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dooms speterf een belangrijke rol in tk
preventie van aids, zo stelde de KU
uuwn in haar pusbericht. Seksuali-
rei, zou moeten samengaan met een
duurzame liefdnlOlle relatie tussen
rwee partners. In deu optiek vond de
KU Leuven th plaatting van kmuIoom-
aulbmatm in de akademische gebou-
wen niet opportuun, maar te zou zich
niet wrzettm tegen eh pliJatsing in
studnJtmresfaurants en i" het
universitair $pOrtantru.m. Voorlopig
mat er tÜuJrnog niks. Maar daar
zou dus binnenkort vuanduing in
kunnen komen.

lIJ

Het minste wat'jl~ hierover kan zeggen Is
dat de houding van de XU Leuven dubbel-
zinnig Is. Het is precies de tweeledige
formulering die de KV tenven toelaat tot
op heden de VI'iIagnaar de In december
...... '.11'I h. I I -. c::SI'w.
zich al te houden. Dit alles ondanks de plei-
dooien vanuit de studentenbewegmg. TOl
vorige week leken de smeekbeden van de
toko-mensen echter weinjg tot 8~n
gehoor te krijgen In de hoogste untversi-
tetrsreglonen.Pkns venrouwde een door-
gaans goed Ingellchte bron V('tOechter toe
dat een plaatsing van de automaten voor de
zct:r nabije toekomst zou ziJn.

in het licht van enkele recente gebeur-
tenjssen doet deze uitspraak op ziJn minst
een a.ntal vraaen rijzen. 'reen het Vlaams
Aidskoördinul Up.ac)vorige week nog In
samenwerking met de Vlaams ministerie
van (i('zondhddsbeleld een sensfbtllsertngs-
aktie rond de problematiek wenste Ie orga-
niseren, bleek deze Immers nog de nodige
Leuvense tegenwind te IatJgen. De kam-
pagne had als doellnform.atie te verstrek-
ken over vellig vrijen en kondoomgebruik.
Dit aües zou gebeuren aan de hand van
vier akues. Men zou af:fl.chesverspreiden,
een 'vrijbewijs' in het Student wekome
Pack meegeven, een 'VeiUgvrijen toernee'
maken met de Kondomobiel en aan de
geïnteresseerden vonningspakkette'n
verkopen. De kampagne had de bedoeling
zoveel mogelijk eerstejaarstudenten te
beretken in zoveel mogelijk hogescholen en
universneltsteden. Een aamal katcljeke
hogescholen, de KV Brussel en de KV
Leuven konden zich echter niet in de hele
k.ampagne vinden. Reden: een te gevceûge
materie.

nummer 3
maandag 7 DkllbIr

.lllll~:I.otuwn l(

(.. Hlr.blld· ....rIChlJm nIC't ..... ) ...... Ia. .... u'IVlI

•

'Hitfu gepost' is «PI opzimbamuJe ItnlDOnsltllillg (1Vtr rit rol 1111'11 postzlgtb in rit Nazi-propagal'JdA.
Tezint in tû Romaans« PDllrt, It fmn ill VtlO. Pagj"" ,.

bakken studenten aan de KV Leuven met
een kondoorn op te zadelen. Een groot
aantal mensen wenst dit Immers niet.· Toch
een ~nkeltJke houding indien men er
het bovenaan geîormuleerde standpunt nog
eens op naleest.

toko. de Leuvense overkoepelende
krlngorganisane, ging hier dan ook niet
mee akkoord. Op de InformatIebeurs. die ze
vorige weck voor de nieuwe eentejaamu-
den ten organiseerde. nodJgde ze dan ook
het Ipac uit, Terecht, zo bleek, want op
twee dagen tijd bezochten Achthonderd
mensen de stand van het Y1aamsAlds-
koördlnaat. Bonderdtachûg studenten
legden een 'vrijeksamen' af. ZIJbleken dus
wel gelnteresseerd te zijn. De mensen van
het lpac waren echter niet helemaal tevre-
den. Er werden namelijk vooral vrijena-
mens afgelegd. Voor de rest kocht men
nlets, noch ging men dieper in op de
materie. Zo kwamen er geen bijkomende
vragen naar Informatie of naar plaatsen
waar men met zijn problemen terecht kon.
Uit de testresultaten kan men tevens ook
afleiden dat er nog steeds veel misverstan-
den bestaan rond het hele AIdsvraagstuk.
Bovendien bleek een heel aantal studenten
nog steeds gevoelig voor het onderwerp.
Dit kon men afleiden uit de vele rode
wangen die het standje wat meer kleur
gaven.

Kondomobiel
Ook een ander onderdeel van de

kampa.gne, de kondomobiel, bleek bij de
akademische overheid de nodjge argwaan

vervols op p. )

•

Vrijbewijs
Zo slaagde het vriji:l('wiJser als eerste

niet In het flat van onze akademlsche over-
heid te verkrijgen. Hoewel het vrljbcwiJs in
kwestie niet meer Inhiek! dan een kaanje
In de vonn van C'C'nrijbewiJS,aangevuld
met kondoorn, gliJmiddel en een folder
over veilig vrijen, keurde men het op aka-
demlsche raad n. De reden die men gaf
was de volgende: -xcn dooms zijn goed als
preventie, en voor de mensen die bet
wensen. Het is echter overbodig aUe nieuw-
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Termunck behoud ervan. is ijveren voor een gezond
leven en een (broodnodige) gezonde geest .•
ook en misschien vooral voor de volgende
generatles. En dit lijkt toch bij uitstek
toekomstgericht! Of: in welke toekomst wil
de rektor ons graag Zien leven7

Steven Dupont, )de Ik. Rechten

In zJjn uheenzetüng naar aanleiding van de
opening van hel akademiejaar, had de
rektor het onder andere over het 'Research
aod development'·programma (th: vorige
Veto). Daarbij stelde hij dal "het zou getut-
gen van weinig toekomstgericht denken,
Indien nuueloze proceduregevechten de
wording van dit ündusutejpark, zijnde
Tennunckveld. en dus de ekonomlsche
valorisatie van cnderaoeksresunaten In de
weg zouden staan." Los van het op zich al
verwerpeüjke karakter van de veetal nogal
willekeurige -pro-baksreen- gewestplan-
wijzigingen, kan men zijn vragen hebben
bij de vermeende nuueloosheid van
konkrete of gellJhardige procedures voor
de Raad van State. Wat echter nog meer de
wenkbrauwen doet fronsen, is het feit dat
de rektor eigenlijk de strijd voor het
behoud van waardevoUe open ruimte
"weinig toekomstgericht" pleegt IC noemen.
Het tegendeel lijkt waar. Een reeususen
kijkje bij de buurlanden is voldoende om
echt te beseffen hoe weinig open ruimte
ons landje nog rest. Ijve~n voor het

Politiek en
'différance'

In ha Informatieve 'Kcnlng, keizer,
admiraaL Leuven erkent ze allemaal' (Veto
2) wordt kritisch gesuggereerd dal bij de
toekenning van eredoktereten 'de politiek
nooit ver weg Is.N In de volgende paragra-
len wordt deze enigszins boude bewering
toegelicht aan de hand van de gevallen
Juan Carlos (koning) en Alan Grcenspan
(voorzitter van de Federal Reserve), die
belde de bullen mogen omvangen op 2
Iebruart 1997. In een derde bewering wordt
de toekenning van het eredokteraat aan
Martha Nussbaum (filosofe) geduld; de
verwijzing naar de politiek wordt niet

uitgewerkt. :zij het dat In deze paragraaf de
naam van Herman De Dijn wordt vermeld
een num die ondenussen voor velen
synoniem Is geworden van een soort
verlicht konservatisme of uadltlonalisme
van verdacht kerkelijke slgnaruur ... (Cfr de
kontroversen in de nationale media)

In een laatste paragraaf wordt de zaak
van Philippe aerrewegbe (dirigent) onder
de loep genomen, en hier luidt dat -deae
nominatie waarschijnlijk de enige niet-poll-
ueke benoeming is.·

Geheel onbesproken blij I! echter de
benoeming van zewan (Iemtochemle)
[opvallend is, dat de voornaam van deze
geleerde niet vermeld wordt: alsof hij/ziJ er
geen dra.tgt). Uiteraard Iljla het moellljk
om in het geval een eksakte wetenschapper
een verwijZing in te voegen naar de poll-
tlek. zoals nochtans In de tweede paragraaf
Is aangegeven. Nochranst

De schrijvers van het verhelderende
stuk zijn de gevangenen geworden van een
bijna voorkritische invulling van politiek.
die hen heeft verhinderd eksakte weien-
schap en politiek met elkaar te liëren. en
het hen moeilijk heen gemaakt de vrije
kunsten op hun politiek randvoerwaarden
Ie bevragen. Daardoor moesten zij zich wel
beperken tot een vonn van trivlaalkritlek:
Juan cartes en Alan Greenspan zijn ulter-
aard makkelijk identUkeerbaar als persen-
agcs op een zeer polrneke scène. Maat of
dil een interessante Invulling geeft aan de
atûrmaue van paragraaf twee: ('politiek
nooit ver weg bij de benoeming van ere-
dokloraten aan de KU Leuven') is hoogst
onwaarschijnliJk ... Heelt de politiek zich
Immers niet teruggetrokken uh die scène
die voor polltiek doorgaat? Is de politicus
niet eerst en vooral een gezicht in de media
geworden?

Bart Buscyne,
literatuurwetenschap

Philipsgebouwen dan toch geSloopt?

(foto Frank Viamt)

Als alternatlef voor Iulfzalen In hel centrum van Leuven wordt wel eens verwezen naar de teesueel tn de oude phütpsgebouwen. Als de
kringen hun fuiven daar zouden organiseren, zou dal de rust en vrede In de binnenstad ten goede komen, zo betogen onder meer de
t~enstanders van de vernieuwde Udo. De studentenbeweging heeft zich steeds verzet tegen die redenering.. en krijgt nu steun uit onver-
wachte hoek. Een onderzoek, uitgevoerd door de KU Leuven, toont aan dat de aanpassing van de phtllpsgebcuwen tot fuifzaal tientallen

miljoenen zou kosten.
Het onderzoek in kwesue werd uitgevoerd door professor 'rhoen van de dienst akoestiek, In opdracht van de Stad Leuven. Thoen wljsl

erop dal nog heel wal aanpassingen nodig zijn om de za.tl konform te maken aan de normen van Vlarem Il. Die stellen ondermeer dal het
gcluldsnivo buiten de zaal gemeten niet meer dan 28 deobel mag bedragen.

De kosten van die aanpassingen moeten nog berekend worden door de stadsarchiteki, maar volgens mmeu-ambtenaar Bruno Dewelde
zou het gaan om ettelijke tientallen miljoenen. In dat geschane bedrag :zijn Investeringen op het gebied van elektrtdreit en andere
nutsvocrzlenlngen nog niet eens Inbegrepen. Er zouden ondertussen at stemmen opgaan om de gebouwen dan toch rttaar IC slopen.

(mI)

I..JI!f was bij ons de gewoonte dat
fliedc'«ft die links van de 'Zwarte

Bet!k' woonde niet de Scouts maar de
KSA vervoegde ... "Kak Stinkt Altijd" zei
tk konkurrenh'e dQl1ravu maar dat
maakse ons niets uit want wij, de 'Keizer-
lijke Seks Aktivisten " hadden een vul
sclwner lokaal dat nog geschilderd was
door de 'Krin,g Der Wijzen', waarvan
wijlen mijn grootvader Karel voorimer
was! Dat seklad met oranje en blauw, de
kleuren van deze hooskristelijk geïnspi-
reerde orsanisatie, gebeurde op een
zondagmJddag na het Grote- Venenkamp,
met vuf(,;n en gefoneerd grappig doen.
Onze pa was daar niet aanWf!1ig. Die was
hard bfPs met «ftjaarling die op vin
inkorvingen al drie prijzen sevlogen haJi
en ik ging dat,,; toch mijn bieun paki<n1.
Het was na ons~verblijf in de Hoge Venen
dat ik dit onomkt:erbare besluit genomen
had! Ik had daar heel de tijd grappig
staan dom om 1 keer. niet meer! I keert,
met de felbegeerde trofee der 'Kamps
Grappigste Knaap' te pronken. een trof«
die elke morgen na het zingen van het
ochtendlied werd uitgedeeld ... Ik heb
hem nooit m09en ontvangen, hoewel ik er
- gezien mijn aangeboren talenten ter
zake - lWldegelijk recht op meende te
hebben. Het was daarenk'gen BlokdIjk
Bram die telkens weer in de prijzen viel
en die was niet grappig! Hij had alleen
een scheef smcelwerk én, belangrijiêer;
bleek geboren uil de schoot der politiek!,
zijn pa was Schepen der Kultuur!, hij
organiseerde tenminste elk: jaar de srote
duiventombola ... ,

1* ben het daar dus afgestapt. 7l'ou·
1wens, we konden thuis niet lang'er

onsestoord naar de 'Flying Doctors'
kijken, want de leiding kwam elke keer
om acht uur stipt op vrijdagavond aan-
bellen om Veil bij om een stuk in hun
voeten te zuipen alvorens u naar de
'Calypso', een ontmoetinssruimte onder
de kerk, trokken. En dat zat daar dan
maar af te geven op de 'populaire
kultuur' ... En op een Segeven moment is
onze pa uil zijn krammen Seschoten en
heeft hen zonder boe of ba g~on aan de
deur Sezet en 'dat ze hun pinten ergens
anders konden gaan drinken!' Enfin, die
zondag ben ik niet geweest, En die erna
rok niet meer. De m'enden daar waren:
toch niet zo dik ...

T>'pulaire kultuur! Sinds ik hierr ben durf ik niet Soed meer liedjes
te zingen op mijn fiets. Na een week heb
ik begrepen dat 'Nobelpnjs' niet meteen
ieders favoriet is ... en ik dacht, "daar
moet ik iets aan veranderen ", en daarom
ben ik naar een 'junglefuif' geweest. Ik
heb daar gesproken meI Frank. een kerel
die samenwoont met twee nudisten en na
veel vieren en vijven legde hij zijn arm
rond mijn schouders en geh«1 in de jun-
gle-traditie. zo van "Me tarzan, you
Janer vroeS hij of ik niet m«ging naar
zijn kot want ik zou daar de nacht van
mijn leven meemaken! Ik ben dan naar
buiten gelopen want bij ons spreknt ze al
schande als er in di! Calypso een joint
gerookt wordt. En terwijl ik daar aan
mijn fiets stond te frunniken ZiJgik hem
opnieuw. na US jaar. en hij herkende mlï
onmiddellijk. Bram Blokdijk. We stonden
wat te zeverePl over vroeger en op een
geseven moment zei hij: "Vindt ge nu nid
dat deze muziek u doet voelen dat ge
ballen aan uw lijf hebt?!" en ik lachte
een beetje groen en op mijn fiets dacht ik
"ballen wel ja, nu is het alleen zaak er
iets mee te doen ... W

2
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Openbare aanklager vraagt opschorting voor de zes E40-
beklaagden

Rondleiding voor e
langs E40
G origf! week woensdag

verschenen Ik zes beklaagtkn
in de ZJUlk van de be:uNing

van Ik BW voor de karrektionele
~chtbank van Leuven. Na de
Lckobetoging tegen elke vorm van
studentenbeperking van 14 november
1995 waren zo'n honderdvijftigtal
studenten doorgestoten tot aan de
E40, waar zij gedurende mige tijd Ik
weg blDkkurthn. Een vijftigtal
stuthntm werden d4arbij
administratief voorgeleid en tegen zes
andere werd er «ti proces·verblUll
opgesteld. Zij moeten 'Cich verant-
woorden voor het belemmeren van de
openbare weg en voor het zich als
voetglmger begtvm op en! autoweg.
De openbare tUJnkl4ger eist ten
opschorting van de straf. Op woens-
dag JO oktober doet de rechter een
uitspraak.

Een derrfgtal studenten kwamen woens-
dagmorgen opdagen voor het gerechtsge-
bouw om hun steun Ie betuigen aan de zes
studenten die die ochtend voor de rechter
moesten verschijnen. De aktievoerders van
allerlei pluimage hadden een spandoek met
zich mee met zo'n vijfhonderdtal handteke-
ningen van sympathisanten die de vrij.
spraak voor de zes beklaagden eisten. Na
lang wachten en een eerste moraliserend
vingenje van de rechter, waarin hij verwees
naar de goede oude tijd en de vroegere kat-
en-mutsspelletjes tussen ordehandhavers en
-.i1Wienten. kon het proces dan eindelijk van
stan gaan.

Braaf

De openbare aanklager begon met een
pleidooi over het respekt voor de demckra-
tlsche werking van onze samenleving.
Daarbij stelde hIJ dat de studenten hun
boekje te bulten zijn gegaan en dat de
betoging zijns Inziens nlet echt ontbonden
is geweest zoals afgesproken was. Toch was
hij van mening dat er geen kwaad opzet In
het spel was en bijgevolg pleine hij voor
een opschoning van de straf. BIJ een

ers gaal
opschonl.ng van de straf wordt er geen straf
uitgesproken indien de beklaagden In een
tijdspanne van drie tot vijf jaar, naargelang
de uitspraak van de rechter. geen gelijk-
aardig strafbaar feit begaan.

Alles leek erop te wtjzen dat de rechter
zich 011 een duidelijke mening had gevormd
over de beklaagden en zijn verbazing was
dan ook des te groter toen één van de
studenten de tenlastelegging in twljtel trok.
De studenten vonden dat de sn-tn op de
autoweg niet uit :zijn kontekst mocht
getrokken worden, waarop ze [n hel kon
de heenende sfeer op het moment van de
aktie weergaven. Al jaren hing de bedrei-
ging van studentenbeperkende maatregelen
voor porennêle geneeskundesruderuen als
het zwaard van Darnekfes boven het hoofd
van de studentenbeweging. Het leek er
steeds meer op dat de strijd gestreden was,
de ansensyndikaten hadden hun stag thuts-
gehaald. wetenschappelijke studles werden
overbodig. kranten werden de spreekbuis
van de ansensyndikaten en studenten
konden zich met meer mobiliseren. H~t was
dus In een sfeer van frustratie en onbegrip
dat men nog een verwoede poging onder-
nam om de publieke opinie wakker te
schudden. Bijna een Jaar later Is er een
studentenbeperking gestemd en wordt er
nog enkel gedtskussleerd over de
modaliteiten van het Ingangseksamen.

Vierhonderdenzes

De twee advekaten dle de verdediging
van de zes beklaagden op zich genomen
hadden stelden In een eerste Instantie dat
de.reemee van de verdediging ge~den
waren en dat ze bijgevolg betwijfelden dal
er sprake kon zijn van een eerlijk proces. In
een sterk pleidooi stelden ze de onpanljdlg-
heid van rijkswachtkapitein Derycker, die
het onderzoek leidde, in vraag. Uil verseau-
lende uitspraken van de betrokken Iunküo-
nans blijkt duidelijk dat hiJ niet getulgr van
de nodige neutraliteit ten opzichte van
bepaalde beklaagden. zo zou hij tegenover
één van hen gesrejd hebben: "Ik zal u
kraken". Verder staat het proces-verbaal vol
met insinuaties en geeft Derycker blijk van
een ongeëvenaarde verbeelding. In het
strafdossier omschrijft de rIJkswachtkapItein

Kondoom
vervol, van p_ 1

op te wekken. Om vrIjwUIlgers te werven
om de kondomobiel te bevolken, verstuur-
de het lpac een brief naar het rekeneen-
trum. Het was de bedoeling dat het reken-
centrum deze uitnodigingen via e-mail naar
alle studenten verspreidde. De loon en de
srudenukoze stijl van de brief pasten
volgens enkele mensen van het rektoraat
nlet biJ de veel emsüger AIdsproblematiek.
De brief werd dan ook weerhouden. Op de
vraag of de kondomoblelln Leuven op
toemee kon gaan, slaagde het rektoraat er
opnieuw mer tn een du!deUJk antwoord te
formuleren. Hoewel men het Vlaams Alds-
koördinaal de garantie had gegeven dal
niemand de kondomoblel zou beletten
ergens In Leuven ailnwClÎg te zijn, kwam er
nooll een dUldeUJke bevestiging. Wel werd
een samenwerking voorgesteld met de
studenten geneeskunde. Zij werken Immers
jnrUJn de 'Aldsweek' uh, die zich rond
dezelfde problematiek situeert. Voor de
tweede maal schoof de akademischC' over:
held de verantwoordC'l1Jkheid dus naar de

studenten door.

