crlm ..
.27/0] OOt 20.00 \I: Pop.poII (sbaw, vetkkzin..
genrn uiWag en ut), InWaaibelJ'· 27/03 om
lO.JO u: Pop,potf met m. in Waaibo::tJ- • 28103
om 14,00 u: Verkiuingen. in Ik Nkuw(' Valk,
·28/03 om 14.15 u: Btzoek aan Stdla Anofs.

Em
• l6/0] om 22.00 u: Hbt(J~lt in.,.._

Gllllllllia
• 25/01 om 20.00 u; verk.le-dogsdebal. in MSI
00;20,

Hlsloria
• 26/01 om 22.00 \I; Hi:51orroosfulJ. in
AIbauos.

LIK
• 29/03 om 13,)0 u: MUicl.lplatlorm: afval-wa4

lenuivenng. in K..06, • 15/04 om 20,00 u:
KMs- en wij~1o'OI'Id. in DIlivenbond,

Medica
• 26/0) om 20.00 u; Jaarraad ee-rste bn, In
Zallo L -2(/0) om 22.00 IJ: Poéde'llvond, In
Doc's. • 27/03 om 21.00 u: Cll.n1us Oud-Kulak
PrcsI4ium. In MuZa_ • 28(0) Aftap [!lus op1ro: •
dé"1l van $tuffed .9Jtbk1 on WheeIs: .

• 28/01 om 18.02 u: t)lnredlng van liel UÎI

Ildlaam. ~CVQ!8d door dvoC$poeko, t(lv 400
jaar Oe$0(8r1eri1,in HIW, weg. gratis.

PsyChOlogische Kring
.26/03 om 20.00 u: Verg.adoing ploeg I, in
Krlnglokaal_

Ramanla
• 27/0J om 14.30 u: H.lpJliIr1bc:ker: voetbal-
we-tkuijd Romania-Gennarua. in Spor1t:OI .•
29/03 om 20.00 1.1: BRT I-ulttcnding Nits:
voor Nlbshow; blijf gekJuisterd aan de buis en
spuw m« op Larina.

VRS
• 28103 om 14.00 D; Vallr.leaten.
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Veto's Witte Raven: Antiekhandelaar
en kunstkenner Joseph Verlinden

De

eerste echte lente-
dag staat Veto op het
Damiaanpldn. Het is
er chaos alom. Zes bus-
un WMllurtgansers$"'~lid tlf',t:ft'P' ~-

toos in de broei. Depassagiers komen
allemaal naar dl.' Sint Antoniuskuk
om er voor Sint Jozef Ie knielen. Een
...tudent kijkt :.chaapacht(q naar dit
,afuul "affuit zijn heilig oord. de
wink. Aan de overkant STaAl een I,u;s
met ae maDie von UH teietijdmachine.
ParijsstrQQl86. Antiek. Daar zit hij
dan, het antieke mannetje. Wint' ha-
ren, wilte baard, een witte raaf. Fon-
kdOO9.ie_"en Uil gein;g lachje: "Komt
ge voor iets Ie kopen of hd,' ge ook
uw gdd niet bij".

Wil! al eens in l'en van lijn winkels ts
btnnengegaan t.ll h ..t nict ltchr vergelen.
Een huls dat votgc~wuwd is me: anüek. Je:
kan je enkel afvragen wal er allemaal onder
die hergen ligt Hen oude tennisbal (10
frank) ligt er op een vljltu:ndc.eeuws
gortsch schrijfmt"uhel. Wa! verder ~tL'1:'I{!
een oud kunstbeen eh een stapel andere
kunst.

JI)..eph verltnden \Vl'CIOIiJkt>aarallt's
terug te vind ...n in zijn ·f(lmmd~. Ovcr ;illt'"~
wat ...r in d...\\1nkel ~laal. lilll of hangt kan
hij ccn vnhaill venellcn, De e...uw, de kun-
~t<,naar, .....anm: ...r t'n huc' die om het leven
k\\am en nug vel'l mt't'r.

