
Veroordeelden bundelen krachten tegen uitholling betoginqsrecht

Wetsartikel verkeerd geïnterpreteerd
Qfsr10pendonderdag organ;-

seerde Ik 'SoUdariteitsgroep
art. 406 Sw.' een informatie-

bipnkomst over. inthrtUuul, artikel
406 van hd Strafwetboek. Dit artikel
wordt dL wWe jaren meer en meer
gebruikt om betogingen een gerechte-
lijk staortjt te anten. Hoewel het
hatuklt over de kwtuldwiltigt belem-
mering van de openbare weg. zou di,
artikel niet gebruikt mogen worden
om manifestanten te bestraffen. Naast
het verschaffen van d" nodige uitleg.
~rd die avond ookgtZocht naar
mogelijkhedm om het misbruik 'Jan
dit artikel in de toekomst tegen te
gaan.

De $Olidarlleltsg.rocp verenigt vooral zoge-
naamde slachtoffers van deze ruime inter-
preiade van art. 406 Sw. en hun sympa-
Ihlsimten. De meest bekende gedupeerden
van deze Interpretatie zijn allicht de zes
stedenren dJe vorig jaar na een bezetting
van de E40 opgepakt en vervolgd werden.
'h SdWari!e"su;Qcp veraet Den met klem

• tesen een d~~lijkc onrectustreekse beper-
king van het grondwettelijk recht 'om op
dk gebied ZIJn mening te uiten: Een aantal
mensen die over deze gang van zaken
wilden getuigen, konden donderdagavond
hun ervaringen kwijt.

Oog

Voor een vijftigtal gemreresseerden
kwam Johan verstreeren. de advokaat van
ondermeer de E40-studenten, kon toe-
lichten hoe art. 406 wordt gebruikt, tégen

de bedoeling van de wetgever In. Meer nog,
het wordt misbruikt, zo stelde ook Filip Van
den Berghe van de soudertrensgrcep. Bij de
partemerualre diskussies \loorafgaand aan

de huidige versie van het artikel werd
immers dulddijk gesteld dat -het niet aan-
gewezen lijkt passieve betogingen te beteu-
gelen. zoals degene, waarbij padfistische
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Toch Ihs tt lang ondu dt zonl1tbank gtltgnt, VTt($ik,

d1rckt.tur van het. URe, bevesligt deermee
deit ëe unîvendtdt niet achterop binkt op
de informatiesnelweg. en dal ze wel dege-
lijk werk maakt vee 'Kotnet'. het ambi-
ûeuze plan van de rekter om de stu<knlen
meer te betrtkken bij de lofo~tbeÓfl3-
va de uotw:nbelt.

~ bestaat uit een aantal OIUkr-
dek:n. Eerst en voonl is er de vc:rhuW' van
pO atn die(&t:oe die et lk:h monKnieel
8«11 kennen~en. endat aande
deD'lOkrallidle pt1J$ van 4S frlnk per dag.
Moment«l1ijn er zo'n 450 verhuurde
pc's, lC'rwlJI er .nvg UO op een nteuwe
(tijddlJb) tolgemar waebtnl. WlIJe Jepc
!l.iI verloop VOl" eee JQr zelf kopen dan
wordt. de jaamu\lrprijs v.an de Aankoopprijs
afgetrokkeo.

Ben cndtr onderëeel VBn kotnet rl!n
de pc-klassen. 10 Heverlte $1*<Iner drie trr
~ikking van de studenten. een vierde
wordt nog twee ma.anddl gebruikt voor
tests en een vijfde dk'n.t 'loot de o~kil.og
ven het llkildcmlsch personeel. De klassee
op kampus AJ"enberg blijVen. open tat
22.00 u 's evcnds, terwijl dJe In de Deken-
mut d.Is en nacht open blijven. Tot
3,00 u FDSt bet daar van de drukte. Van
3.00 u tOl7.(lO u lellen de klassen nog
mur een ÛC'ntal bezoek.en,. maar bij het
al.nb~ VlO de dag. neemt bet Ulltal
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betogers op de open~re weg gaan neeren-
ten: Dit soort voorbëretoenoe werken rijn
erg belangrijk bij de i~terpre(atie van een
onduidelijk wetsartikel. maar ordediensten
en gerecht lijken daar steeds minder oren
naar te hebben. '.

Enkele berechte studemen In de E40-
zaak hebben dlr aan den lijv !!: öndervonden.

v~rvolg op p. )

'surfers' euponemted ree. Een laatste
.upekt van kOlIlet omvat de geleidelijke
unsJultlng van alle ulÛversitdtsresldc!ntl~
op het netWèrk van de KU teevee .

Robeyos ftSllgde ook nög de nadruk
op een IJ;lindtr bekende funktie QP ooKU
LeuveJW'\tt. AJsje thul$ of op Ie kOl O'IW
een tekfoon en een QXnPuter met modem
bescb.Ikt. kan je Jebrulk maken van de
·dlaj·lo', Dit wilt zeggen duje de lekloon-
kosten bttult van w.at.k opbeJt lot aan
de centrale cempurer Van de- EU teeven.
verder kan je pUll gebruik maken van
alle dienSlt:n - dus ook e-mail en Internet
- die de unIVersiteit Dnbie:dt. Voor ëe
Kulak-studentc:n en dfegenen onder ons
die 's vrijdags richting Oost- en West-
V1aVlderen sparen Is er telt:; een server
Qpgt:$tdd In .KonrQk, ~at de telefoon ..
kosten lot een m.lnhnurn beperkt blijven.

Praktbch gezien l~ het ",enier
eenvoudig. SJmpelweg op 'Ja' klikJc.en
wanneer je: Je rqistrecn. op de KU Leuven
internet-site vobaat. AlsJt" dan toch ZQva
bem, breng dan OQk eens een bezoekje aan
Veto on-Hne, waar ie de huidige vete kan
rudplegen.. rta.kties aan de redaktJe ovet'

kan maken en browsen In de vorige veto's,
Alkn daarheen.

(joto Kotril1 VQndrnboKh)

De oYttbtYOlk.los die de pc.k1.usen
fllk.~Iè' wekenJdeckn~nk. lijkt
~ te: 21jn. setuiinende tot-
8IIadtrJ zoè ~Dllanp: wadutijden
.. talmm~ te bemach.tSpu. en
... 'I---.1IOC. ~ w komen datje". ' '.... (e:-md~~ OOI... *'"uur duun. ~D uk de,wereld- .
pbalpen. Tom is hd nkt al aoed oJeuws
uk oompumland. In dae t1jdtn van infw-
OMtkosndwtgtn S<:bon er wat aan de
kommunikatie tus5tn bet Unlvenitalr
Ilektnc%nm.lm (URe) en de student. Hel
ItJt d.tt 5tUdenten ook: th.ub ".0 sr ..us
.... 118 op Internet kunnen jCnh:ten is
OImeHJk skcbu- wdnIg bekend.
lilhet totaal stdt de JCULeuven zo'n mr-
hanclmI pc's ter bescblkkln. van de stwf-
.endeJeu8d. 04t 15nog.steed5 te welnl8.
...... de lokaleo ln de sebouwe.n. van de
IIbIIeÎt donom,tr In de DcUDSttaat
~ft te kampen rou dlron1sche cverte-
&ntlq. Si.ads een ~ duun' bet gdullig
treil et"UwiJbdd meer om je t:-ntlU te
Ieteq. Het vaste gth~ van de sereer
wtnI vmu:rb. en l.QU eu dus vlotter alle
~ studenten moeten kunnen
bedk:nfiI. OV« de ptannrn om Ie:dcrecn
maar eee beperkt ... nl~ ~fl toegang te
ftl'IChatfen tot Internet wordt vandaaa in
.oe takn~n. Professor Robeym,,
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• lezersbrieven
Alle kzerm:.t.kdri kunnen bezorgd worden op htt mb.k.ti~Wiut in de

" MekJ1:st.raa' S. )00() tewen en moeten vóór vrljdq nlMiddq; 16.00 u btrumI
ziJn, Udst op dlu.et1e ui via e-mail vetoOhagar.ans.kweuYeD.ac.be.
De brteven moelenbetrekkins hebben op.inVno bdlandddr ~n ol op

teueense (studenterHaktuaBldt. AnonI~ brieven komen nooit In unmcridng: de
scbräver moet st~d~ nAam,. nudicjur en adres bekendmaken. Sl«bl1 uhzomkrUJk.
en na uhd~lllk en serootJYeeldverzoek.kunnen te ~lolIen worden In Veto.
Brieven die lillnser ~ijn dan 2.400 tekens (spalif:S Inbqveprn. wal overeen koml met

-t 1.5 gtllkle bladtiJ~ rot1dubbele interlinie) worden In pó.ndpe tngekon. Ik red..k.
tie behoudt ëch bel tedu 'lOOIbrieven nier te pla"lScn.

Multinationals
Fanny Matheusen bt:grljpl raer waarom
niet strenger tegen het Nigeriaanse regime
wordt opgetreden. Ik begrijp dat wel.
Kapitalistische landen als Nigeria die hun
grenzen wijd openstellen voor westerse
bedrijven mogen ongestoord de mensen-
rechten schenden. Daar llgt in hel Westen
bijna niemand van wakker en er wordt
nauwelljks aandacht aan besteed. Onder
druk van sterke massabewegingen [zoals in
Zuid-Afrika) of wanneer de schending van
de mensenrechten echt de spuigaten uit-
lopen. wordt er soms geprotesteerd.

Naast NIgeria zijn er neg vee! andere
kapitalistische landen waar de mensen-
rechten massaal geschonden werden of
"Worden zonder dat er vanuit het westen
veel protest kwam. Maar bij de mlnsre
overtreding van mensenrechten door
landen die tegen de westerse en kapltalislis-
ene belangen Ingaan. Is er wel de nodige
aandacht, zelfs als het om landen gaat waar
globaal gezien de mensenrechten beter
gerespekteerd worden dan in landen met
een vrije markt (bijvoorbeeld in Cuba). De
konklusie Is duidelijk: Zolang er maar
&eplunderd, gemoord, gefolterd. onderdrukt
wordt en mensen verdwljnën of opgesloten
worden in naam van de vrije markt en de
w<'Stlerw belangen Is er geen enk.d pro-
tlkt'm en wordt er hier nauwelijks aan-
dacht ean besteed.

Een Internauonele gedragskode om het
wangedrag van muilinational.s aan banden
te leggen, zoals Fanny Matheusen van Ox-
lam Wereldwinkels voorstelt in Velo 8 zal
in de praktijk maar een doekje voor het
bloeden zijn, en in het beste geval de ergste
vormen van uitbuiting (gedeeltelijk) doen
verminderen. Wanneer multinationals zich
hier aan een wetgeving inzake milieu en
arbeidsvoorwaarden houden, is dat omdat
de werknemers vla tientallen Jaren arbei-
derstrijd en sterke vakbonden in een krach-
tigere machtsverhouding staan tegenover
muhlnatlunals dan in de derde wereld. En
zelfs hier worden de arbeidsvoorwaarden
opnieuw meer en meer met de voeten
getreden, sluiten mukinationals van van-
daag op morgen hun bedrijven en hebben
Ze nog enorm veel macht. Alken lange en
harde klassenstrijd, waarbij Europese en
derde wereldarbeiders samen strijden tegen
dezelfde multinationals die hen allemaal
uitbuiten, kan echt tets ten goede verande-
ren. ook In de derde wereld.

Om echr non einde aan hun uitbuiting
te maken, Is het nodig dat deze strijd uit-
eindelijk uitmondt Jn het breken van de
macht van multinationals en het afschaffen
van het kapitalisme. Alleen wanneer men
a! deze muhlnatfonals op een demokrati-
sche milnier (arbeidscomeole/zelfbeheerr

nauonauseen kan men echt een definltlef
einde maken aan wantoestanden op het
vlak van mllleu en arbeidsvoorwaarden en
kan men de enorme rijkdommen die deze
multinationals voortbrengen gebruiken
voor de gelijke bevredtglng van de behoef-
ten van de plaatsclijke bevolking. zowel
hier als in de derde wereld.

ROJer Llekens

Sodom
Toen ik op zondag 10 november tussen

23.00 u en middernacht bij toeval afstemde
op Radio Scorplo. was ik zeer teleurgesteld
over Wilt Ik daar 1(' horen kreeg. In plaats
van een waardig en sereen avondprogram-
ma kreeg ik een hoop blasfemisch geleuter
Over mij heen. Vlak voor de Wapenstilstand
en het Feest van de Dynastie meenden de
milkers van 'De 60 minuten van Sodom'
alles belachelijk te moelen maken wat
daarmee verband houdt: de Kerk. de
KV Leuven, de studentenbeweging. de
stadspoliUe. het leger. een aantal politici en
zelfs het vorstenpaar moest eraan geloven!
Over de bijzondere vrouwonvriendelijke
opmerkingen en de ronduit afschuwelijke
muziekkeuze wil ik het dan nOg niet eens
hebben.