Preventie

Ook de afficheverspreiding blijkt op
weemand te Sluiten. Indien de mensen van
het Ipac de waarheid spreken, zijn er naar
iedere fakulte:it twee soorten affiches
verstuurd. Eên affiche heeft als leuu:: -Aids
kent geen hereksamen" en room een lege
ilU)OI. De andere affiche maakt de doelstel-
lingen van de 'veilig Vrijen toernee'
bekend. cezten het feit dal er tot nog toe
nergens soongelljke affiches werden opge-
merkt, mag men gerust stellen dat de pro-
blemauek gevoelig ligt, zelfs Indien het
enkel over de affiches gaat. Waar blijft de
beloofde verantwoordelijkheid van de KU
Leuven Inzake sensibilisering van de
AIdsproblematIek?

Het minste dat men kan stellen, is dat
de aknes van het lpac nooit de voüedrge
goedkeuring van het rektoraat kregen.
Nochtans misten de aktles hun doel niet.
Enerzijds werden er een heel aantal eerste-
jaarstudenten bereikt. Anderzijds zijn er
opnieuw een aantal mensen gesenslbiU·
seerd rond de Aldsproblematlek. De akues
waren voor een aantal mensen van Sodale
Raad bovendien de aanleiding om nog eens

bepaalde beklaagden als personen die extra
gevolgd moesten worden, als volksmenners
en als leden van subversleve organisaties.
Het Is ook vanuit die vooringenomenheid
dat één van de beklaagden pas een half uur
na de onmnmlng van de E40 werd cpge-
pakt -cm hem eens zwaar onder handen Ie
nemen". 'reraloue betwijfelden de advcka-
ten dat er sprake was van enig verzet tiJ'
dens de omrulmtog van de E40, aangezien
deze slechts twee minuten duurde.

Blokkade

De studenten worden vervolgd op basis
van anlkel 406 van het strafwetboek, dat
stelt dat hel kwaadwillig belemmeren van
de openbare weg strafbaar is, en op basis
van een KB dat de toegang tot de autosnel-
weg voor voetgangers, optochten, betogers,
enzovoort entzegt. De betrokken advokaten
betwijfelen echter dat het art. 406 van het
strafwetboek In deze zaak van toepassing is,
wat het ~ betreft vragen zij een vrijspraak
omwille van de aard van de overtreding. De
advcketen verwezen naar de parlementaire
diskussie die de invoering van het an. 406
voorafging. en waarin duidelijk gesteld
werd dat het nler de bedoeling is om

op zoek te gaan naar het bovenstaande,
ctnoëte standpunt van de KU Leuven en de
vraag naar de plaatsing van de kondoorn-
automaten opnieuw te stellen. Belofte

afbreuk te doen aan het staktngsrechr of
het recht op vrijC'menlngsuinng. ln de hele
diskussie werd zelfs eksplldet verwezen
naar -pacüsnsche betegers die op de open-
bare weg gaan neerzitten'. Het Is dan ook
betreurenswaardig dat men in steeds meer
rechtzaken dit wetsantket wil mtsbrutken
om pacifistische aktlevoerders te kraken.
Hel recht op vrije,meningsuitlng en het
recht lOt betogen Ujn, in tegenstelltng tot
het recht op de vrije verplaatsing. grond-
wettelijk vastgelegd.

BJj de kons'ondige blokkade van de
autoweg werden te aaic's mei behulp van
zaklampen voorafgaandtlîjk op de hoogte
gebracht van de belemm~rii1g en de aktie-
voerders :zijn pas de baan opgegaan toen de
eerste wagens stilstonden. BIJ de slt-ln zijn
voor het overige geen hulpmiddelen
gebrulkt en geraakte er ook niemand
gewond. De advokaten sloten hun beloog
dan ook af door te stellen dat het hier ging
om een verantwoorde en goed voorbereide
aktie met te verwaarlozen risiko's. Een
aktie die zonder de persoonlijke gedreven.
held van de heer nerycker geen gevolg had
gekend. Voor de beklaagden wordt het nu
nog enkel ongeduldig wachten op de
uitspraak.

l'bJerry Laenen

maakt schuld ...
Wim Van der Meersch

TII.mn 16 m 17 oklobc' bil de kondomobiel dOOT
de Lewvmrt strQ/m toeren.

Opvullerlje
Dit kadenJe bleef bijna leeg. wat erop wijst dat C'rbij Veto nog steeds een schÏ1jnend
tekon bestaat aan pennelikkers <Hezich kompleet, onvoorwaarddijk, volledig. van kop
tot reen, met hart, ziel en lever, en alles wal zich daarrond beweegt wülen vastnagelen
aan onze redaktielokalen op de '$ Melen nummer ,. Allen daarbeeouu
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u-de, treedt rektor Witte bij: 'Heel wat stu-
denten weten nog niet voor welke richting
ze zjch willen inschrijven wanneer ze aan-
schuiven In het inschrijvingslokaal. Het is
dan ook niet verantwoord dat de huidige
aktualiteit zo'n Impakt heeft op hun defini-
tieve beslissing. ~

In Leuven blijken de 'Jlf(alr~' niet zo'n
grote invloed te hebben. Alhoewel er be-
duldend meer vraag naar Infonnatle was
over de slUdierichtlng kriminologie, blijft
het aantal Ingeschrevenen stabiel. Frank
Hutsebaur, hoogleraar bij het Instituut voor
Strafrecht aan dl!' KU Leuven, wijl de eks-
plosleve stijging van het aantal krtmlnolo-
gjestudemen aan de VUB Inderdaad aan de
aktualiteit. de aandacht voor kriminologi-
sche problemen in de pen, en aan een vrij
gunsûge arbeidsmarkt voor afgestudeerde
krtmlnclogcn.

ling voor de studierichting aan het reit dat
jongeren meer een studie kiezen dre hen
"lmeresseen-, terwijl dit vroeger eerder In
funktie van de toekomsrperspektleven ge-
beurde. Het blijft natuurlijk een feit dat de
richtlng wiskundig georiënteerd i~ en op die
manier behoorlijk wat srudemen afschrikt.

Voorlopige inschrijvingsijfers bekend

Inschrijving nieuwe
studenten KU Leuven daalt Wedstrijd

Het is nog Ie vroeg om een totaalbalans
van alle inschrijvingen op Ie maken, maar
we kunnen ons toch reeds aan een status
quo van het totaal aantal Leuvense steden-
ten verwachten. Aan de VUB is er een stlj·
ging van het aantal studenten met maar
liefst achtentwintig procent. terwijl de
Gentse universiteit dit Jaar een groei van
ongeveer vier procent voorspelt, wal be-
tekent dat de !}niversitelt in acht [aar ze-
ventig procent groter lOU geworden ziJn.
Dit brengt het äamal Gent~ studenten op
meer dan 2't0OQ, het studentenaantal aan
de VUB op ongeveer 8.240 en aan de KU
Leuven op grosso modo 27.000. Deze sijfen
zlJn echrer zeer voorlopige ramingen. de
offldële stjfers vetgen later. Leuven skoon
relatief gezien het slechm van de drie grote
Vlaamse universiteiten wat betrelt het aan·
trekken van nieuwe studenten. Het markt-
aandeel van de KU Leuven van generatle-
studenten loopt terug van 43,8 naar 37,9
procent. maar de universiteit beeft in abso-
lute sijfers nog altijd het grootste aantal
nieuwe studenten, 5.323. Wij polsten pro-
fessor Van Oerven hierover maar die gaf
liever geen kommentaar -tor de hele wed-
strijd was uitgelopen en LOter zekerheld
bestaat over de slJfers van de andere unl-
versnenen".

ee eerste sijfers over het aantal
inschrijvingen aan de Vlaamse
universiteiten lopen stilaan

binnen. Een IUInlal tendenzen zijn
reeds zichtbaar; zoals de toent!menik
interesse voor Humane Wetenschap-
pen. De sludentenpopuhJtie zit volgens
-h voorlopioe gegevens duidelijk in de
rift· Opmerkelijk is dat de KU Leuven
her meeste terrein verliest ten opzichte
van andere Vlaamse universiteiten
wat het aantrekken van nieuwe stu-
r:lenten- de zogenlUlmIÛ generatie-
rtudenten - betreft. En de goede ver-
staander heeft maar een half woord
nodio: elke nieuwe student betekent
extra subsidies in he/laatje van de
"nief en daar wordt dus duchtig over
1ebakkeleid.

generatiestudenten In geneeskunde van het
vrouwelijk geslacht. Maar hel meest opval-
lend gegeven komt van de VUB, die een
stijging met 43 procent van hel untal
vrouwelijke studenten meldt.

Enkele studlerlchtingen blljven tiplsch
vrouwelijk. zoals romaanse talen (92 pro-
cent aan de VUB). psychologie, sociale en
kulturele agogiek. kunstwetenschappen en
farmade. T1pische mannenrIchtingen zijn
nog altijd Informatica, burgelijk Ingenieur
en handelstngenfeur,

Burgerlijk

Ook het aantal studenten burgelijk in-
genteur-archlrekr aan de VUB stijgt signifi-
kant, met zomaar evemjes honderd-en-acht
procent. In Gent gaan ze van eenenzestig
naar vierenzeventig generatiestudenten. In
Leuven beboon de richting ook tot de stij-
gers met een winst van veenten procent.
De 'burgfes' mogen in Leuven rekenen op
lichte rerremwinsr. die te danken is aan de
kampagne van de Vlaamse Gemeenschap
en Fabrimetal. Toch pielt de Industrie voor
nog meer burgelijk Ingenieurs. Rektor oos-
terllnck wijt de retaüet geringe belangnel-

Dutroux

Enkele andere opmerkelijke statistie-
ken; aan de VUB neemt het aantal krImIno-
logen toe met zomaar eventjes 60 procent.
Volgens rektor Els Wine is dil een duidelijk
gevolg van de zaken Cools en Dutroux 'die
op een diepe krisis van ons rechtsysteem
wijzen'. Blijkbaar voelt een groot deel van
de eerstejaars zich geroepen om daar eens
orde op zaken te gaan stellen. Diensthoofd
studle-advies aan de VUB, Luc Van wan-

Voor de KU Leuven zljn de rijfers nog niet
jeflnitief, aangezien de inschrijvingen pas
eindigen op 18 oktober. Toch kunnen we
aan de hand van het aantal nieuwe eerste-
aarsiudenten al enkele opmerkelijke ren-
fenzen vaststellen. Rechten is de sterkste
dimmer met een winst van twaalf procent
.egencver vorig akademiejaar. Daartegen-
aver staal een daling van tien procent van
'iet aantal generatic-studenten In de fakul-
.en Ekonomie, terwijl Romaanse Talen een
µoei kent van tien procent. HC'I totaal aan-
.al nieuwe eerstejaarstudenten in de Huma-
ne Wetenschappen blijk daarmee status
quo.

De richting bjo-Ingenjeur lijkt wat van
haar sukses van de vorige jaren in te boe-
ten, daar daah het aantal inschrijvingen
met twaalf procent. De richting Ingenieur-
ilrchitekt wint aan Interesse en boekt een
vooruitgang van veertten procent. terwijl
het aantal burgelijk Ingenieurs min of meer
uabrel blljh.

Procentueel gezien zit de richting schei-
kunde In een supersnelle lift, zomaar even-
tjes 69 procent meer Inschrijvingen. Ver-
taald in aantallen zijn de sijfers echter heel
Wilt minder spekrakulatr: van 26 naar 44
nieuwe eerstekenners.
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Philipsprojekt van Kultuurraad eindelijk in de startblokken

Lampenplan voor een tentoonstelling
eOlgensde StucbrodJun zou de

"ntODnstelling die Kultuur-
raad rond het werk van de

Chinese kunstenaar Leopold Liou in
de Philipsgebouwen gaat organiseren,
op J november geopend worden. Niets
is minder waar. Een ,"lUInd gelelkn
besliste het schepencollege dat de
Ph,lipsgebouwen prindpieel onge-
schikt zijn voor dergelijke f!Wnmten-
ten. terwijl ik organisatie van Ik ten-
toonstelling al grotendeels op poten
stonä. Uiteindelijk komt de tentoon-
steUing er nu toch, door bemiddelino
van enkele schepenen. zij het drie
maanden te laat.

argumemertng van het schepencollege ge-
kregen. Uit gekleurde tweedehandsinfor-
matie hebben we vooraf kunnen opmaken
dat hel advies van de politie heel negatief
was. Ze hadden schrik dat de toeschouwers
zich niet tot de derde verdieping van het
PhUipsgebouw zouden beperken en rond-
dolen op andere plaatsen. Maar ook het ad-
vies van de technische dienst was niet over
de hele lijn positief. Er waren namelijk pro-
blemen met de senttaire voorzieningen,
omdat we bij de tentoonstelling-een praat-
ka fee willen inrichten. Ook hier is er nooit
een dialoog mogelijk geweest. De beslissing
werd ons zonder verdere uitleg schriftelijk
medegedeeld. Bovendien vragen we ons af
hoe het kan, dat op het bewuste schepen-
college de beslissing over een kultuurkwes-
tie werd genomen terwijl de schepen van
kultuur, Carl pevnes. niet aanwezig was.'

Op het eerste stadsoverleg van het
nieuwe Jaar. op zeventien september kwam
de kwestie weer ter sprake. Burgemeester
Tobback zelf had andere verplichtingen,
maar zijn positieve houding op het vorige
stadseverleg werd door de schepenen
arepeers. .rrroûë en adjunkt·stadsekretarls
Deble bevestigd. Tegelijk werd beslist om de
zaak op het volgende schepencollege weer
naar voren te brengen. Op dat schepencol-
lege reageerde Tobback ongelovig over ziJn
aanvankelijke toezegging. en nam het dos-
sier over de tentoonstelling mee naar huls
om het nader te bekijken. Waarschijnlijk
deed de bemiddeling van louis Tobbad:, die
zich aan rijn eerder gemaakte belofte wilde
houden, de negatieve beslissing herzien.

ter Tobbadc dat de PhUipsgebouwen zeker
vriJ waren. en In prindpe ook beschikbaar.
In het offidEle verslag van het overleg slaat
bovendjen dat de stad In geval van proble-
men een alternatieve lokatie zou helpen
zoeken.

Dialoog
Met deze beloften en een positief ad-

vies van de technische dienst van de Stad
Leuven in het achterhoofd, sloegen de stu-
denten van Kultuurraad aan het werk. Het
projekt werd uitgewerkt. en er werden stu-
denten archltektuur bij betrokken, die voor
een optimale Interaktie tussen ucu's wer-
ken en de derde verdieping van de Philips·
gebouwen moesten zorgen. Het dossier
werd opgesteld, en de aanvragen naar de
betrokken stadsdiensten, waaronder de
pcuue. verstuurd. Dat Is ten slotte de stan-
daardprocedure.

Eind juli doken dan de eerste proble-
men op, toen bleek dat de politie over het
projekt een negatief advies had uitgespro-
ken. De precieze inhoud daarvan is nooit
aan Kultuurraad meegedeeld, onder de
'geruststellende' woorden dat het slechts
een advies was, -en dat enkel de uiteinde-
lijke beslissing van hel stadsbestuur bin-
dend was. Peter Dhondt [Kultuurraad]: 'Zo
wordt natuurlijk elke dialoog onmogelijk.
Het Is niet mogelijk om Inzage te krijgen in
een advies vóór er een definitieve beslissing
wordt genomen. Tussen het advies en de
beslissing kan trouwens nog een hele tijd
verlopen, waarin wij konkreet nlets kun-
nen doen. We heboen alleen informatie uit
de tweede hand gekregen, die de verwar-
ring alleen nog groter heeft gemaakt.
Mocht men ons ingelicht hebben over de
problemen, dan hadden we samen naar een
oplossing kunnen zoeken.'

Eind augustus sprak het schepencollege
definitief zijn njet uit over de tentoonstel-
ling In de Ph!1ipsgebouwcn. Peter Dhöndt:
'Ook nadien hebben we nooit een offidële

Exit
De daling van hel aantal geneeskunde-

studenten met tien procent wordt merk-
waardig genoeg veroorzaakt door het rnas-
sale afhaken van de Nederlanders, dit ter-
wijl het aantal VlamInjen ln die richting
toeneemt. Die exodus blijkt trouwens een
algemene trend te zijn In zowel Leuven,
Gent als Antwerpen. Professor Van eerven.
koördinatOf surdentenbeletd, oppert een
aantal mogelijke verklaringen. Vanaf dit
jaar beeft men de qUOta voor biomedische
studenten in Nederland opgetrokken. waar-
door er meer studenten toegelaten worden
tot de geneeskunde-opletdlng. Een tweede
element is het feit dat onze noorderburen
meer dan vroeger de Duitse universiteiten
gaan opzoeken. Dat Is nogal merkwaardig.
aangezien in Duitsland een toclatJngsproef
moet afgelegd worden. Een derde mogelijke
verit1aring is zeker de meest in het oog
springende: -negeueve geruchten over de
slechte behandeling van Nederlandse nu-
denten ln de Leuvense universiteItstad zou
jonge potentiële studaxen van boven de
Moerdijk afschrikken" aldus Van eerven. In
Gent, waar maar liefst één derde minder
Nederlanders dan verleden jaar neerstreek,
wordt daar nog aan toegevoegd dat de hei-
sa over een numerus etausus voor genees-
kundestudenten bij onze noorderburen wel
eens de indruk zou kunnen gewekt hebben
dat dlt reeds realiteit was.

Het aantal vrouwen In zogenoemde
'zorgverstrekkende richtingen' neemt ge-
staag toe. Zo Is het overgrote deel van de

Of het nu gaat om het stadsbestuur dat zijn
beloften niet nakomt, of om Kultuurraad
die overhaast te werk is gegaan, Is niet zo
belangriJk. Veel fundamenteler Is dat het
erop lijkt dat het overleg tussen stad en stu-
denten er niet In slaagt om het kommunt-
katleprcbleem tussen beide partijen op te
tossen.

De tentoonstelllng, door Kultuurraad
'Art of gate' genoemd, is één van de losse
projekten die Kultuurraad dlt jaar ergani-
seen. naast hel klassieke lthaka. De bedoe-
ling ervan Is tweeledig. Om te beginnen
staan de schilderijen centraal van de Chi-
nese kunstenaar Lecpold ucc. die In teu-
ven filosofie heeft gestudeerd. Bovendien
wil Kultuurraad ook een andere manier
van eksposeren uitproberen. en de lokatie
aktief bij de tentoonstelling betrekken.
Daarom zocht men een groot gebouw met
een aparte uitstraling. dat liefst ook een
aantal weken beschikbaar is. Veel keuze
heb iC dan nlet In Leuven. en de vijf jaar
leegstaande Phlllp5gebouwen waren dan
ook een vanzelfsprekende optie.

Deze Ideeën bracht Kunuurraad In mei
naar voren op het overleg lussen de Stad
Leuven en de studenten, het laatste van het
vorige akademlejaar. Daarop zei burgemees-

Rijp

Ondanks de goede afloop van de af·
faire, is de kern van de zaak dus duidelijk
een kommunikatieprobleem tussen de stad
en zijn studenten. Dat Is een oud zeer, en
om dat te verhelpen werd anderhalf jaar

vervols op p. 5
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Postzegels en propaganda in het Derde Rijk

Terug naar alzender
ei)'9uuimr. tijd posurt Adel!

trots op ik affiches vIIn ik tnt-
toonstelling 'HWO' gepost', ent

initiatief van dL vzw Hires. Het klei-
lil! besnortk mannetje doet weer eens
stof opwaaien. via een tentootlSklUng
willen de organisawrTrt ik ba«kns
enerzijds konfronterm met de propa-
ganda en dL impakt el"\lan in het Der-
Ik Rijk. Al'fikrzijds waren er op voor-
hand reeds hul wat kontroversen en
misverstanden.

Hel Is algemeen bekend dat het naziregime
één van de meest etüoënte rekjameburo's
van de moderne tijd 'runde'. Propaganda
werd op alle fronten Ingezet om de bevol-
king te overtulgen van de naztprtodpes.
Films, affiches en radioroespraken wanen de
bekendste middelen waarmee de nazi's
aanhangen wilden winnen. Maar ook de
mînuskule ruimte van een postzegel werd
benut om de nazi-ideologie te verspreiden.
Dit op het eerste gezicht te verwaartezen
gebrujksveorwerp was voor VZW H1res
(Hîstorlcal Research] echter een dankbaar
medium om de aandacht te richten op de
verraderlijke propagandamachine van het
Derde Rijk.

