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Van den Bossche weigert evaluatie toelatingsproef
..•

Geneeskunde~en landheelkundesludenlen bultep
spel gezel

a jIIrmlange Mbattm werd op
24 juli 1996 het tkknet op dL
t«lotingsproef ge:neeskunM en

randheelkunde goedgelaurd. Ch stu-
Mnkn zijn niet tegen een bindnuk
IOd4tinSsproef. Toch WQS hun vuont-
waardiginJl groot, toen tij bij tk pu-
bU,",r;e van tk wettekst in het Staats-
bI4d - DntUrhalw m4ltnd gekun -
lfIerkten d4t minister VDn den Bossche
ik aanbewlinsen VQn Ik technische
advieslwmm/ssie numerus dausus
aan zijn laars gelapt had.

Vanaf volgend akad~mJC'jaar 'Zullen de kan-
dtdaatnudenren geneeskunde en tandheel-
kunde voor ze hun studies kunnen begtn-
nen, aan een sdek.t1eprocf moeten deel-
nemen. nat Is hel gevolg van een nieuw
dekreet dat In juli - een penode waarin de
meeste studenten op "alumde zijn - door
hef parlemem gesluisd werd. Dh dekreet
weM voonadd __ de tecb~ kom-
missie. een adviserend orpan waarin ~I
professoren, studenten en het mlnlsrerie
vertegenwccrdigd ziJn. Ik bedoeling was
om de grote lijnen van een roelatlngsprcet
vast te leggen. Ik werkgroep Mond onder
sterke tiJdsdruk, maar toen u na vijf maan.
den overleg haar besluiten biJ de minister
neerlegde, konden de studenten zich daar c

grotendeels In vinden. Intussen Is het uh-
eindelijke ckkrttt goed en wel gestemd en
blijken er slgnlflka.nle verseauen te zljn
tussen de adviezen van de kommissie en de
wettekst.

Bal
Ik kommtssie had In haar rlppon ult-

drulûdJk gewezen op de noodzuk van
eee naluaot!e·lnstrument dat de proef
tljdm.s de eerste pren permanera zou
kunnen bijsturen. ln het ddcred vindt men
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hiervan geen spoor terug. M~er nog. uit
een recente fax van het mtnraerte van
Onderwijs aan de geneeskundestudenten
wordt zo'n eveluaue ekspllclet ulrgesloten.
·Dat sJaat natuurlijk nergens op·, zegt de
Leuvense geneeskundepreses Frid~rk
Meekers. ·H~t Is toch maar logisch dat zo'n
proef die voor het eerst In België georgan-
iseerd wordt, tenminste in de eerste jaren
nauwgttet wordt opgevolgd en bijgestuurd.
Het is voor ons volstrekt onaanvaardbaar
dar studenten worden uitgesloten op basis
van een proef die nog In haar kinderschoe-
nen staat en haar relevantie onvoldoende
heeft kunnen bewijzen. Daarom etsen wij
dat de minister een proefperiode van dne
jur respekteert. Zolang mogen alleen die
kandidaatstudenten uirgesloten werden
waarvan met grote zekerhC'ld gesteld kan
woreen dat zij niet door de eerste bndi·
datuur zullen geraken."

Onlogisch

Uit studies blijkt dat dlt Iaatste percent-
age op vijhien procent ligt. Maar zoals hC'1
er nu uitziet ui dat aantal een flink stuk
hoger komen te liggen. Het dekreet stC'lt
n.unclijk uitdrukkelijk dat enkel diegenen
dl~hoger skcren dan twaaJf op twintig.
hun studies kunnen aanvallen. Daardoor
ui C'C'ndeel stedeneen dat wel In staat Is
om geneeskunde te studeren, hun $ludtt's
toch okt mogen beglnnen, Nel'BCns Is er
Immers sprake van een Inloopperiode van
drie jaar waarbinnen SOC'pt:IC'renonnen
gehanteerd zouden worden. De technische
kommlssk' adviseerde bovendien dat kandl-

daten een onbeperkt aantal keren zouden
mogen deelnemen aan de toelatIngsproef,
zeker in de aanvangspertode. Het dekreet
VOOrziet nu in slechts twee zittijden.

In haar eindrappon vermeldt de kom-
missie de verpleegstage ..Is C"C'nzinvolle
aanvulling van de toelaungsproef dlC' voor-
al nuttig is als zeltevaluaue voor de kandl-
daarstudent. Op dle manier komen ze In
aanraking met hun latert werksfeer en
kunnen u hun eigen mieresse toetsen.
Deze stage zou voor het begin van het
akademlC'jaar moeten georganjseerd wor-
den. Het dekreet zwijgt daar echter in alle
talen over en op bet ministeriC' van Onder-
wijs heeft men het principe zelb in alle
stilte begraven.

Januari
Een bijkomend probleem Is dat de

pretesseren die de praktisch~ uitwerking
van de proef op zich mO(1C'n nemen, pas In
januari aan de slag zullen gaan. Volgens de
studenten is dit veelte laat. Ik kandidaat-
studenten kunnen nooit op C'C'D degC')ljkt:
manier geïnformeerd worden over de
lnhoud, het verloop en het opzet VIn de
prcet

Tot slot wijzen ëe studenten' erop dat
een selektieproef niet de enige maatregel
kan zljn om de problemen binnen de
gezondh~ldzorg aan te pakken. Het Is de
misschien wel de gC'makkeLijkste oplOSSing.
maar struktureel verandert C'rniets. EC'n
grondls debat over de toekomst van de

veno" op p. }
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WIJ rennen eneere bedenkln!len eu net anr-
kei In velband mei de seksuallteilsbelevmg bij
de ruaswacnr. VIII ~inden het ongeloollijk
!loetlkoop dat een blad VOOIalle rukswacnters
ullpakl mei een ODsensaue aencnte hiel als
'Verband nrssen nraqen van snm en rmnmenue
werenscnaneemk bewezen' neze metrs
anereern nreueeresenuuet mm de Inhoud
van hel amke! en 15 geenszins een korrekte
weergave Viln de wruChlbaarheld van ambte-
naren In umsue. Werder neett aeen enkele flik·
swacmer ren aan een sensannnete tuet die
vermeun dat enkele raten (Ieteden een stume
heeft mmewezen uat unnetemre zich vOUl31
voordoei nu oraeers van een sner."

11-11-11 •6
"Waar hel eenter wet om (la"l Is dal el nu
runuamernete veraneeuneee op memsen vlak
OP 11121jn, Deze ceneeseuonme nenanneuna
zou ten goede komen aan alle rlikswaChlels
en had d~Mom essenereter in het arllkel naai
vOlen eeuracm moelen worden. Daarbij ue-
treeren we OOkuar ee n tendentieuIl! uter
~'aanleldlng ceen tol mumteroretane dOOIde
rearenate en nauenne pers. \'Iaa/dOOI onze
relatie mei onze ecnmencres en kennissen m
een Slecht daglicht geplaalsl \'IDrOl en ook
daildwcrkelljk bemOClllJkll'Ioldt"

To Die For 7
namens een remesentanet aanlal amerena.
ren In lunklre" IUIl een rezeenuerm Oe Rode
nesueeme • hel ledenblad van de ruxswacmr
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stmuJ. Dat zat za: Iny was bij mij blij-
\oaf sUzpm m wij 1uuJdm, volktIiJ in dL
door om LIlcttk Însevon* tnulitiL Vlm

'sprdJl Uw v!L.p, bi", de d"'F,be-
hoorlijk lWIIQr liJ!IDI rllmpGt4mpm.
!hruüIl t!IDf m ander mij bduKJrlijk had
llitJqnlt. bt:sIDOf ik da4$1 llIMlim niet
Il4Qr delrs te §QIl1f. DiJ iJl teymstdlins
tol mijn pllUJumjh partrJu tW, Dl was
ze rrid m«T ;n stasd bdworlijk r«hJap ~
rittm naalhttSmiS uit~ lumt~
rij,mk wat hd kost Iuuu plicht wil.
wrvuUm. 'U doet maar. docht ik DI ik
dramde mij om in hn btJ tUt ,.., plots
wel $I"DkI' bl«lc. hdg«n mij d«J hulllj·
D om bij een volptk ~ meI-
«ft na lid ~ de vlntgds te sprriJDr..
Nd lom ik dacht wtlig te lijn wror hlUH'
Ilitent stropD1gL!Jdclz/. UmuI ze C1f1'I.intw
waar mijn bed. mei in. haa,. h4Nl «Ir ~
rd die ZDtJls 'Ze lid llildrw.kIe 'bloed QIDf

hd sdtijfDt 10WlS 1mr5J rijn JIII' m of ik er
met eau NUlr lam kijkm. hdgem Ut lul
licht .... mij. gmdisdI bq>a.dde wgd-
kmnD"Sblik DlworukrdoId~
lijd «tfS lil'" tmIfD'[Z/LW4D!llMU. 0-
nwilDj te lJïn. uiîJc dat ze 't lN:m btst
wal mMGIi Ium JLWII in afwtJddina WUI

mijn liIlD' te stdlen diIl9fU1U. 'ZL9"1mij
«ft bis. blij als ze was met tik s«dJut,..
tiShäd waar umutr dgm U9!Jm waar
gevalkn was nuuzr di~ ;11 lid licht 1WI de
vmlere Sd1nir1DfÎJsm mitsdrim Md ah
twiffel«htig kan badroJtWd won:lm. h«-
wd ik daar IllmOS 9«1' uitsluitsd ovtT

wil ge'IIDf. DlUlt7IIl podsk u eindeliJk de
plaat Ol kim ik mijn lijf latm rdatpen- .
ren van de diwrse en in t!IDf soort vrm
trance Ilit~ aktiviJD.1DI diJ!: tÎfJDf
rijn turn. de datrmte vorm van licJuzJN-
lijkhtid wals il: die hd liifst mei IDhlIlI
onbdtmdm plf!Jt!! te brdnIm.

1.luuI Jnge krm kmnm na mijn
~ publidcdijh optmkn op ra-

dio Scorpio, mr zmder waar ik avmgDU
nODÎtnaar luister wt'gms te morilijk.
maar die trIL aevraagd had "IUlr aanki-
ding van Mijn ajNaiJMid in de Wlri~
Vdo. Ik grok znu/wac:hJigMid WGarlft«

dit publiehlijk optmJm ~ gins,
~ aan de mwtimurliteit d~ik
Mocht D\oId1OI _ WI6~"g van publikA-
Or - lid is 1Ûd gmuUckdijk wwulve zo-.
JftiIIZT ~ in JIWt:J!Jmsk kruis te Ia-
Im pal<kml - hNft <TVOOT _.-gd dm ik
MgQl "p dsplicim wijze llldd lub ~-
\'DI aan mi opgdcropk tdreldmdrift,
Wtlarbij ik mij niet mrJhuld van desbe-
tnffend ~ md naJJM en toe-
naam te wrrrrddm, _mdijk Franni~ de
Blauwrr;. in de hoop hllilr aldJH op d'r
ptUlrd te kriiJm UJdat ze zich mnvIg
schJlldi!i zou. vodDl betreffende het m1ï
persoonlijk llilngetIIzM leaI_ In ialtr'~-
val. In~ wa:r de kip diL iruumd YOOr het
onduufl van saslDf tijdDu ha prog,.am-
ma 'De J(rinSSpitr',la/wQa,. ik dllS mijn
opw«htmg lffIIIIlctL Zij war, zo uiU ui!
dw, seva'kn wor mijn g«dJutrti!Jheid,
die moat bUjlen, IlÎt mijN spottlalUf wtT-

JDWl'lDI pramtlllie. tlJDlgezim de~-
liL:n pTtImliltorm aan Jut ~
warm md de sotiaJistisdte sttilingm die
KTrige ...me tijdLlijk om land IL:Îsterdm
DI waar ik WD'igms 1Ûd wtT te sprekm
bet, maa,. soit

1:.zal dus nul die bloaJschijtmdemnd. Dat diJ beest tm dotk ow-
schrwm was, l«d!J«" twijfol ... Mijn
fJdrrIinde oog had ,",mdijk onmiddellijk
dOttT dat ik hier te tnJJkm had md t!Df

Ililnst gevaarlijh tbola-vogdvarian' die
hij de geri"!JSU ovmIr-acht "lUl,. mDlSDf
toe tr-ansmu.t«nÛ tbI Ik mmsmkilkr zo-.
als bt!sdrrevm in d~ en voomamelijk
op snuatÎL beluste pulpbladm, die ik
CNtTigou: mr warm halt t«d,.aag \W!Jt:IIS
makkLlijk toegankelijk. Soit, Ik b«st heb
ik dw latm k'qN;IDI, mmm mn lnged~
zoals gesteld het di"!J in d~ lumd had g~-

Trapverdriet
Wij hebben enkele bc:dc:nklogeo bij het u-
likel in vo-band met de Fakbar L&W.

Wij vinden bet ongdooOijk goedkoop
dat een blad voor 4lk studenten uît~kt
mei een op ~tk ~lt titel' di .71:
drukten %dis onze tnpleuning Kbterover" ••

Dtu titel is alkrrem niet reprc:scou-
tid voor- de inhoud van hd. artikd en is
~ns een juiste weergave van de ge-
plande veranderingen ....n ~ gebouw. ~-
der heeft geen enkde student iets aan een
~tionde titd die vennddt dat tnktk
jaren sekden de tnlpleuning vndwenol is
- door toedoen van w;e dan ook. Waar bel

hmuJDr. Van";' de vnk winp ik 'IIIJId PfD!l

.t'" ,...,.m alkDIooI ~ do<kjts,
mJJII,. waf iIf /die mkd JleDJdotp«rd door
de geJachte ZOmei als mogeliJk "d ~-
domtde lOOs te wrfQtm.

-,Ic was d~~rtmis al wrgdm
l.tom ik DP I rwvmtbu iongstlfthn

devoot gdqtkld zal aan lul sraf van wij-
len mijn grootvader' en grote vtnIia.twtr
DP het vlaJc van de du.ivmkMrs, KsJrd
Mallmums_ Tom hnilr1fD"lk ik me pos
zijn bda."9~ inzd WJOr hd vosdleal
in hd tnjzmuJer DI hd Iwmum ~
pelde mgagemm1 naar mmsm in het al-
!JO'f«rf 1«.Deu u.iu:rslsdtone kwm-
hmlding wtmh mijns in:zjms perfoId lIit-
seJnlkI door Ik sWgan: 'Dekt als tm vo-

~ vrije tribune
Art;senproef

Met verontwaardiging hebben wij. de $lU-

denlen geneeskunde en tandheelkunde
van de: Vlaam~ unl~nÎ1eÎ1en, akte geno-
me:n van de laatste ontwikkelingen met
betrekking lOt de org.mb'l1k van ~n toe-
latingsprod voor de SludiC'SGc:neeslwndt
en Tandhedkunde.

Rond heel wat punten is immers spra-
~ van een diepe Idoof tussen de advieu-n
van de bevoegde kommissit! en het fe:itelijk
gevD(:rde beleid: het doodzwijgttl van de
verpleegstage als tvtntucd onderdeel van
de todatingsproet het afzien van de nood-
zaak van een p~fperiode voor tvlllluatie
en tventude bijsturing van het toc:latings-
eksamen, hrl bindend karakter van een
nog niet optimale toetS en de laauijdige
Informatiekampagne naar de aspirant-ge-
neeskundestudenten toe.

Toen federaal minister CoUa de.- ge-
mc:enschappen onder druk zette om het
aantal afstuderende artsen en tandartsen
te beperken. opll':t:rde Vlaams minister Van
den Bossche voor ccn beperking van de
instroom. Oae oplir- resultcerde in een
tcchnische kummissie die .ldvin moest
ullbrengt"n over dc opvatting, dc aard en
de realisatie van een 1000latlng,sproef. De
Vlaamse studenten geneeskunde besloten
deel Ie nemen aan de-Lt"kommissie. maar
zijn er steeds van blijvr-n uitgaan dal de
vraag naar beJl't"rklng van de pletora
slt-chls gert-chtvaardigd kan zijn vanuit een
serieuze bezorgdheid om de kwaliteit van
de geumdhddzorg. Vanuil deu- opsu·tliog
is het evident dat een meer globale aaopak
nodig Is, waarbij echelonnering.. pensione-
ring.. akkredite:ring. fidelisering en centraal

medisch dossia blijvend undadu verdie-
nen. StruklUrek oplossingen blijven dus
noodzakelijk.