Hel hul~ h vl'rku,ht t'n nu wordt (C"r
ui\Yl'rk~Hlp Kehlludt'n VIllgend jaar, op I
april. mud alln \\-eg Ijjn "Er is al oe gWle
kamion \Yelt-- ...'1 dat zkl !OWnkt. hé.' AI en
\Oe word, d...b"bbd Ilndl'fhrok"n door et'n
vcrdwaald ... h dl·va.:HI~ler ol een flllnt;'kui!-
lelolt' ..Iudent "Breng in'l vcrvnl~ uwt'
purtefeuUk rnn'. maar laat U\\C miln maar
Ihul\', ~ro;lplhij haar nng na

Jo<;eph V,'rlinden 17~) i~)l:euou\\d "1\

he,,",1 \-'jer kindl'fen. "Ik bcn getruuwd. na·
tuurlijk m",t mijn vrouw, maar met'r mIlt
ffit't mijn l.Jak. In feile 1\ dil mijn han'm"
Maar lijn harem huudl \'ol~t'nd jaar op Ie
be~taeln. Er i, geen o\'efOemcr \'()\lf dt' win-

Ie verkopen

kets. "ok n!t'1 (-en ....:m lijn kinderen. ·1)1(' tets lel/cd? Allez. ik \-,("fkoOI~hem u V"<Ir
hebbeu me altijd nen werken. Nu"il ~'p reis 14.000 Iran!... Maar ik heb er !lug. Kijk
gegaan. Ik '<JU STaa): op rets gaan. maar maar ne keer goe rond. er ~taan er tegen de
mijn vrouw wiJ het nie-t. Pn alteen mei': ik grond en daar in de dinge-s. kijk maar .. "",)\·t
nler. Omdat ik veel ~uk~('\heb h,t de vmu- her in chtnees po(sdeUl .ujn, In Japans i"'f'
~1l..MUr ik.béb~féR.~JUn.Jn Ot,tlbepon.qno zlJn..._ MI
en dat h om naar f-~)rlt' til' gaan.· maar. hè. In Japans" Ah, dre heb ik. maar

Zijn hete leven «ouo 111 tó,t'n van de hief nteue. Als ge geld geelt kan i!.. u het-
kunst. Zijn vader werkte als meestergact- pen. Knnn ne keer terug. 'SSamidd,)~~na
drukker, en htdd Ikh vooral kulturt'd be- dril' uur."
Ijg,. een 'muhikun~lt'naelr' "Mijn vader kon
zingen. tekenen, schuderen. kon veneüm-
gen doen. kon f'J\IOJtrelku:n. schr cd ~Wdi<:h·
ten en was een uirvn-kend drukkef". De
Interesse voor de branche werd er lIlt"t de
pap m..egegeven. Hij J.!I'K'idt' <Ijl in Leuven
en ging er nok studeren. r~leklri<ildl, maar
nel drie [aar mucvt hij liJn ~Iudit'~ ,'pgl'vt'n
omdat ze Ihul~ IC wdnljo( Held hadden "Ik
WJS Leuvenaar, ik had ook de ll\oJCe1ijkhcid
om H" studeren. Ik had (10k Mfaal-:scheikun-
de gt'Slud~rd, maar daarvoer was er geen
geld. 'ïoen, in dl' dertiger jaren, waren de
sruderuen njkt' mensen. Nu kernen de ~11I-

derue-n ahfjd zeggen dal ze 'arm' zljn. Dan
7t'g ik dat ze rijk ziJn. Ze lijn rijk omdat 7.e
kunnen en mogen studerent"

Theepot

In 19.19 deed hij een ingangseksamen
bij de RTI. sladgde. maar L't:n jaar taU."rwerd
hij o~cro.:pen d('O('rhetlcller. Hij ging naar
Frankrijk, kWilm terug. \H"rklc bij de ~fl'(}l)r·
wegen II'n vond len~lollt' werk bij dt' RTT.
Daar niet:! hij WI in 1969, -ü hebtH..·nmij
daar hCI leven mdanig luur Kemaakt dat ik
in 1969 b(.'n lIe~lopt. Als je mei ICls kultu·
rt'd bclig wa~, kondt'1I z... delt nlel v...rstaan
Ze hehtJcn m...da;lr kapol Kcm;l<,kt toldat Ik
daclf mijn unIsla)! heb gl')tC\'t'n. Ik heb ne"
~t'n IIld,'llId ...n IIl.'ru~t. Ik was gOt,clvo\)r
Bit"rht:ek. "

Jost'rh lielliLh het kven nit·t men
zuur makt'n t'IJ ht-gull lijn eersle anlll'k·
handd. Van lijn hnbb)' . !..UIl.1• maakte hij
lijn beroep. Ondt'nmst'n h",c:Jthij tlwe
winkels eIJ een verkon)1plelats' in dt' Parijs·
~traelt, in de 1"ailmS<l-Iraeltl·n In de \.'l')aJiu~-
strilaL

-Hall(l? H.lllo .. ? Kan Ik jullie kt~ \'Cr,
kopen? Ecn Ihcep4.1t? En \Yellmag dal ku\-
len? Ik hcb hief een hdt' m(O(,I(C"in lilv ...r
'Helan. Gaat gij dil' knpen VHur 15.000 Irank?