Blaffen
Hitler was ervan overtuigd dat de grote

massa, mils een gorde organisatie, z.eer
gemakkelijk te manipuleren was. Persoon-
lijk wist hij heel Wilt aanhangers te winnen
door ziJn redenaarstalent. Zijn blólHende en
opzwepende toespraken op goed georkes-
ueerde messamanuesianes bleken effekt te
hebben. Hitier stak. na zijn arrestatie bij de
mtslukte putsch in Beieren in 1923, op zijn
proces een indrukwekkend plefdool af. Dit
had tOl gevolg dat zijn oorspronkelijke ge-
vengentsstraf van vijf jaar na negen maan-
den reeds beëindigd werd. Zijn verdediging
maakte indruk en rijn populariteit groeide
nog aan. Daarna begon Hltler zijn macht
meer en meer te runderen. De panjjstruk-

tuur van de NSDAP werd grondig unge-
bcuwd. Daarbij werd hU omringd door zijn
pan1jgenoten Hess, HimmJer en Goebbels.
Deze laatste werd In 1930 hoofd van de
propaganda-afdeling van de NSDAP en In
1933 minister voor VolksvoorlichtIng en
Propaganda. Het is dit ministerie dat de ge-
schreven pers, radio, film, teater, kunst en
de post stevig In Zijn greep had. De nazlû-
cering van de samenleving was een feit.

Plakken

In nazi- Duitsland werden aUe mogellj-
ke middelen Ingeschakeld om het volk van
de nazistische Idwlogie te evertuigen. Er
werden messarnanüestaues met aggressteve
redevoeringen gehouden, met de groet-
musters van de demagogie op kop: Hltler
en coebbets. Het volk werd bewust en on-
bewust beïnvloed door propaganda. Affiches
kenden wel sukses maar hadden een klei-
ner bereik dan de postzegel. Bij de machu-
overname door Hltler waren de postwenen
van 1871 nog van kracht. Na de unIformi-
kring van het postwezen bij de Duitse een-
maklng. veretsren technclcglsche en mero-
dologische evoluties in de jaren dertig een
modernisering van de post. Deze moderni-
sering werd voltrokken onder hel naziregt-
me. Het nieuwe bewtnd drukte ziJn jdeclo-
glsche stempel op de postzegels. Met dit
kleine klevenJe bereikren de nezrs een bre-
der publiek dan met posters. Dat deze dage-
lijkse konfrontatie wel degelijk propagan-
distische bedoelingen had, mag duidelijk
zijn. De bevoëdng werd niet alleen gekon-
Iromeerd met HitJers afbeelding. Ook poli-
tieke gebe:unenlssen zoals het saarrejeren-
dum van 1935, werden op dal! manier on-
der de aandacht gebracht. Verder had men
herdenkingzegels van panljbljeenkomsten
en van Hitlers verjaardag. gesrempelde
briefkaarten met daarop leuzen en snaren
uil redevoeringen van HItier. -Hij die cen
volk wil dienen kan alleen In heldhaftige
termen denken" is hiervan een voorbeeld.
Iedere gebiedsuitbreiding werd gevierd met
een speciale postZegelUitgave. Door middel

van toeslagzegels trachtte men de bevolking
over te halen een volkswagen aan te schaf-
fen. De nazl-ldeclcgle kleefde hardnekkig
aan de samenleving en was er niet meer uit
weg Ie denken.

Anoniem
De teruoonstelltng 'Hitler GqJosI' beo

licht de mogelijkheid van massamanipulatie
door middel van de postzegel. Het grootste
gedeelte van de tentoongestelde stukken
zijn afkomstig uil een priveekoUektie waar-
van de eigenaar liever anoniem wenst te
blijven. De eksposute werd aangevuld met
zegels uit de ven.ameling van Standaard-
journalist Renaat van Rompay en er werd
ook samengewerkt mei een Duitse post-
zegelhandelaar. De zegels worden tematisch
tentoongesteld. In de centrale koker van
het kultureel centrum Romaanse Poon zui-
len Hitler en de panij naast de nazl-Ideclo-
gie worden geplaatst. De torschouwer
wordt op een direkte manier gekoorren-
teerd met de ldeolcgfe en de figuur van
Hltler. Vanuit dit - zowel visueel als tn-
houdelijk centrale - uitgangspunt kent de
tentoonstelling haar verdere verloop. De
verschillende tema's worden kritisch be-
licht. De teruoenstelllng beperkt zich daar-
bij niet alleen töt de propagandamiddelen
binnen het Duitse Rijk; ook zegels die lij-
dens de oorlog werden Ingezet voor splona-
gedoeleinden worden tentoongesteld. Het
gaat hier om vervalsingen van postzegels
uit neutrale landen, die ervoor moesten
zorgen dit propagandamateriaal ook in het
buitenland kon worden afgezet. Zelfs de
geallieerden vervalsten Duitse eegels voor
propagandadoeleinden. Meesul berrol het
hier karikaturale wijzigin~n van bestaande
zegels die dan in Duitsland verspreid wer-
den.

Bewustwording

Hoewel er heel wat unieke zegels uit
hel Derde Rijk Ie bezichtigen zijn. wil het
Initiatief van VZW xrres méér 7ijn dan een
eksposltle voor filatelisten. De crganlsane,
die vooral begaan is mei het bekend maken
van de geschfedcnls bij alle lagen van de
bevolking. wil de bezoeker doen beseffen
dat de prcpagandapraktljken van toen nog
lang de wereld niet uit zijn. ze wil bijdra-
gen lot de bewustwording van de gevaren

van halve of onjuiste Informatie. Deze tn-
tenue wordt onderstreept door dl': aanwezig-
held en de cpernngncespraek van Johan
temen. van het Centrum voor Gelijkheid
van Kansen en RaOsmebestrljding. Lemen
neemt deze tenloonstelling te baat om te
wijzen op het gevaar van de propaganda-
mogelijkheden van de moderne kcmmu-
nikatle.

Gematigdheid
Dal een tentoonstelling met een derge-

lijke Inhoud reaktles oproept, is cnvermfj-
delljk. Hel beoogde doel van de organlsa-
toren Is nobel. zeker In een tijd waar het
rectns-ekscemtsme weer gevaarlijk ligt Ie
smeulen en vooral omdat vandaag de dag
de kommunikuiçmogelijkheden schier en-
eindig lijken. ne.gcede bedoelingen van de
VZW Hlres werden echter nier overal goed
begrepen. Zo werden heel wal van de affl·
cbes die de terqoonste1llng aankondigden,
afgerukt; Nu dceceen afbeelding van Hltler
hel sowieso al niet góeslln Leuven. en had-
den de organisatoren d\ä iets duidelijker
kunnen zijn op hun aff1ch~. De aankondi-
ging heeft het over een 'unieke rentoon-
stelling' en een 'uitzonderlijke verkoop van
origineel materiaal'. Ook van de eigen
sponsors heeft de ven!nlglng het één en
ander moeten slikken. Zo kreeg men van
één van de sponsors het verwijt te horen
'een bende rescareo- te zijn. Dlt dispuut is
nu wenswaar bijgelegd maar het loont toch
aan hoe moeilijk het is de bedoeling achter
een dergelijke tentoonstelling [ulst In Ie
schatten. ZOnder verder iets te willen tnst-
neeren is het loch opmerkelijk dal de
grootste bruiklener anoniem wiJ blijven.

Bart MolIl

Dt Imloo,u~/Iin!J 'Hitler Gqwsl' loopt van 7
olt1DbtTtol J navrmbtr in htl kw/rurul antrwm
Romaa/'IM Poort, BflIsu/sestraQI 63. Ze is open
van maandag tOl vrijdag van J J.()() U UIl /7.00 u
en op zaterdag en tpnd<lg VQn /0.00 w UIt
16.00 11. Inkom: 80/50 frank. Inlit:hrin!Jenovrr
plridt baoe1cm kan 11 Inkomen op
016122./9.84. Op /2 en IJ oktl1b~ il er ren
sp«ia/t souvenirkeert mtl dagajSkmptling Ie
/coop. Op 2 tri 3 nl1Vmlbu is er tol ,,"/uxJp van
ori!Jineelmat~jQ,d.

Philips
verval, van p. 4

geleden besloten regelrnatig een overleg
russen stad en studenten te organiseren,
waar de materie die beide partijen aanbe-
langt aan bod zou moeten komen. Onder-
tussen Is de tijd misschien rijp om dat stads-
overleg te evalueren en na te gaan welke
tunkue het vervult. Dat het projekt unern-
delijk toch kan doorgaan, wijst erop dal het
stadsoverleg wel degelijk zijn waarde heelt.
Maar het Is alleszins nodig om eens dulde-
lijk dl': puntjes op dl': i te zetten. en te speer-
ticeren hoe bindend de afspraken zijn dle er
genomen worden. Het zou niet van de
goodwill van individuen mogen afhangen
of de beslissingen van hel sLadsoverieg wor-
den nageleefd of niet.

Het was uiteraard nier verstandig van
Kultuurraad om een heel projekt op poten
te zetten, zonder een schriftelijke toelating.
nhonsn: "Strikt genomen wel. maar zoiets
hypolhekeen de hele werking van Kunuur-
raad. Wij kunnen als studentenbeweging.
waarvan de leden hoogstens twee of drie
jaar meewerken, niet op zulke lange ter-
mijn plannen. Wat mij vooral tegen de
bom Sloot Is, dal hel entoesiasme van stu-
denten die wal mei hun leven willen doen,
en die meer willen dan leuter blokken en
kantussen. wel gedoemd lijkt om op tegen
een administratieve muur aan Ie botsen."

Wie In de tentoonstelling geïrneres-
seerd Is, zal dus nog evemjes geduld moe-
ten uitoefenen. Als er niemand op zijn beo
slissing terug komt, wordt de aftrap gege-
ven op woensdag 8 januari. Trek alvast uw
warme muts en sjaal aan.

Joris JaJlS5I!'n5 IN plannm voor htf Kw/ruwrratuJprojekr vÎtlm mjna in htl WIlttr

..... Jaargang 2J tlr. J dd. 7 oktober 1996 5



---------------------------------------------------------------------------------------~
Marcel Ruijters, een stripkunstenaar met zelfkennis

"Ik ben een verslaafde gek!"
Od IaruklijJu Nederl4nds-Lim-

burgse Sittard h~eft enI inter-
nationaal geruptkkenh ar-

tiest voortgebracht. Marul Ru.ijkrs is
een vulzijdige ,,,kmaar en schildu_
die. in stripmidlhns wordt verheerlijkt
als Ik voortrekker van eh uitgaven in
eigen beheer en als de heerlijk kom-
promis-arme verhalenverteller van de
reeks 'Dr. Molotow', Zijn strips. die
uitmunten door uitermate 'weirde'
personages - uiterlijk en karakteried
-, leunen aan bij de beste unaer-
aroundtraditie van grote meneren als
Crumb en de Hernandez·b~rljes.
Toch blijvuf ~ toegankelijk door hn
klo.s.riek gestruktureertk verhIJol, en
eh era traditionele tettering_ Ruijters
maakte ook dL rover voor één van dL
moedifjSte uitgaven van het laatst./!
jaar: de bundeling van underground
en small-press met de naam 'Forma-
line', die de Bronzen Adhemar Stich-
ting uitgaf. Zijn ster rijst. want zijn
striplWrk is verhuisd naar Ik g~ru-
pekteerd~ Vlaamse uitgeverij De
Schallr. ot« uitgf!\JffÎj heeft ambitinl-
ze pWnnetf met 'Or. Molotow'.

Veto: Er kom/tm Engt/st vtT1DlingWIn Dr.
MD/ctDW?
Ruljters: da, kennelijk ziet De Schaar hel
zlnen om mei mij verder Ie gaan. ZI" heb-
ben nogal goede konlakten In dl" Engels-
talige landen. Ik denk wel dat Dr. Mclctow
er kans op slagen heeft, want de strip heek
behoorlijk veel Amerikaanse invloeden.
Vooral films hebben me sterk beïnvloed.
films van David cronenberg, "rbe 'rexes
chatnsaw Massacre', 'Psycho', 'sûence of
the Lambs', maar ook de hele 'Mad Max'-
serie: allemaal angelsaksische invloeden. De
uitgever verwacht van de Engelse versie
van 'Dr. MoiOlow' veel meer dan van de
Nederlandse, omdat hij vermoedt dal er in
het Engels een veel groter publiek mee Ie
bereiken is. Ik moel ook zeggen dal de uit-
gever het professioneel aanpakt: zo is de
venaling gemaakt onder supervisie van
native speakers.»

toch wel nodig vond voor een goede ver-
staanbilarheld. Ik lezer hoeft natuurlijk
nog niet alles te weten over de personages.
Ik ben zelf met een strip-epos als 'Love and
Rackets' (de beste stripsoap aller tijden
nvdr) ergens middenin begonnen. Dal wekt
je nieuwsgierigheid. Je gaat daardoor van-
zelf ouder werk zoeken, om meer over de
personages te vememen.»

e.le moet je ook niet Ie vee! zorgen
maken over wat hel elfekt biJ het publiek
zal zijn, want dan loop je op een gegeven
moment helemaal vast. Je hebt na het Ie-
zen van een Strip vaak hel gevoel dat je nu
wel alles weet wat erin zat. Veel Strips zijn
gewoon zo gekcnstpleerd. Maar 'Love and
Rockets' kun je wel twintig keer met ple-
zier herlezen. En ik hoop dat hel met mijn
Strips ook wat die rtchung uitgaat. Ik wil
ten allen prljzr het ASierix·effekt vermij-
den: elke keer hetzelfde verhaal vertellen
met een andere setting. Elke keer worden
de Romeinen op hun numme-r ge-ut e-n
that's 11._

Inkubatie
Veto: Iknk je dat je 'Dr. MDlotow' tJl.lt blijvrn
mDkm?
Ruljten: dk denk dal het over tien Jaar
nog wel Interessant kan zijn om een kop
van 'Dr. Mololow' te tekenen. Ja dus. Maar
het zou best kunnen dat de reeks dan ge-
evolueerd is In de richting van psychologi-
sche verhalen, zoals 'Love and Rockets' op
een gegeven moment de 'tongue-In-cheek'.
scence ücucn heeft gelalen voor wal hij
was en een prachtige karakterstudie Is ge-
wcrden.s

.Het kan ook zijn dat de reeks over
tien jaar niet meer zal voldoen en dat Ik
iets anders zal moelen bede-nken. Dat wil ik
openlaten. Misschien bedenk Ik dan wel
een spin-olf. Eigenlijk Is 'Dr. Molotow' een
spin-off van een strip die ik tijdens mijn
puberteit heb getekend. 'Necropolls'. Die
strip speelde zich af In een soort van Moe-
blus-stad en 'Dr. MololOw was roen een
mager mannetje. Veel karakters uit mijn
Strip bestaan al sinds mijn kindertijd, ook al
kan hun uiterlijk heel erg verschillen van de
eerste keer dat ik ze op papier heb gezet. Ik

Veto: WDDralftbtgint dl EnStlM 'Dr. Molotuw'
meI MI dtrdt album?
RulJten: «Omdat Ik niet meer achter het
tekenwerk van het eerste aJbum kan staan.
Iedere tekenaar vindt zijn vroegere teken-
werk vreselijk. Ik vind het tekenwerk van
'Dr. Molotow I' te schetsmatig. Het verhaal
mag er nog WI"lzijn. Het is nret verstandig
om Internetjonaal te debuteren met een
stijl die niet representatief Is voor waar je
nu mee bezig bent. Hel derde verhaal von-
den de uitgever en ik het best geschikt om
mee te beglnnen. Er gaat wel een vijf pagi-
na's lange Introduktie van de personages
aan het echte verhaal vooraf, omdat ik dat

6

hoef eigenlijk nooit lang na te denken over
hoe ze zich zullen gedragen in bepaalde
struaues.»
Veto; HOl bouw je «n VUhDDIop?
Ruijters: .01" verhalen zijn gewoon erg
'character-drtven'. De personages bepalen
het verhaat. Ik had met mijn sramese twee-
ling Johnny en Baba nog heel veel kunnen
doen, maar het kwam gewoon goed uit dat
zij met de kannibalenkoningin Ovidia zou-
den trouwen. Ik had ze liever nog niet ge-
dag gezegd. Het gebeurt ook dat ik elemen-
ren-veraarnet die Ik In mijn verbaten kwijt
wil. Ik heb bijvoorbeeld een lassinatie voor
slamese tweelingen, laai dal duidelijk zijn.

ln 'Dr. Molotow' komen de twee zusjes
Mofet voor, die alleen maar denken dat ze
een stamese tweeling zijn. Die personages
zijn gebaseerd op twee Engelse tweeling-
zusjes, die als pubers alleen maar met el-
kaar praatren. Dat zijn dankbare elementen
voor een verhaal. Als ik "Zulke elementen
een jaartje Inkubaneëjd gun, dan komt
daar wel een verhaal uit._

Eksotisch

Veto: Je Itkmsfli"f rMpf Wlnulf asuxialitJ op
mtl grOlt vocrbttldm uir de undu!JrDundsant,
rDDIsRDbut Cn.tmb.
Ruljters: «reen men mijn werk de eerste
keer vergeleek met Crumb, was Ik vijftien

gehoord

SOms zie Je werk van een tekenaar dat een
schok van herkenning veroorzaakt. Bij mij
Is dat mjssctuen het werk van Cru mb. Zul-
ke gelijkenissen zijn dikwijls puur toeval. Ik
geloof heel erg in het roeval.s

«Het zijn ook uiterlijkheden zoals een
lijnvoering die de mensen doen besluiten
101 een bepaalde invloed In Iemands werk.
terwijl ik juist erg beïnvloed wordt door
mensen die met tets heel anders bezig zijn,
zoals Jalme Hernandez (van 'Love and
Rockets- nvdr) ...

Drempel

Veto: Mn de opkomst VDnpublilultit in rignt
Ixh«r is Maral RuijttT1 em voorhield snwrdm
voor «1t smn-DtÎe.
Ru..Ijten: e Ik vind het raar hoor. Ik Ic.an
nog steeds niet van mijn tekenarij leven.
En toch word ik blijkbaar door jongere te-
kenaars als voorbeeld gezien. Ik denk dat ik
gewoon wat eerder begonnen ben met In
dgen beheer aan de weg te timmeren. En
ik ben fonuinlijk genoeg geweest om ver-
der te kunnen werken aan mijn geesteskind.
De kans was even groot dat mijn projekt
gewoon was doodgebloed. Maar ik ben een
verslaafde gek. Ik blijf gewoon doorgaan.»
Veto: H« VOlIthLt om ~ wtTk door Dndt1'ln, in
CQ$U Ot SchaDr, uilse!Jtven ft dm?
Ruljters: .Ik ben bil] dat ze mijn werk wil-
len uitgeven. Dat Ik 'Dr. Molotow' zelf heb
uitgegeven, was toch in eerste instantie
omdat niemand anders het wou uitgeven.
Voor heel ekspertmenteel werk mag je nier
te veel verwachten, dan mag je al tevreden
zijn dat Je tweehonderd strips in eigen be-
heer verkoopt. Maar 'Dr. Molotow' heeft
volgens mij meer mogelijkheden. De ingre-
diënten van die strip kunnen bij sommige
mensen nogal eksodsch overkomen, maar

er zit een bepaalde dlnamlek en logika In,
die een goede malnstreamstrtp ook zou
kunnen hebben. Bij 'Dr. Molotow' ligt de
drempel vrij hoog, maar als lezers er een
keer aan beginnen, kunnen ze soms heel
snel echte fans worden. Ik word ook een
beetje moe van het begrip 'underground',
omdat het voor veel mensen nier meer
betekent dan 'verkoopt zeker met veel' .•

Mutatie

Veto: Jt publiaert geTtglld in 'Zmlt 5300'
(mllDndblDd OW!'" strips, hltuur m CUriD$D
nvdr). Is dDtpuur idtDfismt?
Ruljters: «Er is niemand bij 'Zone 5300'
die betaald wordt. Het zijn aliemaal onbe-
taalde professionals. Sommige redaktieleden
werken zich lazarus om dat tijdschriftje elke
keer weer op tijd de deur uit te krijgen. Het
blad is orft}laan omdat men tets wou doen
met de: grote hoeveelheid striptalent die er
In Nederland rondloopt. Een Berend Vonk,
MatthlÎ5 Giesen of Jeroen de ieüer hebben

strtpungeverjjen willen er niet aan omdat
ze de markt te klein vinden. Robert van der
Kroft (van -sjcrs en Sjlmmie') heeft dan
mecenas gespeeld en zijn geld ter beschik-
klng gesteld om hel blad Ie maken. En het
loopt nog steeds. Maar er is dus nog Steeds
geen geld om teken aars te beralen.»
Veto: W.:IDrkomt je \/OOrkeur'\/OOrfrtDks, I!'~.
~n t1I al/trlti misvormin9n1 vDndDDn?
Ruljters:.lk weet het eigenlijk niet. Toen
Ik vier was. tekende ik al geraamtes en dra-
ken. Sommige mensen zullen dal mtssenten
heel luguber vinden. Er "Zijntekenaars die
niets liever doen dan mooie vrouwen teke-
nen. Persoonlijk heb ik dat na een tijdje
wel gehad.. want dat Is altijd hetzelfde. DI"
diversiteit is boeiend, niet de beperjdng.s

.Als Ik mensen met mfsvorrmngen ge-
bruik In miJn verhalen, Is dat niet om ze 11"

kijk te zetten. Ik geef ze een echte persoon-
lijkheid. 'Dr. Mololow' is een §OOn Iantaste-
wereld waarin mutaties de gewoonste zaak
van de wereld zijn. MUlalÎe is nodig in de
natuur. Er Is slechts evolutie door mutatie.
Dat Is de evolutieleer zoals ik die begrepen
heb. 10 een wereld zoals ik die teken, zou
het een voordeel kunnen zijn om als siame-
se tweeling door het leven te gaan. Ik heb
al veel over freaks en steeshows gelezen.
Dan blijkt telkens dat anders-zijn eueen als
handicap wordt tentoongesteld. Het Is dan
een vorm van sentimentaliteit van mlj dat
ik die situatie probeer om te keren: anders-
zijn kan een voordeel betekenen. l.k gooi er
natuurlijk wel een anti-aanbaklaag van tro-
nie overheen.»