Het is de taak van l.oko om haar kris-
teüjke aard niet I..nger te vereergen en a..n
dit radiofonische Sodum en Gumurra een
eind te maken! Ik pleit dan ook voor de
oprichting van een sensuurkommissie die
de zaken zoals Radio Scorpio, Veto en -
niette vergeten - de Campuskrant ..an
een degelijke controle onderwerpt. 'rorus
TUus.

Julle pureet

E-40
Aan alle lezers van Veto. en alle Leu-

vense studenten mijn groet. Betogen tegen
de numerus etausus is een recht dat de
Leuvense rechter blijkbaar miskent en
beknonen wil. Wanneer de grondwet en
zijn vrijheden worden afgebroken. Is op-
stand een plicht. Zie laatste anikei van de
Verklaring van de Rechten van de Mens
van 1789.

A1 mijn steun voor de MUS van
Leuven" en voor de strijd tot intrekking
van het ongrondwenelijk vonnist

Olrk Ramboer

Ocolumn
GdJ.eurlmissen naar aanleiding

van Inge's dwla-eksplosie, d«12
van 3; getiteld: 'Gekke Mensen!'

,Ik stond aan de kust en praatte met
de branding, blablabla .. , ' met

enige verwarring eidoch evenzeerfam·
natie te kijken naar de wonderbaarlJÏke
gedaantewrwisseling die zich voor miin
kijkers voltrok. Voor«nt dacht ik: Mlo
moet Gekke Michelle Martin zich gedra-
gen hebben bij het misvoeden des ont·
voerde kinders. N en vervolgens "Dit lijkt
mij anderzijds een perfekte illustratie van
'Sla eerst op tafel en dan pas: Roep/'N,
een prinsiep zoals Gekke Absurdist
Eugene De Koster. regisseur van het
thuisfronteli}k amateurgezelschap
'Nestwarmte', het ons had aangeleerdl
en die mijns inziens op "ZIJnbeurt te rade
was gegaan bij J. Grotowsky. Gekke
Teatergoeroe die heden ten dage de bossen
van Polen onvel1ig maakt met fakkeltoch-
ten onder het motto van 'Nature is Art.
Back la Nature'. In ieder geval Gekke
Madame Sara was overstuur en dat zou
ik geweren hebben! Had ik het gevolg
kunnen bebroeden, ik had mijn eeuu,ige
liefde voor het Luchtweren spreekwoor-
"7I.elijkover boord gegooid en zonder
dralen het ruime sop gekozen_ Maar het
was alsof Moeder Dandois mijn gedach-
ten Iron lezen. Met een ruk sleurde ze de
visdraad uit de golven, scheurde de worm
van de lMak en plantte die vervolgens in
mijn rechter wang. onderwijl wensmake-
lijke en uiterst persoonlijke beledigingen
aan mijn adres naar het hoofd slinge-
rend. En dit op een voor mij vertrouwd in
de oren klinkende wijze aangezien haar
dochter ongeveer hetzelfde had geroepen
tijdens de bedreven en reeds beschreven
·troomimpulstod1ren!Jf!nde ukst«hniek2.

"Kontlwereur. kakkebroek, zweet-
lui, prostaat, groenspuitend t'J·acu-

tatonie, puber; etterkwab. slijmbal, snot-
neus, kikkerdril ... N Ze ging er klaarbl'J-
kdijk helemaal voor! Ondertussen deed
ze ~ en dit met uiterlijk toenemende
wellust! - haar trouwring afwisselend
op mijn voorhaofd en mond neerkomen.
Ik was niet echt aan het luisteren, gejik·
seerd als ik was op het bijna skalperende
effekt van die vishaak, die zicl! nu onge·
veer ter hoogte van mijn lip bevond en

aldus een zo goed als rechtl!oekig uitgene-
den lap vlees deed trillen onder haar
[antastische getier. En plots mocht ikzetve
het g~.ot van pijn ervaren en teken haar
scheldwoorden zich te vervormen tot de
wonderlijke tijgerbalsem die mijn groot-
moeder zaliger placht aan te brCPlgenop
mijn borst bij een okkasionele aanval van
bronchitis. Het gevolg laat ziel! raden!
Een vertrouwde weeige warmte maakte
zich van mijn onderste ledematen meester
en ik begon uitbundig te lachen. hetgeet.
haar aanmoedigde de pIjnprikkels op te
drijven en volledig parallel hieraan mijn
persoolllijke genot.

fTTKh, doorheen al het plener
1.. hoorde ik haar plots' 8iebel!'

schreeuwen en aangezien ik onder geen

~ vriie tribune
De vrije tribune kan bezorgd worden up het redaktiesekretariaat in dl:"'S Meie~~traat 5, 3000 Leuven en moet vóór vrijdagna rnlddag

16.00 u binnen zijn, liefst op diskene of e-mail veroetugar.ans.kuleovco.ac.be.
De vrije tribune staat open voor iedere persoon of organisatie die met redelijke argumenten een standpunt verdedigt uf een

gefundeerde mening formuleert. Het standpunt kan vrij aangebracht worden. Ue Persoon of organisatie is volledig verani woordelijk en
aansprakelijk voor de Inhoud en kan slechts één maal per jaar een vrije tribune krijgen. De vrije tribune wordt steeds endenekend mei
naam, studiejaar en volledig adres, en is onder geen beding anoniem.

Eventuele reaktles op een vrije tribune worden uitsluitend gegeven via lezersbrteven.
De vrije tribune wordt ofwel integraal ofwel niet gepubliceerd en is nierlanger dan 7.000 tekens (spilties inbegrepen. wat

overeenkomt met ~ vier getikte bladzijden met dubbele interlinie). De redaktie behoudt zich het recht voor de vrije tribune niet te plaat-
sen als aan de criteria van redelijke argumentatie, een standpunt en gefundeerd zljn niet strikt voldaan wordt.

2

enkele omstandigheid vereenzelvigd wens
te worden met dit 'Kkin-lijfje-grole'lrop'
en bijgevolg dit scheldwoord op mij werkt
als een rode lap op een sh"er.slilde ik mijn
lachen in, sloeg haar tegen de grond,
sleurde de haak uit mijn Up, sloeg die in
haar dijbeen en begon haar hartstochte-
lijk te kussen, niet nalatend mijn tong
amandelen te laten kietelen. Ze was als
aan de grond genageld. En omdat Gekke
Louis niet zou kunnen lachen met derge-
lijke aktiviteiten aan het strand van
Oosten4e, besloten we bijna gelijktijdig
onze pàssioneJe 'kussen-uit-Ingegemis' te
gaall pér[ektianeren in de duinen, ont-
trokken aan belangstellende blikken en
beter~esc"ennd tegen de koude windsto-
ten die,Zoals geweten, de Oostendse Pier
wel al eens á'1.fV!" geselen .... (wordt
vervolgd)

Frans Mallc-rnans
1 In het kader van de horrorgebeurtenissen
denk ik nu met veel genegenheid terug aan
mijn eerste teaterervaring In de parochie.
zaal te St-No alwaar ik de hoofdrol- na-
melijk linker John - mocht vertolken in
de knotsgekke komedie 'Met vier in een
duivenkot'.
2 Zie vorige week en birmcnkcrt hopelijk
gebundeld te verkrijgen bij de betere
boekanier.
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o redal(lioneel
BIJ de aanvang van dit akademiejaar
hebben df kringen een Open Algemene
Vergadering (OAV) over Velo aangevraagd.
die zal gehouden worden op vrijdag 22
november. De redenen hiervoor waren
toen niet konkreet. de voorbije weck echter
werd een tipje van de sluier opgelicht.
Sommige' kringen sturen aan op een
volledige hervorming van de werking van
hun studemcnbiad. D.11mag blijken uit een
aantal nota's die sirkuieren en verschillende
geheime vergaderingen die de afgelopen
weken plaatsvonden. Daarop waren enkele
presessen en een aantal buroleden van
Kringraad. één van de raden van Lcko.
aanweng.

Dal er over Veto gedlskussleerd wordt,
hoef! op zich helemaal geen probleem IC
ziJn, Integendeel. Dal deze diskussie In hel
geheim gevoerd wordt - er werden geen
uitnodigingen verstuurd en de'
aanwezfgheld van de bij uitstek betrokken
partij, veio. was niet gewenst - en
duldeUjk gesteund wordt door één raad
binnen Loko, roept loch heel wat vragen
op.

In lijn twC't'-emwlngllgjarige bestaan Is
het niet de eerste keer dat de werking van
het studentenblad onder vuur Ugt. Op
geaeue tijden worden er aanvallen
gelanseerd op de inhoud, de werking en de
redaktlonele UJn van het blad. De laatste
grote dislrussles dateren van 1989 en mei
1993. De 'representativiteit' en de
'kritische' ingesteldheld van het blad
werden toen in vraag gesteld. Net als toen
wil nu een aantal - vooral- grote krin-

gen hervormingen doorvoeren In naam van
'de' representativiteit. Toch kan men zich
niet van de indruk ontdoen dat dit In de
praktijk zal neerkomen op een studenten-
blad dal verwordt tOl een spreekbuis zonder
engagement en kritische jngesteldheld en
dus zonder maatschappelijke dimensie.
Waarover gaat het konkreet?

Volgens een eerste nota is -een recht-
streekse verkiezing van hoofdredakteur en
redakuesekrerarts tegelijk demokratischer
en etäoënter". De hoofdredakteur en de
redaktiesekretaris worden op dit moment
gekozen door de Vetoredaktie en de
medewerkers, en ter goedkeuring voorge-
dragen op de verschillende algemene
vergaderingen van de vijf raden van Loko.
Dat is een bijzonder strenge procedure die
voldoende waarborgen in zich draagt voor
een demokransche werking. Geen enkele
voorzitter of vrIjgeSlelde van een raad
binnen Loko moet zo'n strenge verkiezing-
sprocedure doorlopen. Hij wordt door de
eigen raad verkozen en niet op een OAV.

Nog volgens deze nota moet Veto -bij
de publikatie van artikels over kringen or
raden de betreffende kringen uf raden vier-
entwintig uur op voorhand op de hoogte
brengen en moeten deze de kans krijgen
hun visie aan de redaktie voor te legsen.
Dit is een manier om de Lokoloyautdtte
formaliseren en een minimum aan samen-
werld.ng Ie verplichten.· Veto en Loko
verdedigen nochtans dezelfde waarden, en
werken intens samen om hetzelfde doel te
bereiken. Dil voorsrel doet uitschijnen dat
Veto de kringen en de Tilden niet zou reed-

An.406
vervoll van p. 1

Tevens bevindt de genoemde passus uit het
Strafwetboek zleh merkwaardigerwijs onder
de afdeling: "Opzettelljk doden, niet dood-
slag genoemd, en opzettelijk toebrengen
van lichamelijk letsel."

Snor

Steven Schoorens, één van de zes die
vervolgd werden in de E40·zaak. deed de
hele zaak nog eens uit de doeken. Hij bena-
drukte daarbij vooral de partijdigheid van
de rlJkswa~hlkaplleln die het onderzoek
leidde. Die partijdigheid kwam ondermeer
duidelijk tot uiting In het negatief gekleur-
de taalgebruik dat bepaalde aangehouden
studenten naar hun hoofd geslingerd kre-
gen. Schoorens opperde bovendien dat het
onwettig is veroordeeld te worden op grond
van art. 406!Jd 3, terwijl de dagvaarding
uitdrukkelijk gebaseerd was op art. 406, lid
I. Echter, de strafrechter heef als uak de
feiten onder het Juiste toepasselijke wetsar-
tikel te brengen, ongeacht het vermelde
artikel in de dagvaarding. Wanneer partijen
de mogelijkheid Is geboden zich over deze
nieuwe grondslag te verdedigen, vormt een
dergelijk rechtedfjke uitspraak op zich geen
probleem.

Luis

Ook de mensen van Vlakaf (Vlaams
Aktlekommltet: tegen Afval) lijn reeds ver-
oordeeld op basis van het genoemde artikel.
Om aan te klagen dat Interleuven te weinig
aandacht schenkt aan de afvalvoorkoming.
hadden zij zich vastgeketend aan de poor-
ten van dit bedrijf. BIJ hun verdediging
wierpen ze niet alleen op dat ze enkel de
toegang tot InterLcuven en dus niet de
openbare weg belemmerden, maar stelden
vooral dat art. 406 niet gebruikt mocht
worden tegen vreedzame str-tns. Ze verwe-
zen hierbij naar de hogergenoemde parle-
mentaire voorberefdlng, maar de rechter
wimpelde dit botweg af 1II1s "niet terzake
doende Juridische spitstechnologie.·

Het E40·vonnis zorgt ook nog voor de
nodige. wrevel. 'twee van de veroordeelden
overwegen dan ook om In beroep te gaan.
Hel vonnis bevat immers een aantal jurldl·
sche onWfavuldig.eden, maar ook--de ver-
dediging had blijkbaar alerter kunnen rea-
geren. Zoals reeds eerder in Veto werd
vermeld, Is één van de beklaagden hel
verbod opgelegd om In een periode van
drie jaar nog te manifesteren. Ter verdedi-
ging wordt opgeworpen dat de beklaagde
niet instemt met deze voorwaarde, noch
met de opschoning van de straf in het alge-
meen. Uit de geest van de wet vloeh echter
voort dat de beklaagde Zich ermee! akkoord
verklaart omdat de probatie-wet gebaseerd
is op koöperatle. De verdediging dient vol-
doende oplettend te ziJn en de afwijzing
van de probatletvoorwaardenj direkt op te
werpen.