Zoals beschreven in het dndrappon
van de lechnische kommissie en gestemd
in het dekrc:d_ zal de toelatingsproef uit
twee delen bestaan. Enerzijds een peilen
naar kennis van en inzicht in de weten-
sc:haPf'è"n. Andenijds (para)medische in-
fonnatie verwerven rn verwerken. Aan-
vullend pleiten wij nog steeds voor een
verpleegsuge volgens het pass/fail-prindJl't"
(deze stage moet mt"1andere woorden en-
kd afgelegd worden). Het lijkt ons immers
nunig de aspiranlen op voorhand mt"1de
kliniKhe sektor te kon(ron1(~ren, om inter·
esse en molÎvatie te tC'Ste:n.De technische
kommissie oon:iedde dat he:t niet haar be-
voegdheid WilS dit konkrttl uit te werke:n.
maar stelde wel dat een sta~ cen goed In-
strumenl voor zeIlselektie ls.

Wij willen erop wijzen dal dezc ver-
pleeg.stage nlel nieuw Is maar nu R'edS

verplIchl dient afgelegd te wordl'n tijdens
dl' kandidaalsJaren aan dc KU Leuven. De-
ze slage omvat tachtig uur in een zil'kcn·
huis. Aangezien deze stages al jaren vlek-
keloos georganiseerd worden, lijkt ht'l ons
niet onmogelijk om deze ook vÓÓr de kan-
didaturen in IC richlen.

Een lOelatingsproef Is natuurlijk niel
van meet ai aan 'af', zij dient opgevolgd en
geëvalueerd te worden. Hiervoor werd ook
gepleit door de lechnlsche kommissie. Nu
de 'eksamenkommissie' (die de konkrete
vragen gaat opstellen) wordt samengesteld,
reagt'ren wij dan ook mei ongeloof op de
mededeling dat er van een evaluatie.orgaan
geen sprake meer kan zijn en dal ook hel
verder konsulteren van de lechnlscht' kom-
missie in vraag wordt gesteld.

Bo~ndien heeh de kommissie erop
alllngrdrongen dat. minstens totdat dr-
proef c:n de sdekûecrîteria op punt staan
door grondige evaluatie. een 'opvangope-
ralie' - op basis van de algemeen erkende
T-skore 40, een vellige standaarddeviatie:
van dc bepaalde slaagnorm - komt voor
wie !lel niet slaagde. Ook stelt zij dat nlet-
geslaagde kandidaten hel daaropvolgende
jaar opnieuw moeten kunnen deelnemen
aan het eksamen. Het huidig dekreet voor-
ziet niet in deu mogelijkheden.

Ten510tte benadrukken wij dat de 5c:-

lektle moet gebaseerd zijn op objektieve en
demokratische aite:ria. Konkreet: betekent
dit dat een quotum (vastgelegd aantllll be-
ginnende studenten) of kontingentering
(vaSIgelegd aantal afstuderenden) voor ons
onbC's:preekbaar b. Om de demokratisçhe
toegang tot de proef te waarborgen, drin-
gen wij erop aan dal deze gratis zou zijn,
terwijl volgens het dekreet maar liefst dui-
zend frank gevraagd kan worden.

Volgens ons valt er dus nog wél heel
wat te sleutelen aan de toelatingsprOrf. De
minister mag zich niet achter he:t dekreet
ve:rbergen om elke dialoog af tc wijzen, te
mcer daar dit dekreet verschillende: advie-
zen van de technische kommissie negeen.
Wij vragen dan ook meI aandrang betrok-
ken te worden in het verdere debat urn-
trem deze m.nerie en dal niet onnodig te
veel getalenteerde en entocslaste kandl-
daal-ansc:n uil de boot vallen door een
nîet-geevalueerde proef.

Namens de Geneeskundige Kring
VUB, Anculapla Rut"a, VGK Gent,

Medica Konrijk en Leuven
en ApoUonia Leuven

MJchel Venneulen, Tom Thomas
en Fridértc Meekers

ecmer wel om gaat is dat er nu Iundamen-
tde venndcringeII VOOI" de komende negen
jaar op pi zijn. Deze verbouwingen komen
ten goède dan alle swëenren en haddc:n
daarom~ióeter in hel anike:l f1ólIiU" vo-
ren gc:bfiK:ht maden worden,

Qurbij beneeren ~ ook. dal eo-n ten-
dentku!lc titcllllóllDlc:idins geett to( nminter-
pm.aûe docir de rqiQnólIle en de R.iltionak
pers ~ rd.atie md ~
diatSlOl van de KU I.tuven in een slecht
daglkbt ~lSl wordt Ol ook d-:Jw.erlI:e--
lijk banodlijkl ~

NiUDeD5 de bebeei •oud
Ban sddeslachts. ~ StitSSart".
Cbude ~ en JOOSlV_ Hoof

gt:l Ol vliqt 7rII!I mm5QI ruutr t:m bder
___ dm v!L.yl" """"
mtdJDr"', em slo!Pm h mijn~
der p&h_luuJpnl",,,,lop dl<
MUf lijn ~ snJlitdodtm..

dilt.mj 1Illemaa1 thli4mik'I'::nt,btsqle ik via' dilfi'm: tm
etrSte d4.t ik lnge op em sdumdillige wij-
le tmt«rd had tum!JQ:Ûn ik n;m meer
van me hdJ Imm hbrm Of hd 1Dfzt:sk dat
ilr;alve mocht ",""mIDI was dal re in «n
misz:ins vermipperik rotstand tegm Ik
IcaI.JcouruIrm lIIDfgdc.wakJ UIt. Mp:tr
voor Ik !JD"idddde tbolahmter lÛd M!T-

~jk ma!J lijken amt.gezjm Iu:t vi-
nIS op tJm bepaaJJ rrumu:nI em flÏI'tI.q
ZDdct uit het WJlkdÎg lt:eyget«:rdt! lijf. Tm
lwrt!dL vid mijn fronJc ten tUZ1f1iDr van
Frlmn~ die mL rrûssdriLn alln:n rIUI4T ~

wrigerd luuJ tip basis wm Q/aud plaats~
brek DI bijgnoolg nid "Wr"antwoordLUjk
kon gesteld wo,.dot voor hd mij persotm-
lijk aangethJ1J~wrdrid. Tm dnd~ IuJd ik
op ~'-gm!JeVaa,.van levm en w1'llier ~
f41m en ged,.aal de merd nwefm dodm
door Ik simpele handeling van bintje in
redtterhand nemen. m~ linkerhand lich-
teliJk het J1ekie st,.elm um tJan onvow«ht
toe te slaan met de "ZP specifieke bewegin!J
dÎ~nDJ het best wrgelijJcbaa,. is met het
Openffl van een pot Jumfituu,. en tm vitr'-
de Iu1d ik iets van 'deze gewdntSproblL-
men "lijn vollediS en all«n te wijten aan
de evangelische geest die deze dagen zo·
kbrmerkt. '

Bijgevolg wil ik mij Ianp deu weg
dan ook SPIet Vt'Tl'kslat.sererr, met

d~ beloft~ de nagedachtenis aan wijlLn
voorzilkr, mmsmkmnu en hdd, Malle-
mans Karel niet lanser op Iiederliih wij-
OU dM,. het slijk te sleu,.en. alvo,.ens deu
da!Jm van 'wees-lief-voor-elka.nder' ge-
passeer-d zijn en ik me weer.. als naar ge-
woonte-, dreig te-laten gClfln.

Frans Mallemans

'G~/kvt t~notrrOl dal alk namen, behalve dit
van mijn grootvadc-, wtrden g(Wijrigd. en _I
om wrd~rt mign'~ t~vermijdtn. MiI~rit van
~'oornamtlijk !1nowttnSknagtnd srhalft.
11k W1WIJS h," gaarnt naa,. mijn trvaringnt in
dt rteds vtrmtJde 'lOgt/kliniek (VlHW) die ik tUJ-
~n mijn d~r/itndt Ol \'unirndt mocht ui/ba/m.
IOwrigt1lS u-n warmt aanradtr lOOr «nitdtr
dIt _I V.:ln «n lach, «n tr.:lan. ttn sdwtm lit-
km tri kultuur m htt alfJtT'lttn houdt E~ dins·
dag lUSsenus tri ltVt1f ft lwluistt1'trI op radio
Sa1rpio. tT§t"S rond frtkwtntit hond~rrJmUJ_
(Ik wil", dm opmtrkm dat !rllJn groolVadlT St-
lassJn«rd was dOOfmJlokJgit tri hul rijn kwn
aandacht had voor dt wrsprriding hinvan.
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Uitspraak in de zaak van de E40

Belogen verboden
G0rigf! ~ek woensd4g is het

vonnis in de ZQak van de
bnetting van de E40 geveld.

De kornkrionele rechtbank van
LLuven heeft de zes bdlaagden
~dQcht met elk een geldbot'te van
duizend frank en een vudnr op-
schoning van de straf. Voor een van
Ik US studenten is daarnaast het
recht op brlogen serieus beknot.
Opvallend is n09 dat de beklaagdm
zich bij de ofUning van het proces
tegen een eventuele opschorting
hadden gekant, wat ervoor zorgt dat
th rechter dit wt!ttelijk grom zelfs
njd kon uitspreken.

Na de betoging tegen elke vorm van nu-
dentenbeperking van 14 november vorig
Jaar waren zo'n honderdvijhlg studenten
afgezakt naar de E40. waar zij gedurende
enige lijd de weg blokkeerden. Na de kon-
stondlge blokkade werden een vijftigtal
studenten administratief voorgeleid, voor
2CSandere werd het dossier overgemaakt
aan hel parket. Rïjkswachtkaplteln
Dcrycker had elvast een bijzondere vangst
gt'daan. Bij de zes studenten bevonden zich
namelijk de toenmalige vrijgestelden van
Sociale Raad en een lid van de Marxistisch-
Leninistische Beweging (MLB). Maar het
persoonlijk aandeel van de heer Derycker
In deze zaak is dan ook bijzonder groot.

Spaghetti

Tegenover een van de vrljgesreléen zei
Deryde .. "Ik zal u kraken" of nog "Ik zal u
nog eens kriJgen.w Bovendien stelde hij de
vrijgcstelde perseonlijk verantwoordt'lijk
voor alles wat er "allemaal misliep In
Leuven bij de studenten." Oe geviseerde
vrijgesteldt' werd dan nog pcrsounJijk door
de rijkswachtkapitdn bij zijn paardenstaart
genomen toen hij de autoweg al aan het
verlaten was. Tijdens de aanhouding liet de

kaplteln zich helemaal gaan: "Ha ha, u
moet Ik hebben. eindelijk heb ik ut" Ook
het MLB-Iid werd een hall uur na de feiten
door Dcrycker uil de groep van honderdvi-
jftig studenten gevtst, omdat hiJ eens
-zwaar onder handen mant genomen
worden."

Ondanks de vete bedreigingen van de
rijbw'Khdcapltdn tegenover een aantal
beklaagden, werden de getuigen In de zaak.
waaronder de eerste wachtmeester bij de
rijkswacht Vinckx, niet gehoord. De advo-
karen van de beklaagden wraakten vooral
de pa nijdigheid van het onderzoek, dal
door de rijkswachlkaplteln zeil geleld werd.
Ze verwezen onder andere naar de bijzon-
dere omschrijvingen die de kapitein gaf
over de stedemen. Zo worden Vrijgcstt'lden
in drenst omschreven als -volksmenners"
en wordt er gcsproken over mensen die
deel uitmaken van -ekstremisttsche en sub-
versleve studemenverenfgtngen". Ook
bleek de onderzoeker nogal gedokumen-
teerde dossiers te bezitten over bepaalde
verdachten. Ondanks alles meende de
rechter dat het onderzoek "helemaal niet
getuigt van panijdigheld. wel Integendeel,"

Vrijgestelde

De rechter acht de schuld bewezen
maar heeft een opschoning van de slraf uil-
gesproken. Voor vier bekJaagden bedraagt
de duur van de opschorting één jaar. voor
de twee anderen gaat hel over drie jaar.
Een van de beklaagden, de toenmalige
vrijgestelde en ondertekenaar van de bete-
gingsaanvraag, mag bovendien gedurende
drie jaar geen manifestatie van politieke of
sociale aard meer organiseren in eigen
naam of namens gelijk welke studentenor-
ganisatie. Hij mag zelfs niet deelnemen als
ze het jouter studentikoze overstijgen. Het
feil dat de zes bekfaagden zich niet akkoord
verklaarden met een eventuele opschoning
van de straf heeft de rechter gewoon naast
ZIch neergejegd. Dit maakt dat het vonnis

Proef
vCTVola van p. 1

geneeskunde in België blijft immers uit en
de ansensyndlkaten blijven zich verzeilen
tegen elke diepgaande hervorming.

Voeling

Al bij al lijkt hel erop dat de minister
van Onderwijs de technische kommissie als
doekje voor hel bloeden heeft gebruikt. Op

een aantal essemtëfe punten werd zij
kompleet genegeerd. De Vlaamse studenten
geneeskunde en randheelkunde voelen zich
bijgevolg aan de kant gezet. Fréderic
Meeken: "Het lijkt er weer eens op uit te
draaien dat de politld de gefundeerde
adviezen van mensen die echt voeling
hebben met de problematiek en er midden
in staan, verloren doen gaan in politieke
spelletjes. En uiteindelijk dreigen de
studenten daar weer de dupe van te
werden."

Annemle Deckx
SetJe Franchoo

){c:t- "'ijn ~ kleine dingen
,tie hel: 1even aa.J:IgOlla.3.lIl inaken

J.acht de polèssor toel1 hij <ka- zijn
n:Jic["oscoop naar het Arvs-virus keek

•
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op zich onwettig is. Bovendien is het geba-
seerd op een tenlastelegging waarvoor de
beklaagden niet vervolgd werden. De advo-
kalen zijn dan ook niet te spreken over de
gang van taken en vinden het betreurens-
waardig dat de rechter niet op al hun
vragen Is willen ingaan. Bovendlen tast de
rechter met zijn uitspraak volgens de advo-
kalen het fundamentele recht op betogen
aan.

was om het stakingsrecht en het recht op
vrije meningsuiting te beknotten. Er werd
zelfs eksplrder verwezen naar de peoäsns-
che betogingen en sit-Ins dit' op dat mo-
ment - het anikei werd herzien in 1963-
overgewaaid kwamen uit Engeland. Des-
ondanks wordt het anikei steeds meer
gebruikt om vreedzame akttes Ie breken.
De Leuvense Overkoepelende Kringorgani-
satie (Loko) en de Vereniglng voor Vlaamse
Studenten (VVS) hebben meteen na de
bekendmaking van hel vonnis een pers-
bericht de wereld Ingestuurd om hun
verontwaardiging over de uitspraak te
uiten. De beklaagden zelf overwegen om in
beroep Ie gaan tegen het vonnis en merken
trouwens op dat er de laatste dagen wel
meer kruispunten, autosnelwegen en
gebouwen geblokkeerd zijn geweest.

Beroep

Meer ten gronde vrezen de beklaagden
dat het vonnis een gevaarlijk precedent zal
vormen. Volgens hen Is het gebruikte ani-
kel406 uit het strafwetboek, dat het
kwaadwillig belemmeren van de weg straf-
baar stelt, helemaal met van toepassing. In
de parlementaire diskussie die aan de invo-
ering van het anlkel voorafging werd
duidelijk gesteld dat het niet de bedoeling Thirrry Laenen

ca.:fé pc>c>l sI1c>c>ke:r

in het hartje van Leuven
op je weg naar de Oude Markt

Zeelstraat 1(boven Lunapark)
Tel.: 016/23.33.18

open 7 op 7 van 11.00 tot 02.00 uur
zat. en zon. van 15.00 tot 02.00 uur

(adwrlmrîe) IIlttllllU uu. 1111111111 11111111 1\
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Loko stelt vragen bij werking VVS

Weldra geen Vlaamse
Sludenlenkoepel meer?
.,

ind decembu beslist toko of
het al aan "iet lid blijft van de
Vereniging van Yla43mse Stu·

dotten (VVS). de koepel van hoge·
school- en uniwrsireitstudenten. Dit
zal gebeuren als ik VVS ut! aanktl
Leuvense eisen niet kan inwitligm.
Zoals de zaken nu lopm, ziet de toe-
komst er voor ik Vlaamse studenten-
lwepel "iet ZOrooskleurig uit.