~rt Meesters

VDn 'Or. Mole/ow' tijn drie dakjes uitgtgn-rn
bIJ uÎlgevtnj Monsuai en «n dal bij Dl SchaDr.
Hel eersle deel is uiNlTkocht t1I wordt binm'n
DpenbDrt tijd htrdru.kt.
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Leuvens Kringloopcentrum groeit

Spit(len), milieubewust en goe p

A. spittitlS image

Oe vzw Spit viert dit jaar haar
tienjarig bestaan. In 1986
wud de Strukturek! lUlnut tot

Participatie en Integratie van Thuis-
loun opgen'cht door un aantal uu-
vense hulpverleni"gsorganîsatiu die
samen hel problum van de kansarmen
en thuislozen wilden aanpakken. Het
hoofddoel was /ktt mensen weer aan-
sluiting te doen vinden bij de Tegulie-
re samenleving_ Tegenwoordig maken
al ustien Leuvense organisaties dLd
uit van de vereniging.

ders. Het Sociaal vernuorkantcor beschikt
momenteel over een patrimonium van 28
wooneenheden en voorziet voor de roe-
komst nog een belëJngrijke groei.

De bij studenten engetwijleld best be-
kende aktiviteit van Spil is de tweede-
handswmkel In xesset-t,o. De winkel Is ge-
vestigd in enkele voormalige loodsen van
de NMBS. Hct is het grootste krtnglçcpcen-
trum van Vlaanderen. Je kunt er terecht
voor meubelen. maar ook voor huisraad,
kleine huishoudelijke apparaten. platen,
boeken, kleren en zelfs gaskachels en ter-
nonen. Er Is ook telkens een seizoensge-
bonden stand: speelgoed rond de sinter-
klaaspenode. sleeën In de winter of rugzak-
ken als de zomervakantie nadert. 1n het
recyclage-atelier worden grondstoffen als
reksnel en metaal herwonnen. Verder is er
een atelier voor meubelrencvane, waar
men zwaar geverfde of geverniste, maar
waardevolle meubelen kan laten opknap-
pen. Verantwoordelijke Jef Gravez geelt ons
wat meer uitleg.

Aan de basis van de oprichting van Spit
liggen IW~ jaar van voorbereiding en gron-
dige reûekue over de plaats en de reïnte-
graûe van thuislozen In onze maatschappij.
Hieruit kwamen enkele belangrijke beslui-
ten voort. Er werd achtereenvolgens na-
druk gelegd op werk. huisvesting en de
nood aan een zinvolle aktiviteil om de dag
door Ie brengen. Het zijn deze dele fronten
waarop Spit vooral aktief Is en van waaruit
ze haar initiatieven stuurt.

Op hel vlak van de hulsvesting is er
het Sociaal Verhuurkantoor. Het Spit zorgt
voor woonaanbod en woonbemiddeling
door woningen rechtstreeks van de eige-
naars te huren ol te kopen, en ze dan door
Ie verhuren aan haar eigen kandidaathuur-

Tweedehands

Jef Gravez: _Naast de winkel zijn er eigen-
lijk twee grote dingen: ten eerste is er hel
Sociaal Verhuurkantoor dat zich vooral
richt op het huren van hulzen om die dan
voor een schappelijke prijs door te kunnen

CURSUS BRIDGE
Leer dit boeiende kaartspel op een prettige en moderne manier met

BRIDGECLUB PIETERMAN - LEUVEN
CURSUS SPECIAAL VOORSTUDENTEN EN PERSONEEL VAN

DE K.U.LEUVEN EN DE HOGESCHOLEN.

12 WOENSDAGEN VANAF 16 OKTOBER.
OM 19.30 UUR, ONDERBREKING TIJDENS KERSTV AKANTlE

LEOPOLDSTRAAT17LEUVEN

PRIJS: STUDENTEN: 50 fr. PER AVOND
PERSONEEL: 100 fr. PER AVOND

LESGEVER: JORIS VANDENBORRE(BLOSO)
INSCHRINENTER PLAATSE OP 16/100F

INFO: 20.67.55 OF 22.78.39

(foto Dirk Bn-nard)

verhuren aan mensen van onze doelgroep.
Dat Djn onder andere mensen uit de psy.
chiatrie en ex-gedetineerden. De buis van
Spit is eigenlijk een organisatir met partners
in hulpverlening uit hel Leuvense. ~ leve-
ren ons de kandidaten. zowel voor arbeid
als voor huisvesting .•

«Het tw=de, grote luik is dat van ar-
beid. Hel gila! enerzijds over vrijwillige ar-
beid, arbeidzorg genaamd. Er ziJn vier ate-
liers: elektro, fietsen. kleding en huisraad.
De ateliers werken meI - momeneeet -
vijhien vrijwilligers en drte begeleiders • .die
drie dagen In de week komen meedraaien.
Zij werken in funktie van de winkel: ze kij-
ken de dingen na die binnengebracht wor-
den om te verkopen, herstellen ze even-
tueel. maken ze schoon en prijzen "u. Ze
gaan ook gratis meubelen ophalen bij de
mensen thuis ...

-Anderzijds zlnen we ook met de 50-
dale werkplaats. Hier zijn een aantal vaste
jobs beschikbaar voor mensen die aan beo
paalde voorwaarden moeten voldoen: ze
moelen ouder zljn dan 25, laaggeschoold
en mlnstens vijf jaar werkloos. Soms ko-
men ze uit de psychiatrie of de gevangenis
en komen ze moeilijk aan de bak op de ar-
beidsmarkt. Van de bezoldigden, In de 50-
cele werkplaats dus, zijn er twintig men-
sen, met telkens één begeleider per vijf
penonen .•

Rekening

Veto: Is er wcr hm UII op~idjng "VrJ(Jrzirn?
Gravez: -Onze doelgroep Is zeer laagge-
schoold. In samenwerking met de hulpver-
lening probeert Spit hier voor arbeid op
maal te zorgen, waarbij een integrale aan-
pak zeer belangrijk Is. Er wordt dus reke-
ning gehouden met de eigen voorkeur van
de kandldaat-werknemers. Het hangt er
ook wel van af welke jobs vrij zijn. De op-
leiding zelf is een beetje een groeiproces .•
Veto: I:; hel dr brdariing dat dru Wf!rlcnrnfen
lafff hmnlrrdm ap dr arbrithmarkl ?
Gravel: _Omdat de mogelijkheden voor
doorstroming erg klein zijn. wordt de so-
oale werkplaats gezien als permanente te-
werksielllng. In vergelijking met een be-
schutte werkplaats primeert hier eerder het
sociale aspekt. Hel Is niet zozeer de produk-
tie die telt. maar het feil dat ze even weg
rijn uit hun dagcentrum. om hier de dag
door te brengen samen met andere men-
sen. en tegdlJkenijd tets nuttigs doen. Dat
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naai centraal .•
Veto: Hot Jwmm jullir er finafIC:itri uit?
Gravn: «De lonen van de doelgroepwerk-
ers zijn gesubsidieerd. De rest van het geld,
dus de lonen van de medewerkers en de
huur van de gebouwen. aankoop van de
,.chlwagen. verzekering. moeten we hele-
maal zelf bekostigen. Dat kan van de op-
brengst van de winkel. Die loopt erg goed
op dit ogenblik. Oe prijien ziJn vrij laag en
de belangstelling is erg groct.»

.We krtJgen heel veel materiaal binnen,
ongeveer v1Jflig ton per maand . en dat
moet allemaal weg. De restfraktk die we
zelf meegeven met het groet vull Is erg
gekrompen. Dat heeft vooral te maken met
selektie en natuurlijk ook met de grote In-
teresse van de klanten. We krijgen trou-
wens geld van de s$ad, omdat we spullen
ophalen. Voor hen eetekent het bestaan
van ons kringjoopcërurum immers een be-
langriJke bespa~g aan afvalverwerkings-
kosten.. ~

Snuffelen• • •

Veto: Is dl kn'ngloopwinkellcutrr afgt-slrmd cp
jutUr dotlgrotti af Jwmm er ook and"r klantm?
Gravez: .Da115 geëvolueerd met de jaren.
Aanvankelijk hadden we Inderdaad vooral
de doelgroep op het oog. maar tegenwoor-
dig Is hel publiek veel breder geworden. We
krijgen nu veel studenten over de vloer dre
hun kamer of een gemeenschapshuis goed-
koop willen Inrichten. maar ook heel wal
gewone mensen. Dat komt doordat men
meer geïnteresseerd Is In brokanre en in
dingen om tussen te snuffelen .•

_Mensen hebben wel nog een zekere
gêne om in een krtngloopcernrum Iers te ...
gaan kopen. Sommigen vragen zelfs of de
levering van de meubels onopvallend kan
gebeuren, uit schaamte voor de buren. Ze
moeten nog meer bewust gemaakt worden
van de voordelen van recyclage. We hopen
dat de drempel wel lager geworden Is door
de nieuwe Inrichting van de winkel. Als ze
hier een keer binnen geweest zijn. zien ze
dat de winkel eigenlijk toch voldoet aan
hun nonnen. Onze deelname aan de Open
Bedrijvendag dit jaar was In dit opzicht een
goede Ijsbreker. Op die twee dagen was de
winkel nagenoeg unverkocm. En als de
mensen tater merken dat er kwaliteit gebo-
den wordt, leidt dat 101 veel mond-aan-
mondreklame en komen ze ook auroma-
Iisch ierug.»

•

Bestelwagen

Veto: Komt dt dodgr«p op dir manitr rlitt
weer een Mrtfr in dr /«Ju ~ lIaan?
Gravez: «Nee, want het aanbod is erg-groot
en neemt nog altijd toe. We moeten er ge-
woonweg voor zorgen dal zoveel mogelijk
van de spullen die binnenkomen ook weer
de deur uitgaan. Om die reden zijn we van
plan de openingsuren Ie verruimen. Klan-
ten brengen geld binnen en zorgen ervoor
dat we dit werk kunnen bulven doen met
meer mensen. wat meteen het arbeidsaan-
bod vergroor.»
Veto: WQlzij" juttie lot/«Jmstplanntn?
ëravea: «De winkel is zopas uitgebreid, en
we hebben heel veel werk. Klanten moelen

nu soms al drie weken wachten voor we
meubelen kunnen gaan ophalen. We heb-
ben nood aan een nieuwe werkleider voor
transport, en een tweede bestelwagen die
elke dag op de baan Is. Bovendien rijn we
ook met gemeentes aan het onderhandelen
om ons gebied uit Ie breiden. Nu halen we
meubelen op in Groot-Leuven, Rotselaar.
Herent. Bertem. In de verre toekomst den-
ken we aan een tweede vesrtgmg, een groot
krIngloopcentrum, waar ook een bollen-
park enzo bij zou zijn Maar dan moel het
beleid wei mee willen natuurliJk .•

Martljn Graumans
Nathalle Vernlmme

Htt }m'ngloapantrum va" vzw Spit iJ ~ugrn
aan dt DitllStltttn_g 104 in Krsstl-Lo, en is
tlke WNkdag open van 9.00 u tct /2.00 u en van
13.00 u tof 17.00 u. Op vrijdag kan jt er lI"Ular
ttrecht tat 16.15 U. /À kringloopwinkel is ~r-
lapis mul oprn VQn 12.45 u lot 17.00 u van
dinsdag tat m mrt vrijdag en van 11.00 u tot
15.30 u op zattrdag.
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Armoede en menselijk kapitaal

niet grlnu«rd is op VOCTODrdl~n tri mlotiontlt
arglltnnlttrl. maar pcflkr rationeel wrkliltlr-
blUlf_

Nlcalse: _Inderdaad. en dat maakt het pre-
des zo moeilijk om er tets aan Ie doen. Er
zijn eig~nl_tjkdrie fekroren die in het onder-
wiJs dlskrt1pinerend werken voor de lagere
sociale kiessen. Eerst en vooral is er het
Maneüseffekt: wie al heeft krijgt meer. en
wie we~îg heeft za1 nog minder krijgen. Ik
ga ervan un dae een leerkracht. onderwijs-
Instelltng of docent een bepaald doel voor
ogen heeft: hel ~middelde leereffekt bij
zijn leerl!ngen of studenten te Optimalise-
ren. Binnen de beperkte tijd die hij heeft.
wil hij zoveel mogelijk vooruitgang ol re-
sultaat bereiken bij ziJn leerlingen. Als dat
klopt dan beteken! dil dal de leerkracht bij
voorkeur zijn Lijd en energie zal Investeren
In leerlingen van wie hij verwacht dat ze
hel meest vooruilgang zullen maken. teer-
IIngen die van thuis uit al heel wat moge-
IIjkheden hebben. studeren efüctënrer en
sneller, en precies op hen zal de leerkracht
zijn lesgeven afstemmen. Zwakkere leerun-
gen - uit zwakkere sociale milieu's - wor·
den op die manier gedlskrim1neerd .e

"Een maatschappij die een deel van zijn bevolking
de toegang tot hoger onderwijs ontzegt, snijdt een
sluk van z'n talenten weg"
Oets minder ,üm vijftig procent

van de jongeren in Vlaandenm
vat hogere studies aan. En

hoewel deu sijlers door sommigen op
gejuich onthaald worden - de demo-
kratisering van het onderwijs lijkt een
feit - werpt de recent verschenen
studie van Ides Nicaise, onderzoek<r
aan het Hoger Instituut voor de Ar·
beid (Hiva), een andu, dramatisch
licht op Ik feiten. De zwakste sociak
Iultegorie van de bevolking - dL kin-
deren van marginale werkers (land·
arbeiders, klusjesmensen, dokwerlu!rs
en onlkrhoudspersoneel) - vindt
men in het hoger onderwijs helemaal
niet terug. En financiele drempels
blijlren hier een zeer signifikante rol
te spelen, hoewel sommige Nederland·
se studies het tegenthel beweren.

Ides Nlc:a.lse: _Studeren kost anno 1996
ongeveer 390.000 frank per jaar. In dit beo
drag zijn de direkte kosten als Inschrljvings·
gelden, aankoop van boeken en studtema-
tertaal verrekend, maar ook de indlrekre
konen, het leeuwendeel van het bedrag.
Indlrekre kosten zijn de inkomsten die de
student derft omdat hij tijdens zijn studje-
tijd niet kan werken en dus geen eigen ln-
komen beeü.s
Veto: En MI is prtcit:Sdit gtlkrfdt illkDmnrdat
tm signifilumtt roll~tlt in dt bnliuing om dul
tt nemen oan htl hoger ondtrwijs,
Nlcaise: euueraard. maar uit mijn onder-
zoek blijkt ook dat de verhoging van het
Inschrijvingsgeld, een verlaging van de Stu-
diebeurzen en ingrepen in de kinderbijslag
allemaal Iaktcren ziJn die een negatieve
Invloed hebben op de deelname aan het
hoger onderwijs .•

"Ik heb mijn twijfels over
het principe van de
leerplichtverlenging"

Veto: Kunnen dm argwmmWl gtbrwikt wor·
d~n om Il' pltitm voor tm stwd~loon?
NIca1se: _Ik ben geen voorstander van een
studieloon, wel pleit ik voor een selektleve
verhoging van de studlëtoelage. Het srudle-
loon zal zeker de deelname aan het hoger
onderwijs vergroten, omdat ûnendële ver-
goedingen meestal een effekt hebben op de
parddpatlegraad. Maar als je de studenten
een de~lijk studleloon Wil geven. kost dit
massa's geld. Uit simulaties die ik tien Jaar
geleden voor VVS, de Vereniging voor
Vlaamse Studenten, gedaan heb, blijkt dat
de rechtstreekse meelkost van het studle-
loon twee miljard bedraagt. Maar de on-
rechtstreekse meerkost bedraagt ongeveer
twintig miljard. Je krijgt immers een eks-
plcsie van de vraag naar onderwijs. Zoiets is
volgens mij praktisch niet haalbaar .•

_Een ander argument tegen een al~.
meen studieloon Is dat de sociale ongelijk-
heid hierdoor niet weggewerkt wordt, om-
dat het de penfctpadegraad in alle sociale
.krassen bevcrden.s
Veto: Aangaim dt participa~sraad van kin-
dam van bijvoorbttJd atlvolultm al '11«1hDgn' is
dan bij arbtitknkiNhrm ZMIImd~ laatstm
t«h vnl mQJsakr op Ik Iwr spn·ngm. Op dit
manitr is dat dan tod! un nivtllmng van dt
partû:ipatid:ansm.
NicaJse: • Volgens mijn simulaties die, toe-
gegeven. wel een beetje gewaagd zijn, was
er enkel een verhoging van de parüdpaue-
graad. Ik heb hier ook geen konktete sijfers
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over. Men moel hier rekening mee houden.
Een bijkomende ûnanoêle Impuls zal na-
tuurUjk de panidpatiegraad van de zwakste
sooc-ekonoeüscbe kategcrteën sterk doen
toenemen. In die zin werkt het demokratj-
serend. Maar dit betekent nog niet dat de
studentenpopulatie in het hoger onderwijs
een weerspiegeling i, van de sodaalekono-
mlsche klassen in de samenleving .•

tussen de meeste kansarmen en de rest van
de bevolking .•
Veto: H« koml dal?
NlcaJse: «lernends sociale afkomst kan Je
natuurlijk niet van ziJn gezicht aflezen,
maar er Zijn allerlei subtiele mechanismen
die Iemands positie op de arbeidsmarkt beo
palen. BIJ de selektie zelf bijvoorbeeld be-
oordeel! men op kontaktvaardigheid, voer-

Leerling

•Als ik liW machim m(lg zim. mbOglgii htl mij1U zittt.· (joto Florinclo Si_ Junior)

_Een tweede mechanisme is het PyS·
malloneffekt - of verwachungseltekt - en
dat kan kumulatief werken met het Map
teüseffekt. Leerkrachren krijgen In het be-
gin van het schooljaar een nieuwe klas
voor zich en weten niet welk soort reerun-
gen ze in de klas hebben. Zij gaan dus voort
op een aantal fndjkaroren. Leerkrachten-
en die komen meestal uit de mldden- of
hogere sociale klassen _ zijn meer vet-
trouwd met de waarden van leerlingen uit
diezelfde klassen. Hun informatielcwalJteh
over leerlingen uil een lagere sooale klasse
lal dus onvolledig en vertekend zi)n. De
Inschatting van die leerling gebeurt dus ook
verkeerd. Dit speelt nog eens in het nadeel
van zwakke sodale klassen. Op basis van
deze venekende verwachtingen gaat de
leerkracht bepalen hoeveel hij In bepaalde
studenten tnvesreen. Gevolg:. hij tnvesteen
verkeerd. En deze verkeerde investering ui
de verkeerde verwachting bevestlgen.»