Tenenkaas

Een aantal vakbondsmiliunten van
Tessenderlo Chemie die In november '93
stakingspiketten bij hun bedrijf bemanden,
kwamen hun vrees uitdrukken over de
aantasting van het stakingsrecht. Ze bena-
drukten dat het nllleggen van het werk en
het oprichten van kleurrijke (en branden-
de) pikenen een fundamenteel recht Is. Dit
deed de aanwezige Greenpeace-militant
ontroerd rechtveren. want bij Greenpeace Is
de lijf-plaatsing een veetbeproefde metho-
de. Deze milieuorganisatie is weliswaar nog
niet veroordeeld op basis van dil an. 406
Sw .. maar dit zou Ie maken kunnen hebben
met het feit dat ze 'wetsartikels screenen'
om zo een veroordeling zoveel mogelijk te
vermijden. Zo blokkeerden ze in het kader
van een recente aktie, tegen genetisch
gemanipuleerde soja, de Antwerpse haven,
aangezien een wetsartikel enkel 'de blok-
kade van de zee (sic) of een rivier" verbood.

Oordopje

Donderdagavond werd duidelijk dat
art. 406 Sw. heel wal aktIevoerders bezjg-
houdt. Het gezamelijke zoeken naar een
manier om te belenen dal het artikel In
kwestie wordt misbruikt om het recht op
vrije meningsuiting te beknotten, kreeg er
een sterke impuls. Vlak.af houdt zich met
deze problematiek al langer bezig. De orga-

plegen wanneer ZC' over hen schrijft, terwijl
de Joumalistieke deontologie van Veto
inhoudt dat alle betrokken panijen aan het
woord komen. Wel wij Veto kritisch blijven
stun ten opzichte van Loko, en haar
'waakhondfunktie' blijven behouden. Dit
versterkt haar geloofwaardigheid en komt
de werking van Loko ongetwijfeld ten
goede.

Verder Stelt dezelfde' nota dat "naar
analogie van de Campuskrantstuurgroep
ook voor Veto een stuurgroep opgericht
moet worden. Dit verstevigt de band en de
informatiedoorstroming tussen de kringen,
de raden en Veto. Deze' stuurgroep bestaar
uit drie verregenwccrdigers van de grote
kringen (In tötaal zes stemmen nvdr) en
drie vertegenwoordigers van de kleine krtn-
gen (In totaal drie stemmen nvdn" Uit dit
voorstel blijkt duidelijk dat de auteur niet
vertrouwd Is met de werking van hét blad.
Veto Is geen beslissingsorgaan In de strikte
zin van het woord. Net zomin als bij om
het even welke andere krant wordt er op
de redaktievergadering 'gestemd' over
artikels. De reden hiervoor ligt nogal voor
de hand: ·Dlt leidt tot een soort
masturbatiejoumalistiek waarin elke kring
rotaal onaf.eandelijk haar eigen akuvnenen
verstaar en men niet komt tOl een
êénduidlg redaktioneel beleid," (Veto 23,
1993).

De nota van het VRG sten: -veet beier
zou het zijn als In Kringraad een aantal
kringvertegenwoordigers worden
aangeduid die in de redaknevergadertng
zitting hebben. Konkreet zou het kunnen

gaan over vijf venegenwoordjgers waarvan
twee van de grote kringen (met in totaal
vier sternmen ovdr) condrie van de andere
kringen (met in totaal drie stemmen
nvdr]," Veto zoekt al jaren meer
medewerkers vanuit älle kringen, niet
vanuit een soon geselekteerd komnee. De
redaktievergadering staat open voor alle
studenten. Toch blijkt de kommunikatie
tussen dl!"kringen en VC'lOniet altijd opti-
maal te verlopen. Om hieraan te verhetpen.
en de fouten - dw ook Veto zeker maakt
- te korrigeren e~ te evalueren, zou het
zinvol zijn om een ",oen
'evaluatIeredaktievergadering' met àlle
kringen te orgarêseree. Deze kan bijvoor-
beeld om de rwee maanden samenkomen
en op die manier de dialoog aanzwengelen
en heel wat misverstanden pit de wereld
helpen. Dal kan alken maar de kwaliteit
van de Loko- en Vetowerking ten goede
komen.

Elke zichzelf respekterende studenten-
beweging heeft een eigen blad nodig. dat
haar ideeën kritisch uildraagt naar de aka-
demische en nationale overheid en de pers.
Als de kringen werkelijk van plan ziJn om
hun eigen studentenblad te muilkorven,
dan moeten zij zich ernstig vragen stellen
bij de baslsbeglnselen van Loko. Een Stu-
dentenorganisatie die pretendeen demo-
kratJsch te zijn, maar het niet aankan of
aandurf! zlchzelf kritisch en met de nodige .,
afstand te bevragen, verliest haar geloof-
waardigheid.

•
•

tflm

nisatle poogt al een tijdje om vla parle-
mentsleden de diskussie rond dat anikei te
doen herleven.

Uchtjes teleurstellend evenwel was de
al bij al toch magere opkomst van studen-
ten. De avond was misschien ook wat span-
nender gewent, had men bijvoorbeeld de
[besnorde] tegenpartij, in welke vonn ook.
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uildrukkelljk uitgenodigd. Doch aangezien
het eigenlijk ging om een aktiegroep. was
de gedachtenultwlssling met grotendeels
gelijkgezinden misschien een noodzoilkelijke
eerste stap. U hoon er ongetwijfeld nog
van.

Steven Dupont
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Leuven Bloedserieus

"Van bloedgeven krijg je geen aids"
r zat weerbl«d vloeientkl~
we~k.Leuwn Bl«durieus
pakt naar jaarlijkse gewoonte

uil met een hele reeks aktiviteiten om
th studenten toch maar aan Ie sporen
bloed te gwen. Tijd om het eens te
heb~" over de dwingende noodzaak
van bllHdgwen, de vooroordelen, de
toekomstplannen en over hd minder
bekende broertje, de beenmergtrans-
plantatie.

zes jaar geleden groeide bij een aantal men-
Sen ven de LandbouwkrIng (LBK) hel ge-
voel dat studenten Zich niet moesten beper-
ken tot de organtseue van 'rradnrcne!e' ak-
uvnetten. De student ....n wilden laten zien
dal niet alleen die 'gefossillseertk met-eë'ers'
zich het maatschappelijk belang aantrokken.
Vanuit die bekommernis werd het initiatief
voor Bloedserkus genomen.

Leuven atoeoserieus stelde zjch in 1990
twee doelsretnngen. Ten eerste wilde men
Hen procent van de universitaire gemeen-
schap enoe overhollen om de eerste stap te
zeilen naar een bloedafname. Ten tweede
wUdl!' men van ätoedserteus een nationale
aktie maken. De eerste betrachting werd
vorig jaar bijna gerealiseerd: tweeduizend
bloedgevers kwamen hun duit in het 'ukje'
doen. Het tweede streven ts nog niet nete-
maal bereikt. voorlopig heeft alleen ~OI
ook een Bloedserieus op poten gezet. Er
worden evenwel serteute inspanningen ge-
leverd om deze' aktie tot op nationaal nivo
uit te breiden: zo willen Medica, LBK en
het Rode Kruis voor de nodige löglstleke
steun en informatie zorgen. Bovendien Is
hun sponsor bereid ook nationaal als geld-
schieter op re treden.

Vooroordelen
De absolute noodzaak van bloedgeven

wordt door de meesten nog altijd schrome-
lijk onderschat. Zo staat hel sraususch vast
dal zeventig procent van de mensen oen
bloed ui nodig hebben, terwijl nog geen
zeven procent effektief bloed 8«11. Dokter
Gysclinck van hel Rode Kruis lichtte daar-
om het grote belang van aknes zoals Bloed-
serieus IOC: -tn de loop der jaren is de vraag
naar bloed blijven stijgen. Het Rode Kruis
heeft altijd al pogingen ondernomen om
potentiële bloedgeven aan IC sporen om

bloed te komcn geven. maar die waren niet
altijd zo suksesvol. Het Is dankzij de inzet
van studenten en werkgroepen dat we nu
een groter publiek bereiken." Met een aktie
als Bloedserieus kan men wel een voorraad
bloed aanleggen, maar dat is nlel voldoen-
de. Aangezien bloed slechts beperkt huud-

Om de drempel voor het eerste prikje
bij de studenten 11: verlagen. krijS! elke
nieuwe bloedgever een kado, en bovendien
kunnen alle bloedgevers legen verminderde
toegangsprijzen deelnemen aan de aknvtret-
ten die rond Leuven Bloedserieus worden
georganiseerd. En dat zijn er nogal wat. Zo

De drempel om beenmerg al te staan 15
nog veel hoger dan die biJ blcedtranstusles.
Dit komt omdat het pijnUJk is en Je onder
narkose moer. Er wordt echter gewerkt aan
nieuwe technieken die al deze bezwaren
overbodig moeten maken. In het bloed zit·
ten. net als In beenmerg. sramseljen die
zorgen voor de aanmaak van vers bloed. De

VtrdDmmt'. ik dtldl( l'W9 'llltl dtll Drtlcu14 mijn bl«d ging ult"llligtn

baar Is. is het noodzakelijk dat studenten
worden aangezet om l'ègdmatlg bloed te
geven.

Een van dl:' redenen voor het gebrek
aan enthousiasme onder potentiële dono-
ren Is ongetwijfeld het bestaan van een
aantal vooroordelen omtrent bloedgeven.
Het is onvoorstelbaar welke er nu nog altijd
leven biJ een deel van de studentenpopu-
larie. Nee, van bloedgeven kan Je absoluut
geen aids krijgen. Nee, Je wordt niet leegge-
zogen door bloed te geven, en nee, als je
één keer bloed geeft, ben je nlet verplicht
om steeds bloed te geven.

ALMA

UNIVERSITEITSRESTAURANTS

bedoeling is een bloedzujvertngsmachlne Ie
bouwen die uit het bloed alleen de seemset-
jen haalt, zodat er eigenlijk geen bloed
moet worden afgetapt. Deze techniek zal
pas legen het jaar tweeduizend operatio-
neel ziJn.

Rektor Oosterllnck vindt onderrussen
d.JI1de studenten met Leuven gtoedseneus
"de Juiste toon" gevonden hebben en is dan
ook trou; "Ik vind het fantastisc:h dat het de
studenten ernst Is met hun maatschappebj-
ke bezorgdheld. Bloedige emsr.;

Benny Debruyn~
Pleter Van Heek

Op dim4t1f1 19 nowmNr is er vtln 11.00 u tol
15.00 u ren blOl!dinZtlmding op GtlSlhuislMrg .
Op WfNIU4t1!1 klIn mm van 9.00 u 10118.00 u
bl«dgrym in Dr V"lk Ol in sparthel ~ NflY".

LEVV_EN BL~E.DT
SER leuS'

kan je ondermeer gaan kijken naa'!"de !Urn
'Blood Slmple', gaan luisteren naar de badi-
nerende verzen van ondermeer Herman De
ConInck. naar het sensuele pianospel van
An PierlE (hel md* op de nu allegenda-
rtsche zitballol naar een heus rockkonsen
met als headliners Flowers for Breakfast en
aeverty Jo 50011.

Nauw verbonden met bloedgeven is
het afstaan van beenmerg. Bij kwaadaardt-
ge ontwikkelingen In het bloedstelsel. zoals
leukemie, wordt vaak chernoteraple toege-
past. Daardoor daalt de bloedaanmaak zo
sterk, dat per patiënt soms töt vijfentwintig
tner bloed nodig Is. Men probeert de afhan-

',----------------------------------" kelljkheld van bloedtunsfUSÎes te omzeilen
.:1 door beenmergtransplamaues. Die kunnen
1 ervoor zorgen dat de patiënt weer zelfstan-ldig bloed aan gaat rnaken.

biedtdageli.bö.izeOOenmaalri;:ienaaninhaarS~Daamaestverzorvtllv.1octkofliEb9lks.
UrlIes,~ \IOO"aJV8SS8I'lilfl'o'lP"QBllq)deClrTlXJSlelMrI.HIMr1eeenGesttti:sberg ..... deKUleI.Mn
~~de2B5:IMt_,rr8I!I'WOIalv«ShelldM'zetlen,del:leári1gendeq1UfnIEJ

-", ...--
KELNER ENiOF KEUKEN PERSONEEL IMNI

ALS lOSSE MEDEWBIKSI ('EXTRA') OF ALS.IOIIS1\JDENT

INidenkenaan:

·_;_ ............. ·_ .. M. óe _
_ ; ..J""deKUlaMrd""de"""""'_

·mel8EI'I~~
·enem~~

vrijdag 22 november, 16 uur
Alma 2, E. Van Evan8traat 2C in Leuven

Tot.