De vvs Is de vereniging die de belangen
van de Vlaamse studenten verdedigt tegen-
over offidële Instanties zoals het ministerie

van Onderwijs. Vorlgjaar al kwamen er
menlngsverschtllen aan het licht tussen de
Leuvense koepelloko en de VVS. De Raad
van Bestuur van de VVS nam volgens toko
te vaak standpunten Lndie niet ter goed-
keuring aan de koepels werden voorgelegd.
Door finandële zorgen kwam de inhoude-
lijke werking op de achtergrond en werd er
veeleer louter aan krisismanagement ge-
daan. De verhoging van het lidgeld van
twee naar drie frank per student die de VVS
daarom aan haar leden vroeg. botste op
heel wat weerstane In Leuven.

Lokc klaagt ook over het gebrek aan
belang5lelllng dat de andere leden voor de

VVS opbrengen. Zo bied het aantal hoge-
scholen dat regelmatig naar de vergaderin-
gen kwam beperkt tot drie. De tweede
grootste Vlaamse universiteit. de universt-
reit Gent (RUG), stapte zelfs uit de VVS. De
standpunten van de VVS werden daarom
slechts door een deel van de Vlaamse Stu-
denten gedragen. Het nut van de VVS met
haar huidige struktuur, werd uiteindelijk op
de Gemeenschappelijke Al~menc verga-
deringen van Krtngraad en Sociale Raad
(twee raden van wko) in vraag gesteld.
Toch werd beslist de VVS nog een kans te
geven tot na het Nationaal Kongres In teu-
ven, half december. Er werden zes criteria
opgesteld waaraan de VVS moet voldoen en
als die dan niet gehaald worden, stapt teu-
ven eruit.

Mistig

Een aantal criteria hebben te maken
met de üneeoêle situatie van de VVS. Er
wordt gesteld dat er dit jaar geen verlies
mag gemaakt worden en dat het lidgeld

Oqoni-daq Op 6 november

Polemkinse dorpen in Nigeria

Oijna een jaar geleden, op 10
november 1995, werdnr negen
leden lo'ande Ogoni-bevolkings-

grtHp door de militaire machthebbn-s
ven Nigeria opgeknoopt. Onder hen
de befaamde schrijver Ken Saro Wiwa.
Om de verjaardag van deu feiten in
de belangstelling te plaatsen orsani-
seert Oxfam in samenwerking met
diverse andere NGO's (Niet-GoetIff-
nementele OrganÏS4ties) op WOt!nsdag
6 novembn' manifestaties in dL vijf
Vlaamse provincies.

Ken Saro Wiwa lag in 199{l aan de basis
van de Mosop-beweging (Move ment for
the Survival of the Ogonl Pwple). Met die
beweging Ijverde hij voor het zeIlbeschik-
kingsrKIlt van het Ogoni-volk binnen de
federatie Nigeria. Maar behalve de Nigeri-
aanse machthebbers zou hij het vooral
Shell erg lastig maken. Het regime veroor-
deelde hem en ZIJn medestanders wegens
Zijn vermeende tol In-de moord op vier
traditionele Ogonl-lelders. De ware reden
voor zijn essekuue was echter zijn verzet
tegen het beleid van de oliemaatschappijen
enerzjjds en tegen de diktatoriale politiek
van het regime van generaal Sani Abacha
andenljds.

Onderrussen zijn we een Jaar verder.
Het mnnatre regime heeft nog steeds de
touwtjes stevig In handen. De oliemaat-
schappij Shell, de grootste olieproducent
van Nigeria, Is voor de dood van Ken Saro
Wiwa sterk gehekeld. En terecht. Na veertig
Jaar ollewlnning door deze multinational is
het woongebied van de Ogonlln een hallu-
dnantlandschap veranderd. De olievervut-

Ung heelt de hele leefomgeving aangetast.
De landbouwgronden lijn onvruchtbaar ge-
worden en een vergoeding voor de onrecht-
matige eksplchade van de gronden blijft
uh.

Touw

De Mosop werd opgericht om de mijd
tegen de oliereus en het Nigeriaans regime
kracht te geven. Deze vereniging kreeg rui-
me internationale belangstelling. wat vooral
Shell nlet ten goede kwam. In Januari 199)
organiseerde de Mosop de eerste grote ma-
nifestatie, waarin politieke autonomte. een
aandeel in de oliewinsten, een flnandële
kompensatie voor de aangebrachte milieu-
schade en verregaande sodale voorzienin-
gen werden geëist. TIjdens die demonstratie
reageerde de NIgeriaanse overheid met har-
de hand en dit zelfs op uitdrukkelijk ver-
zoek van Shell. De militaire regering bezit
dan ook vijfenvijftig procent van de aande-
len in Shell-Nigeria. De oliedollars vormen
ongeveer tachtig procent van de staatsin-
komsten. Sinds augustus 199) heeft het le-
ger talrijke Ogon! en verscheidene dorpen
van de kaan geveegd.

Op 22 mei 1994 werd Ken Saro Wiwa
dus gearresteerd op beschuldlgfng van
moord op vier vooraanstaande Ogoni-lei-
ders. Op 31 oktober 1995 veroordeelde een
speciale rechtbank hem lot de doodstraf.
Op 10 november werd zijn straf voltrokken.
Dit lokte aanvankelijk lmernauonaet pro-
lest uit. De ontnuchtering volgde KIlter
snel. Hel Initiatief van een olieboycot werd
gekelderd doordat de internationale ge-
meenschap daar geen gehoor aan wilde
geven. Nigeria heeft Immers een bulren-

landse schuld staan van dertig miljard dol-
lar, die het land enkel maar met zijn olie-
dollars kan aflossen.

Alsof er geen vuUtje aan de lucht was,
stante Shell kon nol de eksekune met nieu-
we lnvestertngen voor een gasprojekt ter
waarde van vier miljard dollar. Begin dit'
jaar raakte bovendien bekend dat Shell veel
nauwere banden heeft met het regime van
diktator Sanl Abacha dan het zeil wil laten
geloven. Van de kant van de Belgische
NGO's wordt er bij het ministerie van Bui-
tenlandse zaken op aangedrongen om met
sneu en de ambassadeur van Nigeria rond
de ratel te zitten.

Op zes november, voor de gelegenheid
omgedoopt tot Ogonl-dag. organiseert Ox·... ---_" -~._'

,
.•

terug wordt gebracht naar twee frank per
student. Daarnaast wil Loko dat de Raad
van Bestuur zich niet langer bezighoudt
met enkel ünandële kwesties. Verder eiSt
Leuven dat er een minimum aantal univer-
siteiten aangesloten zijn. om de toekomsti-
ge werking te verzekeren. Tenslotte vindt
toko dat de Raad van Bestuur geen eigen
tntusueven mag nemen en alleen een uit-
voerende bevoegdheid heeft .

De vraag 15 of de vvs nog een toe-
komst kan hebben als de twee grootste
Vlaamse unlvershehen. Leuven en Gent, er
geen deel meer van uitmaken. Een nieuwe
samenwerking ui zich dan opdringen als
de studenten nog een gemeenschappelijke
stem naar de overheid tOC willen hebben.
Hoe die nteuwe struktuur er moet uitzien,
Is onduidelijk. Toen Gent uit de: VVS stapte.
werd 41" studentenvakbond SVB opgericht,
een h:J3enbewegtng die nu poogt om de
bèlangën van de Gentse studenten te beo
hanige;'. De studentenvertegenwoordlgers
worifen er rechtstreeks verkozen en niet
door deknngen zoals het in Leuven ge-
beurt. Na h'Vl verkiezing hoeven ze aan
geen enkele vergadering verantwoording af
te leggen. En dá, vindt Loko problematisch.
volgens toko kan een koepel geen stand-
punten innemen die niet gedragen worden
door de meerderheid van de kringen. Noch-
tans kreeg SVB onlangs wel achtdutzend
mensen op straat voor een betoging tegen
de wantoestanden In het gerecht.

De kans dat de vvs aan het Leuvense
eisenpakket kan beantwoorden, Is kletn. De
vvs kampt bovendien met een tekort aan
mensen. De Raad van Bestuur rerr dJt aka-
demlcjaar nog slechts één lid.. bijgestaan
door twee vriJsntelden. De VVS bestaat
bovendien uit twee eenirajes. ZOwel de unl-
versnencemrale als de hogescholêncenrrale
hebben nog niemand in het bestuur. De
VVS kan op die manier natuurlljk nooit een
degelijke werking op poten zetten.

In het verleden is wel gebleken dat er
nood is aan een Vlaamse studentenkoepel.
Vorig jaar won de VVS een proces tCf'!n
minister Van den Bossche in verband ml"\
het dekreet van de Voortgezette Akademi-
sche Oplddlngen. Volgens dat dekreet kon-
den de universiteiten zeil de Inschrijvings-
gelden voor dje opleidingen bepalen. Door
hel vonnis werd die mogelijkheid vernie-
tigd en de inschrijvingsgelden bevroren. In
de Ieme van volgend jaar moet de minister
echter met een nieuw dekreet voor de dag
komen. Wanneer hij dan geen sterke stu-
dentenbeweging tegenover zich ui vinden,
worden de zaken er voor hem heel wat
makkelijker op.

LudwJa Dewe&he

fam een manifestatie in ;Ue vlaamsepro-
vindes. In Leuven zal er vanaf zeven uur
's avonds op het Ladeuzeplein een fakkel-
wake gehouden worden. De akue wil steun
betuigen aan de Ogoni in hun strijd tegen
de wanpraktijken van sheü. Meer alge-
meen is het ook een scherpe aanklacht te-
gen de wereldwijde asociale en mmeuver.
nietigende politiek van muhinatJonals.

Kurt Wouters

Fochplein 13-3000 Le u v e
Tol. 01620 29 oH . Fax 01623 77
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Lido bijt van zich af

De dweer, uw beste vriend
OP dorulntJ4g 24 oktober Z4!J

lid er "ia glNd uit voor de
Lido. In IwrtgNin9 twrd

beslist dat de besta4ruk tw«tk ,,0011-
lIitg4nS achterin de zoa''';et gebruikt
mocht worden. Normaal gezim had
de Lido dus zijn dellrvr moeten slui-
ten fot er een nieuwe nooduitgang of
«PI uitspraak kif gronde zou Iwmor.
Na owr1Lg tussen de uitbtuatster
Kerstens, burgemuster Tobback DI de
brandweer wud beslist een nieuwe
nooduitgang te bouwen_ In tussentijd
zulkn twee brandweermannen, tot de
nieuwe uitgang klaar is. nooduitgang
spelen en dL wüigheid waorborgen.

De vluchtweg die de Udo tot nu I~ ge-
bruikte. is een doorgang waar nog dOe an-
dere eigendommen op uitgeven. In de Jaren
vijhlg. toen de Udo nog een meubelzaak
was, diende die doorgang als dlensûngang.
Toen her gebouw In 1983 een fuifzaal werd,
besloot men hem opnieuw als nooduitgang
aan te wenden.

HOf!'dan ook. de Udo en de kringen
die vorige week een fuif gepland hadden In
de zaal. zaten met een serieus probleem. De
kringen Permaceuüca. eermenie en Indus-
tria wisten niet ol hun geplande aktiviteit
kon plaatsvinden en de Udo ut met nega-
tien publidteit. ln samenspraak met de
stad Is naar een definitieve oplossing voor
het probleem gezocht. Tobback. de brand-
weer en mevrouw Kersrens hebben het
plan voor een nieuwe nooduitgang en ten
tussenoplosslng op papier gezet. Die zou
donderdag of vrijdag klaar zijn. Daarvoor
wordt een van de vleugels van hel balken
en de k.anlusual afgebroken. wat neerkomt

op een verlies van vijftig tot zenig staan-
plaatsen. Deze vleugel wordt een volledig
rookvrije brandgang. vanuit de ual bereik-
baar vla een trap. De brandgang loopt ver-
der door de kantuszaal, in de hoogte door
het kalee, en langs de privee-lngang aan de
voorkant naar buiten. Een extra Investering
van 1,7 miljoen (rank. TOl dan zal de brand-
Weer brandwachten leveren. Hel lijkt nogal
ongeloofwaardig dat zo'n brandwacht gelijk-

waardig is met een nooduitgang. Het is
nochtans wettelIjk volledig In orde. Hel is
ook geen unieke oplossing. aangezien de
Leuvense schouwburg al twintig jaar met
brandwachten werkt. De eigenares moet
tweeduizend frank per man per uur beta-
len. Ze zljn aanwezig van tien uur 's avonds
tot ViJf uur 's ochtends. Nadien moeten de
organisatoren per extra half uur bijbetalen.
Tot volgende week maandag zal de Udo
enkel open zijn voor fuiven en dus In het
weekend niet dienst doen als dancing.

CITISTUDENT\PAC~~·~".
~~

STUDENT. GUN JEZELF DE BESTE ~T oN
EN VOEL JE. THUIS_.. OVERAL TERW LD.

Blikje

Het buurtkomttee De Keiberg is ver-
baasd over de oplossing en heeft vragen
over de brandwacht. Ze kunnen niet begrij-
pen dat twee brandweermannen zesben-
derd fuifgangers kunnen evakueren in ge-
val van nood. Verder volgen ze op de voet
hoe die nieuwe nooduitgang eruit zal zien.
Nu hebben ze reeds twee grote opmerkin-
gen, maar die willen ze nog niet vrijgeven.
Vermoedelijk zal het gaan over de trappen
en de bouwvergunning van de nieuwe uit-
gang. In Vla rem U, de Vlaamse milleuwer-
geving over onder meer fulfzalen, suat im-
mers eeer gedetailleerd beschreven aan wel-
ke voorwaarden zo'n trap moet voldoen.

De Keiberg wil allen.im alle wettelijke
middelen uitpurten om de fullzaal re doen
sluiten. Ze hebben k1acht Ingediend bij de
Raad van State over de mllleu- en bouw-
vergunning. Daarnaast hebben ze op eigen
Initiatief een akoestisch onderloek latep
uitvoeren dat de metingen door de Udo
tegenspreekt. Die metingen gaan perma-
neru door, waarbij de vastgestelde oven re-
dingen worden bertchr aan het parket.

Hel ziet er dus naar uil dat de Udo-
soap nog niet helemaal ten elnde is. De
nieuwe nooduitgang zal de zaal volledig in
overeenstemming brengen met de Vlaamse
milieuwetgeving. In ieder geval blijft het
stadsbestuur aJs één man achter de Udo
staan. Men k.arrimmers bij Tobback en zijn
entourage moeilijk terugkomen op een
genomen beslissing. verantwoord of niet -
vooral nter met al die medla-belangstcllîng.
Hel stadsbestuur beween dat de Udo 'het
bewijs Is van de werkbaarheid van Vlarem
U'. Het zal de eerste zaak zijn in Vlaanderen
die voldoet aan de nieuwe mtlleuwerge-
ving, een serieuze verstrenging ten opzichte
van de vroegere wetgeving. De andere fuif-
zalen hebben vorig jaar een overgangspe-
riode gekregen om zich aan te passen en
over een paar jaar zullen een aantal zalen
volledig In orde zijn. Het nieuwe horeca-
reglement van de stad dat binnenkon in

SPECIAAL VOOR IOU HEEFT CITIBANK DIT
ONWEERSTAANBAAR GRATIS AANBOD:

o Je eigen Citibank VISA-koort met een kredie~ning van 30.000 BF.*
o En met ie eilen OtiStudem Rekellin, ook je eigen crocC/rd.*

• Daarmee haal je cash af bij elke Bancor"lt3ctI Mister Cashautomut om de hoek.

• Maar ook in de ren I'C/nde wereld biJ de vele andere geldautomaten zoals
Muter-Card I Cim..15 (ca. 150.000 3utolTl,uische loketten in 6) landen).
Servir-ed (ca. -4.000 autOmaten In Spanje) en NYCE (USA).

o Een kredietopening van maar liefst 10.000 Sf (of meer mits bijkomende
voorwurden).*

o 2X intrest die je Iedere maand wordt uitgekeerd."

o Gepe~1seerd teIe~ met Cd'hone op het nummer:

01/616 SOSO

Gun je:telf de beste kaarten en... haal als de bliksem, Je eigen
CitiStudent Pack in je dichtstbijzijnde Cltib~k.agentschap:

CitiStudent Paek
CITIBANK

Bondgenotenlaan 46/48
)000 leuven

o Home Jl.onlc;n,met je PC vanuit je luie aeret
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voege zal treden, is een strikte toepassing
van die mtlleuwetgevtng en zal zware
Investeringen vragen van de horeca-zaken-

Paul Hennes. Leuvens stadsekretaris. IS
de mening toegedaan dat Iemand, die onder-
tussen al 35,5 miljoen geïnvesteerd heeft
om een zaal weueüjk perfekt In orde te
brengen, moeilijk teruSSCDOlell kan worden
door het stadsbestuur. Dal zou getuigen van
politieke lafheid. De overige argumenten '
van het stadsbestuur zijn al gekend. Waar
de jongeren ook uitgaan. de kans op over-
last zal altijd blijven. Het alternatief. een
Iulfzaal buiten de ring. zou vermoedelijk
aanZienlijk hogere verseersnstkc's - Jees
doden - met zich meebrengen. De be-
staande feestzaal van PhIlips, een van die
mogelIjkheden, komt waarschijnlijk niet
meer in aanmerking door de hoge aanpas-
slngskosien.