"De derde dlskrtmlnerende faktor is de
screening of lest die men moet afleggen in
het onderwijs. Alleen diegenen die sukses-
vol zijn. worden weerhouden .•
Veto: In d~ StkktitrMdranismnf 'DJndt waar·
den \'tT'WtTkt van dt :st"kt sociale k!a$SOf.Elu
lat Ï$ dll$ ~ijrrrlijk kuJturetl gekleurd en nad~lig
voor d~rwakl« AKialt kJasllnI.
NIca1se: «Inderdaad. maar kulturele en
ekcncmiscne waarden gaan veelal hand in
hand. Vanuit een kulturele achtergrond
gaat men zich rationeel gedragen. Hierdoor
worden leerlingen met een andere kunure-
Ie bagage gedlskrtmlneerd, Het dramatische
Is dat dit systeem van rationele dtskrtrnlna-
tie voor de gemiddelde leerling werkt. in-
dien die dtskrtmlnaue niet rationeel was,
dan zou dit: makkelijker Ie doorprik.ken
zljn._

Bindmeet

«De strategie die Ik dan aanraad is om
de kwaliteit van informatie over de teerun-
gen te verbeteren door de leraars meer In-
zicht te geven in de leefwereld van leertln-
gen uit zwakkere milleus .•
Veto: Etn andat oplossing is dt ZD9ttta(lmdt
poriti~ diskriminatit, waarbij mrrr mL" in-
wsletn in lurUn!Jttl wil dt lagtrt sociale klasrm
tn mind~r in dit uit dt Mjtf't SM'alt klaSStTl.
Nh::alse: .Ik heb wel mijn bedenkingen bij
de term 'positieve diskriminatie'. De bedoe-
ling is niet om de prioriteiten om te draaten

Veto: Maar dt ulfstandig1reid dit dt stwdmt
vtrWnjt met etn studitioon Iwn btvordtrtrul zijn
l'OrOr tijn Iulnstn in hn hoga onderwijs.
Nica.i5e: _Ja. Het klinkt misschien konser-
vatief, maar Ik pleit eerder voor een sertee-
zere studleflnandering. Een studieloon
houdt volgens mij te weinig rekening met
tnkomens.e

komen, de taal die iemand spreekt. In
frankrijk en Engeland bestaan er studies
die duidelijk aantonen dat de buun waaruit
men komt zeer sterk doorweegt bij de een-
werv:ingskansen. Ook gezondheid, die sod-
aal ongeliJk Verdeeld Is, speelt hier een rol.
of de ûnaneëte draagkracht. De ene krijgt
van zijn ouders een startkapitaal om zich
als zelfstandige te lenseren. De sociale rele-
ties van het gezin helpen Je binnenloodsen
In bepaalde segmenten van de arbelds-
markt. Meer dan de helft van de aanwer-
vingen op de arbeidsmarkt gebeurt vla In-
formele kanalen: niet via kranten, Interim-
buro's of de Vlaamse Dienn voor Arbeids-
bemiddeling, maar vla spontane sotucnanes.
mond-aan-mondreklame. kennissen. Alle-
maal elementen die enkel bepaald worden
door je afkomst. Dat wordt ook wel genade
genoemd. DIe speelt sterk in het nadeel van
de zwakkere sociale klassen .•
Veto: Nochtans spuit diskri,"jna~ ntn mul
op dt arbtidsmarJa, maar Hgint u in fn:lt al in
htt on.duwijs. Opvallend is dat dj~diskn·minaM
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Genade

Veto: In uw ondtnoek wordt ook aan~uxmd
dal dt zwoilirt sodalt klasstn de imJirektt au-
ditk4sttn tIDOitkwnJ'ILnkompmscrm via htt
inkomm in hun lamt loopbaan.
Nicaise: -De zwakste sociale klassen heb-
ben er op dit ogenblik geen enkel finandeel
belang bij om hoger onderwijs te volgen,
terwijl het rendement voor de gemiddelde
student op 13.5 procent ligt. Voor susden-
ten uit de sterkste sociale klassen loopt dit
zetts op tot 17,1 procent Hoe sterker de SQ.

ctate klasse, hoe hoger het rendement van
hun studies. Je merkt dus een grote k100f



maar over te gaan van een strategie van ge-
liJke kansen naar een strategie van gelijke
resultaten. Iedereen, ongeacht Zijn sociale
achtergrond. moet de eindmeet halen. ln
vlaenderen venaall men dat op dit moment
in de zogenaamde 'onderwijsvcorrangsge-
bieden'. ln buurten of scholen waar een
grote komentratie is van kansarme leerlin-
gen Investeert men In extra studiebegelei-
ding en taakleerkrachten .•
Veto: Worde-ndar profr/am ook Ilil,gtbreid
naar bllitmschoolst aktivikikn?
Nh:aise: «Ik ben daar een sterk voorstan-
der van, maar op dit moment zijn de pro-
jekten in Vlaanderen sterk gericht op leer-
problemen. Volgens miJ kan Je die leerpro-
blemen toch niet Isoleren van de scdale
situatie, de gezondheidsituatie. WIl je echt
effldi:nt werken, dan moet je Interdlsslpll-
nalr werken. Er moet een grotere interaktie
komen lussen de school en de buurt. De
school moet een soort van kulturele spil
worden van L'en buurt - en hier inspireer
ik mij op de 'ccmmunhyschools" In Enge-
land. De afstand tussen school en rbuïsmr-
Heu zou zo klein mogelijk moeten zijn.
Zelfs de volwassenen moeten betrokken
worden bij de schoot en hel beleid, ..

Talenten

Veto: Uit ten rnquite VUil de knIDlieu PMS·
untra is9tbltUn dal dt hdft van de-I«r/ingen
en hun ouders voor ten IQegangsproe!is in hel
h0ge'ronde-rwijs_
Nlcaise: «Het lijkt mij aannemelijk dat
men in het gemeenschapsonderwijs veel
voorzichtiger ui zijn met dergelijke ultspra-
ken. Maar persoonlijk ben Ik voorstander
van één of andere vorm van oriëntering.
Waar ik sterk achter sta is het voorstel om
een oriënteringsproet te organiseren op het
einde van het sekundalr onderwijs, en niet
bij de aanvang van het hoger onderwljs.»
Veto: Een bindende prot;f?
Nlcaise: _Niet bindend; men been recht op
onderwijs. Maar het is wel belangrijk om
mislukkingen zoveel mogelijk te voorko-
men. Op dit moment ligt het percentage'
mislukkingen te hoog. Het voordeel van
een orlëmerlngsproef op hel einde van het
sekundalr onderwjjs ts dal Je meI alleen
mensen kan omreden. maar ook mensen
kan stimuleren om een bepaalde studie aan
te vatten indien ze de nodige kapaciteiten
hebben.»
Veto: lklangnjk is toch dar zo'n prot! sociaal
f'II kul/l4rul neutraal is.
Nlcal~: «Dat Is natuurlijk makkelijker ge-
zegd dan gedaan. Ik heb het gevoel dat
men In het hoger onderwijs enorm veel se-
lekteert op basis van verbale kepaciteiten
van de studenten. studenten die goed zijn
maar het slecht kunnen vertellen, talen.
Omgekeerd, studenten die slecht zijn maar
het goed kunnen venellen. komen er
meestal wel door. Ik denk dat dal één van
de eerste mechanismen is waaraan men
moet sleutelen.»
Veto: Waarom is hll vofse-ru u zo belangrijk dal
hn Jodaol prc~1 valt studmrm die hogu onder-
wijs aanvaltm m1 W«rSpie-gûing is van de-50-
date klassen binnm ik sammltving?
Nicais-e: «In de eerste plaats Is het een
kwestie van sociale rechtvaardigheid. Ook
ben ik ervan overtufgd dat de genetische
kapactrenen van mensen sociaal gelijk ver-
deeld zijn. Daar is veel over gedebatteerd
en veel rommel over gepubliceerd. De stel-
lîng dat kapadtehen ongelijk verdeeld Zijn
over de sociale klassen is op los zand ge-
bouwd. Normaal gezien zouden zelfs in een
merüokrarisch systeem - een systeem dat
gebaseerd is op het zichzelI waarmaken en
voortbcuwen op eigen kapacnehen - alle
klassen in gelijke mate moeten doorstromen
naar het hoger onderwijs. Maar het gaat
hier dus niet alleen urn rechtvaardigheid
maar ook om ekonomrscne eräcïënue. Een
maatschappij die een deel van haar bevol-
king de toegang tot verder onderwijs om-
zegt up basis van vooroerdejen. mijdt een
stuk van haar talenten weg. Je kan natuur-
lijk ook zeggen dat de merhokratische op-
vatting niet alles is, en dat Iedereen een
recht heeft op onderwijs. Ik heb daar mijn
twijfels over. Het is niet nodlg dat Iedereen
doorstroomt naar het laatste jaar van de
universiteit. Een samenleving heeft alle

soorten mensen nodlg. ook handarbeiders.
Dat sommigen meer tnteüektuele kapadtei-
ten nebben. ja dat is nu eenmaal zo .•
Veto: U bent g«n voorstanw van dt leerplicht
UIl achttint jD.D.r?
NlcaIse-: .Hel!s misschien nogal een boude
unspraak, maar ik heb mijn twijfels over
het principe van leerplfchtverlenging. SIU-
deren kost enorm veel aan het kansarme
gezin. Door hun kind Ie laten studeren ont-
zeggen die gezinnen zich een inkomen dat
ze normaal gehad zouden hebben indien
het kind naar de arbeidsmarkt zou gaan.

dere maatregelen die genomen Zijn, zoals
alternerend leren (hD.lftijdsstudertl1. halftijds
lWTkrn, nvdr), daar geloof ik 1«r sterk in._
Veto; EbI van de-bdeidwptJes die Il aanhaalt,
is he-tD.D.npasrtl1van de opleiding VD.nleerkracht.
NlcaJse: «Dlë beleidsoptie kaden naruurljjk
in een bewustmaking van leerkrachten. zo-
dat Zij dlskrimlnaUe in het onderwijs kun-
nen legen gaan. Ik pleit ook voor betere op-
volging van de leerling. De school moet
meer moeite doen om de achtergrond van
haar leerlingen te leren kennen. Momen-
teel verschuilt men Zich vaak achter het

·Zou dD.tdit kleine bandido kunntn Eijn?" (fOIDFlarincio Sim~s Junior)

Op zich is deze ontzegging van het extra
inkomen niet zo erg. Indien dat onderwijS
ook voldoende zou renderen. Maar voor de
meest kansarme gezinnen en diegenen die
VOOrtijdig afhaken blijkt hel finandeel ren-
dement van het sekundatr onderwijs zo
laag. dat je je vragen kan stellen bij het nut
van de maatregel.»

argument van de privacy om die informatie
niet te verzamelen. Maar dat houdt de on-
gelijkheid in stand. Tenslotte is een onder-
wijsproces ook een opvoedmgsprcces. en
ben je dus zeer nauw betrokken bij de om-
plooiing van een individu. Toen ik als vrij-
wllUger kinderen begeleidde, merkte ik dat
er ongelooflijk veel misverstanden waren
tussen de school en het gezin. Zo was er
bijvoorbeeld een lerares die absoluut niet te
spreken was over een bepaalde: leerling.
volgens haar veegde hij er kompleet ziJn
broek aan. Toen die leerling de overhorin-
gen van de klas moest ophalen, nam hij die
papieren op zo'n manier op, met de vlakke
hand, dat hij ze aUemaal verfrommelde.
Zoiets heelt als effekt dat die leerling uitge-
sloten wordt natuurlijk. Waar die lerares
nog nooit aan gedacht had was dat die jon-
gen thuis nog nooit papier gezien had. Hij
leefde in een woonwagen en had als klein
kind nooit geleerd om papier te hanteren.
Bij ons is hel doodnormaal dat een kind
van twee leen de blaadjes in een boek om
te draaien. Papier leren vastnemen is iets
dat je niet op school leen, het is zo evident.
Dh is een moel voorbeeld van een kommu-
ntkeuesroornts. _

eSchoolopbnuwwerk is een ander me-
tode om hieraan te verhelpen: een bemtd-
delende instantie tussen de school en de
ouders die de kommunikatie bevordert.
Want er is een wederzijdse schrik die soms
kan escaleren in konflikten .•

"Op een termijn van één à
twee jaar kon men het IQ
van die kinderen verhogen
met tien punten"-----

«Je moet deze uitspraken natuurlijk
nuanceren umwille van het feit dat hoger
sekundair onderwijs invloed heeft op de
gezondheid, op de manier van leven, op de
sociale kontakten en dus een indlrekte in-
vloed op de manier waarop je later je eigen
kinderen opvoedt. Meet je puur in termen
van inkomenseffekten, dan komen deze et-
fekten natuurlijk niet naar voren. De stel-
ling is provocerend omdat de bedoeling van
de Ieerpuchtvertengjng predes was de kan-
sen van de allerzwaksten op de arbetds-
markt te verhogen. En In dat opzicht is
deze maatregel een rotale mislukking. An-
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Veto: De invloed van de ouders op dt schoolr.ar-
ri~rtvan het länd is n>rnmin te-onde'Nlhatten.
NIc.a1se: «Inderdaad, en in België misschien
nog meer dan elders, omdat men hier ook
bewust beroep doet op huiswerk. Men
heeft de link: met thuis dus ingebakken in
het onderwijssysteem, En ik vind dat ook
niet slecht maar de ouders moeten dan ook
alle kansen krijgen om hun taak hier ten
volle waar te maken ...

Sensatie
Veto: Ent van dl'!mooie-voorbeddm op dir vlak
is htt Z09maamde 'Head Start' ·pro/ekt in de
VUf'lligde Stalen.
Nicaise: «In dit projekt draaiden de ouders
mee in het cnderwfjscernrum. ZIJ werden
aktief betrokken bij het schoolgebeuren. en
zelfs tewerkgesteld in de school. soms al-
leen als onderhoudspersoneel. Op die ma-
nier werd het gezinsinkomen verbeterd en
konden de~uders de schoolcarrière van
hun kind vanedlcbtbj] volgen. Soms volg-
den de ouders zeff cpleldlngen. En dit enes
had ook effekt op de-apdere kinderen van
het gezin die nier meededen aan het 'Head
Start'-projekl. Uil latere studies bleek dit
eksperfmenr een enorm sukses. Op een ter-
mijn van één à twee jaar kon men het IQ
van die kinderen verhogen met uen pun-
ten. Veel minder leerlingen stroomden ach-
teraf dour naar hel bultengewoon sekun-
dair onderwijs. Maar ook op langere ter-
mijn had dit projekt sukses. De leerlingen
liepen langer school. vertoonden minder
delinkwent gedrag. er waren minder onge-
wenste zwangerschappen, meer leerlingen
haalden hogere diploma'S en belandden dus
minder snel In de werkloosnetd.»

_Een ander suksesvol eksperirnent is
het 'SUCCèSfor all'-proJekt dal begonnen is
in een zwarte gettoschool in Baltimore. Er
werd een zeer verregaande vorm van diffe-
rentiatie in het onderwijssysteem doorge-
voerd: komplementair met de pedagogische
aanpak werd een 'Iamllv-suppcn team' op-
gestart. Waar nodig werd het gezin onder-
steund en opgevangen. Het leerproces werd
opgesplitst in klassikaal onderwijs en indi-
viduele begeleiding. Er werd ook klasdoor-
brekend gewerkt. Leerlingen die in het
tweede leerjaar zaten maar nog heel veel
moeilijkheden ondervonden met hun moe-
dertaal en Iunkuoneerden op het nivo van
het eerste leerjaar, werden samengezet met
de leerlingen van het eerste Jaar. De bedoe-
ling was altijd de achterstanden zo snel mo-
geliJk In te halen, en niet te wachten 101

hel einde van een semester. Om de zes we-
ken was er een volledige evaluatie van de
leerling om te vermijden dat de achterstan-
den zich opstapelden. De resultaten waren
senseuoneel. Niet alleen het gemiddelde ..
nivo ging op die manier sterk vooruit, maar
ook de onderste vijfentwintig procent van
de leerlingen skoorden meer dan het ge-
middelde dal gehaald werd in een korure-
teseheel wan het ekspcrimcnt niel Ilep.»

Kalf

Veto: Deze me-todeskoslnl natuurlijk veet geld
e-nde-qJekkn zijn nie'l altijd op korte temtIj"
zichtbaar: Is de overheid ber~"idcm zoveel geld op
te-hoall'n?
Nlcal.se: .Ook op korte termijn hebben de-
ze projekten effekt want je ziet een sterke
vermindering van het aantal biSjaren. En
die kosten de overheid ook meerdere mil-
[arden. Dan lijkt het mij beter om dat geld
preventief te investeren. Op Europees nivo
is er hel witboek van kommissaris Cresson
over levenslang leren, waarin ook aandacht
besteed wordt aan de besnijding van sociale
armoede door het uitbouwen van tweede-
kansonderwijs. Ik heb mijn zware twijfels
over de kwaliteit van dit hoofdstuk. Het
organiseren van tweedekansonderwijs voor
jongeren die op veertien of zesuen Jaar uit
de boot vielen, is ingrijpen op het moment
dat het kali al verdronken is. Ik geloof daar
niet in._

ottvter Rem.,.
Annemte neckx

De sludi~ 'Armoe-de-en me-nsclijk upit4a/' VQn
ldts NiCD.isl'!vtrschetl1 in upfnnber 1996 bij het
HClf/trInstituut van de Arbeid
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M'n rekening,
vanaf m'n studies tot

het beroepsleven.
Dàt noem ik G-kracht.
Om af te stevenen op uw 25ste levensjaar is er nu Gor to 25.

Méér dan alleen een zichtrekening, staat Get to 25 u bij

vanaf uw studies, bij uw eerste job, van het behalen van uw

rijbewijs tot het inrichten van uw eerste appartement. Met

dit pakket bancaire en extra-bancaire diensten beheert- u

uw vrijetijdsbudget. regelt u al uw uitgaven en haalt u het

beste uit uw inkomen. De Bancontact/ Mr. Cesh-, Proton-

en Visa-kaart I<" zijn slechts enkele voorbeelden uit een

waaier aan voordelen. Wie een Get te 2S-rekening ope~t

kan op een gratis elektronische zakagenda rekenen.

Leef uw eigen leven. Oer to 25 geeft u een duwtje in de rug ...

cns di..............................................renten lenst .

Tel. 0800/16789 Fax 0800/96336
Wenst u meer te weten over Get to 25?

Fa" of telefoneer gratis van maandag tot vrijdag,
van 7 tot 22u en op zaterdag van 9 tot 17u .

• On.ler ~'OQrbehoudVan unvlUIrding van hel do.. ;ef.

,
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Ik dal hel isoleren van dergelijke groepen
nter hel geschikte bf:strljdlngsmiddells, het
revisionisme kun je toch niet gaan bekam-
pen mei repressie .•
Veto: Httft dt tmarthistisdu w-ging th
klassenstrijd nog SINds nitl btgravm? Zorgt Dna
duale maatschappij er nitt »er voor dat de
mttrdtrMid van de mtnUn hn gotd Mbbm en
sltchts etn mirlderhtid nieu hetft?
Karel: .lk ga hier niet in Marxistische
termen spreke!) over een bewustgemaakte
klasse. Toch mogen we niet vergeten dat er
in onze wescersë maatschappij jaarlijks
honderddul7.(nden zogenaamde illegalen
uitgewezen worden. Er Is hier een soort
achtertand waar het dus duidelijk niet goed
gaat. Wal onze wesu:~pmenleVing
betren. wordt er vaak gtSteld dat de arbet-
derskiesse het goed heeft, Ik meen echter
dat ze verworden zijn 101een soort deka-
denre klasse. Ze liJn deel gaan uitmaken
van het systeem en hebben Zich opgewerkt
vanuit de poslrle die ze 100 jaar geleden
hadden. Vanuit die vaststelling moet men
leggen dat het een illusie Is van links om
deze mensen achter hun lopende band weg
te kriJgen. Er Is ectner een verschu lussen
welvaan en welZijn, maar deze vonn van
bewustmaking zal veel moeilijker zijn dan
de bewustmaklng die er In de negendende
eeuw gebeurd Is. Wat de marginaliteit van
links betreft, die heeft ze enkel aan zich:r.dI
te danken. Zelden of nooit worden er nog
degelijke alternatieven geboden voor wal
rechts Ie zeggen heeft, laat staan dat er nog
maatschappelijke analyses gemaakt worden,
Verder denk Ik dat wij als anarchisten vrij
ver staan van de zogenaamde linkse groe-
peringen, binnen het anarchisme blijft de
anu-eurornalre opstelling het belangrijkst .•

Gentse autonomen starten met afdeling van het Anarchist Black Cross

"Gevangenissen dienen net als de staat afgeschaft te
worden"

Banco-SUUdentenkantoor
vind je in LEUVEN.

Op het Ladeuzeplein kun je er niet naast kijken: op nummer 1S
vind je het eerste echte Banco-Studentenkantoör". Je móét er
gewoon even binnenspringen, want dat kantoor is helemaal
op jou afgestemd, Je kunt er een gratis Banco-rekening openen,
die je een hoge rente oplevert. Je leunt er ook terecht voor zo'n
praktische Proton-kaart, de elektronische portemonnee, én
voor een gratis Visa-kredietkaart,
En VOOT de Test word je er als student alleen maar beter. Het is
een echt informatieknooppunt: je krijgt er via de pc een qroot
aantal databanken met info over economische en financiële
onderwerpen voorgeschoteld, je kunt er de Banco-bib consul-
teren voor bibliografieën en publikaties van de Stichting
leefmilieu raadplegen. Daarnaast krijg je er infonnatie over
het huren van een kot, verder studeren of solliciteren. Het
Werk-Infonnatie-Systeem van de VDABgeeft je er zicht op de
boeiendste vacatures.
En ten slotte: er wordt kwistig gestrooid met vrijkaarten voor
fuiven en concerten. Wat denk je, de moeite om dat eerste
echte studenten kantoor eens een bezoekje te brengen?