(fiN bA"k~~ HE1' opTREDe'" "./'IN
LUk" BLOOMHE. A"",TAl OoR-

t>ofjl'S ooK)
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Studentenverzekeringen aan de universiteit

Gedekt door de KU Leuven
Ook u herinnert 'Zichwaar-

schijnlijk de reden waarom in
de humaniora-opleiding het

spijbelen of het naschools kafubet.oek
werd verboden. De scholier was im-
mers niet meer getkkt door tk vene-
laring. Aan ae universiteit is dit ver-
leden ajd. Nochtans ...

Elke student die zich Inschrijft aan de KU
Leuven Is automatisch verzekerd In zijn beo
wegingen in en rond de universiteit. Dil
geldt voor licham..-lijke ongevallen. burger-
lijke aansprakelijkheid en soms voor roe-
venrouwde voorwerpen. Brandverzekerin-
gen voor de koten zijn daar niet bij, tenzij
de universiteit ook daarin moeite heeft ge-
daan vla de rnodelkcrurakten van de huls-
vesttngsdtenst. Anderen worden vriendelijk
verzocht hun kontrakten na Ie kijken. Ook
ziekres ziJn niet verzekerd door de KU reu-
ven.

Arbeidsweq
Ik studentenpolis lichamelijke enge-

vallen maakt dat u al eens een ongeval mag
hebben. Mevrouw Van Rafelghem van de
verzekermgsdlenst bevestig! dat de' polis
teer ruim Is. Alleszins ruimer dan enkel de'
studie. Alle akuvnenen uitgevoerd In ak-
koord met de KU Leuven mei inbegrip van
ekskurstes (waar ook ter wereld), akuvnet-
ten ingericht door de universiteit (om het
even wdk.e), de weg van en naar deze aktl-
vitenen (niet om het even langs waar), zelfs
de inschrijving, pnveespcn met sponkaan
en de onthaaldag vallen onder de verzeke-
ring. Maar - voor de goede orde - deze
aktlvitelten zljn enkel gedekt als ziJ Inge-
richt en Heleid worden door de KU Leuven.

Krtngakrfvttelren komen hiervoor dus niet
in aanmerking.

Stel: u bem op weg naar de les en wordt
onderwijl van de straat geschept door uw
iets rijkere kollega, die met de auto komt.
Of u vermtjdr de drukte op de trap en in de
lift van het fakulrettsgebouw, maar springt
gewoon door het raam van de derde ver-
dieping om wat sneller In het velgende se-
mlnarie op het gelljkvloers te geraken. In
beide gevallen bent u verzekerd. Ongeval.
len mogen wel alleen maar gebeuren op de
'arbetdsweg-, dus van het kot naar de les,
en omgekeerd, en van de ene les naar de
andere. Een omweg Is met andere woorden
uit den boze. Wel verzekerd is de weg van
en naar de wettelijke woonplaats.

Ziekte

Stoned of dronken naar de les komen.
kunt u ook beter vermijden. Indien niet
voor uw eigen gezondheid, dan toch omdat
de verzekering bij ongevallen dan niet meer
tussenbeide komt. Het gaat hier ook wel
degelijk om lichamtlijlu ongevallen. Stoffe-
lijke schade wordt In geen geval gedekt.

Jaarlijks worden gemiddeld tweebon-
derd ongevallen gemeld aan de veraeke-
rtngsdlenst. die ze als tussenpersoon door-
geeft aan de verzekeringsmaatschappij, en
die het dossier ook opvolgt. De dienst kan
de aangiftes weigeren a Is niet aan de voor-
waarden voldaan Is of de verzekeringsdok-
ter oordeelt dat de schade niet voortvloeit
ult het ongeval. De vtaag Is echter of veel
stucernen de verzekering kennen 1":/1 er ge-
bruik van maken. -Ja en nee", antwoordt
mevrouw van Rafelghem, "De studenten
worden geactn het te weten. Ze hebben I":r
automatisch recht op. Het staat vermeld In
het vademecum en In het programma boek-

CITISTUDENT PAC~::·'+"
/::y". J;

STUDENT. GUN JEZELF DE BESTE K ;;WT N
EN VOEL JE THUIS OVERAL TER W LD_

SPECIAAL VOOR 'OU HEEFT CITIBANK DIT
ONWEERSTAANBAAR GRATIS AANBOD,

o Je eigen CitibcmkVISA·«Oart met een kredietopening Viln30.000 SF.-
o En met je eigen Cro5wdenr Rekening ook je eigen Citicard.'"

• Durrne.: hul je cash ~fbij elke Bancontact I Mister Casluutomaat om de hoek.
• M~arook in de rest von de wereld bij de vete andere geldautomaten acals

M~sterC.llrd'Cirrus (ca. 150.000 automatische loketten In 63 landen),
Servired (a... -i.OOO a\l{()f"f\óllen In Spanje) en NYCE (USA).

o Een kredietopening Vin maar liefSI 10.000 Bf (of meer mits biJkomende
voorwaarden) ....

o 2" intre!t die je iedere mund wordt uitgekeerd.-
o Gepersonaliseerd teJcloonba.nklerul met CiriPtlOtle op het tullITler:

02/626 SO SO
o Home 8cmking met je PC ViIfluit je luie zetel.

Gun je:r.elfde beste kaarten en ... haal als de bliksem, je eigen
CitiStudent Pack in je dichtstbij:r.ijnde Citibank-agentschap:

CitiStudent Pack
CITIBANK

Bondgenotenlaan 46/48
1000 Leuven

'o.o.r _

~_ .. o" .. ~
cmBAN(O
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Ik heb _l.vnotJ B7W Mtaald.

je, meer bepaald In de gele pagina's, op pa-
gina 75 onderaan. Wat niemand dus leest."

Vaak Slapt men pas naar de vereeke-
ringsdlenst als de rekening gepresenteerd
wordt, zowat twee maanden na de Ienen."
Met uitzondering van die studenten, die bij
de spoedgevallen terechtkomen, moet men
op eigen Initiatief de aangifteformulieren
afhalen op de verzekeringsdienst. "Het ware
beter, indien men per fakulteit wist wat
men moest doen." geeft men op de verze-
kerlngsdjensr toe.

Ziektes vallen niet onder de studenten-
verzekering. Dit geldt zowel voor het bin-
nenland als voor het buitenland, wanneer
Leuvense studenten op een stage zijn of in-
geschreven zijn in uitwisselingsprogramma's.
Let wel: lichamelijke schade uit ongevallen
in het buitenland wordt wel door de Stu-
dentenpolis gedekt. Voor een zlekteverze-
kering moet de venrekkende student zich
echter In regel stellen met ziJn of haar mu-
tUililileit.

Potje
Voor de landen van de Europese ge-

meenschap Is het bekende formulier EIII
nodig. Hiermee kan men de ambulante kos-
ten en kosten van hospltallsatle terugvorde-
ren van de murualhelt. zij het op basis van
de plaat.selijk~ tarieven. Men doet er dan
ook beter aan zich eerst tot een plaatselijke
mutualnch te wenden ..... at de Eurocross-
kaart maar thuis liggen. Deze geldt enkel
voor roertsten en niet voor sruderuen. Wilt
u verder In de wereld, laat dan uw EIII
formulier ook maar thuis. Voor landen als
de Verenigde Staten of Zuid-Afrika betalen
de mutualiteiten enkel de kosten van drin-
gende hospitalisatie terug. Andere [ambu-
lante) kosten, die soms zeer hoog kunnen
oplopen, zijn niet gedekt. De KU Leuven
raadt de studenten dan ook aan om voor
die landen een aparte bljstandsverackertng
te nemen.

Wanneer studenten materiaal gebrul-

•,

\

•
ifllw Hans seeuws)

ken van de universiteit, geldt de regel 'potje
breken, potje betalen'. Toevertrouwde
voorwerpen worden beschouwd als eigen
goederen, gebaseerd op een kontraktuele
band en ziJn dus niet verzekerd. Dit is trou-
wens normaal bij de meeste verzekeringen
en het tegendeel zou misbruik enkel maar
in de hand werken. Alleen voor stages bui-
len de universiteit en in de universnalre
ziekenhuizen is de srudem gedekt. Wel •
wordt vaak voor kostbaar materiaal en In
bepaalde fakulteiten aparte aunskverzeke-
ringen afgesloten, waarbij de ergenaar en
de gebruiker gedekt zijn.

Geval
Ondanks het feit dat de student kan

rekenen op ruime verzekeringenpolissen.
waarover de verzekertngsdiensr best tevre-
den is, bhjit de veraekertngsdtenst no-n grote
onbekende bij het studentenpubliek. Als
ongevallen al worden aangegeven, wordt
de verzekertngsdlenst vaak gekonrront~rd
met laattijdige aangiftes of met ronduit
slechte aangifteformulieren. "lk ben geval-
len." als gedetailleerde omschrijving van
een ongeval. het kan Inderdaad beter.

Dlclger GeeraeM.

a:l'fJIAI !1L5 !flJT(J!JJ[{T
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E.EN MUZE

Blij' weg bij Velol

.@.

Wij zijn nu al met veel teveel. Wij hebben u echt niet

nodig. Vooral niet als u kunt schrijven, een deftige foto kunt

nemen, weg weet met een dtp-programma of graag

tekeningetjes maakt. Begin toch gewoon uw eigen studenten-

blad. Knip hier wat van die onnozelheid uit, kleur het in en u

bent al halfweg. Voor meer deskundige informatie kunt u altijd

op vnjdagnamiddag om vier uur langskomen op de redaktie-

vergadering van Veto. als u schriftelijk belooft niet Ie komen

meewerken. En vergeet geen bonnetje te trekken aan de deur,

of we slaan u gewoon over.
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Drie premières op VRG-filmfestival

Beeldende kunst in bewegende beelden

eril' avant-premières op zewn
films. ut is ht!l bntijlhns-
waardige palmara "'IJn het

Ihrde VRG-F.1mfutival: 'eha;n Reae-
tion', 'The Hunchback of Notre Dame'
en 'Alles moet weg', Toch znl binnen-
kort misschien geen sprake mter zijn
van het 'VRG-F,7mfatival', Men wil
namelijk 9",449 9rtWien in eh rich-
ting van een heus kulturrd festival en
fi'm konfronteren met antkrr kutl5t-
vormt". Zo kun je dit jaar voor of na
de film al naar het werk van vier
beeldende kunsknaars glUI" kijknr.

Een van de beleidsopnes van Superdly Is
meer studenten naar hun zalen Ie lokken.
Het VRG-filmfestivalls voor hen een uitge-
lezen gejegenhejd om aan klantenbinding
te: doen; lij zijn dan ook meer dan een ge-
wone steun voor de organlsatoren, VRG·
kuhuur.

De avant-première van -cbarn Reae-
don', een akuefllm mei Keanu geeves in de
hoofdrol opent op maandagavond de film-
week. Op dezelfde avond zal de heer Claeys,
hoofd van de Kinepolis groep, het woord
rtchren lot de studenten; en kunnen op de
receptie de eerste Indrukken van 'Chain
geacucn' uitgewisseld worden.

Bewerking
De student staat trouwens centraal op

dit festival. Er wordt een soort van sneak-
formule geunrcduceerd waarbi] de studen-
ten, In plaats van de gebruikelijke profes.
sloneje Jury, een oordeel kunnen vellen
over wat te te tien krijgen. Vier van de u-
ven vertoonde films zijn bovendien door de
rechtstudenten zelf gekozen: In de les wer-
den enquêteformulieren uitgedeeld met
daarop een .JIjfenlwlntlgtal Illmthels waar-
lil men kon !deun. Op~rke\ijlr; i'nk
daarbij toevaUlg verkregen vartaue: zo zul
Je kunnen verdwalen in het majestueuze

Studentencafe

Engelse landschap en Emma Thompson's
ogen in -sense and Sensibility", luisteren
naar het Belgische kastratenepos 'Farinelli'
en de onwerejdse blauwheid van de muziek
in het Franse '1roÎ5 Couleurs: Bleu'. Het
Amerikaanse -seveo' vervolledigt de lijst.
Hel VRG wil er een nuleperatle van maken,
waardoor ook de prijzen studentvrtendehjk
Zijn.

De vartaue In de avant-premières is beo
wust aangebracht. Alhoewel? Naast 'Chain
geacnon' kun Je ook gaan kijken naar de
nieuwste Disneyfilm. de tekenrumversje
van -rne Hunchback of Notre Dame' en is
er de meest recente Belgische film te zien:

Ga')' Glittt' vond ik 'Nt/ fJOtd, ja.