HoeI

ledere morgen komt de antiquair lijn
winkel "wal op orde doen". '~ j\.\jddags gaar
hij eten bij zijn vrouw in hun appartement.
doet een dutje en optnl daarna de winkel
rond drie uur. 'S Avonds klikt hij ucrsr TV.
Nu besteat de vrije tijd ook voornamelljk
UJ! kunsthefbcbberl]. vroeger \0\',"1\ d.t! spon:
lopen en diskuswerpen in Daring Club Leu-
V"'I\, waar hij aktie( lid was en later ook
voorzruer.

Voor zijn deur stopt weer een volgela-
den bus processiegangt:~. -vroeger kwamen
l.t: allemaal met de trein en gingen dan al
zingend langs de mesrsesrraar en de Parij~·
straat in processte naar die kerk.' Oe Sint·
Jozefgangers. Zdf gelovig? "Nee, ik heb wet
niets tegen mensen met een godsdienst of
zo. lk heb veel doorleefd en veel gezlen.
Wij zijn bc'lIlvloed gew~1 in de jaren
Iwinlig 1).11is verandt'rd. Ik geloof in de
natuur. Ik wil wei overleven in mensen dit-
mij g...kcnd hebben. die wel al en toc: aan
mij lullen denken. Maar el'n levcn na de
ûoud, /Ice menet'r.·

Wal vindt zo'n man van hedendaagse
kun~1 ? Wat \1ndl hiJ van een bt:rg bakst ...·
nt'n In een museum? "Ik kan dat In lt'kt're
malt' apprt'clercn, m<:lar ik kan dat nkt \'er·
wf'rken. De gfole kunsll;'raan Is dill iemand
de mo~t!lijkheid gehad ht'elt urn dal In {'cn
mU5eUm 11:kunnen opsldkll. van daar bin·
nton Ie geraken. Da! is dc gcute kumt."

"IJ., heb al dikwijls geprdat met Jan
HOei. Ht'1 is een zeer bijzondere man die
hel \cr gehracht heeft, die mt'nkn kan
nverluig ...n dal wat hij aanbiedt kumt i~.
Hedl'ndaagse kunsi ....ordl in ft'ile g('bnlikt
v(lor allcrlt'i dnelt'indcn en vooral urn hel
gdd uil dl' men~n hun l.akkt'n u.· kJoplX'n.
Jan HoeI ir. (XII fantast. Ik durf dal U!!"

leg ...n hem Zt'ggen. Maar hij heelt I!l(.h ,ijn

~Wo{)rd

museum In Gent gekregen, of hij gaal hel
krijgen. Nee, ik ken Jan HOt'"Ial jaren. Oill
/IlU je nit"llt'AAen, hé. als ge me hief tussen
mijne rommet Ziel lillen, dat ik ell die man-
nen ken."

"Dag juffrouw! Vindt gij (10k dal ik te
duur ht-n? Ga dan maar eens boven kijken,
daar staan nog duurdere dingen."

Hl'! h ontstellend wat er aliernaalIigt.
1.....·{'t: gt'nummerde ]it~~rafit:cn van Ma",,·
reel. ).w~neld russen een aantal kaden. Als
je 1(' In 'ÎI"t li.o:Kt-n.denk je dal Jt' IC kan
kope-n V')\I( een pad( srukken van twintig.
lil werkelijkhe-ld m'K'1 je er een bundeltje
hrkfJ~·\ vjln dutzend vour hebben. Een
whaur-r v!,.M'lrdl" verzck erintl wordt hier
w"ar~l·hiJn]jjk kneu ...r!(ek

kljland dk 27 jaoU in de artnek we-rkt.
hedt dl"hn'l \\-at dnw lijn handen laten
)(d.1», 'Ik jtd),(O('it nog een Khild(:nl ~W
kocht van DO'S3~-Jl.'ker van mensen dit""ddl
gt'wlswld h.ldd~·n v'''lr t'C:'nuk pala!lcn .
\\011 geluk kan JlOllllllröjk geen "'\4i1<.l in dit
ht-mep. onl(dlJk wel. wals didstdJ. "\1jl
JOld!O'IJ'~U ){t'kd('n nebben 1(' 8<"1"""n Ir:
mijn \Y":lI;hlJl'. lk had een lee" nUllit' ve
un,e ,111(zakuurwerken. Dolt Wil' )je', ,"t'< 'Sl