Urineren
Er kan zeker begrip opgebracht worden

voor de omwonenden van de dancing. Het
urineren, overgeven en vandalisme die
gepaard gaan met fuiven, zijn een niet te
ontkennen overlast. De vraag is echter of
men bereid is oplossingen te zoeken. Op dit
ogenblik wordt het stadsbestuur betrokken
bij een uit de hand gelopen buremwtst. Het
roept luidkeels dat het de wetgeving volgt
en dat het alle panljen prebeert tevreden te
stellen. Toch lijken In het Leuvense stad-
huis de beats van een lulfzaal Iuider te klln-
ken dan het protest van tientallen omwo-
nenden en studenten.

De tegenwoordig fel besproken op'
komst van de mondige burger uit zich niet
eueen met betrekking tot de Udo. Het
stadsbestuur wordt bijvoorbeeld ook gekon-
Ironteerd met de ontevredenheid van
Inwoners ever de wijzigjng van een aantal
straatnamen, die gewijzigd zijn omwille van
dubbel gebruik.

Politid met gevoeuge oren vangen
soms kritische geluiden op van 'gewone'
Leuvenaars en durven hun opvattingen te
bepleiten in de gemeenteraad. Maar vaak
worden :Lijafgewimpeld als lulkoek en
simpelweg het woord ontnomen door de
burgemeester. De kJool met de burger
wordt een krater. Dat het gevecht Lido-
geen Lido moeilijk gestaakt kan worden,
ligt voor de hand. Maar zou het al geen
goed begin zijn de Udo, hel buurtkcmnee,
de politie, het stadsbestuur, de studenten en
de universiteit rond de tafel te brengen?

Bart De st:hrijver
Pieter 'rraeseert
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Benoît Lachambre weer eventjes thuis

Het gedekonstrueerde
eansn"-Chonog,.ao.! Serwil La·

chambrr is tku wak in het
Stuczo~1 tegast alsgt'WOOlf

eventjes thuis. elf diJt mLer ~paiJld
met zijn produktie "I"he Wak,. Pait
Ma". De Calfadt!esis gun on~kntde
voor wie het "oW' en wee van Klapstuk
allan9" volgL Zijn avomlvuUende
kreatie. die vorig jaar in Ik KkJpstuk-
studio's ontstond en toen al in em
toonmoment gelkeltelijk aan het pu-
bliek werd voorgesteld. huft intussen
eert serieuze evolutie doorgeltUUlkt. Na
voorstellingen in Ikrlijn en New York
wordt nu ook in Leuven het uikinde-
lijkt: rrsultaat OP9~,.d.

Een belangrijk onderdeel van Klapstuk is de
~tudlowerkln8. Voor de vele jonge damers
en choreografen die middelen zoeken om
hun ding IC doen, betekent het een stimu-
lans. voor de danswereld zelf een mogelijk-
heid rot vernieuwing. In oktober 1995
kreeg aeocn Lachambre op deze manier de
kans om een volledige produktie op poten
te zeilen. De Klapstukorganisatie reageerde
entoesiast op de resultaten en besloot In
samenwerking mei Tanzwerkstan BerIIn en
Danswerkplaats Amsterdam de produktie
van Lachambre op te volgen en een inter-
nationale toernee in te richten.

Kreupel

Nochtans is Lachambre niet meteen
een jonge, onervaren snaak. Deze bezige bij
was danser In enkele grote Canadese gezel-
schappen en danst Intussen al enige tijd bij
Damaged Goods, het gezelschap van Meg
Stuart. Een aantal Leuvense studenten zui-
len hem bovendien kennen als leider van
de Kultuurraad-workshop 'Dans' van vorig
jaar. Als choreograaf is Lachambre al akuef
sinds de jaren aeverujg, maar hij werkte
daarbij nooit In een vaste struktuur. Tot nu
toe kreëerde hij bijgevolg steehts enkele
konere stukken. "rhe Water Fait Mal' is zijn
eerste volwaardige avondvoorstelling.

Heel bepalend voor hel levensverhaal
van Lachambre is hel ongeval dal hij enke-
Ie Jaren geleden meemaakte. Hel kreupele
heen dat hij eraan overhield. verhindert
hem niet om op een podium te staan en te
dansen. maar verleent een eigenheid aan
zijn bewegingstaal. Het princi~ van de
'dtsabled body'. het begrip dat bij stuart zo

centraal staat. krijgt In Zijn figuur een bijna
simsche invulling.

Wit
Een ander belangrijk gegeven In hel

leven van deze danser Is 'lijn veeltaligheid.
Spelen met versenmende talen is voor de
wereldburger l..achambre een dagelijkse be-
zigheid. Hel is dan ook niet verwonderlijk
dat in zijn produktles het element dekon-
suukue niet enkel op een lichamelijke,
maar ook op een talige manier tot uiting
komt. In "Ihe Water Fait Mal' komen meer
dan eens teatrele momenten voor die de
onmogelijkheld illustreren om een zinnige
taaluiting te produceren. Lachambre laat
het daar echter niet biJ. 'nptsch is de manier
waarop hij zulke momenten laat overvloei-
en in lichaamstaal. Gebaren spelen daarbij
een belangrijke' rol. De titel van het Sluk.
'The Water Fait Mal', wijst bovendlen In

diezelfde richting. Het Is een bijeenbrengen
van verschiUende ernoues, die In onze nor-
male ervaringswereld eigenlijk niet bij d-
kaar passen.

111e Water Fait Mal' is in zijn originele
vorm een produktie voor een trio. Dit ene-
tal bestond vorig Jaar Daast natuurlijk u-
chambre zelf. uit de Canadese danser go-
ben Meilleur en Uz.a Witte. De rol van Wlt-
Ie wordt nu gedanst door de eveneens Ca-
nadese Marie-Claude Peulln, die ook deel
uitmaakt van Damaged Goods en daar al in
'No ene IsWatching' meewerkte. Een veel
belangrijker ingreep in de cast Is echter de
uitbreidlng van het groepje met een vierde
man - u raadr het al. een Canadees-
Jacques Moisan. Deze aanpassing gebeurde
slechts enkele weken geleden, nedar Benoit
zelf door hernia geveld werd. Ik rol van
Lachambre werd bijgevolg ungespuet. zo-
wel Moisan als Lachambre dansen er stuk-
ken uil.

Spiegel

De kreatie van Lachambre ging op ze-
ven augustm in Berlijn In première. De re-
akues waren er nogal uiteenlopend. MHet
dansteater van de menselijke afgronden",

zoals het in een titel van een Duitse recen-
sie heette, was volgens de ene een perfekte
spiegel van de hedendaagse maatschappij,
maar volgens de andere een pijniging voor
de toeschouwer. Volgens de organisatoren
van Klapstuk heeft dit veelte maken met
de Duitse dans zelf; "In Duitsland is er niet
de tradltie die wij hier in België hebben.
WIJ zijn hier al een en ander gewoon. Wal
Lechambre doet, deed Fabre op zijn manier
al vijftien jaar geleden. Wal het Duitse pu-
bliek choqueert, lokt bij ons allang die re-
aktles niet meer uit. M

Waarbij de bedenking kan gemaakt
worden dat het gevaar hier in een andere
hoek kan schuilen. Want als dekonsrruktle
en vervreemding voor een groot deel van
het publiek dagelijkse kost geworden is,
wordt met argusogen gekeken en vol ver-
wachtl~8 verlangd naar een nieuwe en Iris-
se bentdering. die kan blijven boeten. Maar
bIJ een [nvenneve choreograaf als teeham-
bre Is de kans groot dat dlt alles slechts een
papiqen bedenking blijft.

xrtstren MlchleJs
BmDft Ltuhátr;brt danst 'Tht WQltr FQit MQ/'
op dDndudQ9, vnJ!u!Jm lutudQ9, 7, 8 en 9
nO~'"btr in dt Donsstudio Wit K}Qpstuk,
NQQ17ISntrQQt96. (KQQrtm 2oo/J00 [TQnk.)

1l.11.11-studenten steunen Schone Kleren Kampagne

Nudisten, kinderarbeid en ontwikkelingsamenwerking
eekledingindustrie in Ik dudl'

wereld staat bekend om haar
slechte arbeidsomstandigheden.

Door Ik steeds grotere konkurrentie-
strijd wordt zoveel mogelijk bespa4rd
op Ik IJrbridskost. De arlNidsters -
meer dan negentig procent van de ar-
beidskrlJChten zijn vrouwen - zijn
verplicht om tegen een hongerloon
soms meer dan zeventig uur per week
te werken in een onver7ig en ongezond
milieu. Steeds vaker komen kledingM

zaknt in opsprlUlk wegens de door
hen veroorzaakte uitbuiting. Om ~
wantoestanden aan te klagen hebben
de 1" ".l'-studenten beslist om dit
jaar mee te werken met de Schone
Kleren Kampilgne (SKK). Met deze
kompilgne Wl7 men de kledingindus·
trie onder druk te zetten en de klant
aanzetten tot bewust konsumeren,

Naar jaarlijkse gewoonte draait de 11.11,11-
kampagne In de week voor II november
op volle reeren. Er schort echter duidelijk
Iets met onze onnvlk.keUngsamenwerking.

8

Het Algemeen gestuur voor Ontwikkeling-
samenwerkIng (Abos) wordt onder vuur
genomen, wille olifanten - ~n Afrikailnse
uitdrukking voor zogenaamde mtslukte
ontwtkkellngsprcjekren - komen boven-
drijven en zelfs artsen Zonder erenzen
wordt in opspraak gebracht. Ondenussen
heelt men het Abos cmgedoopr lot Dos,
hebben anderen zich witgewassen en Is er
enkel nog de venrcuwenskrtsis bij hel grote
publiek die overeind blijft. Als nret-goever-
nemenrele crgantsane (NGO) Is het niet
makkelijk werken onder deze cmstandlg-
heden.

Vandaar de keuze van het Nationaal
Centrum voor Onlwlkkelingsamenwerking
(NCOS), de overkoepeling van de NGO's,
om dil jaar vooral te werken rond de proft-
lering van 11.11.11 ten opzichte van ande-
re a!ales. Precies dlt proberen ze te berel-
ken met de SKK.

De SKK is een Internationale kam-
pagne die gedragen wordt door maatschap-
pelijke organisaties uit Nederland, België
(ABVV, ACV, KAV,NCOS, Odam wereld-
winkels en andere). Frankrijk. Duitsland en
Groot-Brittannië, met als doel de verbeter-

Ing van de arbeidsomstandigheden in de
kledingindustrie. Van alle verkochte kleding
in België Is naar schatting vijfenzeventig
procent geïmponeerd. Het aantal werkplaat-
sen in de sektor Is in onze regio's de laatste
tien jaar mei meer dan de helft afgenomen.
Belgisch Umburg en de Kempen vormden
zo'n dertig jaar geleden nog het wingewest
van de Nederlandse kledingdistributeurs.
Arbeidskrachten waren er in overvloed en
de lenen lagen er een stuk lager dan elders
In het land. Door de opkomst van de grote
kledlngketens en de dalende verkoopslj(ers
is men echter steeds meer uitgeweken naar
de lageloonlanden.

Honger

Daaruit zijn dan de zogenaamde 'kop-
sraanbednjven' ontstaan. Dit zijn bedrijven
die enkel nog Instaan voor het ontwerp (de
kop) en de marketing (de staan). De wer-
kelljke produktie gebeurt door onderaan,
nemers in de derde wereld. De handenar-
beid bij ons beperkt zich tor het strikt nood-
zakelijke, zoals het aanbrengen van knopen
en van merkbandjes of het produceren van

bepaalde luxe-anikelen als lingerie. liierbij
doet men meestal een beroep op thuiswer-
kende vrouwen en op onderbetaalde Illega-
len zonder rechten.

Ondanks de huidige automatisering
blijft de kledlngtndusme een arbeidsinten-
sieve sektor. Om de arbeidskosten acveet
mogelijk te drukken gaat men op zoek [laar
goedkope arbeidskrachten. De grote kie-
dingketens zoals C&A, GIB·groep en H&M,
die uitgegroeid zijn tot multinationale on-
dernemingen, gaan vanuit hun machtsposl-
tie onderhandelen met onderaannemers In
de derde wereld en in het bijzonder In AzIë.
Deze onderaannemers doen op hun beurt
vaak een beroep op kleinere bedrijfjes of op
thuiswerksters. Op die manier komt men
terecht In een informele sektor, met alle so-
ciale konsekwennes vandien. Voor de ar-
betesters Ier plaatse is de keuze beperkt. Of
ze werken tegen een hongerloon of ze zit-
ren zonder inkomen. Vakbonden 'Zijn veelel
verboden, rustdagen bestaan nauwelijks,
werkdagen van minder dan tien uur vor-
men een Uitzondering en een mlmmum-
Inkomen blijft voor velen een ülusre. Om
uit deze positie te geraken wil de SKK de
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'To Die Por' van Gus van Sant

Nicole Kidman maakt het mooie weer
0"d~film 70 Die For' parodi-

eert naÏSS4!u.r Gus Van Sant Ik
hednuûJagse,"edia~, Zo

f!istt hij met deze film een pl4atsje op
in het rijtje va" filwu als 'Network',
'The Kina of Comedy', 'Being There'
en recenter 'Serial Mom' en 'Natural
Bo,.,. Killers', Alhoewel Van Sant sne-
dig en recht voor Ik raap zijn w:rhtuJl
vertelt, doet hij dat op Uil subtiele~
manier IÛJn bijvoorbeeld DUWT Stoffe.
tn plaats van je een oor af te rukken
om tot inûr;ht te komen. teistert Van
Sant je voetzool met ten donsveertje.
Wat de bedoeling hiervan is slingut
hij t\lenwel even hard in het gezicht
geslingerd als Slotje. We leven in de
manège van het mediasirkus en we
draaien allemaal lustig mee.

"You aren', reaUy anybody in Amertca if
you're not on IV.' De woorden komen uil
hel pruilmondje van Suz.anne Stone - rol
van een zowaar akterende Nicole Kidman.
Dek roodharige snol heeft het in haar
hoofd gehaald om beroemd te worden.
Niets kan haar tegenhouden. Ze zou er bij

wijze van spreken voor willen sterven. Ik-
ze hart- en breinloze meld uit Unie Hope,
New Hampshire, weet het un weervrouw te
schoppen bij het plilatse:lijk kabelsterion
WWEN. Eens ze binnengerukt is in het
mediawereldje komt ze op de proppen met
de meest ambitieuze prograrnmaptannen.
Moe van he! gezeur stemt haar werkgever
uiteindelijk In met een van haar voorstel-
len. een reportage over de leefwereld van
teenagers: -teens Speak Out". Drie reenagers
bieden nch aan en willen meewerken aan
haar projekt: Jimmy, RUS$elJen Lydla.

Houtsnede

De reportage heeft Iets van een grap-
pige versie van 'Kids'. guzanne weet deze
no future kids zo naar haar hand te zenen
dat ze alles zouden doen voor haar. Dat
komt mooi uil want suzanne voelt er niets
voor om een braaf huisvrouwtje te worden,
hetgeen haar man Larry MiHeuo - rol van
Malt Dillort - en diens familie als ideaal
voor ogen hebben. Zodra ze Zich tegenge-
werkt ziet, beraamt Suzanne een plan om
de obstakels die haar in de weg slaan op te
ruimen. Het obstakel Larrv wordt aan de

kant gezet met de hulp van de schoolkinde-
ren en een revolver. Daarna beginl het me-
dracarrousel te draaien.