'Alles moet weg', Jan Verheyen's bewerking
van het gelijknaml~ boek van Tom Lanoye.
HC't is de laatste film van het festival en dal
zullen de bezoekers geweten hebben: op de
receptie zullen, naast verheyen zelf, Peter
Van Den Begin. Slany creu en Ban De
Pauw aanwezig zijn. Alleen de komst van
Lanoye zelf is nog onzeker.

Kettingreaktie
Onder her mom 'beeldende kunst en

bewegende beelden' met elkeer te verzee-
nen, kun je op dl' tweede verdieping van
Superdty een gratis tentccnneutng bezoe-

ken. Er werd een beroep gedaan op GalC'rlj
Embryo die de namen suggereerde van jen-
ge kunstenaars als Jet äenets. Dirk Buulan-
ger en Katrien Caymax. Hun schllderfjen en
tekeningen, samen met die van een oudstu-
dent Rechten. Geen Nys. Zijn vanaf maan-
dag lot zevenentwintig november het on-
derwerp van de tentoonstelling. Het Is een
eerste poging om het festival te verruimen
en er een meer kultureel cachet aan te ge-
ven. De organisatoren hopen dan ook dat
dit Initiatief de komende jaren wordt door-
getrokken zonder het aandeel van de film
te verwaarlozen.

Benny Debruyne

Ht' fiJmftstivalloop, va" maand~9 JIJtot dins-
dag 16 nDwmit, in Suptrrity t'n dt Oudt Valk,
VDarmar infDrma.it: rit Agmda.

12. Apcrs AnnC'mie
13. Bourgois Marljke
14. ïïetaesrecker Ellen
14. pelaestecker xartn

Lopers 10 kilometer Heren

I. Van Os Tobias
2. cevskens Hannes
3. vsebaert Ban
4. Lelever Bruno
5. Ceulemans Rudy
6. Heuts Wouter
7. Huysmans Tom
8. SChuurmans Wim
9. Van Ham Hans
10. Verbeek Paul
11. Geupens Ruben
12. Basemens Ben

02:48:01
02:49:02
02:49:51
02:55:55
02:57:56
02:58:51
03:03:05
03:04:22
03:05:10
03:06:21
03:07:30
03:17:17
03:18:13
03:18:25
03:21:35

04:06:20

Stappers 41 kilometer Heren

I. Lust Kun 05:23:54
2. croes Romaric 05:34:56
3. De Clercq Erik 05:35;10
4. vertent sretan 05:45:13
5. Verlindcn Koen 05:47:30
6. De Boye Alben 05:56:33
7. pewtue Siegfried 05:59:07
8. smns Guy 05:59:10
9. Neyts Johan 06:00:18
10. Degreve Ban 06:00:24

t IJ. MuyHe Jelle 06:18:14
12. vereecken Hans 06:24:49
13. Buys Plet 06:24:53
14. Phlllppc Francols 07:28:09

DE RECTOR

Oude Merkt 4
LEUVEN

Uitslag studentenmaraton
Lo~rs 42 kllometer Hueo

I.Wllmacns Jan
2. Foulon steraan
3. Van Meerbt:ek Eddy
4. Pardaens Lee
5. Van OC'n Dries Ronny
6. cenens Nim
7. TImmcrman Klis
8. Fannes Dirk
9. Roesems Erik
10. Peumans Willy
11. Neeusen StiJn
12. Petren Chris
13. toosvetdr Gianni
14. Van Tongelen Patrick
15. Crollen Benjamin

Lopel"ll 42 kilometer Dames

I. Nolens Kalia

Stap~1"lI 4l knometer Dames

I.Van eerweer Ria 06:00:20
2, Van aoosre Els 07:27:44
3. Thyssen Tanla 07:27:46
4. TIels Nde 07:27:57
5. De Lathauwers Kristel 07:36:04
6. vandersiraeten Milde 07:36:13

Lopers 21 kilometer Heren

I. De Keyzer Philip
2. ëmbrecnts Paul
3. Coopmans Benny
4. numom Jouri
5. Bertels Marc
6. Van Ham Geen
7. verrnaeten Willy
8. Dcnoll ueve
9. Campcnhout Steven
10. Vandyc:ke Hans
I I. Verbist Johan
12. Verdije.n Johan
13. Hermans Roger
14. Dewachter Piet
15. Gysen Wim

Lopers ;U kjlometer riames

I. Peersmen Inneke
2. Verhaen David
). De Haan Japke
4. Van Turnhout
5. D'Haene Kalk
6. De catuwe verentcue
7. Deprez Siska
8. Ducheync scüe
9. l'rauwaen Marie'Astrid
10. Spreutels tiesbet
11. Neven Inge

01:1):48
01:14:25
1:14:30

01:16:06
01:16:17
01:18:01
01:18:15
01:18:32
01:18:34
Ol :18:51
01:19:14
01:20:20
01:20:29
01:20:51
01:21:03

01:33:27
01:35:37
01:)9:38
01:40:14
01:43:01
01:44:)2
01:44:56
01:45:57
01:49:21
01:49:52
01:49:59

13. La grange Danle 00:36:29
14. Van Looy Hans 00:36:)3
15. Raedts Geen 00:36:48

Lopers 10 kilometer Vrouwen

01:50:59
01:51:02
01:51;35,
01:52:46

00:31:59
00:)4:04
00:34:13
00:)4:25
00:35:00
00:35:16
00:35:22
00:36:08
00:36:12
00:36:12
00:36: 15
00:36:18

I. Lefebvre tnge 00:42:26
00:42:57
00:44:09
00:44:14
00:44:44
00:46:25
00:46:46
00:46:48
00:46:55
00:46:59
00:47:21
00;48:30
00:48:32
00:50:00
00:50:02

2. Mariën Ingc
3. MaUsse Dclphine
4. Ghys Karen
5. Vandemeulebroucke tsabene
6. vermaelen wendy
7. Van Boven Blrgit
8. Adam sterante
9. Poels Debble
10. Bonneux Inge
11. Verstraete Katleen
12. Groothaen MartjkC'
13. CaUebout veerte
14. Vanbinnen Kartn
15. De Schuytere Amomene
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Op bezoek bij Moeders voor Moeders

" vrees dat de situatie van de
niet veelte veranderen is"

Opsrln. PIU~rfd.

O et is Utf druilerige dinstÜlg·
morgen wanneer we aanbellen
bij «ti hermhuis aan de rand

Win .BorgerJw .. t. de a~ Win

An~. Ems binnmgekometr
&0r1 de hemel op. Langs stapels kar-
tonnen doun en k4mers vol met rek-
km waar orddijk kleding is opgesta-
peld, worden we naar achter geleid.
We zijn verrast door het entoesiasme
en de gezellige sfeer die hier in de
lucht hattgl. Een aantal mensen loopt
druk door elkaar in de nauwe gan-
gen, gedreven door een welomschre-
ven taak. Ben kamer voor babykle-
ding, één voor kinderen van één jaar;
ü" \loor zwangerschapskIeding. voed-
sel, speelgoed, ..•

Elke week gaan hier tweehonderd kJedings-
en driehonderd voedingspakkenen de deur
uit. Sinterklaas komt jaarlijks langs en
tweemaal per week kunnen moeders hier
hun kind een badje en een warme maaltijd
geven. Dil is Moeders voor Moeders. een
organisatie die een vijftal Jaar geleden werd
opgericht door Monique verötckt. ZIJ neemt
de handschoen op om ook de armsten van
onze Belgische wetvaenstaet een mens-
waardlg bestaan te bezorgen. We vragen
haar hoe haar organisatie ontstaan is.
Monlque Verdlckt: eIn feite: is aües be-
gonnen met een kartonnen doos bij miJ in
de kelder. Ongeveer vijf jaar geleden vroeg
een sociale dienst uit de buurt mij of Ik niet
wat kleren kon missen. Tut mijn verrassing
bestend er geen enkele dienst die zich richt
op kinderen. Voor volwassenen was dle er
wel. En zo 15 de zaak aan het rollen gegaan.
Al snel werd de kelder te kletn en verhuis-
de Ik de kleren naar een vrije kamer. V,iIO-

daar naar een prtveemagazjjn en uiteinde-
liJk zijn we hier In de Helmstraat terecht-
gekomen. ondertussen hebben we ook het
huis en een magazijn hiernaast opgekocm.,

Golflengte

.We zijn Inderdaad een heet bedrijf
geworden. Er werken zo'n 75 vrijwilJigers
mee en we bereiken meer dan 2.000 gezin-
nen. Naast kleren voor kinderen lot zestien
Jaar en voor zwangere moeders. bedelen

Studiekeuze en loopbaanon1Wikkeling bil vrouwen en mannen

we nu ook voedsel, allerlei benodigdheden
voor pasgeboren IdndjC'S, zoals wiesl~, de-
kenlj~, paptlessen. en ook speelgoed .•
Veto: V.ll MI _MNIijk.lamJ.kJ \IrI" ... ~.".

jaren op deu manier niet wat wtg7
Verdlckt: .Ja,. dat is wet een beetie het ge-
vaar, al heb ik het gevoel dat ik nog jeder-
een ken. We willen hieraan tegemoet ko-
men, door in het nieuwe huis een kafetaria
In te richten, waar de mensen een praatje
kunnen slaan terwijl lA! wachten, zodat ze
zich gewoon wat meer thuis voelen. veten
hebben er behoefte aan om hun verhaal
eens te kunnen veneffen. Bovendien staat
men nu vaak tot op straat aan Ie schutven.
wat natuurlijk helemaal niet gezellig Is In
ons Belgische weer. De meeste mensen vin-
den het trouwens onprettig gezien Ie wor-
den voor de deuren van Moeders van Moe-
ders. Dat men een beroep doel op Moeders
voor Moeders Is niet bepaald een Status-
symbool .•
Veto: Jullie organisatie neunr enkel en alkm
op vrljwi/ligu"$. Hot komm zij hirr rPedlt?
Verdlckt: .De meesten hebben gewoon
ergens van ons gehoord en namen zelf het
Initiatief om naar hier te komen. velen

Op woensdag 20 november Otganisetn de
lnteriakultalre Raad vreuw-jaan-unjver-
loÎtdt een sludien"middag met ~s titel 'stu-
diekeuze en loopbaalllJi'lrwtkkeiing aan de
universiteit. AndCTSbij vrouwen dan bij
mannen?' Hel organtseren van deze studje-
n"mlddag ligt In de" lijn van de: ~lpdracht
v.l.n de: rud om .,ln de inzet van de univer-
siteit inuke de problematIek van mannen
en vrouwen In de samenleving kenkreet
gestene te geven.

ln bel verleden werden blenoe reeds
verschillende sporen gevt)fgd. waaronder
het uitwerken van een antropologische vi·
ste over de rol van mannen en vrouwen In
ome wmenleving en het deernemen en
evalueren van de uetversnare reglemenlen
en voorzieningen die een kombinalie van
gezln en ouderschap met een loopbaan aan
d<' uni"'erslttl! mogeUjk maken. Hel Is dus
niet voor ht!t eerst dat de Rud de ;wrnbchl
wil richten op aspekt.en van dit problema-
tiek die réChtstreeks op onze è'lgen Alma

(foto Wim De Rop)

schoten In aktie na de reportage over Moe-
ders voor Moeders op NV De Wereld, Wan-
neer een vrijwilliger zich aanbiedt, vindt
eerst een ge'Plà pJa,a1.5om na te saan of
we op dezelfde golflengte lillen. We heb-
ben ook een soon reglement, waar aUe vrij-
willigers zich aan hebben te houden. In
feite gaat het om heel eenvoudige dingen:
sobere klederen, geen juwelen, niet rodde-
len. We stellen steeds voor om eerst eens
een maand te komen proberen en maken
dan langs beide kanten de balans .•

_Niet iedereen houdt het hfer namelijk
vol. We vragen toch wel een redelljk stevig
engagement: minstens één namiddag per
week moel je paraat staan. Op het moment
zijn we met zo'n vijfenzeventig vrijwilligers:
zeventig vrouwen en vijf mannen van de
meest uiteenlopende sociale achtergrond .•

Steuntje

Veto: Is het klilntttl erg ~'Qndud in de loop
der jaren?
Verdlckt: _In vergelijking met onze begin-
jaren doen nu veel meer nieuwe armen een
beroep op Moeden voor Moeders. Mensen

Mala Dc:trekking hebben.
Konkreet sluit een eerste onderzoek

aan bij de \'4sts1ellitlJ! d.u mebjC5 en jun.
gem nog Steeds in grolt mate voor verschil-
lende 5tudlerid\tlngen kiezen. Terwijl de
veerkeur van jongens vocmamelfjk uitgaat
naar zogenaamde 'harde' richtingen - ek-
sace wetenschappen - blijken meisjes
meer gelolemseerd In 'zachte' richtingen
- humane en bscciedtsche wetenschap-
pen, ömtrem dc motivaties die lOt deze
keuzes Idden, last: men vooralsneg In het
duister.