.ne-c... k dul ik x: :>'''''.11 Zund.tgm .. r!t('
Kin~t'1 w" .a!~ijJ :aa:,r dt. antiekne .~.' lt.
T~mKIren. (h lU 'n -norgcn tij!! ze ..,n,.,,,,d.

,'n in 'Tl.in hu' Alk
wa~ Uil Jt' kdstJ-n !!t'~jeurd alles lotg .Ijl d.
I(r<lnd, en :."1(.''1 fJ"d<lc'{l Je <tJ!t'ma<l)kwinr
vpullen meegenomen. ~ar \in,Hal waólTd,-
vuUr: stukken. HiJvoorhedd een "118 uit
Roemrnii:: Ik Itc:h II(\UÎl meer w'rii~"n<;,
ring gezu-n. 1)(' ,'<."r~kke<"r hebben ze die
uurwerken niet meegenomen maar Zt' lijn
e-en Iwcede keer krUjol)<leknmt'n om dit'
uurwerken mee t ... nemen. E~1lvan Je dre-
ven i\ d'O('r een gjasroam naar h•-nedén gt··
vallen. Wt: hadden gemakkelijk een zwaer.
~t'kWl'ISII- nf een dode kunnen vinden. ·'O.k
mannll!'n hadrint _"'~w'kil '?lbO!:>!Lw:an'
\\1' hebben er een gevonden .. \1aar dat 1V.j~'
allemaal juist lil de po::rinJe dal er een
mourd jlt"beurd wa~ op cel! mebje In het
park. En atle poltue-onéerzoek ,un~ daar
naanoe naruurlijk •

nkl te verwonderen omdat hij al zijn klan.
ten lIjkilt' venrouwen. "Er wordt regelrna-
li,,; gestolen, Maandag was hier n0lt één van
dit'- Sim.Jo1:d~nlolers dre daar stond mCI
l'en poerkaan rnt'! een Heilig Hart op. en
toe-rt ik even huiten was, wav IJ! ermee
\o\'{'~.•

"Dames, komd .. gulie it'lske kopen ?
Nee. dat dacht Ik al. Ik ga beginnen met
hier vijfljg frank ingang te vragen "

Pomp

Als je er zo'n namiddag hebt rondge-
hangen lijkt het lang geen slecht idee om ft

Inkom Ie vragen. De klanten zijn meer
museumbezoekers dan kopers. lIij vertelt
ons dat hel zinloos is om rers te verkopen
aan mensen Van Leuven en dat studenten
altijd komen venellen dat ze arm zijn. De
beste ktauren zijn nog steeds beneetaars uit
andere ~Ieden. "Tegenwoordig gaan dt'
menst'n drit' k«r per jaar op vakantlt', Zt'
drlnkt'n graag. U! t'tt'n graag.. koptn dure
klercn. Ik z<;,gregelmatig aan vrouwkes; Ie
duur? Maar mevrouw, hoeveel kust dat
kleed dat ge nu aan ht'hl ? ))oeI ge dal nog
aan binnen tw("e jaar')" Wal de antiekver·
koper a.1O zijn klanten zegt. lijkl soms t't'n
tikkeltje grol. komt'nd velnuit innerlijke
bluerheid. Maar niemand neeml de lievt'
grljle man kwalljk wat hij zeM!. Er wordt
gelachen wanl hij kan er na ilJ die jaren
(10k om lachen.

"Mevrouw, Menl'er. kan ikjullk i("{s
vcrkujlell ? Een kupcfl'n p-Ol, \'('>or aan U\Y
pomp? wel. \'o"r dele bdaah )Ie vljfdui.
zend frank. Te"ved? W,'CI WO\'\o'algt' dU<"t.
meHnuw? Plakt eell paar bridkt'S \'an <lui·
lend !r.lllk dan uw p()fnp. Da's (101..kuml,

Tom MIchielsen
Willf'm Sieliamans