De plot van "re Die For' Is losjes geba-
seerd op een waar gebeurd verhaal. Een le-
rares uil Malne wist een paar van haar leer-
lingen zover te krijgen om haar man Ie ver-
moorden. Aan deze gebeurtenis werd al
wel een tv-film gewijd, maar die !ljkt in de
verste vene niet op -tc Die For'. Het ver-
haal van Suzanne srcne wordt hier niet
rechuce rechtaan gebracht. vorce-overs.
Interviews, talkshow-scènes en stukken re-
pcnage onderbreken meermaals de hande-
lingen. Er wordt voortdurend gewisseld van
venelstandpum. Het is Suzanne zelf dIe de
leldraad aanbiedt. ze vertelt haar verhaal
aan een anonieme kamerablik. Famllle-
leden en kennissen die deelnemen aan een
talkshow of geïntervtewd worden, leveren
hier kommentaar op. Voor de rf"S"(wordt
het verhaal van Suzanne chronologisch in
bttld gebracht. Deze dinamische struktuur
vol oversprongen 15 echter geenszins ver-
warrend. Het biedt Yan Sant de mogelijk-
heid om een galerij van karakters uit Ie te-
kenen, En allen geven ze Zich genoeglijk
over aan de door de media gedikteerde

Film en video op maandag in het Stuc

Kunst met een speelg
eadie Bennin9 was zestien en ze

lag in eh knoop met zichzdf.
Tja, wat d« je tUln? Als je

Sadie &nn;no heet. is het antwoord
eenvo",diO: je stopt gewoon een "ïd
mei naar school gaan, sluit jezelf drie
wdun op in je eigen kamer, samen
met je televisie en je vuile was. Je be-
sint vervotqens je diepste ,ieleroerse-
ten - de vuile was van je ziel als het
wart! - op te duikelen en je le!Jt dat
vast met een Pixelvision Fisher Price
spulgoedkamera. Haar loten video's
bouwen voort op een eksperiment als
dit, Een ervan, 'Girl Power', is maan-
dagavond in het St",c Ie zien als voor-
film van Sally Potter's 'Orla;uw',

'Glrl Power' was nog niet beschjkbaar, maar
veto kon de hand leggen op de video 'It
wasn't love' van helZelfde jaar, om te zien

kledingindustrie het Eerlijk Handelshand-
vest (EHH) doen ondertekenen. Hiervoor
gaan zij samenwerken met verschillende
geëngageerde bewegingen en trachten ze
de publieke opinie wakker te schudden via
pamfletten en petities.

Het EHH is gebaseerd op de algemene
normen van de Intemanonate Arbeldscrga-
nrsane (lLO), waaraan arbeldsomstandtghe-
den zouden moeten voldoen. Hel etst leef-
hare lonen. vrijheld van organisatje en kol-
lektleve onderhandelingen, geen gedwon-
gen overwerk. geen diskriminatie, geen kin-
derarbeid maar venige en gezonde arbeids-
omstandigheden. Winkelketens die het
EHH ondertekenen en een onafhankelijke
kontrole toestaan zullen een keurmerk krij-
gen. waardoor mensen die etisch-bewust
willen kopen, zullen weten wan ze terecht
kunnen. 11.11.11 merkt met de SKK op dat
een eventuele verdubbeling van de lonen
in deze lageloonlanden slechts een beperkte
prijsstijging voor de klant zou betekenen,
omdat momenteel slechts vijf procent van
de door ons betaalde prijs naar de plaatse-
lijke werkneemster gut.

Thleny teeeen
lH 11.1 J .ll-stwdmtm "EU11Lnin de loop v.:I"nde
wttk tlkt~ von-m tltln de verschilltmk A/mtl ·s.
Mmsm die srtltl§ 1W!J WIIf m«r fnlQ11fl.Qtiewil-
Jm over tU SKK famnm tntchf blï //.1/.11-
snulenlm, VZtlmingmstrtltlt 116 ol kf~onisch op
het nummtT 19.JJ.l J.

hoe zij te werk gaat. Er Zit altijd wel een
narratieve liJn in haar video's. Haar centrale
tema Is 'identiteit': de vragen en de kontra-
dlkûes van een Zich ontwikkelende per-
soonlijkheid, het soms pijnlijke ontpoppen
tot volwassen vrouw, bemoeilijkt nug door
de ontdekking van lesbische gevoelens.
Toch heeft haar werk een uitgesproken eks-
perimenteel karakter doordat de vonn on-
konventioneel is. Ze gebruikt een collage
van technieken om haar verhaal te vertel-
len en haar emoties uit te drukken. De ka-
mera wordt gewoon in baar kamer gezet
als een SOOrtvan visueel dagboek. S.dil'!
Benning komt dan ook vaak zelf In haar
video's voor en Zit soms gewoon voor haar
kernera. Close-ups drukken de getormen-
teerdheld uit, de muziek is ekspresstever
dan woorden. Soms grijpt ze terug naar een
techniek uit de stomme film waar een tekst-
fragment - bij Bennlng zljn dit vaak dag.
boekzinnen - tussen twee scènes het ver-
loop van het verhaal moet duidelijk maken.

'Glrl Power' Is de rauwe kroniek van
haar persconlijk verzet tegen het gezag en
haar omgeving: legen de school, tegen haar
ouders. ~ vecht echter vooral tegen clichés.
Ze doorbreekt de Idee van de vrccwenjke
tiener als passief, braaf meisje en vervangt
het door radikale onafhankelijkheid, krach-
tig als de tonen van Biklni HilI. een mei-
dengroep uit washington DC.

Hermafrodiet

'Orlando' Is de verfilming van een ro-
man ViIInVu-ginia WooJr. Het is het verhaal
van een jonge adonis die van koningin Eli·
sabeth de onsrertebjkheld krijgt en zo In
onze tijd terechtkomt. Orlando maakt niet
alleen een reis door de tiJd. Op een ochtend
ontwaakt hij. tot zljn verbazend geringe
verbazing. als vrouw. De twee tema's sa-
men milken al snel dukleUjk dat de film
gaat over de identiteit - de verbindende
schakel met de voorfilm. Woolf en Polier
proberen uit te puren wat Iden'titelt Is door
de twee futoren die onze identiteit het
meest begrenzen. de sterfelijkheid van de
mens el"jen.ijds en het man of vrouw Zijn
anderziJds, te neutraliseren. Or!ando groeit
op tot een perfekt wezen. HIJ Is noch vrouw
noch man maar iets hogers. Hij transsen-
deert ook de tijd. Hij k1i11JllPIzich niet vast
aan hel verleden ol aan de toekomst. HIJ
leert dat de ultieme bevrijding erin bestaat

mera

spelregels: in de kamera kijken en je gevoe-
lens blootleggen. Net zoals Suz.anne staan
ze altemaal graag eens in de schijnwerpers.

•
"re Die Por' i'"1l~1 alleen een satire

millar ook een prachtige zwarte komedie.
van Sant lukt bijv(xnbeeld een glimlach uit
door ziJn personages kommentaar Ie laten
leveren die totaal misplaatst is. Zo zegt Ly-
dia over haar tijd met Suz.anne: ~IIwas the
must e"ating time of my life." De bijgaande
beelden laten echter zien hoe ze hel schoot-
hondje van Suunne uitlaat. Tegelijkenijd
liggen Suzanne en Jlmmy met elkaar tussen
de bedlakens te stoeien. De film zit vol van
dergelijke grappige vondsten. Ze Zijn grap-
pig maar ook meelijwekkend. Zwarte hu-
mor is nu eenmaal intrinsiek aan hel film-
tema. Televisie biedt geenszins een klJk op
de ware zieleroerseten. zoals Suzanne "noch-
lans meent. Integendeel. Televisie verdraait
en vereenvoudigt de feiten ten voordele
van simplistische en kortstondige faam,

Ban Mollé

Naïef

In het begin Ziet het er naar uit dat
suzanne gord op weg Is om haar ambities
waar te maken. Ze lijkt iedereen te slim af
te zijn. Maar als toeschouwer heb je al
gauw door dat hier een naïef kind gepor-
tretteerd wordt. Meer dan eens wordt dui-
delijk gemaakt dillt Suzanne maar een be-
perkte kijk op de wereld heeft. In dialogen
komt dit eksplldet naar voren. Maar op hel
punt in de film waar Larry het over kinde-
ren krijgen heeft, vernauwt het Itlmbeeld
Zich zodat enkel Larry's hoofd In een nau-
we sirkei te zien is. Deze tunnelbltk duldt
op de loop yan de revolver waannee Su-
zanne hem:""'an kant wil maken, maar ook
op haar eigen korttichtigheld en beperkt-
heid.

~
Zwart ....

cultureel
centrum

de zekerheden op te geven en zich over te
geven aan het nu.

Benny Debruyne
'Girl~'Vlln Sodit&',"in9en 'Orlando'
von Slzlly Potter zijn ft btkij1«n in htl Stuc op 'To Dit For' van ûus \lQn Sant, 18 ~mber~
motlndo§ 4 /W1ImlMr om 21.JO u. 11.JO u in h~t Stuc, lOOI/jO frank. ~ 'ot

Leuven

Het rijke universum van
deJoodse muziek

•

\

o nte Jaorgan9 2J Kr. 7 dil. 4 ntwember 1996

Cultureel Centrum Leuven is van alle markten thuis. Na de
geslaagde optredens van de Malinees Toumani Oiabaté en
de Belgische folkmeester Jean-Pierre Van Hees ruimt het
Centrum het podium voor de Joodse muziek van Peter

Halpern. Peter Halpern brengt een staalkaart van de Joodse
muziek. Bekende Jiddische liederen worden afgewisseld met
liturgische gezangen en volkse 'Iadino' melodieën. Jan Roelof
Wolthuis begeleidt op piano. Een niet te missen concert voor

de fijnproevers onder de wereldmuziekfans.

Kapel Romaanse Poort, Brusselsestraat 63
Zondag 17 november 1996 om 11:00 u

Toegangsprijs: 200/180 frank
Reservatie: 016/222 113
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Striptekenaar Marvano over zijn nieuwe reeks 'Dallas Barr'

eeuwige oorlog', ligt een jaar ol zeven. Ik
was toen helemaal nog niet van plan om
striptekenaar Ie worden. Dal is d~n1ijk
allemaal heel erg onberedeneerd gebeurd.
Op een gegeven moment was Ik miJn job
beu. Ik heb op een maandagochtend mijn
ontslagbrief geschreven en daar zal ik dan.
Ik had eigenlijk geen idee over hoc het ver-
der moest. En toen dacht ik: 'Waarom zou
ik het niet proberen?' Ik had daarvoor al
wat met 'De eeuwige oorlog' zluen prutsen.
dus ben ik maar serieus begonnen met dat
verhaal. Ik heb wat proefplaten getekend
en ik ben naar hel sclence-fiülonkongI"eS in
Brlghton gegaan, om ze aan Haldeman te
laten zien. Dan heb ik die platen opgesur-
urd naar uitgevers en Dupuls hapte toe.

Terugfluiten

dk had wel geluk dat Dupuis toen net
aan zijn kollektie Vrije vluchr begon, Ik zal
niet zeggen dat alles toen welkom was.
wam ze waren al erg kjeskeurlg, maar ik
kwam zeker op een goed moment. Ik hcb
nog geen minuut spIjt gehad dat Ik bij Du-
puis terechtgekomen ben .•

wat er aan de andere kant ts.' 'Ja maar',
zegt Dallas. 'wat als er niks is?' 'Dal zie Ik
dan wel: Zo krijg je een heel ander soon
verhalen, waar wat filosofie bij komt kijken.
Dat is het plezierige aan dit soon soence-
ücëon: je kunt een serieus vraagje stenen.
een serieus probleempje laten zien .•
Veto: J~h~bt in 1990 'R~d Kn.iJht', un. aan.~-
past~ vusir van 'Ot ROIh Ridd~'. grtrkntd.
Maar daar is maar Hn album VlJn flq'ub/ictrrd.
Marvano: ..We wilden mei 'De Rode Rid-
der' doen wal ze In Amerika al jaren met
'Barman' doen: de gewone versie voor kin-
deren naast een versie voor een volwassen
publiek. Standaard Uitgeverij zag dat wel
zitten, als we de reeks ouk zouden baseren
op oude verhalen van vandersteen. We
hadden wat verhalen gekozen en daar een
nieuwe rode dra ..d door getrokken: we had-
den de Rode Ridder een verleden gegeven.

Recensies
_Ma ar dan begon Karel ëtddelcc (uh-

naar van. 'De Rode Riddn', n.lldr) lezersbrieven
naar stripbladen te sturen waarin hij nlet
meer op de bal, maar echt op de man speel,

IK SEN B.A.NG QA.T
DAT "W::Ve:NDEN l.UVe:"
NOG-AL Rs:.L..ATIr=.F IS
iN Ivl~N GEYAL--,
GE.Ne.RAAL... .

Veto: Htt sevaar mrt vul scimct-fittion is dat
dt trc:hnitk ttn ft grolt rol krijst. Dit onrwilli-
linslirjr bijvoorbttld in d~ rules 'Aquablur',
vind ik,
Marvano; _Jaja (Jlimladrtnd), Oliv1er
(Vatinr, Itkmaar van 'Aquablut', nvdr) stuurt
mij altijd zeer trots zijn nieuwe albums op,
En ik stuur de mijne ook naar hem, Tm-
niek kan ervoor zorgen dat de strips te ge-
spedallseerd worden. En we moeten daar
niet onnozel over doen: het gaat er uitein-
delijk om om een zo groot mogelijk publiek
te bereiken. Mij stoort die gespedallseerde
sciencc-fiction niet, maar Ik probeer een
groter publiek Ie bereiken.

Verleden

..Ik breng graag psychologie In miJn
strips. Ik heb daarstraks over de technische
kant van 'Dalles Barr" verteld, maar er zit-
ten ook wat euscne onderwerpen aan vast.
In het tweede album, waaraan Ik nu bezig
ben, komt Dallas de grote llefde van zijn
leven opnieuw tegen. HIJ dacht dat ze dood
was. maar dat blijkt niet zo te zijn. Dat
meisje is gelovig. Dallas Is een hedontsr van
hier tot ginde-r. Het meisje- zegt Ijskoud: 'Ik
heb honderd jaar bijgekocht en dat is ge-
noeg. Ik heb het hier gezien. Ik wil wete-n

de. Ik ken hem niet, dus Ik weel ook nic!
wa! hem toen bezielde. Ik vond dat het de
taak van de ultgever was om hem wat te-
rug te Ilunen, maar dat he-eft die niet ge-
daan. Staodaard dm ook absoluut geen
moeite op de Franse markt. terwijl 'Red

"Dallas is een hedonisl van hier lol ginder"
Knight' wel iets was dat daar goed gedraaid
zou hebben. En dan heb Ik de rekenlng ge-
m..akt: bij Dupuis ligt mijn verkoop gevoe-
lig hoger. Ik moet er ook van proberen te
leven. Het is spijtig dat dat projekt op zulke
domme dingen afgeknapt Is, Ze hebben er
onlangs bij Standaard wel nog even aan ge-
dacht om de reeks voorr te zetten met een
andere tekenaar, maar dal Is niet gelukt .•
Veto: Voor 'DtttuWZ~ (1OrlOS'hLb je nos tm
sm'p ~mllakl ftltt Bob Van urrhown, 'Scli-
teir', Ktndrjc.BDb uit sdtnct-jiaicmniddrns?
Marvano: ~n hel begin van de jaren tach-
tig had je not een sdence-fïcucnscêne In
Vlaanderen. Om de twee jaar was er een
kongres in:,Genl. Bob en ik draalden allebei
wat in die scène mee. Maar wij hadden
toen allebei nog mjlar weinlg spe.ktakulalrs
gepresteere. Bob hft~trouwens de roman
'De eeuwige oorlog' vertaald. Het Is pas
achteraf dat hij als schrijver is doorgebro-
ken. Nu is Bob een BBV, een bijna beke-nde
Vlaming. Hij heeft het senario gescbreven
voor 'Solitair', dat pas gepubliceerd is toen
'De eeuwige oorlog' al uit was .•

Spook

Veto: Wrrkje I~, mn of umdtT smarist?
Maala dat l't-ts Mitvoor je?
Marvano: .Dat hangt ervan af. Mei Ro-
natd Grosseyen Marccl Rouffa voor de
Sulluer-verslrlpplngen was de samenwerk-
Ing heel plezjerig, omdat ik vond dat we el-
kaar op ideeën brachte-n. De man mei wie
ik 'Röurke' begonnen ben, Annestay, was
een ramp. Ik kon met dil" persoon heel
goed opschieten, maar het was geen goede
senarrst condat was dus een dood spoor. Hel
voordeel van een goede senanst is d ..t Je-
een klankbord hebt. het voordeel van al-
leen werken Is dat je je zin kunt doen. Als
het kan lie-ver mêt, 'Dallas Barr" kan Ik niet
alleen. Dan is een sen ..rist prima .•
Veto: Dm ~ ~/iS voor kritiek?
Marvano: -op een moment dat wc bt7Ig
waren mei de sctnzer-reeks. was er een
meeting van alle- auteurs uit de Vrije-Vlucht-
reeks In Parijs. Jean Van Hamme, de sena-
nst van 'XIU', "rhorgal' en 'Largo Winch',
was daar ook. Ik ken dle man verder niet,
hij hoeft ntet vriendelijk voor mij te Zijn.
Maar hij Is toen naar me toege-komen om
Ie zeggen dat wat Marcel Rouft .. en ik met
die 'Röurke-verstrîpping hadden uitge-
spookt, het beste was van al die Sulltzer-
verstrtppmgen en dal 'Rcurke' 'ook op zich.
erg knap was. Daar hecht ik belang aan,
maar de meerderheid van de smprecenstes
ziJn ongelooflIJk slecht. Dikwijls willen de
recensenten alleen zichzelf Interessant ma-
ken ...