On het kader van de 'Oktober-
revolutie' van Los Buenos en
Tegenstroom komt het

A.narchist Black Cross (ABC)
tUlnstD4nde donderdag naar uuven
afgezakt.. Naar "nkit/ing van hun
bezoek lichtte 'Karel' (die verder
anoniem wou blijven, zo gaat dal in
die krin~n) van het Gentse ABC hun
be~g;ng toe.

Het ABC Is een internationaal netwerk van
anarchistische groeperingen dat opkomt
voor de rechten van -polltlekC'- gevange-
nen, ongeacht hun ideologische achter-
grond. Het ABC ontstond tijdens de Rus-
sische revolutie, in hel begin van de twin-
tigste eeuw, om slachtoffers van het nieuwe
regime te helpen en te ondersteunen. Tlj-
dens de burgeroorlog aldaar verhuisde het
ABC naar Berlijn, waar hoofdzakelijk
slachtoffers van de Bolsjevleken en van de
Italiaanse fasdsten geholpen werden. Na
enige tijd op non-aktief gestaan te hebben,
hervatte men de akuvnenen tijdens het
fascistische regime van Franco. Sinds de
jaren tachtig ziJn er over de hele wereld
verscheidene ABC·gtOq)Cn die ervoor
zorgen dat -In hoofdzaak anarchistische
en lInksradikale - gevangenen nlel ver-
geten worden. Sinds kon is er dus ook een
Belgische afdeling opgestart In het Gentse.
Karel~ .WIj geloven, wals de meeste anar-
emsten. dat gevangenissen geen nuttige
funktie vervullen lenzij dan het verdedigen
van de belangen van de heersende klassen.
Gevangenissen dlenen net als de staat
afgeschah ~ worden. In een samenlev1ng

Het eerste
en enige

met andere pölltieke, sociale en ekcnoml-
sche omstandigheden zullen gevangenissen
overbodig worden. Om een beweging op te
zetten dle de huidige samenleving aanvalt,
dlent er ook op gelet te worden dat dle
beweging verdedigd wordt. Daarom lichten
wij om vooral op politieke en oorlogs-
gevangenen. Voor ons is geweldloosheid
hierbij geen leidraad, In tegenstelling tot
bijvoorbeeld organisaties als Amnesty
International. Westerse stalen erkennen
niet dat er In hun gevangenissen 'politieke
gevangenen' zitten, Er wordt geschermd
met termen als 'kriminelen van algemeen
recht', maar wij zijn ervan ovenuigd dat er
wel degelijk honderden mensen vastzitten
omwiUe van hun politieke en sooaie over-
tuiging en de door hen hieraan gekoppelde
konsekwenties .•

Zelfbestuiving
Veto: Zest u nu nitt u/f dat an~rchistischt
Dplbssingm" muf kunnm tijn voor anerchis-
ten en dat gn'lln!Jlnwm in de pgwnr omst~n·
dfshedm blj!Jl1'O/Stol noodlJlkL/rïk hw~d lJïrl?
KaRl: .Wat de eerste helh van uw vraag
benen denk ik dal je Inderdaad kunt stellen
dat een anarchistisch ideeëngoed enkel kan
funktioneren in een niet-hiërarchische
maatschappij. Dat Impliceert dat wij refor-
mistische oplossingen steeds van de hand
hebben gewezen. een parlementaire demo-
kratie Is Immers duidelijk tuërarcmscn. Het
is dus ook niet onze bedoeling om in de
zegezegde pluralistische maatschappij mee
Ie gaan draaien. De enige manier van funk-
tioneren voor ons Is In een $OOn van front-
vorming zoals we bijvoorbeeld gekend

I Banco.-
DE EERSTE JONGERENBANK.
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hebben In de Spaanse burgeroorlog. Wal
dat noodzakelijke kwaad betreft, ben Uc
ervan overtuigd dat de meeste gevangenen
vasenten voor misdrijven die een gevolg
zljn van het ~ysteem waarin we zmen: heel
vaak gaan de daden van die mensen samen
met de wamoenenden in de samenleving
tengevolge van het kapitalisme, de druk die
er ungeoerend wordt op bepaalde klassen.
enzovocrr.s
Veto: Is het nitl al tt gtmak1«/ijk om ~I/t
gn'llnsrnm tegaan afuhilduen als dt slachtof·
fers van dt maaudtappij?
Karel: .Als men bijvoorbeeld ziet hoeveel
mensen hier opgesloten zitten voor drugde-
likten, dan denk Ik dat men zich daar toch
vragen bij kan stellen. zeus heroïnedealers
kan men niet 1O'!i zien van een groter
geheel zonder daarom te gaan spreken van
een of ander groot komplot. Het gros van
de mensen die vastzitten hebben naar
maatschappelijke nonnen iets verkeerds
gedaan, maar wij wensen dil': maatschap-
peliJke nonnen niet zomaar te aanvaarden
en doen daar dus ook niet hipokrlet over .•
Veto: Mm h2n roch niet lJJma~r g~ld gaan
~ Gttll.igt dat nitt vun weinig Dpmhn'd?
Karel:'tMaar wij spreken ons niet uit over
de gebruikte strategieën, er zijn toch ook
mer-anarchisuscne groeperingen die gevan-
genen In hel algemeen steunen door het
aanbieden van verschillende diensten. Zo
zullen wij ook geen gevangenen weren
omwille van aangegane 'kompromissen'
met de staat. Wie zijn wij om daar een
waarde-oordeel over te vellen? Wat hel
gebruik van geweld op zich betreft zou Ik
willen stellen dat dll een diskussiepunt Is
binnen de anarchistische beweging. Als
men de zaken rationeel bekijkt moet men
het gebruik van geweld afkeuren, maar er
Is ook een zekere maatschappelijke realiteit.
Als men je vraagt wat je UlU doen indien
men Je dochter verkracht, dan kun je ofwel
ongelofelijk hlpokriet doen, ofwel ben je
een krimineel. Laten we toch niet vergelen
dal geweld meer en meer een tnsmuue
wordt, dat de handhaving van macht moet
garanderen. en waarvan het monopolie
praktisch volledig in handen is van de staat.
Waarom stelt men die vragen bijvoorbeeld
nooit aan krtsrendemckraten? Hel zijn toch
zij die de wapenleveringen aan Guatemala
goedkeuren en die troepen naar de Golf
hebben gestuurd. We kunnen misschien
beginnen met dat geweld aan te klagen,
hetzelfde geweld als dat wal gebruikt wordt
tegen zogenaamde illegalen die In konsen-
tratiekampen terecht komen. legen mensen
mei een andere huidskleur, ... Hel
marginale geweld dat daar tegenover staat,
Is reueneet gezien verwaarloosbaar, ook al
kan men er zich etische vragen bijStellen .•

Negatie
veto: De ktllU om hoofdzaktllï" linJa-eJatrt-
mistisc:ht Of ananhim's.dtt gtvangnrtn ~ sttu·
/len sl~alloCh in sthril kontraSI mtl de sttlling
dal men opkomt \.\lIOr polio'tu en SDCÏult!}t:van·
prlm.
Karel: • De keuze hierin verschilt een
beetje van groep tot groep. Maar aoals elke
beweging komen wij in eerste Instantie op
voor onze eigen mensen, wat nog niet wil
zeggen dal wij volledig achter de v1sle staan
van de mensen die wij steunen. Als wiJ
vlnden dat wij moeten opkomen voor de
CCC-gevangenen dan is dat in hoofdzaak
omdat het duidelijk is dat deze mensen om
politieke redenen gevangen gehouden
worden. Ondanks het feit dal zij In
aanmerking komen voor de wet Lejeune
blijven zJj aangehouden. omdat zij hun
mening niet willen herzien. Wat die twee
slachtoffers betreft, kan ik enkel vaststellen
dal het op dal moment zeker niet hun
bedoeling was om slachtoffers te maken.
Wat reerus of ekstreem-rechu betreft, denk

Kameraden
Veto: Is het nog welDpportulnf Dm hel over
links en rtchrs ie htbbm?
Karel: .Het Is alleszins een duidelijk her-
kenbare terminologie, ook al zorgt de hui-
dige verrechulng voor een serieuze begrips-
vervaging. Wat In de politieke wereld tradi·
ocreelueks genoemd wordt Is goed op weg
om het cëmrum voorbij te gaan, om het dan
nog niet over het centrum zelf te hebben.
De rechtse idealen van repressie en orde
vlnden steeds meer gehoor ..vakbondsmlll-
tarnen moelen maar eens hun vetschiJIen-
de lldkaanen van de laatste decennia naast
elkaar leggen, naast de lippendienst aan de
klassenstrijd blijft er niet veel meer over.
Ergens helpen zij mee met instandhouding
van een korporillistlsche maatschappij .•
V~to: WtlkL middtlm ti!Jlnt htt A.BC zich tot
om in haar op~t tt sla~?
K~I: .Als basis voor onze akties baseren
we ons op het v1jltlenpuntenprogramma
voor ABC-g~n dat opgesteld werd door
Lorcnzo Komboa Ervln (nvdr Lorenzo werd
vorig jaar nog door Veto geînterviëwd naar
aanleiding van zijn Europese tournee), een
Arro-Amerikaanse anarchist die zelf als poli-
tiek gevangene gedurende vijftien jaar ach-
ter de ualies zat. Hel gaat hIer onder andere
om het opvolgen en het zelf opzetten van
kampegnes voor de vrijlating van jndlvidu-
ele gevangenen. zoals bijvoorbeeld rond
Mumia Abu Jamal. Deze kampagnes gaan
gepaard met het voeren van protestaknes
en het uitgeven van publikaties. Belanglijk
blijft ook de stlijd legen de doodstraf en
legen folteringen. Ook In België! worden
bepaalde folterpraktijken zoals de
'maximum securtry' eenheden nog steeds
toegepast. Tot slot Is er nog de juridische
werking Ier ondersteuning van gevangenen
en van aktiegroepen .•

1bieny Laenen
De mensen van htt Gmtst ABC zullm op
donderdag 10110Dm 20h aaff1AlrZl'gZIJn in LDs
BIltnos (par/atruut /4) er gtlt§tnhtid varl dt
oktolNrrtvo/utit.

•
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Crash Landing: improvisatie in het Stuc

De kal en de koord
(l)et is etn #HkLnd fmomun: het

kultunk beg;1t van dit akatk-
miejlUlr bam W«r uit zijn voe-

gen. ElkL student die enige tnuresse
voor kulturele aktiviteiten tU21t Ik dag
legt, loopt dan ook meer dan eens ver-
lorrn tussen tk wIe kleumJkL folders,
Qffiches tri programnuJboe.kjes. 'Cra.sh
Landing', het multimedilUll improvi-
satieprojek' dat dae week vier çk,gen
lan9 Stuc in tk bIJ" houdt. lij'kt een
van de uitschieters te zijn. Niet allun
sttlan bekende namen als Meg Stuarl
en Josi Navas op de lijst van tkelne-
mers, ook het konsept - een aange-
paste huhaling van wat in Klapstuk
9S allUln bod kwam - is veelbelo-
vend. Of hoe over improvisatie toch al
Un en ander op voorh4nd verteld kan
worden.

Van aondagavcnd tot en met vrijdag wordt
In de dansstudIo van Klapstuk zowel over.
dag als 'S avonds door een kleine groep
kunstenaars samen gewerkt, gezweet en
geîmproviseerd. Dag na dag worden moge-
lljkhtden verkend en tdeeên uitgeprobeerd,
die dan op vier achtereenvolgende avonden
In een voontelllng aan bod komen. Dit eks-
periment Is een ge-zamelijk initiatief van
stuc en Klapstuk - de organisatie VOOf

dans binnen Stuc - en 'Damaged Goeds',
het gezelschap van Meg sruan. Het is een
soort vervolg op een gelijkaardig projekt
tijdens Klapstuk '95. Toen was er al een
improvisatie-avond met onder andere Meg
Stuart en andere ronkende namen als steve
Paxton en Alexander aeervoets. De renduit
positieve reeknes op dit evenement brach-
ten Klapstuk ertoe opnleuw een dergelijk
projekt uit de grond te stampen, met de
nodige aanpassingen wenswaar.

Multi

Zo gaat het dit jaar niet om een een-
malige avond, maar om een heuse zesdaag-
se, gekoppeld aan meerdere avondvoorstel-
lingen. De cast is opnieuw internationaal,
met deelnemers uit ondermeer de Verenig-
de Staten en venezuela. Bovendien dekt de
vlag 'multimediaal' nu een nog grotere la-
ding. Terwijl vorig jaar alleen dansers, mu-
zlkamen en een sampler In de spots ston-
den, verschijnen nu ook enkele beeldende
kunstenaars, een fotografe en een kamera-
man op het toneel. Speciale aandacht gaal
ook uit naar de 'mannen van heilicht',
aangenen zij vaak bepalen waar de blik van
het publiek heengetrokken wordt.

De interaktie en konfromatle tussen
versemuende dlsslpllnes Is een belangrijk
element van dit Initiatief. Hel introduceren
van beeldende kunstenaan geeft namelijk
de mogelijkheid aan de dansers om de
ruimte Steeds opnteuw te herdennifren en
zodoende anders te gebruiken. Dil brengt
ook e-en exrra dlnamiek met zich mee naar
hel publiek roe. Zo Is het mogelijk dat de
toeschouwers bij de ene voorstelling In het
midden zitten, terwijl ze bij een andere
overal verspreid moeten staan.

Dodelijk

Het vastleggen van dit beeld- en ge-
luldsmatertaal op toto en video lijkt ons op
het eerste gezicht In tegenspraak met de
benadrukte ruimtelijkheid en de grote be-
weegliJkheid van het kon sept. maar dat is
volgens Koen Kwanten van Klapstuk hele-
maal niet het geval. -neze elementen WOf-

den op een dlnamlsche manier gebruikt.
Alles is mogeliJk. Zo kunnen de toro's en de
video-opnames oe volgende dag In het ge-
heel verwerkt worden door middel van
projektles .:

Mt'n kan zich nu de vraag stellen ol
deze vaste groep mensen na enkele dagen
toch niet min ol meer zullen vut roesten in
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een bepaalde struktuur, wat dodelijk zou
zijn voor de Improvisatie. Om dil te vennij-
den worden dan ook elke avond enkele x-
Iekroren geîntroduceerd, nilmt'lljk kunste-
naars van uiteenlopend allooi die overdag
niet meewerkten en zodoende het geheel
vanuit onverwachte hoek kunnen door-
breken of aanvullen.

Hoewel bij een improvisatieprojekt t~
specifieke rkhtlljnen natuurlijk uit den
boze zijn, is er toch sprake van enige artis-
tieke direktie. De vereotwccrdeujken hier-
voor zijn de dansers en choreografen David
Hemandet,. chrtsune Desmedt en Meg
Sruart, Alle drie waren ze al te gast In Klap-
Stuk en hebben ze één en ander op hun
aktief. maar veeral de jonge Stuart ~nlet
grote bekendheid.

Vallen

beelden van de manier waarop haar dan-
sers zich [voombewegen. Nu 15 ziJ slechts
ëën uit de velen In een groep kunstenaars,
dJe In de meeste gevallen nog nooit samen-
werkten. De konfrontatie van haar specifie-
ke verhaal met dat van bijvoorbeeld een
danser als Josë Navas - een rijzende ster
die voora1laam maakte door zijn solo's ~
kan dan ook bijna niet anders dan boeiend
worden. Deze Indruk wordt nog eens ver-
sterkt door de vraagstelling die het hele
gebeuren draagt. Volgens Christine Oesmedt
Is het opzet ·niet zomaar Spielerei". maar
gaat de uitdaging veel verder: ·We willen
fantaseren over en op zoek gaan naar de
akruele betekenis van improvisatie."

Voor Meg Stuan, een choreografe en
danseres uit New York. begon het allemaal
In Stuc zeu, In 1991 bracht rij er 'Disfigure
SlUdy', een suksesvolle produktie die met-
een de springplank van haar carrière bete-
kende. Sindsdien woont en werkt ze in
België. maakr ze de ene geslaagde voorstel-
ling na de andere en wordt ze hier ook ge-
subsidieerd. TIplsch voor haar werk Is het
benadrukken van het menselijk lichaam als
een 'disabled body'. Dit kan betekenen dal
slechts één of een paar ledematen bewegen.
maar slaat evengoed op de onmogelijkheid
van het volledige lichaam om normaal te
bewegen. Vallen, rollen, struikelen en
Strompelen. hel zijn sleebis enkele voor-

Richtlijn
Politiek

Aan de basis van dit eksperlmem ligt
een soon van mentaal proces, op gang ge-
trokken door een waslijst van Indringende
vragen, zoals "wïe bekijkt wie?· en ~Wat Is
demokratie?". Alle kunstenaars kregen al
enkele weken de kans zich een Idee te vor-
men over hun posiue binnen deze diskus-
stes. Zodoende brengen ze niet alleen hun
vege lijl, maar ook alles wal hen persoon-
lijk bezighoudt, alles waar Zt' voor staan,
met zich mee. Dus, alles kan en niets moet.

.'Danstmprovtsaues doken voor hel eerst
op In de jaren zestig in de Verenigde Staten.
sreve Paxton. de man die vorig Jaar met
Stuart op Kl~stuk danste, was toen de
grote naam op dat t,errein. Lange tijd daar-
na bekleedde improvisatie in de VS slechts
een undergroundpositie,;terwijl in Europa
zells zo goed als niets op dal vlak gebeurde.

vervolg op p. I)

j

KfDpstuk kmt sem htrtlaamm (/oto Rob Stn.'ttU)



Wou je naul anatomk. sdieikundt. laai-
kunde of fil0$0fieook graag aäes weien
over jongleren of koorddansen? Heb je al-
tijd al Willen leren rock -e rollen of pis-
loolschich:n? Of VÛ1.d je dat het maar eeos
uJl mort zijn met die eeuWige dtó:u1es cm
ben je nu échr van plan etnddijk eens iets
a4Jl je konditie te gaan doen? Sportraad
stelt daarom een aantal mlnder bekeede
sporten voor aan hel: grOte studemenpu-
blitk.

In samenwerking met bel 5portkomi-
tee ~Ielt Sportraad. <ft overkoepelende 51U-
dc:nterwrganli<1tle lik ztch bekemmert om
de fr.;lekc konditie van de Leuvense sru-
denren. ook dit jaar een ruim kursuseen-
bod voor. Op woensdag 9 oktober ka n je
t1jdt!ns de eevende t:dItk van de Spon hap-
pellln8 kt.nnls- maken met een AIolal be-

SpdapPBnlDl
kende en minder bekende spontakken die
in helkursuspak1ret werden cpgenornen.
20 weer je alvast waaraan Je begint als je
je voor zo'n kursus Inschrijft.

In spanhal De Nayer bijvoorbeeld kan
Je onder meer terecru voor loltwti~ in sir-
kusteebeteken. boogschieten en schermen,
VOO(klausuofob1$Chc toeSUIn<len zorgr een
neuse spdcobox. OOk voor gehandlkap-
tenspert kun }e In de sperthal tereebt. Jn
de srute ual van hel gymnasium zulkn
ook dil [aar weer enkele trampolines ter
besc::b.ik.k.in sa&n en [e kan er een Initia-
tfeks rock 'n roIl volgen. Het Z"fembad
wordt gereserveerd voor zwemlusuge
baantjestrckke~ en de sponvelden rond
bet terrein worden Ingenomen door de
:;;tl!nm van alpinisme (op lichtrnasten en
op een klimmuur), kabcüopen en basebell.

~ berichten
Gelnaaaeelde SiUdaMen
Kringraad Is het deel van de Leuvense
Overkoepelende Krtngorganlsatie dat on-
derwijs en krtngenkcêrdinatie onder zijn
bevoegdheid heeft. Kringraad vertegen-
woordlgt de Leuvense unlversltehsruderuen
in een aanral universitaire en andere orga-
nen. Voor die venegenwoordlglng zoekt
Kringrud nog een aantal geëngageerde
studenten, die op vrijdag J I oktober ver-
kozen zullen worden:

"Nog één vertegenwoordiger voor de
Vereniging van Vlaamse Studenten, de
Vlaamse srudernenkoepel.

"N08 één kandidaat voor de funktie
van internationaal vertegenwoordiger, die
Kringraad moet vertegenwocrdlgen op de
raad voor internationale relaties van de
KU Leuven en in hel Brasmus student Net-
work en_Mosaic, twee Europese: studenten-
koepels.