Hct tweede onderreek venrekt .... n hét
gegeven dat. alhoewel er in de loop van de
voorbije decennta steeds meer meisjes aan
de uniVttSitelt kwamen studeren, er zeer
wetnjg vrouwen doornromen naar het w-
demrsch korps. Ook 10 dit geval vragen de-
ze vaststellingen allereerst om verklaringen,
maar ook om .ad....lezen om de suceee als-
l);Qg recht te kunnen trekken. Vooral de
vraag of het WerbiJ gaat om urukrureel in-

die het altijd goed hebben gehad, maar
door een falllis.sement, echtsehdding. ziekte
of overlijden plotseling In een neerwaartse
spiraal terecht kwamen en helemaal aan de
grond kwamen te zitten. Onder deze nieu-
we armen zitten bijZOnder veel alleenstaan-
de moeders. Vaak vrouwen die voor de kin-
deren en het huishouden zorgden en steun-
den op het inkomen van hun man. Als op
een bepaald moment die tnan wegvalt,
komt de vrouw zonder Inkomen te zitten.
Zi! heeft geen werkervaring en blljh meestal
wel verantwoordelijk voor de opvoeding
van de kinderen. In zo'n situaties kan het
snel bergafwaans gaan .•

•Toch hebben we nog steeds heel wat
generatie-armen onder onze klanten. Hun
toekomst z1e~k somber In. Sommige men-
sen pleiten ervoor her bestaansmlnlmum
op te trckken:Daar geloof Ik niet in. De
meeste ge~ratie-armen zouden dat geld
besteden aanAiingcn waar anderen op be-
sparen. De armen die ooit anders hebben
geweten daarenteg~o_ heteen vooral een
steuntje In de rug nodig om de moeilijkste
periode door te komen en als aanzet om
langzaam terug uit het slob te kruipen. Hun
situatie Is heel anders .•
Veto: Zouden sommigt mmsen nkt Ilevrerheb·
brn dal tnnf hen v.<trlalljk htfpl h~1heft wttT in
~igmhanden tr n~mm ~n hun 5ituafle te veran-
derm in plaats van aa/momn te ontvangtn?
&stendigt men d~armoede niel door dne ma-
nier \/dn "",,"km?
Verdlckt: dk denk dat dit vrijwel onmo-
geliJk Is voor de generatie-armen. Zij kun-
nen gewoon niet met geld omgaan. Ik vrees
dat aan hun situatie niet veelte veranderen
is. Deze groep zal steeds blijven be'staanJk
ben ervan overtuigd dat - als wiJ hel zo-
lang volhouden - de kinderen van ons
kljënteel van vandaag ook nog In de rij van
Moeders voor Mon:lers zullen aanschuiven,
en hun kinderen ook. Hooguit kunnen wij
ervoor zorgen dat hun status wat verbeten,
Er zijn wel Intnatieven zoals budgerbeheen
maar dat laat Ik aan het OCMW ever, Men
moet ergens een keuze maken .•

Schoolbenodigdheden
_Wij trachten er wel voor te zorgen dat

onze hulp niet zomaar vanzelfsprekend
wordt. Na een half jaar voor voeding en na
een jaar voor kieding.. moeten de klanten
terug naar de sociale dienst dle hen door-
verwees, Deze zal dan uitmaken of onze
hulp nog noodzakelijk 15.De bedoeling is
dat men na verloop van tijd wordt gedwon-
gen nog eens sul te staan bij de situatie .•
Veto: ~lDoft u d4t MI aantal mmsm dat nccd
h~qt aan de hulp \/dn organisaties EtHJIs Moeders
voor Metders lOme",,'?
Verdlckt: .Dat kan ik moeilijk uitmaken.
Wij bieden ..neen hulp aan ouden met kin-
deren en richten ons dus niet op alk hulp.
behoevenden. Wel is het zeker zo dat het
aanlal mensen dat wij bereiken alsmaar
blijh toenemen. Elke week lijn er ongeveer
twintig nieuwe gezinnen die Zich Inschrf]-
ven. Hel is echter lang nIet denkbeeldig dal

vervol, op p, 10

gebouwde verantwoordelijkheden (beleid.
organisatie. vocrëenrngen .... ) dan wc:1 om
bewu~te, pel'SOOrllijke keuzes mQet een
groot a.ndachupunt liJn.

Wie ...11 ween wat beide oooereceks-
pJ'ójékten hebben opgeleverd. weet dus
waar naartoe w~nsda3Damldd.ag. Niet .il-
leen zullen de resultaten door deskundjgen
uneen worden ge7et.. ook euüeo vertegen-
woord!gers van. de versctuucoee betrokken
geledingen van de universiteit ever de pro-
blematiek: reûekreren. Tnl sloue eat er ge-
lqenheid Zijn lot diskusSic>.

(.lik)
Ot mtdiMllmidda_g gaar dOOf in al{düorium ZL-
!Irt VanH~, in ~ Valk, tri slan mn 14.00 11.
HI!f~imitwordt vocnim rond 11.00 w. Voor
mft!r ittfichtmJm of insdtnj\'lnesfrmnuheren
k4n k '"'tI steeds tnrcht bij SodIlle Ra.ld ('s Mti-
~rs$IrrHIt 5) ufqp het &k~IArl4at Via,rrkJorm
i" Je Ha/Int, VragtJ7mlar nft'VT~W Dr Sdtuyte-
"«1'. Stw:ImInl knf9rn tlttl~, 1aJfJU' tri dal·
11b"Mmr1Jpsrarts, al Ik lest bnaah.200 {rank.
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Soaale Raad orqaniseert debat over vervrouwelijking van armoede

Vrouwen verdienen beier
ep dirud4g 26 'lW"'mlbu organ-

iseert tU wnkgroep 'Vrouw-
Man- Uniwrsiteit-Samenlnting'

van Sodak Raad een debat omtrent
de wrvrouwelijkin9 van de kans-
armoede, Ben vrij ambitieus onder-
wtrp. maar ook Uit dat kgmwoordig
weer volop in de aktualiteit staat.
Meer en meer wordt er immers geop-
perd dat zoiets als de vervrouwelijk-
ing van de kansannoede gewoonWf.'g
niet bestaat. In elk geval lijken heel
wat onderzoekers ervan iWertuigd dat
andere mtultschappelijke kemnerun
tegenwoordig veel meer gewicht
legsen in de annoederisikoschaal.

Het armoedefenomeen binnen de verzor-"
gfngst ....t genlel al enige decennia de
belangstelllng van de media en van welen-
schappelijk onderzeek. Diskussie houdt al
jaren de aandacht van de beleidzorg gaan-
de. In tegenstelllng tot wat vaak verwacht
wordt, is de omvang van het fenomeen de
voorbije Jaren eenter nter toegenomen.
Zowel in Belglë als In Vlaanderen is het
aantal arme huishoudens sinds de tweede
helft van de jaren zeventig. respekllevelijk
van de jaren tachtig. niet meer gestegen.
Bovendien leen Intemationaal vergeUjkend
onderzoek dat het aantal armen in België
vrij laag Is in vergelijking met dat In andere
hoogontwIkkelde welvaartstaten zoals
frankrijk, Duitsland. de Verenigde Staten
en bet verenlgd Koninkrijk.

Toch kan moeilijk worden ontkend dat
de ~rschijnlngsvormen van annoede een
verandering hebben ondergaan. Een vast-
Slelling die In een groot aantal onderzoeken
~ zowel In België als elders In Europa -
terugkomt. ks dat het ermoedertslko voor
vrouwen hoger is dan dat voor de gemid-
delde bevolJdng. 'russen 198.5 en 1992 was
maar !kfst ttStIg procent van de rechtheb-
benden op het bestaansminimum vrou-
welijk. De: helft van hen was jonger dan
veerug en de meesten hadden geen beroep-
skwalifikatie of werkervaring. ZIJgenoten
minder dan mannen van een vervanglngs-
Inkomen en waren ook minder vaak
ingeschreven als werkzoekende. Naast het
bestaansmlnimum kan het plaatselijk
openbaar Centrum VOOrMaatschappelijk
Welzijn (OCMW) ook een aanvullende
steun toekennen. Uit steekproefonderzoek
blijkt dat onder de personen die ünanoeel
worden gesteund, vrouwen gJobaalln de
meerderheid zijn en oververtegenwoordigd
vanaf de leeftljdskategorie van }I tOl 35
jaar. Eén op de viJf gesteunde huishoudens
bestaat uit een alleenstaande moeder met
ongehuwde kinderen.

Onderbetaald
In deze studies worden de oorzaken

van de grotere bestaansonzekerheid van
vrouwen onderzocht: In hun situatle bUJ-
ken verschillende kenmerken te kumu-
leren. ëen eerste domein is de werkgele-
genheid. In 1994 was bijna zestig procent
van de werkzoekenden vrouwelijk.
VlJfenvijftJg procent was langdurig werk-
zoekend. De werkloosheidsgraad van vrou-
wen bedroeg in december van dat jaar
meer dan het dubbele van mannen. Ook de
in 1991 gc'wijzigde werkjnoshefdsreglemen-
tering, waardoor al wie langer werkloos is
dan de gemiddelde regionale werkloos-
heidsduur geschorst kan worden. heeft
vooral vrouwen getroffen.

Vrouwen ondervinden op de arberds-
markt echter nog andere nadelen. Zij wor-
den vaker dan mannen hel slachtoffer van
een teruglopende werkgelegenheid, werken
vaker dan mannen In euptsche (meestal
onzekere en onregelmatige) arbeidsverhou-
dingen. Een maatregel die opnieuw de
vrouwen het hardst getroffen heeft. Is het
afschaffen van de aanvuUende werkloos-
heidsuitkering voor onvrijwilllg deehijds
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werkenden. Vrouwen worden vaker dan
mannen gekonfronteerd met het probleem
om de arbelds- en gezinstaken met elkaar
te kombineren. Bovendien verdienen vrou-
wen gemiddeld een derde minder dan man-
nen. Ik grote koncentratie van vrouwen In
een beperkt aantal beroepen en sektoren
heelt een duidelijke invloed op de loon-
schalen voor funkties die hoofdzakelijk
door vrouwen worden uitgeoefend. Deze
omstandigheden leiden er vaak toe dat
vrouwen zich niet volledig kunnen ont-
plooien en zich bedreigd voelen.

Ook de dtepgaande veranderingen in
gennstrukturen van de laatste jaren hebben
verregaande gevolgen voor heel wat vrou-
wen. Gainsontbinding blijkt voor vrouwen
de belangrijkste oorzaak om bijstandsaf-
hankelijk te worden. Het wegvallen van de
kostwinner In het gezln veroorzaakt dik-
wijls het wegglijden In de armoede. Maar
liefst achtenvijftig procent van de vrouwen
die een bestaansminimum vragen, vormen
bovendien eenoudergezinnen. Het grote
aantal alleenstaande moeders kan verklaard
worden door het feit dat bij echtscheiding
het hoederecht over de kinderen meestal
aan de vrouw wordt toegewezen. De pro-
blemen waarmee vrouwen In het algemeen
Ie maken krijgen, zoals huisvesting en kin-
deropvang. wegen biJ deze alleenstaande
moeders vaak dubbel zwaar. Bovendien
wordt door de aan hen toevenrouwde zorg
voor de kinderen ook de herintreding op de
arbeidsmarkt modiijker.

Laaggeschoold
Ook op het gebied van onderwijs

menrtesreren zich serieuze problemen. De
studlekeuz.e Is Immers nog steeds sterk
geslachtssebonden. Mel5jn kl,nen in het
algemeen veeleer studierichtingen die aan-
sluiten bij de uitvoerende en zorgende rol.
die In onze maatschappij traditioneel aan
vrouwen wordt toebedeeld. Deze studie-
richtingen bieden minder ~rspektieven op
tewerkstelling dan de richtingen dk tradi-
tioneel meer door jongens gekozen worden,
zoals toegepaste wetenschappen, ekonomie,
informatika .... Ik kans op tewerkstelling is
echter het kleinst voor taaggeschoolden.
Het opleidingsnivo hedt niet alleen een
weerslag op de tewerkstejllngskansen, maar
ook op de hoogte van het arbeidsinkomen.
Van de vrouwen die in 1994 In de bijstand
zitten, heeft zeven op tien alleen Jager
onderwijs genoten.

Er zijn dus nog steeds heel wat 'achter-
standskenmerken- die enkel olln sterkere
mate voor vrouwen opgaan. Bovendien
valt te vrezen dat de Invloed van al deze
faktoren de eerstvolgende jaren erger zal
worden. De werkgelegenheid is ongunstIg.
de openbare middelen zijn erg beperkt de
geografische verdeling van de sociale uit-
sluiting is versnipperd en de gezinsuukturen
bieden minder opvang dan in het verleden.