Or zijn zo van die stripaukurs
van wie je nin vermoedt ditt
ze &'g zijn, omdat ze duûhlijk

internationale strips maken en U7I

ietwat eksotisch pseudoniem hebben
gekozen. Naast Ferry en Griffo is er
bijvoorbeeld Marvano (Mark Van
OppenJ. Het grote publiek kent hem
vooral van zijn eksplokn in de Vrije
Vlucht-reeks van Oupuis: 'De zeven
dwergm', over de bemanning van een
bommenwerper in WO II. en vooral
het science-fictionverhaal 'De eeuwige
oorlog',

•

Dit laa tste epos was gebaseerd op een ro-
man van Joe: Heldeman. 'The serever War'.
Haldeman schreef het boek ove-r een onzin-
nige toekomstlge cortog onder andere om
zijn eigen ervaring in de Vietnamoorlog als
pijnlijk tijdloos dokume-nt te bewaren. Mar-
vano maakte verder ook 'Red Knlght', e-en
vetwassen versie van 'De Rode Ridder', en
vter strips naar boeken van pulpkoning
Paul-Loup Sulitzer, 'Rourke". Samen met
dezelfde Heldeman van 'Cc ee-uwige oorlog'
maakt Marvano nu een nieuwe stripreeks
die -nanas Barr' heel. Het eerste album ver-
scheen vorige maand en de auteur verwacht
er vrij veel van.
Veto: 'Dallas Ba"' 'WOrdtdt ttrStt 'onnndigt'
'ttkl van MQfVQno. Waarom zo'n rules?
Marvano: ..Omdat hel er stllletjes liJd voor
begon te worden, denk ik. Ik heb me nooit
veel vragen gesteld bij wat Ik doe, Het Is
zo'n beetje uit de lucht komen vallen. De
stripreeks 'Dalles Barr' Is volkomen nieuw.
Maar het personage en de baslspiol komen
uit een roman van soence-ncuonaureur
Joe Heldemen. 'BuylnR TIme', Ik had die
roman vroeger al wel gelezen, maar twee of
drie jaar geleden he-b Ik hem eens herlezen,
en ik vond dal bir.sis\d~ gcwoon pr;r.chtig.
Het begint In 2075. Je kunt In die tijd om
de uen Jaar je Uchaam laten verjongen.
Maar je moer daarvoor we-IJe hele rijkdom.
met een minimum van een miljoen pond.
alstaan. Je moet dus om de tien jaar leun-
lijk joesen tussen je- geld en je leven. Ik
vond dat een mooi Idee, want eindelijk was
er eens een geldig eksjeeus om een Strip-
held jong te laten bujven. Samen mei Joe
Haldeman ben Ik beginnen brainstormen
over de roman, maar uiteindelijk bleek dat
we daarmee vastliepen. We hebben da n al-
leen het hoofdpersonage en het basisidee
behouden en voor de rest een heet nieuwe
wereld gekreëerd .•

Gt'rt M~ers

'Dellas BIl"' dttl J, 'Dodrmanshand' is Mit9t9t-
vrn bij Dupuis m Jam 180 frank.

Kieskeurig

veto: Jot Haldtman is tm ~vindSF-alltnlT.
Maala hij nll sp«{aal\lClOr 'DillltU Barr' srna-
rio's?
Marv;mo: «Het senarre wordt eigenlijk
door niemand gemaakt. HIJ leven verhalen,
kompleet met dialoog. Ik ze-t die- verhalen
dan om in beeld. Ik verander wat aan de
dialogen. Op afgesproken tijdstIppen hou-
den wij transatlantische fax-meetings, en w
groeit de strip langzaam,.

_Halde-man doet dat wel eens graag,
verhalen schrijven voor Strips, MIjn ver-
stripping van zijn roman 'De eeuwige oor-
log' heb Ik helemaat ZC'Ugedaan. Daar was
hij heel tevreden over, Ondenussen zijn wc
redelijk goeie vrienden ge-worden. 'Dalles
Barr' Is dus ook uh een vriendschapsband
gegroeid. Zo gaat dat. Soms kJlkt het en
soms kllkt het niet. Behalve met Ronald
Grossey, voor 'Red Knlght', ging dfe samen-
werking nog noott zo lIemakkelljk .•
Veto: AI van ft untr strip btn jt brog mtt
sd~na-fir:tion. Vanwaar dit inttrtS#?
Marvano: «Ik heb dat genre altijd graag
gelezen. Ik ben ook in een soence-ücucn-
blad, Orbll, begtenen lekene-n en daarna
ben ik voor uitgeverijen beginnen ütusue-
ren. Zo begint dat te rollen. russen die eer-
ste gepubliceerde- strip en de tweede, 'DC',-
8



Horizontaal - I Europeaan 4 Bloem
waaruil zich later een vrucht ontwikkelt
9 Prehistorische olifant 15 Gerecht van ge-
pelde gerst 19 Meisjesnaam 20 Voorzetsel
21 Niet druk of luidruchtig 23 Ongeschon-
den 24 Loofboom 26 Plaats in Frankrijk
27 Lengtemaat 28 Groente JO Meisjesnaam
31 vervoermlddel II Slede 34 Woning
36 Voorzetsel 31 Hulpmiddel bij het teke-
nen 38 oost-vtaamse gemeente 41 Afri-
kaanse staat 44 zwarte en kleverige stof
46 Massa deren 48 Meisjesnaam 49 Griek-
S!:! letter 51 Bijbel~ man 51 Zwemvogel
55 Vordlngsmlddel 56 Uefdesgod 58 Japans
bordspel 60 Klap 61 Pers. vnw. 62 Europese
hoofdstad 64 Voedingsmiddel 65 Jongens-
naam 66 Binnenwater 68 Struisvogel
70 Drank 72 Getal 73 Europese rivier
74 AfdeUng In dagblad of lIJdschrift
" Griekse letter 76 Spil 78 Wapen 81 Ne-
derlandse stad 83 Afstammeling 85 Zijrivier
van de Donau 88 Slede 90 Paar sz etoewet
93 Beun 95 Muzieknoot 96 Plaats in
Frankrijk 97 Op die wijze. 98 Slim, gehaaid
100 Binnenste van een been of stengel
102 Dierlijk produkt 104 Voldoende ge-
kookt 106 Melkklier 108 Jongensnaam
110 Enigermate 112 Bulten zichzelf
114 Vlaag van eigenzinnigheid 115 Zoog.
dier 117 Magisch schriftteken 119 Rex Im-
perator 120 B~euterd 122 Voegwoord
123 Wild zwijn 125 Lengtemaat 126 BUnde
grotsalamander 128 vcoraeeelïzs tnsekt
131 Beschutte ankerplaats 133 Reeds
134 Zwan zoogdier 135 Opgelegd werkje
136 Stel van drie bijeenhorende zaken
137 AfrikOlanse staat J38ltallaanse stad
Vertikaal - L Deel van een geweer
2 Nachtvogel 3 Dwarsmast 4 Pralende vogel
:; Zoogdier 6 Uitstalkast 7 Heilige 8 Lengte-

maat 10 Zilver 11 Deel van de spijsvenering
12 Afrikaanse staat 13 Voegwoord 14 Kon

ogenblik 16 Doodmoe 17 Muziek uit de
Atlas 18 Afrikaanse staat 20 Speelgoed
22 Bevel 2:) Vocht 28 Mannelijk dier
29 Aziatische Staat 31 Europees schiereiland
32 Groot ongeluk 34 Eerlijk. spernet
35 Vierkante vloersteen 37 Muzieknoot
39 Spil .w Loofboom 42 Voorzetsel 43 Mu-
zieknoot 45 Bazige vrouw 47 Voedingsmid-
del 48 Kleur su Erg gesteld op 52 Propje
waardoor een weefsel wordt ontsierd
54 Griekse letter 57 BijZOnder aantrekkelijk
59 gergketen 61 Bijenhouder 63 Overtref-
fende trap van weinig 65 Onaangenaam

~4d6!! _I)ÎtgeRuill.Q.(ilnk ea Nuttig
69 Griezelig 71 Plaagr jen 77 Dwaas
79 Oost-vlaamse gemeente 80 Oudste won
van Noach 82 Uitstapje 84 Verhaal van zeer

• I(ruiswoord
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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twijfelachtige waarheid 85 Europeaan
86 Hemelsblauwe kleur 87 Grote mensaap
89 Muzieknoot 91 Belgische rivier 93 Een
beetje 94 Grafheuvel 96 Pootloze larv'è
97 Pers. vnw. 99 Getijde 101 Muzieknoot
102 Muzieknoot 103 Deel van een zetlschlp
105 Meisjesnaam 107 Pers. vnw. 109 VOÇIr-
deel 111 Belangrfjke uitvinding 113 HArde
pees 114 Negen van troef 116 Groente I~
Keurig 121 Voorzetsel 124 Ondergang ~.
125 cnekse godin van de dageraad 127 Fa-
mlUelid 129 Muzieknoot l)0 Muzi('knoot
131 Muzieknoot 132 Kluitenbreker
134 Muzieknoot

Door Filip De Keukel_rc

Horizontaal - I Verzameling der troepen
- Deel van een literair werk 2 Chinese
afstandsmaat - Toog waaraan het publiek
geholpen wordt J Beschermheilige van de
Juristen - Vaandel 4 Niet een enkel per-
soon - Zangnoot 5 :)orlogsgod - Al
6 Fluoressentiebuis - Verbinding 7 Slede
- Vogel 8 Geestelijke - Brandgang
9 Kleur - ZoogdieT 10 Plaats In Brabant-
zoogdier.
Venlkaal - I Vrouwelijk dier - Brazlli·
aanse dans 2 Door bemiddeling van - toe-
stand van bedwelming 3 Onbeschaamde
vent - Muurholte 4 Voedingsmiddel-
Mengsel 5 Koerlid - Aanwijzend voor-
naamwoord 6 Kerkelijke straf - Uchaams-
deel 7 Verniel:r:uchlig persoon - Deel van
de bijbel 8 Bijbelse man - Onlangs 9 Hoe-
veelheid papier - Mannelijk dier 10 Reeks
- Zonderling.

Door FlIJp De xeukeleere

",WCltnu mijzelf QClngClClt:jlr. ben Clctrice. 'k spee' sinds mensenheLli'enis
toneel op toneefjo. cr is i'cen ~rClUWdIe Ik nlel ben i'ewccsu
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& berichten
Voor de tweede keer organiseert de
Kultuurkommissie van de XU Leuven een
Kultuurdag met een aanbod aan work-
shops, waarvan het resuuaar op 4 december
gebracht zal worden. Een aantal workshops
zijn volul. maar sommige kunnen nog een
duwtje in de rug gebruiken. Er Is nog volop
plaats voor de volgende aktIviteiten:

- 'Jurken en broekventen', lezing
door de performance-kunstenaars Allart
Lakke en onnc SchIlstra, op donderdag 28
november om 14.00 u in hel stuc. 1SO
frank. Stuckaan verplicht. Inschrijven op
het Stuc, org. Kulluurraad.

- 'Het fenomeen strip', een workshop
mer Pascal Lefèvre. aller de historische
cntwtkkeltng van de strip en een bespre-

r- klng van aktuele volwassenensrrtps. Er Is
geen voorkennis vereist, en de sessies
vinden plaats op 5, 12. 19 en 26 november
om 20.00 u in MSI 00.28. Deelname kost
1.)00 frank, srrtps inbegrepen. Info en
inschrijvingen op de dienst
Kuhuurkoördinaue, Iel. 32.41.40.

- Voor alle kiekjesnemers met ambitie
is er de fOlowedstriJd 'Student In close-up'.
Als Je voor 15 november drie [010'5 Indient
rond het tema 'Leuvens studentenleven',
maak je kans om een computer ol foto-
roestet re winnen. Op 4 december wordt
hiermee een Iotorenroonsrelltng in de
centrale biblioteek samengesteld. Meer info
bij tsabeüe Van Geet op de dienst Studie-
advies, Naamsestraat 63, td. 32.43.05.

- Een nieuwe workshop Is 'Close
Hannony', onder leiding van Carl Van
Eyndhoven. Zin om te zingen op nivo (vlot
noten lezen Is een vereiste)? Inschrijven
kan vanaf 4 november. van 18.00 u tot
20.00 u op td. 23.72.74. Deelname kost
750 frank.

I

I

t
EuropakrIng Leuven organbeen eert poli.

tl('k debat; 'Ultlng the Veil, de vrouw, poli-
tlek en macht', met Miet Smet (CVP),
Alexandra celen [vlaams Blok), Vera Dua
(Agalev), Annemje Vande Casreële (VU) en
Anne Van tancker (SP). Hel geheel wordt
gemodereerd door Pascal De Boosere en
vindt plaats op woensdag 6 november om
20.00 u In de grote aula van hel Maria
ThereslacollegC'.

imn8SiY iMemïilon.i
Amnesty wil alle kreeueve artistiekelingen
en alle artistieke kreatievelingen uitnodigen
hun duit in het zakje te doen op het vrij
podium rond mensenreemen tijdens de
Al-vlerdaagsë van 9 tot 13 december.
Schilders. muzikanten, dichters en andere
kunstzinnige Individuen kunnen voor meer
informatie terecht bij Ann Cesrel. Maria
'rberestastraar 18 of bij Klm De Witte,
'rtensesrraar 115.

ceeccnu geëngageerde studenten die bereid
zijn lid te worden van de Raad van Bestuur.
Kandidatuur binnenbrengen op het kantoor
van VVS, Kerstmannekensstraat 5, 1000
Brussel. tel. 02151 J .78.06. Leuvense
studenten brengen best hun kandidatuur
ook binnen op Kringraad (loko),
's Meiersstraat 5.

wBBÎiÎa" mluwen
Dit najaar organiseert de preventiedienst
van de stad Leuven een kursus rond weer-
baarheid, zelfbescherming en velllgheki
voor vrouwelijke studenten Doven achmen
jaar. Het aksent van de zesdellge kursus ligt
enerzijds op preverure van seksueel geweld
(aanranding. verkrachting. ongewenste
Intimiteiten) door bekende en onbekende
agressors en anderzijds op preventie van
geweld dat zich vooral op straat en open-
bare plaatsen kan voordoen. Er wordt.

& zoelcertjes
" Als Leuven tweetalig was gebleven. dan zou
mljn Frans ook wel beter zijn. Aan de Veto
(Paul cocssensj kliek.
" Bruine kiekens zijn nog altijd verkrijgbaar in
de Mana-Therrsiamaat.
"2in om aan de muren te hangen? los
auenos vzw heeft prachtige muren beschik-
baar als eksposltlerulmte voor onontdekt
kreatief talent. Meer inlo: los Buenos V1;W.