'1Nog één vertegenwoordiger, uit de
groep biomedische wetenschappen. voor
de akedemlsche raad. hel hoogste belelds-
orgaan van de universiteit.

"Nog drte venegenwoordlgers voor de
onderwijsraad, adviesorgaan van de akade-
mtsene raad in onderwljsaangdegenheden:
één uit de groep humane wetenschappen
(A). één uit de groep biomedische en één
uit de groep eksakte wetenschappen. De
vergadering van vrijdag 4 oktober heelt
beslist dat ook een vertegenwoordiger uil
Humane B kan gekozen worden op vrijdag

I1 oktober ais geen kandidaten uil Humane
A (de Iakulrelten Letteren en Godgeleerd·
held en het Hoger instituut voor wljsbe-
geerter opdagen. Op de vergaderingen van
de onderwijsraad hebben de studenten
vaak een grote Inbreng. en het is dan ook
echt belangrijk dat we mensen vinden die
er hun medestudenten willen vertegen-
woordigen.

"Drie vertegenwoordigers voor de sek-
tie aggregatie van het Akademisch Vor-
mingsinstituut voor Leraren, het beleidsor-
gaan van de lerarenopleiding: één uit de
groep eksakte wetenschappen, één uit de
groep humane wetenschappen en één uit
de groep biomedische wetenschappen.

-rwee veramwoordelijken voor het
beleid rond tnrormauetecnnorogre. Beide
buroleden zetelen in de rc-uessenkcmmrs-
ste. die elgenlljk hér overlegorgaan is tussen
studenten en akademisc:he overheid il] In-
temetaangelegenheden. en in de werkgroep
tntormauefevcransters van de Campus Wide
information System-komrmssle. Ze zijn ook
verantwoordelijk voor de kontakten met
Ulyssis_

"Op delelfde dag wordt ook een verte-
genwoordiger voor de Raad van Bestuur
van Alfaset gekozen. Alfaset is de cvba die
de reklamewerving doet voor Veto en het
Vademekum en die de kantoorinfrastruk·
tuur van de 's Meiersstraat 5 beheert,

Voor al deze' funkties moeten kandlda-
turen met mctlvatle en CV binnen zijn op
het kantoor van Kringraad op woensdag 9

DA.NSA.TELlER
Jazz-dans • Klassiekballet • Dans-aerobic" Hip-Hop

(vanaf 8 jaar) • Stretching • Figuurtraining

GRATIS PROEFLESSEN
GEDIPLOMEERDE DANSLESGEEFSTERS

ALLE LEEFTIJDEN EN NIVEAUS
VOOR DANS-AER08IC-FIGUURTRAINING-STRETCHING
MOGELIJK PER LES OF PER 10 LESSEN TE BETALEN

Muuntainbikers balen hun bartje op In de
Leuvense bossen en kandidaaH'Oelers be-
geven zich per fiets naar hel boothuis In
WiIse1e.

voel je Je weensdag niet in vorm of
heb Je niet echt Zin om meieen al de koe
bij de ticrens te vanen. dan kan Je Je nog
bij de verschtllenëe inIormatlesusnds te-
recbt. Beh.1;h'e over de reeds genoemde
sporten, 'Vind je daar bijvoorbeckllofonn<l·
ÛI!' oYC' zweefvliegen en diepzeedUiken.

W..J.DDICVan HemelJ1jdc

Dr Sporrhappmin,gltet$ plaaacp ~mtia9 9
oi.tcber wm /1.JO Jt wc 18.00 u op lul univer-
sitalr Sporftentrum aan ik 'ftrvuUf1t'Ytl't. Voer
mar Îi1ftmttarit «I fr Mar Sporlra4fd:
)2.91.130[31.9134.

oktober vóór 18.00 u. De kandidaten wor-
den verwacht op de vergadering van Vrijdag
11 oktober om 19.00 u In MTC 00.16. Deze
vakatures zijn geen formaliteit. We zoeken
echt n08 mensen voor al deze openstaande
funktles. Aarzel dus niet om kontakt met
ons op Ie' nemen als je vragen hebt of getn-
teresseerd bent. Je kan elke inlichting kri]-
gen op het kantoor van Kringraad. 's Mei-
erssnUt 5 te' Leuven, tel. 22.JI.09. KU
reuven 37.89. fax 22.01.0J. of vla Internet
op Kr1ngrai)d@hagar.ans.kuIcuvcn.ad>c.

Klapstuk
vl!'ryol, van p. 11

in deze jaren negentig steken improvisatie-
projekten echter overal de kop op. ook aan
deze kant van de aardbol. De organisatoren
van Klapstuk willen bier dan ook een ruim-
te voor kreëren. volgens hen Is hel zelfs
bijna een poUtlek statement: "De heden-
daa~ek'jlI:rimemelc choreografie: heeft
needs meer te kampen met financiële en
organisatorische problemen. Vaak worden
de weinigen die een doorbraak kennen on-
der druk gezet om op korte lijd kant en
klare kreaues af te leveren. We: hebben het
gevoel dat vele jonge choreografen uever
minder 'opgeblazen' te werk wiUen gaan.
Kunst wordt teveel in muurvaste srruktu-
ren en kaders ondergebracht. die tot geven-
gentssen kunnen worden. Deze soms ver-
stikkende neiging lOt kategoriseren kan je
Zien als een afstraling van wat elders In de
wereld gebeun. ln die zin is het organtse-
ren van deze projekten ook een zoeken
naar een nieuwe manier van demokratte."

Beetgenomen

Het klinkt dus allemaal heel mooi en
zeker veelbelovend. maar het is niel meer
dan normaat dat elke potentïele toeschou-
wer - en zeker de dansleek - zich de
vraag stelt wal zijn of haar plaats in dit ge-
heel dan nog kan zijn. Schuilt in dit kon-
sept niet het gevaar dat het publiek op een
afstand gehouden wordt? Koen Kwanten:
"zeker ntet, integendeel. Deze reeks voor-
stellingen Is volgens ons een goede eerste
kennismaking ma hedendaagse dans. Bo-
vendien blijft alles heel open en toeganke-
lijk. Plekstbel ook, neem bijvoorbeeld de
manier waarop de publleksrutrrue kan ver-
anderen."

Van het publiek wordt dus dufdelijk
dezelfde openheid verwacht als van de

UNIVERSITAIREWERKGROEPLITERATUURENMEDIA(WEL)
Op niveau al16 jaar praktische opleiding van auteurs,

joumalistenenmediadeskundigen.
Het eerste jaar start op donderdag 10 oktober, 20 u.

(boven bibliotheek Sociale Wetenschappen, Van Evenstraat)
Mm. v,Frans Boenders(BRlN), Jos Bouveroux (BRlN), Stijn Coninck

(film), Hans Devroe (UWLM), Lieven Dufour(VTM)
en Dirk Tieleman(BRTN)

lNFO/lNSCHR.016/22.93.24
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INFO: DIESTSESTRAAT 234 (vlakbij het station)
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performers. Een toeschouwer moet bereid
zijn tijd en ruimte te geven aan de groep en
zjch niet mereen beetgenomen voelen als er
op hel podium een leemte valt of de span-
ning verdwijnt. De kat danst met andere
woorden mtssemen af en toe op een slappe
koord, maar ze zal ongetwijfeld wel op haar
vier pootjes terecht komen.

Kristien MlchJels

Crash Landing kan jt bijwtmm in dl dansstudio
van Klapstuk, NaamMStTaar 96. en dit up dins·
daS-. womsdas·. dondlrdas· lil vrijdasawnd. 8,
9, to en 11 ok/obv. tdkLm om 20.JO u. Kaanen
Iwsun 200000 frank ln kan jl kapen in hlt
Stuc.
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HorlzontaaJ- I B~Ig.lschezanger" Edel metaal 9 Hoogdravende tul of stijl I' Volks·
dichter 19 Uchólamsdecl 20 Dwarsmast 21 Gemeente van het boek 23 Smalle versieringslijn
24 VUIl! slof 26 MansnaiUJ1 27 Voegwoord 28 Bluts 30 Europees eiland 31 Zoogdier II ëe-
paalde maanstand )4 Bladmetaal 36 Muzieknoot J7 Kort ogenblik 38 Burger van een eens
machlige stad 41 Door leus geschaakte vrouw 44 Wapen 46 Oorsprong van nieuw leven 48
Gekookte rijst 49 Afrlkunsc rivier' I Voedingsgewas nOmslag van een ~k 55 Jongens-
naam 56 Nederlandse stad 58 Kluitenbreker 60 Getal 61 veerzeeset 62 Japanse stad 64 Lui-
aard 65 Vervallen huis 66 Ringvormig koraaleiland 68 vreemde munt 70 Lariks 72 vee-
dingsmIddel 73 Lengtemaat 74 Hinderlijk persoon 75 Zoogdier 76 Bestaat 78 Stilstaand
water 81 VaL harde plof 8) Flink. krachtig 85 Ucht en veerkrachtig plantaardig weefsel
88 Uit bed 90 Spiraalvormig versterset 92 Meisjesnaam 93 Bijbelse vrouw 95 Van de wind
afgekeerde zijde 96 nanaanse stad 97 Pers. vnw. 98 Kunstmineraalwater 100 Waalse rivier
102 Krachtige motor 104 Lull.enell06 Vogel 108 Familielid 110 Aderopzwelling aan de
endeldarm 112 Italiaanse streek 114 Inzicht, waarneming J 15 Pers. vnw. 117 Aziatische
Slaat 119 Kenteken op Belgische vliegtuigen 120 Tekengereedschap 122 EgyptiSche zonne-
god 12) Huidziekte 125 Pen. vnw. 126 Metaal 128 Familielid 129 Vogel 1)1 Uchaamsdeel
I)) LeUe-achtlge plant 1)4 Bolkboos 135 Minnegod 136 Medespeler 137 Zwaar vergrijp
138 Teken van liefde
Ve:rtlkaal- I Onervaren jongmens 2 Smalle ondiepte in zee 3 Getijde 4 sranse stad
5 Slede 6 Tropisch insekt 7 Denkbttld 8Griekse lener 10 Aziatische rivier 11 I~kl 12 ver-
lokken ror zonde IJ Spil 14 Jongensnaam 16 Reeds 17 MannelIjk dier 18 Schenking 20 Op-
StOOtje'22 Bevel 25 Beteuterd 28 Belgische rivier 29 Hodijzervormlge en gepunte IJzerstaaf
)1 Uchaamsdeel 32 Vrouwelijk dier 34 Buropeaan )5 Toeschouwer )7 veereeeer as ZOOg_
dler 40 Voorzetsel 42 BIJbelsC' stad 43 Kledingstuk 45 Muzieknoot 47 Griekse godin 43 Vocht
50 SChIllerIng. fonkeling 52 Klnderspe-el.goed 54 Mutlek.nOOt 57 Enge:1se stad 59 Syrische
hoogte 61 Hijswerktuig 63 Onverwachte meevaller 65 Vogel 66 Voorwaardelijk voegwoord
67 Beschermlaag op verf 68 Jongensnaam 69 Kerk 71 Zwak geluld 77 Kostjuffrouw 79 Her-
kauwer 80 Deel van een kromme dle tweemaal door eenzelfde punt gaat 82 Prehistorisch
dier 84 Duitse provtncfe 85 Kleefmiddel voor stenen voorwerpe:n 86 Pittige groente 87 Tel-
kens herhaalde versregels 89 Rivier 91 Belgische rivier 93 TIjdelijke gemoedsgesteldheid
94 Bijbelse man 96 Vrucht 97 Zangnoot 99 Muzieknoot 101 Zangnoot 102 Overdreven
IO} Voorbij 105 Voedingsmiddel 107 Dreumes 109 Lichaamsdeel 111 Duitse stad In Snel-
voetige bodln der goden 114 Siervis 116 cencneetnder 118 ZOOgdier 121 Zilver 124 Bejaard
125 Onpasselijk makend 127 Japans drama 129 Bijwoord 1)0 Deel van een adellijke naam
I) I Getal 1)2 Havenonderdeel 134 geksterm

Door FUlp De xeuketeere

An men

$ I(ruiswoord

vlotheid
tornado
ûspel
monetair
retaue
ankerboei
torpederen
wnenplt

(hoofddeksel)
(erg vochtig)
(meet..kundige figuur)
(speeJgoed)
(gebouw)
(vrijbUiter)
(~oeren)
(volledig ontbloot)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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10

Hortlontaal- I Woorden, taal- Verstuiking 2 Muzleknoot- Muziekinstrument
) Manneliîk dier - Gevangenis 4 Lid van een oud Amertkiilans volk - Selenium 5 Pa-
miUelid - Aziatische rivier 6 voorzetsel- Afstandelijk 7loogdier - Hond 8 Kommu-
nikatiemiddel _ Gesloten 9 Enig - eeo. vnw. 10 Duitse rivier - SchrHleliîk bewijsstuk
van een verzekering.

Vertikaal - I Drank _ Egyptische waterlelie 2 Lange tijdsduur - Hoofdstad van Je-
men} Penning met bepaalde machten - Meisjesnaam 4 Luiaard - Voorbeeldig kunste-
naar 5 Maak een dierlijk geluld - Stel kleren 6 wortel - Toiletgereedschap 7 Halfedel-
steen - Japans bordspel 8 Zwakke plek In het Ijs - Werktuig 9 Mdsjesnaam - Jon-
gensnaam 10 Aziatische staat - Deel van het oog.

Door 'lUp De Ke:u.kelee:n
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~ zoel(erlies
..JHi§!oria (of is het Franky) gaat z.ichzciJ weer
te bulten mei een okteoerbarbecue in reuze-
tent op de parkins van MSI. &0 there op 10
okIober. KSA-VKSJ Waasland: De gewntvcr-
gadering gaal niet door op dondfo,rdag 10 maar
wel op woensdag 9 cjaocer om 10.00 u in de
Dekenstraat 44 bij Hans. want donderdag Is cr
kanrus van KUo.
.JXunstwetenschappen KU Leuven, samen
1.ljn we de grocute mecenas van het landt
..J neen. jouw snor of de mijne? lngri)org.
../Le Bergeree nouvcau est ernvë. Corona ro-
manensis. pudlte.
..j Mark P. Your homy fandub is back. see you
ocrober 9th in me Albatros.
..J Babs. hel schuim op een plnt mag maar een
neuslengte hoog lijn.
"Stéphan V. tu IS prépan! la ïeçon publlquc
au moms?
..J Pe'lcr V. dal Jommckeskap5l!l staal Je. Rcse-
mltte en Anncmlcke.
"Sprite alleen is niet voldoende, Bant
"Sludcilt Aid startvergaderingen 20.00 u MTC
dinsdag 8 en 15 oktober.
"EmanuclIc onvree, res superbe. Mes hom-
mages. Fak tew
"Hel Goede Spoor organiseert op maandag
14110 'Eente Stapjes' speciaal voor aue men-
sen die met vragen zitten omtrent eigen he-
mo- of biseluualltelt. Afsp.-aak 20.00 u aan UP,
Jan Stasstraat 2. Info in een gesloten omslag
Vla PB 113. 3000 Leuven-S of 20.06.06.
hltp:ffwww.plng.beld.-em~lf$poor
.J1.zs andere Cl les modcmcs(blucs), kom OOt
miJ. UeOoos Romanla.
.J A mus les ROrTUlnistcs: crcuntea-vous. Pyro
ct fotoboek vous artendent. J.:isllgateur ano-
nym'
.JDag I: Zij kwamen en vonden ons niet repre-
sentaticf. Dag U: :tiJ stemden. Dag ID: zij gin.
gen hun statuten halen. Dag IV: zij sterneen.
Dag V: Wij beslOlen terug te slaan. It's ... INDE·

PENDENCE DAY. (soan at your local ctnemes).
.JBcnt u een lachende: sc:hoonheld met glin-
sterende oogjes, die maandagavond na
19.30 u, Alma 2 verliet samen met een tiemal
eentcjaarstude:nten. ~Iddag langs
de Iletsgraveerdtenst voor Alma 2 wandelde:
met een vijftal vriendinnen en wcensdagna-
middag rond 15.15 u op de trappen van de
centrale biblioteek zat met een tiental ande-
ren. dan wordt u op dinsdag 8 oktober om
0.15 u in de: LIdo verwacht."Bak (wanneer?1'?):t sdûjnt dal Pinokltlo zijn
lul ook niel alles 15.
.JBabs aan den taP? Ambiance!
.JRodcnbach fmally rules.
.J Maandag 7 okiober organlseen die Letzte
Kene een Dark Wair·Gothlc·Dark Ek:ktro
pany In de Cuythock. Muziek door mensen
van 'Kagan' op radlo SCOrpio.lnkom: 100 fr.
start: 21.30 u.
..J Hoera. de volbkeuken Is terug. (H)eerlljk
vegetarisch. elke woensdag om 17 u In Ginkgo
BUoba, vlamlngenseraat 116.
.J Sagapou mlga mout Mama agapou tlnkorl

"'uI
.J Als de a~n ervan elnl zal " wel lc.ldr:er zijn
volgens A.B. van Vela.
.JUccntiaat wiskunde geeft bijles en begeleid-
ing bij kursus wiskunde aan studenten Uil

wet., toegëp. wet.. «on .. tew, hlr.. groep T.
Ook groepsesne mogelijk. tel: 40.66.36 .
.J Sancti. je kunt zien dat je je manieren houdt
in Bruutl. Een u welbekende goede ziel .
.JThieny toch. al dk: dt-fouten, was het ZO
laai?
.J Peler, help, Ik kan ook ëeee Wttk weer nier
garanderen dal hel aan jou opgedragen ecno-
rlaa! er zal komen, misschien kan Ik dat in
natura Bocdnaken (etentje bij hel beëindigen
van Je eerste hoofdstuk, weel je nog?) Gelieve
mij dus nlet wëër de huid vol IC sche.lden vol·
Bende weej, wanneer dit mei bescheiden

middelen gcfabrkttrdc blaadje onder je: ogen
verschijnt.
"Noemen V! dat nu al een etnltje?"Of een koekenbak natuurlijk.
-Jvrouwen rep u naar Veto voor de fotograaf
met zijn groot masjfen .
.JDringend BClIXht: tckfoonhandlciding voor
Veto-sek.-etaris
.JDonderdag 10110 stan de wtna-mondhar-
monik.a kursus, gemertveerde kandidaten die
de zeven lessen willen volgen kunnen insdu1j·
ven bij Ben vander Mce.-en. Naamsesteenweg
100 .
.J Gezocht: sterke. gcvoeliBe en warme henden
om zere knkm en andere verslijfde üchaams-
delen van veie-medewerkers te komen messe-
ren. Tafel nl~1 verplicht. maar wel aan I~ra-
den wegens 'cmvervaütngsgevaar' .
.J Gc:tocht: lolk mei goede ncues Portugees.
-JWeldra in de Studio's: 'seven the sequel'.
.J 'Verloren' cursussen Bevonden in doos aan
de Standoncknraat 5, bevattende: kursus
'Algc:men~ statiniek'. 'Makro-ekonomie Ien
II', 'Sociologie', alles af te halen bij Veto .
.JUven presessen worden Bruwelijk vermoord
in de universilell$tad L Boven hun cnherken-
baar vèrmlnkte lijken vindt de politie de met
bloed Bkhreven woorden: 'Arrogancc', 'Stu-
pldlry', 'Fat-assiry', 'Cowardness", 'jmpotence',
'Shortsfghtedness", -Narrowmtndedness'.
.J Een jaar tang gratis onze vecrsrelllngen bij·
wonen? Dat kan! Als;ij de kultuurfreak bent
die wij weken. Je ziet het wel zinen om ome
seoolfotders uit te delen, en om onze affiches

JO MEUWISSEN
~

""'"Alle verhuur video-, klank- en
lichtmaleriaal. I

Videoschermen tot 4 m. 1
DISCOBAR EN CD's met of -,

zonder D.J.

~ 016201.301

In hët Leuvense te verspreiden. Je kan je we-

kelljlu even vriJmaken. tOl april. Heb je ba-
vendien telefoon en kan je over een wagen
bescmkken, dan ben je Oiuc kandidaat. WaaB
je kans op een gralls jaarabonnement op num-
mer 23.S4.27 of spring even binnen In de Re-
maanse Poon In de Brussclsestraal 63 .