Ook hier blijkt dus maar weer eens dat,
als de doelstelling van het sociaal beleid
erin bestaat de mensen te helpen voor zich-
zelf te zorgen en zoveel mogelijk een nutti-
ge rol In de samenleving te spelen, alteen
vernieuwende kornbtnatfes van werk en
verzorging kunnen bijdragen lOt de verwe-
zenlijking van deze doelstelling voor kwets-
bare mensen.

Strategie
Daarnaast kunnen we duidelijk stellen

dat sociale Integratie, en daarmee dan ook
het opheffen van de armoede, sterk ver-
bonden kan worden met het hebben van
'lonende' arbeid. Om de rechten en kansen
van de vrouwen uit te bouwen, moet er
een gekomblneerd arbeldsmarkt- en sociaal
beleid komen, dal aan de rol van de vrou-
wen in de samenleving en aan hun behoef-
ten beantwoordt. De strategische doelstel-
ling moet erin bestaan van gelijke rechten
naar gelijke behandeling op de arbelds-

markt te evolueren vla gelijke kansen In de
samenleving. Daarbij moet beter gebruik te
gemaakt worden van de ervaring en vaar-
digheden van de vrouwen ten voordele van
de samenleving als geheel.

Eeninkomensgezinnen
Welke maatschappelijke kenmerken

z.ljn dan vandaag bepalend voor de hoogte
van hel annoederisiko? Een eerste tegen-
stelling Is deze tussen één- en meertnko-
mensgeannen. Daar waar het meerverdie-
nerschap steeds meer de norm wordt en
ervoor zorgt dat de bestaanszekerheid
Steeds beter gewaarborgd blJjft bij werkloos-
held, ziekte en hoge leeftijd. neemt de be-
staanszekerheldspcslüe van ééninkomens-
gezinnen In aanzlenlljke mate af. vooral
wanneer dil enige inkomen een vervang-
Ingsuitkering is.

Nauw hiermee verbonden is de tegen-
stelling tussen hoog- en laaggeschoolden.
Precies bij laaggeschoolden vindt een kon-
centratie plaats van sociale rtstkc's en van
e-enverdtenerschap. zodat de armoederisl-
ko's van hoog- en laaggeschoolden St~S
ritttr uit elkaar lopen. Opmerkelijk hierbij
Is dat. hoewel het opleidingsnivo van de
bevolking de voorbije vijltien Jaar sterk Is
gestegen, kinderen uit achtergestelde
milieus nog steeds minder kansen hebben
om de hogere onderwljsnivo's te bereiken.

Op dit moment zou de sodo-ekonoml-
scbe kloof lussen de laag- en de hoog-
geschoolden belangrijker zijn dan om hel
even welke van de traditionele maatschap-
pelljke breuklijnen, weze het deze tussen
mannen en vrouwen of deze tussen werk-
enden en werklceee. De gestaag voortschri-
jdende marglnalisering van de
la~ooIden ui ëebclansriJkste sociale
kwestie van het komende decennium

worden. Ze erodeert ïmmers het wezen van
de wdvaanstaat en ze Vreet aan de
basJskondities voor een geïntegreerde en
solidaire samenleving.

Kwetsbaar
Toch mag ook hier met uit het oog

vertoren worden dat een groot deel van de
ééninkomensgezinnen een vrouwelijk
gealnshoofd heeft. Bovendien blijken op dit
ogenblik nog steeds heel wat vrouwen een
achterstand te hebben met betrekking tot
scholingsnivo. Zelfs indien men het aksent
verlegt, blijven vrouwen dus een kweebare
groep. Het uitwerken van maatregelen die
hieraan yerheipen moet dan ook blljvend
worden-gesumuleerd. Betere kombinatle-
mogelijkheden van gezin en beroep. een
zowel horizontale als vertikale desegregatie
van ai(>e:id, een betere pamdpatle van
VTouwen.aan de besluitvonning. ... het zijn
allemaal domeJnen waarop nog heel wat
plaats is voor nJeuwe, konkrete maatrege-
len. Ook nieuwe kollcktieve maatregelen
om een adekwaat antwoord te bieden op
het groeiende strukturete onvermogen van
de laaggeschoolden om zelfstandig hun
bestaanszekerheid te verzekeren, zijn nodig.
Hoewel het proponlonele aandeel van de
armoede dat vrouwen voor hun rekening
nemen nog steeds te groot Is, is armoede
een dynamisch tets. Langzame verschuivin-
gen in het knomeen nlet opmerken zou
wel eens nefast kunnen zijn voor de
groepen die daarvan als eerste slachtoffer
zullen zijn. vrouwelijk of niet.

AnJa Kovacs
H" debat OIC dt vrrvrolffi/elijking va,,"tit
armoede vindt plaafl in MSI 00.14 op dinsdag
16 novtmdtr om 20.00 11m dt totgt:Jngir gratis.
Sprtknl tlÏn VtrQ [)uQ (.49Q/tv), SandTa
RotVtlds (Studitdimtt ACYJ. Mitke Van
HQtgmdorm (voorzitmu Ntdtr/andstQli~
NQtÎonak VrouwtrlTaad). MO"Ulut VtrdÎCk{,
(stichtster m WNJrzitstrr...,n Motdm \OOT '

MMdn'J), :n-rn Vtr/eynr (tnt wn de Qultun w"
'Armoede is VTOUlW/ijk').ModtrQlar is Linda IX
Win (BRTN).

(fora Qrd!itf)
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'The Adjuster' van Atom Egoyan in het stuc

Gluurders aller landen, verenigt u
Otom Egoyan huft iets nut vo-

yeurisme. lut/ul is duûklijk.
Als we zijn filmografie overlo-

pen. duikt het tlu'ma studs weer op.
Als rwk drQad gebruikt Egoyan t:Uztf
weer het uitunvaJlm van het tradi-
tionele gainslewn of, mar Qlgemun.
de wrvt'eemdin9 van de sammlevin9
in het vitkotijdperk. In zijn voor-
gaande films 'Nat of Kin', 'Pamily
View;ng' en 'Spulk;"g Parts', maar
ook in 71ft' AdjUSkr' uil 1991 komt
tku problematiek duûklijk naar 110-

nn. Terwijl hij in zijn vroege lang-
spalfilms jongleerdL mei video- en
/ilmbuûûn laat hij dAt in 'TheAd-
jusu'" achterwege. Ik film is akku-
raat in wü:kscreenfomuull in /HeM
gebracht. Dar IH!let Egoyan echter niel
om ook hier weer enkele geobutkerde
en ~ karakters uit te kunen.

De Canadese dncilSl Alom Egoyan mag dan
wel een zwak hebben voor pcrncgraûe.
veel krijg je er niet van Ie zien In zijn flIms.
Hij suggereert liever. Meestal hoor je hel
gekreun en gehijg oU screen. Hel effekt
worm doiLilrdoorverhoogd, Het prikkelt on-
ze nieuwsgierlghdd. En zo heeft de filmer
ons waar hij ons wil hebben. Het verwijl

Armoede
~ ...anp.9

dit gewoon komt doordat onze orpniwlie
meer bekend is geworden. De laatste lijd
kwaIJIC-n er zelfs mensen uit Mechelen en
Brussel. 01115 debedoeUng met, we kun-
nen het zo al niluwdlJks bolwerken. Nu
hebben we de: arsp~ak dat we mensen uit
andere steden enkel voerthelpen mC1kled-
Ing. Voeding de:kn we aan ben nIet meer
uil; logischerwijze zou men het geld dat
~ mensen own vervoer besteden. beter
kunnen uitgeven aan eren.»
Vno: ~ herfst h«ft M«dnJ \IOCr Motd~
em 1NIarui la1f9lrtlllr deuren ga/otm. Wat W4I

ik afDfJei.djl1S hiffvoar?
Vft'd.ickt: .EI~nliJk is de: bnlissing vrij
lmpwskf genomen. De laatste donderdag
voor het nieuwe schooljaar. toen weer uen-
I.<ille:nmensen voor de deur stonden voor
de wekelijkse voedsel en kledlngbedehng,
begonnen de wachtenden wal ongedurig te
wonk:n. Doorda, er ook schoolbcnodigdhe-
den ~ werden, duurde hel allemaal
Wil' langer dan normaal. Een man werd
kwa~ omdat Ik hem vroeg zijn beun af te
wachten. Ik ûkte hem op de arm en toen
begon hij Ie roepen dat ik van zijn lijf moest
blijven en d.jt hij 'S nachts zou terugkomen
om de hele boel in de fik te steken. Ik heb
de politie ~bdd en er werd een procesver-
baal opgeInilakt .•

-ëven tater in de namiddag kreeg een
medewerkster van ons een klap in het ge-
zicht omdat ze iemand vroeg niet steeds in
de dozen te kijken die daar stonden. Dat
deed de deur dicht. Wij vragen geen dank-
jewel, maar wel een beetje respekt. Wij
hoeven dit niet te doen; dat mag men toch
wel beseffen.

Kinderen
Veto: Wat warm dl rlaktia op jullil s/uitinj?
Wartn "jlln gninnln dil in mMilijkhtdln.....",
VertIlekt: _De reakues op onze sluitIng
waren erg posllkf en kwamen uit hoeken
waar we -a niet direkt verwacht hadden.
Andere welzijnsorganisaties, de pers, spon-
sors .... ik denk dat het een goede beslissing
15geweest. We hoeven niet met ons te laten
sollen. In feite feliciteerden velen ons dat
we deze moeilijke stap hebben durven zet-
ten. ook de meeste van onze klanten wa-
ren het met ons eens dat het zo niet verder
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aan ujn adres dat hij geen realistische per-
sonages schept, is juist waar Egoyans mms
om draaien. Pornografie en homevideo's
zijn een konstante bij deze Canadese dne-
ast. VIdeoapparatuur wordt tot seksspeel-
goed geiransfomeerd.

AtOm Egoyan, geboren In Caïro in
1960 als zoon van Armeease ouders. groei-
de op In Canada. Daar begon hiJ met Olmen
aan de Universiteit van Toronto. Vanaf zijn
eerste langspeelfilm 'Next of Kin' (1985) tot
'ExotIca' (1995) duiken steeds weef dezeü-
de konaanten op. Daarbij voert Egoyan een
stel gcobsedttrde, neurotische en zelfs per-
verse personages op. Het zijn meestal psy-
chologisch gehavende karakters die de mi-
krokosmos van Egoyan bevolken. Ze zijn
afwisselend boosdoener en slachtoffer. OOr-
sprong van alle kwaad is echter onze mo-
derne samenleving: een samenleY\ng die
bezeten Is door een maniakale afbeeldlngs-
drang In alle moselijke vormen. Egoyan
loont ons die bezetenheid door In zijn films
tejevtsle- en homevtdeobeetden In te lassen
of door ernaar te venvljzen. ln 'The Adjus-
ter' blijft het bIJ verwijzingen naar deze me-
dia. De tetevtste- en videobeelden zijn orn-
nipresem. maar we krijgen ze nooit in kon-
krero te zien. Een gegeven dat een film
over voyeurisme dan ook mooi weet uit te
buiten. De toeschouwer-voyeur blijh op
zijn honger zitten.

Engels
ïhe Adjuster' is gebaseerd op een per-

soonlijke ervaring van Atcm Egoyan. Op
oudejaarsavond 1989 brandde zijn ouder-
Iijke huls volledig af. Egoyan raakte gelassi-
neerd door de schade-ekspert -In het En-
gels 'adjuster' - die de schade moest kc-
men schatten voor de verzekeringen. Wat
Egoyan lrurigccrdc, was hoc deze man door
hun verloren gegane bezittingen te schat-

kon. SOmmigen die in dringende nood za-
ten. hebben we natuurlijk wel verder ge-
holpen.e
Veto: Jullit vanjm dm mDJstn op dit door dt
maun van htt ntt drtigm ~ vallm in (Jnu
maatst:happij. Waar blijft th twuhtid in httl
dmkwnrk?
Verdldn: .Ik wil erop drukken dal Moe-
den voor Moeders in feite niet nodig zou
mogen zijn. Wal wij hier doen is eigenlijk
een funktie ven de overheid. Kind en oeën
en het OCMW hebben in teone een gelijk-
aardige taak, maar deze organen werken zo
log dat werkelijke hulp soms veel Ie laat ge-
boden wordt. Oe procedures en het pepe-
rassenwerk zijn gewoon te omslachtig. Ik

ten, moest uitmaken welke levenstijl de
Egoyans erop nahielden. De gedachte echo
Ier dat zo een man eens een slecht humeur
kan hebben, of, erger nog. vjn eigen leven
niet meer juist weel in te schatten. lag aan
de grondslag van ïhe Adjusler'.