Parkstraar 14. tel. 22.03.53. Vragen naar Mlek.
.J Leve de konlngskw~liC'!
" Leve de repressïet
" Als Leuven tweetallg was gebleven, dan zou
mijn Nedl'rlands ook wat minder goed zIJn.
Van de (vrij beperkte) Waalse Veto kliek.
"Op woensdag 13 november om 20.00 u
biedt SB-produoiom u aan: lezing van Marcus
Orallus en daarna debat over Serglus Bearus,
Romeins juriSt en staalkundige ui! de eerste
eeuw, vooral bekend om zijn markante
formuleringen met betrekking tot de quses-
uones perpetuac, geïllustreerd mrt l'en aamal
rekenende voorbeelden tender meer zijn
houding tav pederasuej.
"16·11-96 nallonale betoging Rogierplaal.!i
voor de legalisatie van kannabis.
"Taalvrijheid. vervlaamsing en het verzet van
de taalchaoten.
"Leve abortus I Leve r.igz.agpolitiekl Leve
tsjiptsjipiel
" Leve taakhacst Leve gaga! Leve revot Leve
Ptnokktot
" Ton petn cul ou Ie mlen?
" WIJ, en anderen. bieden onze
veroruschutdlglngen aan aan Ann.
" Als je dit nu nog op Scorplo brengt is '10k.
" ueve jonge zwarte katj~ te verkrijgen tor
eind deze week. gratis en voor niksJ Opgeleid
tot kot kat. Brusselsestr, 226. tel. 29.03.33.
-4 Aan die mooie jongC'ns van Ie kan pol en
sec die de hele MTC en MI volschrijven:

r,
I

r

,
,
~
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donderdagavond is het bij mij op kot mtster-
verkiezing. Alleen welkom In boxershort.
Jullie creeqe.
.,J ceeocne een medeschacht die nie zo kan
janken. zingen bedoel ik. als die van mij.
Dankwoord aan mijn ëcopmeeners. voor de
inwijdin8 in het waarschijnlijk superbe
studentenleven van Klio.
"Hoe maak ik de west-vteamse politicus
sreve R. duidC'lijk wat ik voor hem vod? Ern
niet-kulakster.
" Gezocht: p;lSSilgiersvoor trajekt Lommel-
Leuven elke zondagavond, uur af te spreken.
Ben äreecr, Bayostr. 50, td. 20.61.08 (na
20.00 u) of op 021206.03.0g (werkuren).
"Halfnaakte klaMlca (Ie kan) met erouscne
naam zwerft '5 avonds laat door gangen Sedes
Parkstr. met belofte grappige foto's van
gvenepoe! mee te zullen brengen.
" Kondoomkampag.ne zoekt nieuw gezicht:
overrijpe Ie kanner OG zonder diploma of
andere visueel waarneembare SOA·s. niet
gespeend. van domme boetedes. graatmager
[Kate Moss·tipe, wel een Ietsiepietsie
mannelijker).
"Valerie, knap visje zoekt reuzenhaai om
zoete watertjes Ie doorzwemmen.
" Zelfhulpgroep in oprichting voor mensen
(m/v) die op één of andere traumatische
manier In komaki zijn gekomen met Serge B.
5<'rge B. gelleve zeil niet te komen.
.J ceaoctn. middeleeuws handschrift
ontvreemd uit de Blbliotheca NoVÎ cesrent
met als Inhoud: Sergll Beati libri XV de duld
amore In Infantes subterraneos praebende.
sfve pro Marco cevense. quem consier proeu-
rarerem tuese Galliae CunnUingualis anno
LXIX post Chrisrum narum.
" X eist dat het polnlekantoor op de kampus
van Heverlee voor 8 november weg moel.
Indien aan deze vreedzame eis geen gehoor

mede aan de hand van ervaringen van de
deelneemsters. een rnvemartseue en snu-
ering gemaakt van mogelijke problemen
waar vooral vrouwen mee te maken kriJ.
gen. Tevens wordt kort aandacht besteed
aan de teoreusche achtergronden. Informa-
tie rond daden, slachtoffers, tijdstip, plaats
en omstandigheden. Hieraan worden tips
en richtlijnen gekoppe:ld om zware vormen
van geweld tijdig in te schatten en om
eskalatfe van aggressle te voorkomen. Bij-
zondere aandachr gaat uit naar coservaue.
Intuïtie, zelfvertrouwen of kwaad worden.
Ten slotte maken de deelneemsters kennis
met fysieke zelfverdedigtngstechnleken.

De kursus vindt plaats In de grote zaal
van het Hoger Instituut voor Readaptatle-
wetenschappen, Van Monssuaat 2, op zes
achtereenvolgende donderdagavonden
vanaf 7 november. Deelname bedraagt 600
frank. voorafgaandelljke inschrijving is
vereist en kan telefonisch of schriftelijk bij
de prevenuedlenst. veerle Hcubrechts.
waversebaan 66, tel. 21.19.97.

Xringraad Is het deel van de Leuvense
Overkoepelende Krlngorganisaue dat
onderwijs en krtngkoördlnatle onder 2iJn
bevoegdheid heeft. Kringraad vertegenwo-
ordigt de Leuvense universiteitstudenten in
een aantal universitaire en andere organen.
Voor die vertegenwoordiging zoekt
Kringraad nog een aantal geëngageerde
studenten, die op vrijdag 8 november
verkozen zullen worden:

- nog één venegenwoordjger voor de
Vereniging van Vlaamse Studenten

• nog ëéo kandidaat voor de funktie
van tmematlonaal vertegenwcordlger, die
Kringraad moet vertegenwoordigen op de
Raad voor Internationale geteûes van de
KV Leuven en in het Erasmus Student
Netwerk en Mosatc, twee guropese studen-
tenkoepels

- nog één vertegenwoordiger uh de
groep biomedische weienschappen voor
Akademische Raad, het hoogste beleids-
orgaan van de universneu

• nog twee vertegenwoordigers voor de

wordt gegeven, zal het sludemenbevrljdings-
leger van X dl' politie verdrijven en dit met
alle mogelijke middelen.
cezoctu: Romenaar (sic) mrt grote mond.
haar vol eieren. veel Ie grote oren, geketend.
Slaaf van 19 jaar. Prijs uitgeloofd .
.J Manljn. profîciat met de eerste verjaardag
van mijn sprookjt:lil Maar wanneer krijg Ik ze
nu terug? Ellen, Blijde Inkomst 112.
Nooit gedacht dal een week onthouding zo
zwaar kon zijn.
..J Amal. hij is op zIjn teen getrapt.
" Tu me cherches?
" Onthouding Lren?
" Hoe word ik een Serge? Drie week tip I;
Ken uw hoogtes en denk nlet aan uw laagtes.
Volgende week tip 2: de fisionomische aspek-
ten,
"Geen misbruik van mijn naam. hé lieverdjes.
Leve het M&M Syndikaat ~n de Sovjet van
Sein Ojiel. de ware S.
"·Wlj maakten soms dagen van vijftig uur en
meer, - aldus Methusalem.
" Een Oalhwlnnie met ol zonder h? •
-aouocks. zolang hij maar droog is.' sprak een
wentelend standbeeld.

onderwijsraad, adviesorgaan van
Akademische Raad In onderwljSilan~legron.
heden: één uit de groep biomedische en
één uit de eksakte wetenschappen

• drie vertegenwoordigers voor de
sektie aggregatie van het Akademisch
vormlngsfnstituur voor Leraren, het beleid-
sergaan van de lerarenopletdlng: één uit de
groep ekseste wetenschappen. één uit de
groep humane werenschappen en één uit
de groep biomedische wetenschappen.

Voor al deze funkties moelen
kandidaten hun motivatie en cv
binnenbrengen op het kamoor van
KrIngraad voor woensdag 6 november om
18.00 u. De kandidaten worden verwacht
op de vergadering van vrijdag 8 november
om 19.00 u in MTC 00.16. Je kan inlichtin-
gen krljgenj,p het kantoor van Kringraad.
'S Meiersstra8t 5, tel. 22.31.09 of 32.n.89,
fax 22.01.03: of e-mau
kringraad('hagar.aru.kuleuven.ac.bc.

Veto

's Meiersstraat 5
3000 Leuven
Tel 016/224438
Fax 016122 Ol 03
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& zoel(erljes
.J H.iI;û het: er dan uit hé 8abs. ft"ilJl1dil! en dal

op.H.
" VOor de XX'jes.: Cf" ûjn gr:'ttI ~ koden
In lQilI"5q)dn. wd p-oene rupsen. killers al

Itmkodil~. X.
.J Prof zodct studente om mee te tl"ntm aan
cmtnel.itio VAn kon'u))(C YC1'YOIgins VIlII Aulu~
~mus' Noctcs1)trnoiac .
..,WK: vond op womsdapvond )() oktober
mijn rood/paan/%WiU1/JCrult xijdeachlig
sjaaltje in de N_ of de Muntstraal.
Sjaaltje heeft grolt cmotionc:k _rde. sm":
bdoninS ab je hec lerugbrmsc naar Sara
Bauu. Naamscstraat 80 A. tel. 12.41.97 of
OllnltI9.S9 •
..J Rails. hoc ~ dat eruit. zo'n k"~ lict?

" Pttu v. is op :md: RMT het meisje van op dc
aansteker. mMr of hij har ooit uJ vinden
blijh de KJOIc VfN:&.
" Bilbs cri ~ .IIuSUrkcn ~ sQa.room. of
was bn pictIcdUpI5 met UM}"OI8aisc?
-J Ne tul is DI: lul zd Babs. m ze trok ettI zak
over zijn hoofd..

"Sirrr$1*lbdm met; een ~ man
.mi crime •
..J En nu blijven die bcnm ~ altijd toe dW.1...
,,~ (Ic bil büop:). ~ lOt? Wr

lxtJbtn dW.r ontmoet op Ik fuif in* Lido
(29/10). Ik}ad. ~ je ~ 11:: Dco.
~ er is pn:ria een m anda ~ ft
wil je rou ~I paillCruszicn.'WIl je daarom
eees tanp mijn koe koorD om iets af IC
5pI"Ckcn of 10 (iMl een bricfJC ~1CI' in de bal
van RijKbooku. 10). KU5jts,. K.itrien D (Ie

kan~).

" I..cvc de keukendespoot..
" Anc! Iwonder who)'OU are. with )'OUr
sympatMk eycs..

.J OmdiIt een dantwvord poodµke1ijk lijkt.
zal ik hin" ftIbIijd om. vn:upkw.N c.ocn tkin
dmkwoont ririllen tol Jan:; dank.

"Waar is de tijd dat HSO nog alken wou?
.J Toe volgende week, Chantll.
" Leve de tellen van PaoIar teve de atUilen.
" X richt eensrudmt~ri~r op. Dit
lqpI:T zal inscW worden om de studenten IC
bevrijden van de vorm van eesrreem-recbes-
rqlressid-au(Orililic.Daliooul·im~rialistisdl.

koloni.illimsdJr 0DIkrdrulling..
Insduijvingm; AJma 2, woensdag 6 november
vanaf 12.00 u .
..J Halt; uup is trop.
..J Ik wis!: nicI: dat een aUlo een vijfdr vit"
had; :w :!pl"ilk Helena. Maar nu ze het weet
pal ze er stc'vig gebruik van maken. andere
weggebruilr.en hoed u.
..J Dal Ik ontdekte cal plekje waar een hoop
RuSSÎ5dle boeken VI!rlr.odll worden aan denis
frank het RUL Routebeschrijving bij Paul,

Scha.pc:nSlfilal11 bus 1.
..J Serge: B mek! multilau:r:alc relatie (mlv),
Kb BC'Cnbezwaar. ma oog op hlstorisch

""""...J cr web partner Ie On. onbd.cndhc:id mei

Latijn J=Il probkcm. voor veru.lcn van
hUIDallisliscbc pndaliones en UJden' 5O-&n-
spdk1jcs. oot vereist: cnis ~ voor..-.

.J Ulason dangereuse _ llia50n culinalrd
..J Haven blows how mbcr.tbk I am loday .
Addendum Geerebecrt 219 opall!'rDng 2:
Profcuon"bus 1iC'C1 stu1lissimis I!'SK•

.J Leve de l.OCk~1 lLve VC10?1

.J Woc:nsdapvond. piUa & pitalenl. JI!' lac:htl!'
naar me, Ik SlOOIt 1 wist nil!'1 Wilt re doI!'n I
WoUde kJuts kWijl I kon zclb Wet bewegeill
niets ondernemen loen je doorging I laat IIlC'
jouw la.ctJ 1108 C'l!'ns brwoockrco I wormdiro-
pvond I zellde plaau I 19.00 u

JOMEUWISSEN

Alle IIeIIlIu-video-, klank-en
lîchImateriaaI -s. ~:

Videoschermen tot4m, ':
DISCOBAR EN CD's met of i,

zonderO.J,

'à 016'201 301 (~) ,

• agenda & ~ ad valvas [),,,,"""'D" ""')
20.)0 u "Q!ATEJl1Jil1idck WJOI' MMia Säar'. in

Stuc:. ~ 81. Wq. 400. ors-
nae.1U~uus.

..... ~z.~FlUI. "'Gid 1owu' nu Sidic ~_
I . "Otbndo' van s.,.PUin. hl SoK. Irq.

10011 SO. DIJ. Stuc:.

DINSOI6
20.00 u KONSERT Or QOt~ YiUl

l'Ya'voIr. nx En&Iisb Wa,. M~ Joris
'tIa.rIcImmu_. ~ bobo en Ik ~
lIja.oJw_ van 0Vtt ~ bout. 10Romaanse
Poon. toq. 400, Ol). KWlu~ Ccuuum...._

lO •.JO u I..EZING UitgdnEn! 'OcnD ol Sound'
"aD Dillvid Toop. dir Illoaova ~ DJCI

SaiIlJloe~ I.n StlK·b.v, 'OC'J.- 1001ISO. 0fJ.-
~~.

WOENSDAG
1].00 u l'lUIt Vidcuwntr. van Johan Grimoopra.

alclkJpA ...a.n ~ SIUC "Kob.t1WOUl ot"
..-bue is your HdÎ«lpUT', 'L"uniOll WI: la.
bu'. 'Stn!'D t~ ~ wtûk )'OU a.o' rn
'Anima.! Appnitc.1n SIUC,OI'J.
KuJtuutkornmiJsic: KU Leuven,

14.00 u I.EZING SympoNum FEImak
ac/AnntES, mkdt lJln'ken komen ~
onLloas v.:nchc'IICO bod. 1'bc Arc:bit«l
R«OIHUlIctin& bel' Pr.mcC'· voontdJ,m. I>C'

vocnAI van ~ symposium is Eogt'k, 10
Auditorium De Mokn, CckstijDmLla.n 131
Ikwritt, 0fJ.. Gu-ATdiliC'luuurwnancbap-
pen KU Lc-uv,m.

14.00 11FILM 'MlC'Jb: en Oropatra', BdgiKbC"
anlnutldllm uh 1968 van Bc:1Vision. in
Vanrkr KclC'TKlrul )0, loeg. ~, OfB. Vliwns
FilmmuKum C'II·archld. •

18.1' u EREDlENSTGC'dKhlC'nllvlC'rlng voor ëe
oYC'rkrkn $Iudl!'nlC'n', In Ikgljnhofkerk. Drs.
Unlv.::nhai~ PuornlC'.

20.00 u DEBAT 'klndC'rarbC'id: raakl het onze
lûereo?' met Rud!DemcYI!r (NCOS). Rila
VaoobbC'rgbC'n (PUippijnC'D1l1'OC'JlC'DBelgië).
Maralr>e Prins IWercidsoUda.ritdl) en
Filippijnse p$I. Moderalor Peter Dhondt. In
MTC IOdnc Aula. 0fJ. SIUC.

20.)0 u KONSERT Schol.an BaroquC' EnJC'mbk-
(Loodonl onder IddIIIJ ....n hullnC' Nobn

IflC"Ch 'SC'rena.t.a ad. pliIlC'a e poIllcmo' van
model In POS. IQC'S. 600, org. MIH1ca
AllIlqua I.ctJ~D.

20.30 u. DANS "lbc w.a Wt Mal' QD fkuoit
~ In na_.-.>din ~96.
1OC'S- 2OOI')()o. CWJ- SlIK.

IRIJDAIi
22.00 u FUIF ÏD ~ CWJ- Het Goede Spoul;.
20..30 a DANS ""tbc WaIc:r bit MlII' QD BnIcit

~ in Dansa"rt;" ~ 96-
kq. :J8aI~ ......SOM:.

ZA1EIIDAS

badcsbow • .in ~ PàL&W. - 05/1J
0..20.00 u~~ ia 1'amL.
06111: ~ In Fa L&W: .. 0611 J om
Il.OD u:::kmctam boctcnbeall. w:rt.rdl:
LadC'>nl:qliem. 1DI:S- 200... 0611J om 20.00 u:
Rb 'rtw: W~ (J'ink J'Ibfd), In MSIO:U'_
toq. pat&..

1111
.. O4Ill om 2(1.0011: PrnLhm~ til
butbmcs: ..Wil UP'I20.ODU! ~-
..vond. tn Fat L6-W," 07/U 0I:lI 20.00 a:
1t.l1.1I-happenin;t. InMS1 Ol.IS.