.J hnp:llhagar.aru..kulcuven.ac.be/ors/spora.
De vertrïssende webpa8ina'~ van Sponraad.
.J De mttn:krhcid van de helh plus één van de
nog overbljjvende presessen verschanst Z1ch
op een extr.!l OAV. Maar ... the killer is inslde.
-J Annclle en MJchoel rocken voor de paas- en
grote vekanue werkstudenten. die mee helpen
met de verbouwingswerken, In ruil voor kost
en inwoon plus vakantie In frankrijk (Mou·
Ilns), rel. 013177.30.21.
.JZij namen :tijn slud~ntenblad af. Hij beslool
dal het welletjes was. Nu te koop op video .
Charles Bmqson in 'Death Wim VUl: Veto
urtxes back'~,

-~'T"'DTDC:: '\!r COMIC.S ~ COOL

16 * TeL: 2'2.58.40

$agenda & ~ ad valvas IlOO""\~'

MAANDAG
20.00 u KONSERT Mulka n-'lJuonlc tJa~:ie

underptlund), In SIUC. tocg. 200flOO.
20.00 u FUIF TUrtlyorul, In ~gijnbor 16, 0'11.

i)c: Ro:te Drempel.

DINSDAG
20.)0 u DANS Cruh Lmding in ArenbcCJinsll'

fUUI, toet. 2001)00.

WOENSDAG
fUIF Uilpaknacht, In A1ma 2, toq. 60, org. U.P.
t3.00 u DANS Buruodese percussie en dans. In

GrOile Aula MTC.. toeg. gnalis. org. Stuc.
13.00 u KONSERT Opc:n1uebtkonscn. Uur Kul·

tuur, in Kiosk wdspark. toeg. grali:!. 0li.
Kultuurkommluic KU Leuven.

14.00 u FlLM 'te dnges lont Ja grtmacc', Belp·
sche gangstcrlUm uit 1912 van Louis van
BeUe met Ray VenIUIII. in Vlallffis Pllmmu-
seum, toeg. SOflO.

20.00 u FILM 'Les rueurs Fous·. In VlullH Film·
museum. Vander Ko:k:oRr. 30, tocg. 50.

20.00 u FlJ..M 'Le stnges fonlLa grlmacc', Bel·
gische gangsterfilm uit 1972 van Louis van
BeUe mei Riy vemura.Jn vleams FUmmu·
seum, toeg. 50nO.

20.30 u DANS Crash landing in An:obcrginstJ·
tuut. lOtg. 200fJOO.

20.)(1 u KONSEKT WalIer Boeykem ensemble,
in SI. Gc<:nruikerk. Halfmaaruua.u, loeg .
400, 01'J. Fcsljy;l) van Vlaanderen.

DONDERDAG
20.00 u DANS Video· en dansvoorstelllng, In

Pangaea, reeg. 75/100.
20.00 u KONSERT Marwan Zoueni: 'La vcix du

Ub4n', In Korucn:zaal LcmmcoWn$liluut.
lOCi. zsonco.

20.)0 u DANS Cnsh Landing In Arenbcrglnstl·
tuut, weg. 200/300 .•

10.)0 u KONSERT Mee$tcrwerken uit de lOc
eeuw 'U Novecemc', in Grot~ Aula, SI. Mi·
chielssuaal, teeg. 600. org. Fe$tival van
Vlaanderen.

VRIJDAG
19.)0 u Drcmpelwcckend In Caucpiere, venrek

aan hel statioo, org. ne RoU" Drempel.
20.30 u DANS Crash Landing In Atenbcrgimti-

IUUI, teeg. 2001300.

ZATERDAG
14.00 u KONSEAT FUiumteIllcfahrl. in hoofd-

Inpng Areobcrgkasted Heverlee, loeS. 100,
0Il. Festival van Vlaaoderen.

20.)0 u KONSERT FUluriStenge!ahrl, BRTN·
filllannon!S(:h orkest c.l.v, A. OstroV$!r.y, In
Central~ werkpla;a{S NMBS. Di~lSCstCCnweg.
KCSK!'Lo, toes. 600. 0fI. Fcnival van vlean-
deren.

21.00 u fUlf Nacht van de YriJ~el:tinn(ig)en. ln
de Blauwe Sdau;t, Visnurkl. lneg. I00/1 ~O,
01'J. HuJlWlÎstÎsrn Vrijzinnig VormIng'lwerk.

ZONDAG
tO.OO u DEBAT Europeaan zijn vaodaag, Magda

AclYOCt fr Jef Van Gcrwen, in Rarnbc'1l
(Naamsatraal), org. Agaley.

11.00 u KONSERT On·danks: yrouwelijke
komponi~lcn, in KC. Oralori;;;nool,
Mecheiscstr.lll, lOeK. 200.

MAANDAG
22.30 u FILM Brothen Quay: SI~ of Croro-

diJe en hier Dclpc:ul: Lyrisch nitrul. io SIUC.
loq:.1001150.

Ana
·09/10 om 10.00 \I: Bo'I"IiI'l8' We Stylc.
• 10/10 UloUop Museum Mlddc:o·Afrtkaln
Tervuren. info op AJla·pettUI..

BIOS
• r:mlO om 22.QO u: $4)uthtmnansfaTJ)~in
Udo .• 10110 om 10.00 u: SCbachtcnkonvmt,
In_.

Cdmen
·01110 om 22.00 u: ÛfK"n.ing(r.p, In Rumba.

EllOIIIImika
.03110 om 20.00 u: OulhDlkantus. in W~·......
EDOS
• 07J 10 om 22.00 u; Fuif,.La SlJJIAtnbam,

• 03110 om 22.00 u: ~niI'3S-TD. in. Aiba-....
&ennalla
• 0'7110 om 20.00 \I: Cocktallavomlle Ik.

Hlsterla
·0&110 om 13.00 \I: Etrste Kengverpdedog.
In M$I 00-.28.• 08t 10 om 10.00 u: film 'Rob
Roy. In MSI 00:28, lOCI. &ram.. • IÓ/IO Bar-
becue aan 2001250 In t~O.Lmct opuedem. om
II.W u, 13 \I,. 15 u, 17 \I en 19 u, inpaddJ!s
teneeeo, toc:g. gn;lh.

• 10110 om 20,00 u; AljftDcDe Verp4e:rlng.

Kateclletlila

KLIO
.03/10 ()m 20.00 u; Prcsidium~~g, in
'$ Mt:im$rraat 5 .• 10110 om 21.00 u: Kantus,

in '.t Plcarum..

LIK
• 08110 om 11.10 u: Boa.verbod?·ful(. in
CoUO•• 10/10 om 21.00 IC Jeru:vc'DVO!Id in
G,_).

.Hlca

.07110 om 22.00 u: Wurvla.amic avoud. in
I)oc', Bar .• fOlIO tJIllll 00 u; Grolt: ~
Puit Ih Udo.. U/IO KlaS1kkeAvond. Trap-

plSlw in Doc's Bat•• 14' 10 PO$tçrtM:u.rs. tOl
17110 .• 14110 Ooslv1aamse avönd, In DQc'...,.
IIeIIlsac

• 07/10 om 22.00 11: KrilI8vC'IpderiJ:Ig.
• 10110 Qlll2J.00 u: Blucs:nisbL VOOf 5 blau-
we M&M's, in Ka.fIen-.

• ()81l0 om 22,00 u: opcoingSfuu. in Lido.

Ramaala
·09110 om 21.00 u: Opening

IRG
.07/10 om 20.00 u: KmcgeutodnttlStt: kao..
• 09110 om 22.00 u: Opcning$T..o, in ceee •

WIl
.07110 om 12.00 u; Br~ in ~
mu5t'llm •• 10/10 (I(D 19.00 ll: PeW·aVODd.
InWalberg. • 10110 om 22.00 u: Opcnin3S·
TD, in Wllaiberg •• 10/10 om 22.00 u: Codt~
taUs. in -t Sixir.
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Robbe De Hert strijkt neer in abdij Keizersberg

e ',lm 'GastoJI's War' is
gebasurd op «PI WMr'

lgebeurd ver""'" ""'"
. gdijltlfami~ fIN"
van AUa" M4)'eT. H~r·
wordt Ik gesdfÎ~dntis

van een Vlaming verteld die samen
met wk andertn lijdens de twuäe

, wenldoorlog door Ik EngeLwn werd
ij ~fferd om de D,,,;tsD'$ te misJejdnr.
Tussen Ik soep. eh '",ex;u," grlU', de
kallS en diverse blikjes frisdrank
sprak Veto met de regisseur. tijn
handdoek en tijn aksent.

Robbe D~ Her't: .Tijdens de toernee van
-rcrc Le Héros' in Amerika werd hel boek
'GISlQn's War' aangebeden, Op een gegeven
momeer hebben U' mJj dal Iaten weten met
de vraag daar een film over te draaien .•
Veto: Ht'1 WQS dus tm opdrQ(htj1lm?
De Hert: .OpdraclnfiJm? Wat wil dal z~·
gen? Hel enige verschil, schar. is wenneer
de film loch n(ll! na.u Iemand anders zou
gaan, je er dan nog van kum weggaan,
maar op een gegeven moment klopt dat
toch niet meer want dan ben je zodanig
met die materie bezig dat zij van u wordt,
opdracht of geen opdracht .•
Veto; Wal _r ew motn'tl/ie bij dm film?
Oe Hert: .lk ben geboren In '42 ~n Ik weet
nog een paar dingen over de oorlog.
'casron's War' 15 eigenlijk een overdreven
heroïsch jongensverhaal, maar wat mij
interesseerde was dat de tegenspelers In dit
geval de Engelsen waren, terwijl Je de En-
gelsen toch altijd ziet als de goede panij, de
gentlemen. Hier blijkt plets dat ze met hun
burokratle dutzenden mensen hebben ver-
raden ... ce wee. ik ben geboren in Enge-
land en In '49 zijn wij verhuisd naar Mon-
set. Ik sprak dus vlaams maar met een En-
~Is aksent, De Engelsen en Qn.dcun
hebben hed. hard huis gehouden in Mon-
sel, zij hebben onder andere een vliegtuig-
fabriek willen bombarderen, maar raakten
daarbij twee scholen. Mo~1 haatte de En-
gelsen en elke dag dat ik naar school ging
en Antwerps sprak met een aksent kreeg ik
een p.k rammei .•
Veto: Is de rodt draad door vuf Vllll uw films
zoÎtU au '«n jonst sast die V«ht'?
Oe Hen: • legt ge nu dat ik een pedofiel
filmer ben? Ge moogt toch als ge vljhig zijt
verliefd werden op werner De Smedt (Wil-
Itkrrla-BV tn h(JOfdrolsptlerin 'Gaslcn"s War',
mldr) zekel'1 Nee, de enige rode draad Is dat
Ik graag straffe verhalen vene). en hoe
straffer de verhalen, hoe meer de illmkom-
missie enegen Is. Maar cYt Is dan natuurlijk
de motivatie om het toch te doen. Pas op,
ik regiss«cr niet graag. Dal meen ik echt. Ik
ben een beetje als die cowboy die niet graag
op ziJn paard zit. Wat ik wel Ieruasusch
vind. Is het idee. Maar alles Wilt daartussen
zn tot drie weken na de première is misene.
negentig procent van de tijd over geld ze-
veren .•

_Fl1men Is een absurde sud. maar
lanjp de andere kam is het fantastisch boe
zo'n ding lOf stand komt. Dat doet mij den-
ken aan een heel ouderwets ambacht. met
allemaal mensen die te lam zijn om Ie gaan
werken van 9 tot 5, met veel te veel ziel en
het minste dat ge verkeerd doet Slaat ge
erop. Ik bedoel, ge kenr toch de uitspraak
-Mag je Je vader en moeder vennoorden
om een film te maken?- Antwoord:-Ge ruit
ze vennoorden om een film te maken!" ik
film niet graag, maar hel wil nlet zeggen
dat als ge niet graag met een vrouw neukt
dat ge dat dan ook niet doet. Jaco Van Dor-
mael ug! het zelf: _AJs ge een film maakt
moet ge eI~nlljk zin hebben om vijf jaar
lang op hetzelfde latje kauwgom te knabbe-
len.·~

_Aan 'öeston's War"' ben ik nu al drie
jaar aan hel werken. Voor een fUm is dat
relatief kon. Aan 'Daens' bljvoorbedd heb
ik zes jaar gewerkt.~
Vdo; Zit., dat hoos. dQtu uiltindtfijk dt:fibn

(jOIODirk &marJ)

werk met fantastische akteurs: ctïve Swîft,
de Richard uit 'Keeplng Up Appearances'.
Sylvla Kriste!. de madam die Emanuel1a ge-
speeld heeft ... Moest Gaston die film zien.
hiJ valt dood. Want ik dramanseer n..tuur-
lijk heel veel. Een man als Peter .!'Inh, die
nog gespeeld heeft. in "ress' van Polansk:i en
In 'Thc: Hunt for Red ooooer-, dat zijn
natuurlijk gevestigde waarden.~

akteur. Op mijn dertien Jaar vroeg de be-
soepskeuze - hel PMS bestond toen nog
niet - wat ik later wilde worden en ik bad
gezegd: "poües, journalist ol Iltmster." Mljn
ouders kregen een paar weken later een
brief: "uw zoon heef teveel fantasie. Stuur
hem alstublicl"t naar een beroepschool." En
zo heb Ik alle scholen van Antwerpen ~f-
gedweljd. 'Blueberry mu- gaat over die
.~ .•.

-Ik heb In mijn leven v«nlgdult.end
films gezien, ik sch~t zo'n duizend per jaar.
De allerbeste film die Ut gealen heb, is een
Brazlllaause film 'Ik Geweren'. van Rt:y
euerra. Een fantastische low-budget rum.
met drie mlljoen gemaakt. over een predi-
ker. De regisseur heeft. die rum geflnanderd
met het maken van soft-pornofilms. ln Bra-
:zI.llë is het namelijk heel moeilijk om poli-
ueke boodschappen te verwerken In films
en het .schijnt dus dat de meeste politieke
boodschappen in seksfilms zitten. Ik vind
dat goed! Voor mij mag VT4 blijven bestaan
als z.e af en toe ook nog tets zouden zeggen.
Wat ge daar nu ziet, Is nog erger dan biJ
VTM. BIJ VTM magje de stommerik uit-
hangen en biJ VT4 de onnczetaar, Pas op,
IUt is alk:maaJ de schuld van de verwaand-
heid van de BRTN. Die hebben denlgjaar
met hun neus In de modder geuten, en ik
mag dat zeggen want Ik heb daar jaren ge-
werkt. Er Is een gezegde: 'VTM Is een sto-
ring van de eter', terwijl ze bij de BRTN
aûemeal In de koma liggen .•
Veto; U hebt altijd problemen 9tha4 ",n de
filmkmmrlissit, Mommt«1 «J,zn lijkJ «1'1 t7J

a~ voorbij, 11draait ~ld ftl,,", _,-Ia mrt
pdL aJa6n...Wordt Jm "in «nS tijd dllt 11
opnit"llWntI beetjt hnrit schopt?
De Here .Kljkt schat. ge kunt betervan
uw kloten maken met Itlm dan "Zonder. Gè
weet toch wal mijn grote droom Is? Ik wil
absoluut een film maken over de laatste
den dagen van Jezus K.tIStuS, maar dan In
CQwboyversîe. Daar heb ik denig Jaar gele-
den al over gesproken. Een film over Kris-
rus met prinses PaoJa als Marla.Magdalena.
Hëël dat verhaal over Jezus Is natuurlijk
flauwekul. Maar het offldèle verslag vind ik
beet boeiend, waarom die Romeinen Kris-
rus echt aan het kruls genageld hebben.
Wat mij rmeresseen. is hel grootste verhaal
alter tijden legen te spreken, Maar dan zit
je natuurlijk met het eeuwige probleem,
boeveel kompromissen maak Je en wat kun
Je nog vertellen? Misschien wordt het wel
eens tijd dat ik van mijn kloten maak ja.
Maar ik heb natuurlijk geen kl.gen, ik

"Ik ben een cowboy die niet graag op zijn paard zit"

#Vlta, is dot van vtlor«htr

uit hllndtn!Jtgl"vt1l htbl?
De Hert: .Lulstert schat, Ik heb een paar
jaar geleden een boekje geschreven dat
heet 'Drinkend Hert bij 2(losonderxang' en
jk ben nu heng met een tweede boek,
'Drinkend Hen in het nauw. Oau staat
alles In. Enerzijds was het naluurUjk heel
8anerend dat die film zo'n sukses won en in
feite was het ook een lange neus tegen de
~ftIm ...........
heeft tegengehouden, maar anderzijds ben
Ik niet te spreken over de Inhoud, over de
Iaarsre twinlig minuten. Kijk. er Zijn drie
louten gemaakt in die film. E~n, die rum
had 'Priester neees- moeten helen in plaats
van 'naens' waot In het buitenland denken
ze dat bet een film Is over dansen. TWee: Ik
zou neen een film gemaakt hebben met
Jan DecIeIr, hoewel de Jan een van de
grootste akteurs Is die ik ken ....

Veertigduizend
Vdo:Waarcm "itt?
De Hert: ~Schat, ik weet nlet, maar Deens
was er een heel ander upe dan wat Ik ge-
dacht lw1. In de eerste pluu dacht Ik Hn
Rik van Nuffel of Frank Aendenboom. Het
grote probleem van priester Daens was dat
hiJ niet les kwam van ziJn kleed, terw:ljllk
vind dat Decielr nu teveel een vrljheldst.riJ-
der is uit LatijnS-Amerika_ Hel derde punt
was dat ik een ander einde voorzien had.
Kijk,. ik vÎnd het belangrijkste In heet dle
affaire het sterfbed van Daens, maar noch
de producent noch de regisseur wilden die
scène erin. Wij hadden daar nochtans heel
schone voorbeelden van. Stel u voor: naens
ligt op zijn doodsbed en iedereen probeert
hem van zijn ongelijk te overtuigen, ze wil-
den hem zijn verleden doen afzweren. Het
kwam erop neer dat ze zelden: ·Voila, ge
krijgt het HelUg Oliesel als ge zegt dat ge
spijt heou- Ge moet u dal vccrsieuec. die
pastoor ligt In liJn bed, die kan amper nog
bewegen en ze zeggen: -Als ge knikt Is het
in orde." Maar Deens reage-en niet tOt daar
plots Nette binnenkomt en vraagt of te mag
trouwen met die sociallSI, en dan Ineens
plotseling ziet ge een close-up van zijn hand
die bibben en een kruisteken maakt ... Dan
krijgt toch heel die z.aaI ne st.ijve en dan
heb je meteen ook de essenue van bet vet-
haal: die pastoor zegent hel huwelijk van
een katolieke en een sodaUSt ..Maar de
voornaamste reden dat ik 'Deens' niet heb
gemaakt zult ge in mijn boek wel Vinden.~

-Ik wou vroeger filmster worden, geen

Veto: Naar aanlddins VIlII 'Elixir D'Anwn'
vrotpn wij ons Qf of 11«n bettjt dt Wldnfi9l41lr
wil zijn lOOT dt nint~ V7alllft1t"jiJ..,
De Hen: .Dan toch de bozevader .•
Veto: U _ft zich "iet «hl !Jn1Kpnl1lW A"'-
bacht OWTu drajt71 op dL honderd jon9t tnOULn
dit op dt filmsdJocl een mocrd ~OI pup om
ent film u kWlnt1l mal«n?
D~ Hert: _Dat Is al een grote fout., hé schat,
op de ûlmschool mogen geen honderd men-
sen zitten. Hne kun je nu aan' honderd IrnID
senarto aanleren? Dat Is gewoon onmose-
lijk, En die direkteur Slaat er dan maar Ie
stoefen dat hij de meeste leerlingen heelt!
Als ge nu .aan honderd man vrugt om een
konverhaal te $chI1Jven? Wat wilt ge den
dat ik doe, wie gaat dat aUemaallezen? En
ge moet daar dan nog tets zinnigs over ver-
tellen ook. Ik ben tegen mmsenetee. zo
stmpel ls dat. Ik vind trouwens dat ze daar
"Veelslechte manleren leren. In plaats van
Ie leren werken zonder middelen leren zij
werken met grote middelen, Ik bendur
absoluut tegen .•
Veto: VIl!IdUf" ha Elixir D'Anvrn-prDfrla?
De Hert:: •WIJ wuden een soon van aretier
opstarten. samen met SÓJn centnee. Pas
Op, 'Elixir O' eovers' blijf ik een heel goed
Idee vinden, alleen had Ik in die mannen
hun kontrakt moeten laten zettee dat,
wanneer ze over het budget g41gen, ze. zdf
moesten bijbetalen. want nu zit Ik met een
kroket van Vijf miljoen. lk had gedacht dat
ze een filmpje zouden maken met een jeep
mei wat maleriaal in. Op een gegeven
moment echter kom Ik voorbij de set en
daar staan Vier kamions, aUé, zwanst na
nre ... Dan wilden te in een klein kamenJe
gaan draaien: er stonden zoveel statieven
dat de akteurs zelf niet meer konden bewe-
gen en dan vinden tij dat ze gelijk hebben,
allé, allé, schaamteloos. dat zijn ze,
schaamtelcoste

Bart E«khout
RMl Vunlen