LIl
.. O'S/tl om u.oo u: Doop--td ~
op ~'. inWaaiJcrB. .. U1/1 J;
Patnavand. in GOOf'II.

.. 0011; Bmbwmc olYOflIL juzjam in Doc'J
SR .. OS/ll om 22.00 u: 6t:rs:&t; Doe fuJff. in
Rumba. _ 06/11 O(D 22.00 0: Eo:su: Doe
lMnaad. In cera, .. 01'11: Pronu Ul Doc's.

Disco "i8ht. inD«s.

HFI
"OSlij om 1S.10u:Bemdaanbrwwnij
".anH~.

.. 0.111 om 22.00 u; xn~~t1ns- in
Cudi ... mrl J om 21.00 u: Pr.o{fmltYOOd (laat
u bco:timcn dooc et:D prol), in blee KiIIftaer.

P8I111ka
..04/11:V~~ ~ in f{[)R. ..
05/iJ QJ;D 14.00 u: Bcddeodc ~

l~iD""""'''''''M 4,_96.\
lOr&- 2001300. CWJ- ~

20.)0 u DANS 'Tbc WAU liIÎII ..... QI1 8cDoit
Uctul!lbn=. in ~ ~ 96.
IOI!'I- 2OO/)()O. CWJ- Stuc:.

ZOIIIAG
21..30 ... 0NSarT ~ Oçopjrn. Ia Do:II ADrc.

-pa;,.

.. 04/11 om 03.30 u: UirsuIp naarZol:rdeeu".
Ymrd: l.adeuzepIdn. .. 06111: Doop as [)(Jop-
ld.InTIJl- 09/JI: OPFavwlnwd:end, in.-..,.11•••
.. 061J I om 21,00 U~Doop en Doop-td. iIJ
W........

.. 04111 ()Ql 20.00 11: ~ in jtc.bu. ..
06111 om 20.00 u: KantW AJnbiorU,ln RG-

""
.. 06111 om 20.00 u: FakbaR'o'Ond.1n De
ReaoJ;. .. 01/11 om 19.JO u: f"dmavond. tn DV
9'-'4.

Dldacllca
.. 04'11 om 2O.1O u: Filinavond. katte uJt
~ ~ Kin$' of 'Apollo I)'. In HdUB Hart
Hev~du.

Ek8n8llllka
.. o.v 11 om 22.00 u; Pull 2~ kan TEW
Dynamite Party, «me honderd eneees plIlis
pint. 10 Samamb.Iia.

Em
.. 06/11 om 1'.00 u: PVvoor knlwM in
P~rma.

G_anla

.. 04'11: ~.-nd. in Shriak..- OUII
um 1).00 Ol.Doop-t4. In Udo ... 05/11 ~
10.00 ti: ~ ia ps(. .. 06l1l:
fklDr:t __ ~ "VaD EbIq- tof
Drivaui· ... O6IJJ;~aa.oOO. in Sh!iok.

".nll
.. 04/11 om 20.00 u: film ~~.
in MSIOl.la. to.eJ. pmiJ.. .. ~111 om 19.00
u: ~ ~ in Pnatbmc"!".bk
{kW ... 12/ J I: thW faH. in UdD.

SICIaII PIlla .... 111
.. 06fJ lom 19.00 u: fUma900d '1.1:RW
SIISpC'(.U'. In Of' Valk. aud. 91_54, lQq. 60."
OóllJ <lUI: 21.00 u: FUmal"O!lJd 'Mamx:te Pis',
In De- Valk. aud. 91.)4. toeg. 60.

VHS
.. OS, I I: Ame~ EIution Nlabt. in AIm.12.
Iot-g. 180'200-

.. 05/1 J om 20.00 u: U u 'VaD ck fû;.bilr ...
OOItlom 1&45 \!; Mil:vwrdc O\Iededm
Jiluck'Ottn. begijnhofk~n. In BqijnhoI-
Utk... 08111 om 10.00 u: cane blaucht'. Dkk
Dcnoydk, in MOó, .. 08111 om 11.30 U! Carte
bWKhc. Dirk Dmoyelie.1D M07." 1011' 00'1
22,00 u: Happy Kour. lu 't EliXir.

Wlna
_ 04111 om 22.00 \10; Doop--fCL in Rwnba.
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Vijf november is 'Blection Day' in de USA

"Hel is niel omdat Clinlon goed is dat hij opnieuw
verkozen zal worden"

anneer in Belgil ~~n
tienduizendtal ballon-
nen de lucht ingult,

men "'alf een
it, nuaar in Ik

_ Statm is dat
elk verkiezîns$}aar weer dagelijkse
kost. Ook dit jaar kLken de twee pre-
sidentskandidaten Bm a/nW" en Bob
Dok In hun kampagne niet op een
heliumfles· WQ4r ze inhoudelijk wor
staan, is minder duitklijk. Republi-
keinen of Demokraten, ;n de praktijk
blijkt het weinig uil te maken. Dat
vindt niet alleen Veto, maar ook
Brvce KuldiJ;k, geschieden/sprof van
de University of Pennsylvania en te
gast in Leuven.

emce KukJick: •Oe Amerikaan 1$ In het
algemeen heel konservauef Oo~pronkelijk
was Bill Cllnton vrij links, maar om de ver-
kiezingen IC kunnen winnen Is hiJ steeds
meer naar rechts opgeschoven. HCI politie-
kc speerrum is veer enger in Ik VS, belde
partijen zijn eerder cerurumrechrs. Unks
speelt In Amerika een mal'Mlna!e rol, er is
zelfs geen vraag naar. Zelfs resse Jacksen.
de meest linkse van de belangtlJke Amen-
keanse poltûd, heeft een kleine achterban.
De Amenkanen IUn een 'heb- volk': ze heb-
ben vtlj veel en willen niet dat daaraan iets
verandert. Toen Cllnton dat toch probeerde,
stemde In 1994 Iedereen plots voor de Re-
publikeinen. En dus rnOC'StClimon naar
rechts opschuiven. En nu pal hij winnen.

.De belangtlJkste tema's in het hUidige
plUtieke landschap zijn dit: van de linkse:
vleugel v.:in-aë"bemokrateri= hcmorech-

"België is zo klein en er
zijn zoveel partijen, dat er
hier wel moet gevochten
worden"

ren. abortus en welvaan voor iedereen -
en van de rechtse vleugel van de Rep.ubli-
kelnen - .!:odsdlenslig fundamentalisme.
Cllnton heeft het spd slim gespeeld door
zich van de eisen van de linkse pemokre-
ten Ie distantiëren. want dat heeft hem In
1994 stemmen gekost. note Is niet zo geraJ-
finet:rd: hij heeft niet door dal de eisen van
de meest rechtse Republikeinen hem geen
stemmen gaan opbrengen. Integendeel.
Durdoor heeft hlj bij hel publiek een beet-
Je het imago van de gemene, boze man. De
Amertkaan Is konservatief maar niet echt
superrechts. Ze willen niet Iemand die er
een beetje gemeen ultZieL.
Veto: Etn g,ool vusclrif tussm ik Dtmbkrafm
m d~ Rtpllbliktinm ishldt laaBttn mUf""
a4ndtKhl baro/tn aan dl mamt Yan dl afzon.
derlijke narm.
Kukllek: -De meeste Amerl.kanen vinden
de narionale politiek een bef:tJc verdacht.
Jullie Belgen weten nu ook hoe het is om
je polltld niet te venrouwen. WIJ ziJn echt
bang van een nationale regering In
Washington: die kost enorm veel geld en is
veel verder van Je deur dan de lokale rege-
ring. Europeanen begrijpen dit: angst niet
goed, maar de VS zijn een heel groot land.
Jullie hoofdstad Is nog met de trein te beo
reiken. Een canrormër die vanult
Washington bestuurd wordt, dat is geen
nnzellsprekendheid. WIJ hebben een lange
uenue van achterdocht tegenover de
macht van de nationale ~ring. W..nneer
de RepubUkt"lncn he"l dus hebben over de
macht van de staten. zijn sommJge mensen
terecht berejd om daamaar te luisteren .•
Veto: 15er ten IfffU "Waasmrar cnafhankelljk-

hcid vanuit M vrrJChilltndt $farm?
KukUck.: .Ik denk dat graag. Als er meer
bevoegdheden naar de afzonderlijke staten
zouden gaan, zou dat mijns Inziens veel
problemen van de VS oplossen. De enige
bevoegdheid die de stOllen op dit ogen bUk
mogen ujtoeîenen is die van verkeer: ze
kunnen Iemands tlJbewlJs afnemen, maar
daar blijft het dan ook bij .•

_Ik zie persoonlijk liever Clintun win-
nen dan Dok. Dok Is f.OO old for Ihl job,
zowcl fysiek als mentaal. Hij leeft nog In
een tijd die voorbij Is. Hij begrijpt de
koroplexltdt van hel leven in de Statn niet.
Veel vrienden VOInmij haten Clintoo.
omdat hij de slechtste van alle -stsues-
yuppies' is. En dat Is hij ook, snaar hij Is
een bekwaam poäuccs. Anderen zouden na
de nederlaag In 1994 atgedaan hebben.
maar hiJ was slim genoeg om terug te
komen. Slim genoeg ook om zijn vrouw
een ~etje SlU te houden, en om de linkU"
Dernekraren op de achtergrond te houden ...
Veto: Mm USt ~I «I'd dat rm t14'CeM ambfr·
Inmijn als prt$fd~n1~r Clinttmm dt Dr7nD-
kra/m tm s/tchU zaak Wil zij" KIOT ik VS?
KukU.:k: .WaanchiJnlijk hebben "Ze gelijk.
Sommigen van mijn vrienden zegsen dat
het beter Is om nole Ie laten winnen, om
dan na Vier [ear alles WOl'er Is mtsgelopen
op zijn rug.re kunnen schulven . .En dan
ho AI Gore In 2000 preslderu worden. Het
ui alleszins heel modUjk worden voor
beide kandidaten. Je rou kunnen zeggen
dat de mensen boos 1.Ijn. Geen van beide
partijen spreekt ze helemaal aan. Voor
beiden wordt het dus zwaar, maar ik denk
dat cueren handiger is in hel bespelen van
zJjn tegenstanders. Mur 0115hij wtm, zou
her kunnen dat de Republikeinen daar op
lange termijn voordeel uit halen.s
Veto: Bill ClinlQn lijk! het mt~ Jeanstt makln.
Maar in 1994 werd ZIJn p(J(tij nog we994tmui
in hrf parlemmt, m slndJdim wordt zijn nllllm
pOf.'md in ","band mrt ~kschmdalm: dt
WhiUWQtn'-afflli~. ik onulba~ uks'Sdranda!m.
Yindm ik mmsm dllt dm nin belangrijk?
Kukllck: •Vulgens mij zijn die schandalen
heel tr1v101al.Neem bijvoorbeeld whue-
water. De Clintons zijn schurken, okee.
Mur ze hebben er geld bij Ingeschoten. E.n
Arkensas Is echt een boerennaaqe. Ifule
Rock 15een negorij. Niemand had het ooit
voor mogelijk gehouden dat iemand uit die
staat president "ZOukunnen worden. Toen
Hillary naar ginder ging om met BiJl te
trouwen, ging hau moeder uit de bol: ·Wat
~ je daar toch zoeken, je komt uit chice-
gol- De wtûtewuer-affain" is dus klein bier.

Bovenkamer
eDe seksschandalen rond eneton ge-

loof ik allemaal. Toen ik op Yale lesgaf, ben
ik mannen tegengekurnen die met.Hlllary
geslapen hadden, en meisjes met BUI. Ik
geJóóf al die verhalen maar mij mOllkt het
aUemaal niks ult. WOIOIrsc:hljnlijk.vindt het
volk dat wel belangrijker. maar de Republi-
keinen hebben er net IdS Ie veel de nadruk
op gelegd. Of Cllruon nu In tien of vijftien
seksschandalen Is verwikkeld, op de duur
kijk je er nJet meer vanop. Na al die schan-
dalen kunnen de mensen het allemaal niet
meer volgen. De Republikeinen hadden
zich beter op Uil schandaal gefocust. Uit-
eindelijk z.ullen al die schandalen niet ze-
veel uitmaken .•
Veto: Bob Dok staat dllid~/ijk amtn" in d~
polls. Wat is d~ pootste folll d~ hij m z'n pllmj
gntIaa}a h~bbm tijdtnI th kklkamlHtgnû Is er
enkel hn feil dllt Dolt "in tchr ~t7Idrllrimtlltisth
fi9ullr ÎI?

Kuk1Jek: -rn de Amenkaense politiek
draall het altijd om tweegevechten. Je moel
een kandidut niet op zich evalueren, maar
afmeten aan de andere kandfdaat. Niemand
is slecht op acb. maar altijd slecht ten op-

'",
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wcinlg sympathIeke Imago. Maar de Republi-
keinen hebben dat nog niet belemaal door .•
Veto: l:fttft hd ftit dat er in Ammk4 slWtts
twu partijm llïn, tas Uma1a1f ma d~9Tootk
van het land?
Kukllek: «aen van de basisgedachten In de
Amerikaanse grondwet is de eenheld van
het land zoveel te bewaren door al te veel
belangengroepen, die: de politiek moncpc-
üseren, te weren. Voor een Ametlkaan kOIn
versplintering alleen maar kon flikten te-
weeg brengen. Daarom vindt hij de BeIgi.
sche politiek ook kompleet geschlfu dit land-
je is zo klein en er zijn zoveel perujen, dOlt
er hter wel moer Bevochten worden In de
ogen van de Ametlkaan. Zo komt het dat er
bij ons twee partjjen zijn. die heel WOIIbe-
langen verdedigen. WIJ hebben geen panlj
voor elk deelprobleem van de samenleving.
Het probleem Is wel dat die twee partjjen
meer en meer naar elkaar toegroeien .•
Ve1.o: UJt dat ,,(tf aan d~ bIlris wn htt /dl dllt
M A.",~rikalfbl niel :mnr lr'intnts.JffTd zijn ü,
politiek?
Kuldlck: • Klj .... dat zeggen gumpeanen nu
OI'tijd. Je moet be:grljpen dat ~r in de States
tweehonderd miljoen stemgerechtigden
"lijn. Zoveel mensen, mei zoveel verschillen.
Het elektoraat Is zo groot dat er we! destn-
teresse van moet komen .•

Annem.ie Deck.:x
Joris JansKD.

'IOm Luydtx
lk lnJn9 0"," ik A1f'In'ikaang vcrldni1l6m 'TM
AlPIffialn tl«rUm (" IrÏllon'azl omtot' vindf
pillall op vin" nCWIPIHr in MSI Oj.12, 017120.30
11.Op ditUdrl!Jdvondorganisttrt lid VRG {n
Abmt 2 haar ',4mniC4n El«ti01l N~hJ'.

7Jchtc van de tegenkandfdaat. Hel probleem
voor de RcpublLkclnen 15dat Cllnton echt
Iemand Is. ruj Is lntelltgent en hij profileert
zich: hij heeft een lamllle, een vrouw, een
dochtertje en een kat. En dan komen de
Republikeinen voor de dag met een kandi-
daat die te oud is. Bovendien is er in de
bete geschiedenis van de VS nog noot een
seneter pre-sldent geworden. De enige uit-
zondering was Kennedy maar die liet zijn
kop niet zien in de Senaat, die voerde daar
niks uit. M~sLaI worden goevemeurs, vice-
preslderuen of generaals presrderu. Hadden
de Republikeinen CoUn Puwell als hun
kandidaat kunnen strikken, dan had Clin-
ton geen schijn van kans gemaakt.

.De Republikeinen hadden voor de
• rest Newt Glngrich, die voor hen sprak als
woordvoerder van het Kongres, maar die
mankeen iets ln de bovenkamer. Het is dus
niet omdat Ctinton zo goed is dat hJj op-
nieuw verkozen zal worden. De Republi-
keinen hebben zich gewoon slecht geprofi-
leerd. Dat zegt natuurlijk ook ters over het
mldddmatige nJvo van de Amerikaanse
polIrIek. Zelfs na de nederlaag van de
nemekreten In het kongres In 1994 konden
de Republlkcinen Clintoll niet wegkrljgen.
H~ WQSon tJw ropes, rt4dy '" SC dDwn. Maar ze
konden het niet.

Schermutselingen
-ne Republikeinen krijgen geen greep

op de grote verschillen btnnen de Amen-
kaanse bevolking. Ze denken dal iedereen
blank. prorestams en uit de middenklasse
Is. Maar de mensen zien hun land groot. en
wUien meer zijn dan dat beperkte, nogal