Noah genders Is de schade-ekspert in
de film. Hij leeft samen met Here, diens zus
sen en hun zoon Slmon. Naast zijn funktie
als schade-ekspert houdt Noah zich ook be-
zig met het regelen van overnachtingen
voor de gedupeerden. A1uJn klanten laat
hij in hetzelfde motel overnachten. Dit 15
slechts gedeeltelijk geïnspireerd uit medelij-
den. Noah wil onmisbaar zijn voor zijn
klanten. Hij brengt ze regelmatig bezoekjes,
praat ze naar de mond. bladen door hun
familie-albums op zoek naar bewijsmate-
riaalom de schadeclaim te staven. Om het
geleden verlies zogezegd te verzachten, ver-
leidt hij zijn klanten. Zowel mannen als
vrouwen.,

Intrek
Hera bekleedt op haar beun ook een

Iunktle waarbij het schatten en het waarde-
ren een rol spelen. ZIJ Is rumcensor. Haar
taak Is het om pornofilms te kwoteren. Om
haar geïmmigreerde ërmeense zus te ple-
zieren, neemt ze de sappjgste seksscenes
stiekem met een videocamera op.

Op de metro ontmoet Hera Bubba en
MimI. Deze vorynen een rijk en seksbezeten
koppel. Ze ensceneren op de meest vreem-
de plaatsen seksspelletjes waarin Mimi de
hoofdrol vertolkt. Als Bubba een bezoek
brengt aan Noah en Hera, vraagt Bubba de
toestemmjng om hun huls als lokatie te
mogen gebruiken voor een filmopname.
Noah en de rest gaan in op het voorstel en
ze nemen hun intrek In het motel dat Noah
steeds aan zijn klanten aanbeveelt. Zo komt
Noah In dezelfde positie van ujn klanten

ken gevallen waar een moeder een aan-
vraag deed voor een wiegje en het wiegje
pas ter beschikking was als het kind allang
kon lopen. Dit is natuurlijk onzin, wat wij
te bieden hebben is direkte hulp. Het is
belangrijk dat de overheid deze geluiden
hoort. We zijn nu voor het eerst een pers-
mededeling aan het organiseren, dat in de
nabije toekomst zal plaatsvinden .•
Veto: Hot ~t u MotdnJ IAOOrMMdtrs in dt
lOlIcomsI?
Verdickt: _Oacht) Dat weet Ik niet hoor. Ik
had nooit gedacht dat het de omvang van
vandaag zou aannemen. We zien wel. Er
staan In leder geval wel weer wat plannen
op stapel, Een speethoekje voor de kinde-

terecht. ZIJn lot ligt in de handen van Bub-
ba.

Doorheen heel de IIIm wordt niet echt
duidelijk welke relatie de personages mei
elkaar onderhouden. Zoals in de meeste
van zijn films stuurt Egoyan aan op een
katarsis bij zijn personages. Op het einde
van de film komen de personages tot In-
keer. ggoyan zelf stelde in een interview
dat hIJ zijn karakten als het ware een Ie-
rapte laat ondergaan gedurende de film.
Een terapie die ook gevaren in zich draagt
en die pas op hel einde inzichtelijk wordt.
Maar ook de toeschouwer Is pas op het ein-
de van de film bekwaam om het geheel Ie
vallen. De manier waarop Egoyan de film
heeft gemonteerd, is daar grotendeels de
oorzaak van.~ Steeds als een bepaalde scene
zijn klimax ~relkt, wordt die bruusk on-
derbroken door een volgende scene. Het
Irriteert want het onderbreekt de narratieve
handelinf.Te~lijkenijd is het echter een
mlddel om cfe t~houwer bewusr te ma-
ken van zijn voyeartsttsche Ingesteldheld.

Alle personag8lijken Iers Ie maken te
hebben met film. Hera als tümcensor. Bub-
ba als regisseur van sekshomevideo's. sera
als wellustige voyeuse van pornovideo's.
Enkel Noah lijkt uit de rij te dansen. Maat
toch ook niet helemaal. Als een regisseur
rent hij van het een naar bet ander om al-
les gladjes te laten verlopen. Hij tracht alles
onder zijn kontrole Ie krijgen. AI zijn ver-
leidingspogingen zijn tot in de puntjes voor-
bereid om sukses op te leveren. HIJ mant-
puleen zijn klanten als marionetten. Het
enige waar hij op ult Is, Is zijn eigen bevre-
diging. Maar daar zijn alle personages in de
film op uit. Zelfs de toeschouwer eist. ~re-
dlglng van zijn kIjklust. Maar die wordt'
veendurend op de proef gesteld. Juist
daarom is dit een tlplsche ggoyan-vehfkel.
Alhoewel alles zeer 'clean' gefilmd is In
tegenstelling tot zijn vroegere werk, wèe.t
Egoyan ons toch te prikkelen. Dus: laat de
gluurder in u los en gaat dat zien.

Bart MolI~

uueenlcpende 5.ijfe..o; bestaan cmrrem het
nntaJ armen inons tand. De EG-nonn beo
sloeg: 10.1988 ',7 procent van de Bdgiscbe
bevolking. de nog strengere we!lellJ"ke norm
minder dan de helft. n"md.ijk 1,6 procent.

Daarnaast "is armoede ook mutudunen-
sloneet. De kern ervan wOrdt gevormd door
een ~brek aan Inkomen, maar In f~lIe gaat
het om een breder De!werk van achterstel-
IIngen, dat zich uitstrekt over de meest
uiteenlopende ëcmemen, zoals welvaan en
wdzljn, gellJk.be:r('duiglng en gelijke kansen
op ontploellng, burgern!Chtelijke medezeg-
genschap en partidpaoe. Naast Inkomen en
konsumpne worden bij de definitie van ar-
moede dus alle mogelijke aspekten van het
burgerschap in rekening gebracht.

Ten derde is armoede struktureel. Ar-
mcece komr in belangrijke male voon uit
de socale. ekonomische en kuJtllreJe orde-
ning van de samenleving zeil. Het is een
vriJ permanente en gesrrukturcerde situatle.
Uh zijn armoede: kan de arme r.lch modlljk
of nier loswerken. Op beslissende ogenblik-
ken is er immers geen sproke van keuze.
daar de ongunstige omstandigheden en so-
ctale strekturen weinig of geen kans bied ..n

'TM Adjusttr' van AlOm Egoyan. maandaJ 25
nowmbtr om 21.JO u in htt Stilt:, 1()()1150
frank ..

ren. een ruimte waar we ook de ouders een
wanne maaitijd kunnen aanbieden, een
kafetaria. een kapsalon •... Ze hebben me
ook al gevraagd of ik geen gelijkaardIg ini-
tiatief kan starren in Brussel of een andere
stad. maar daar zijn we voorlopig nog niet
aan toe. gerst ervoor zorgen dat het hier
goed loopt .•

Griet Vandenypen.
.AnJa xevecs

Moniqut ytrdickt nttmt dul aan htt dlbat .y"-
vroWNllijking van /cQnsarm«de" dat porJani-
sttrd wordt door de wtrkgrotp Vrouw-Man·Un;-
versiltil-samtnlMfl9 van Sociale Raad. Htt dt-
baf Jaat door op dinsdaj 26 nowmbn om
20.()() u in htt MSI 00.14.

Niets meer kunnen neuspeuteren yolstaat niet
op alternaneven.

kenmerkend voor de: verzorg1nsstaat l$
net dat bet sodaal beleid et tOt op vanduB
nler Is In geslaagd om die bestaande onge-
lijkheden, niet eneen Inzake direkte tnkc-
mens, maer ook inzake de voordelen van
de kóDektieve sektor te doorbreken. De $()o-

ciale verschillën die aan de bests lIsse.n van
de oogclJjke marjnekonomtsche verdeling
werken ook nog door in de verdeling van
de sociale goederen.

l'en stoue is annoede nos gradueel. De
kans om n;t.aatSChappeUjk 'ult de boot Ie
vanen' Is Inderdaad sterk ongelijk bepaald,
Gaat men de kans 1111 om maatschappelijk
weer overeind te komen, d..an blijkt dal de
bestaande sodaalekoncmlscbe differenti.atje
een nog veel belangrijker ro:l gaat spelen.
Een bdangrijk detail hierbij Is dat chronisch
armen maar een kleine fraktie ultmaken
van degenen die QP een bepaald ogenblik in
de armoede terecht komen, maat dat ze
een bclangriJke fraktie vormen brnnea de
101al(' ermoedepcputeue. In heel wal 8t"Yal·
ten Is armoede dan ook Inderdaad ertelljk.
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Wat is a:rm0l:de? Over deze vr.ag vloeide ai
bed w.t Inkt. An:ooede b ~D zeer kom-
plu probJ«m, en neermare de gelegde
klemtonen zal het begrip inhoudelijk dan
ook verschillend worden ingevuld, Tod!
komen vier karakteristieken in de UtC"ratuur
regdniatlg terug. Daar we ervan overtuigd
zijn dat u met een minder volledig beeld
geen genoegen zou nemen, geven we ze:
even weer.

Ten eerste is armoede In onze kootrei-
en heden ten dage relatlef. Sinds de op-
komst van de welvaanmaatschappf bete-
kent armoede dal men achterblijft op de
gemiddelde mogelijkheden van een bepaald
land of een bepaalde bevolking, op een be-
paald ogenblik. Het 'levensnoodzakeljjke'
beeft niet aneen meer berr('kklng op wat
nOOig Is om In leven te blijven, maar QOk
op wat het leven een beetje 'men~lIjk'
maakt,

Aan een dctgeliJki'" relatieve benade-
ring kleeft echter wel een gevaar. Hc:t ar-
moedebegrfp dreigt tremers zodanig vet-
rulrad te worden dat men veeteer ever tn-
komensongdijkheid gaal spreken. Hel is
dan ook niet verwonderlijk dat er nogal



Fototentoonstelling 'Lichaam en Lichamelijkheid' in het Kultureel Centrum

"Ge moel ook nen boer en ne scheel
Oen balAns opmalan van wat er

het Ioalste decennium in &lgii!
is gebeu,.d rond het lichaam in

de fotografie, en aantonen dat her
lichtlDmsthemQ nog steeds het begin-
punt is van uitermate boeiend krea-
tief werk. Dat tijn de doelstetlingen
van Fotografie Leuven 1996. het
samenw,erkingS1luband tussen het
Instituut voor Kulturele Studies, de
Kunstakademie De Lei, het Kultureel
Centrum Leuven en her Lichtend Sa-
lon van vzw De Kunstbank en Stuc.

en lalen"

ld$ mtff "aar ,«hIt, graag.

werk van de-toch wel wat meer vernieu-
wende Danlel 8runemer hing in de lucht.

Hel ging om vier 'dames met openge-
spreidt' benen' die -na rijpe overweging
niet weerhouden konden worden omwille
van het schokkende karakter van deze wer-
ken. - Jn het verloek tot verwijdering van
het werk uh hel Kultureel Centrum staat Ie
'iurn d~t ·dr bnlisnnll-~waken reerren
loon te stellen gerechtvaardigd (Is) in het

** berichten

.,,
Mede-organisator 8art Reppens van vzw
De Kunstbank geeft uitleg biJ het projekt:
"De hoofdbrok Is het symposium op )0 no-
vember. waar schrijvers en kunsthistorie
samen zullen komen om vanuit hun ach-
tergrond tets over lichaam en lichamdijk-
held in de fotografie te komen verreuen. In
de lijn daarvan worden In november een
aantal aktlvlteiten georganjseerd. Hel Is een
hele verwezenlijking dat we de krachten
hebben kunnen bundelen om dit alles op
poten Ie zetten. Het thema van hel lichaam
hebben we gekozen omdat het zo ruim Is
en verschillende mogelijkheden 1000Iaat.·

Eén van de onderdelen, de thematen-
tconstelllng, waar een selektie uil het werk
van hedendaagse Belgische fotografen bij-
eengebracht werd, is rnomemeet re zien in
hel Kultureel Centrum. Naast het degelijke
maar niet bijzonder vernieuwende werk
van Malou Swinnen en Dirk Braekman, de
gevestigde 10p, enkele Intrigerende portret-
ten van Jacques Sonck. en een origineel
zelfponret van de jonge Prédérique Debras,
Is er echter niet veel te zien van wat door
de organisatoren betiteld wordt als -het ui-
termate beerende kreaneve werk van het
laatste decennium." "Interessant. maar be-
perkt· staal terechl in hel pSlenboek-te Ic.'
zen, en de vraag naar het aangekondigde

Da
Op 6 maan vindt alweer de vijfde editie
van Ithaka plaats, hel jaarlijkse en eendaag-
se projekt rond hedendaagse kunst van de
Kultuurraad der Leuvense Studenten. Om
dIe vijfde verjaardag een beetje Juister bij Ie
zenen, beloven de Kurakkees een verras-
sende en vernieuwende- aanpak. Maar één
ding Is alvast hetzelfde gebleven: men heelt
u nodig. Krijgt u ook die onweerstaanbare
neiging om musea in brand te steken als
men het woordje 'kunst' uitspreekt of om
middels een multidlsslpünalre installatie de
reflektie over de lichamelijkheid van de
materie In gang re brengen, dan kan de Jas-
pc'r Johns In u de Funds Baron In u om-

moeten in uw zelf gekreëerd studentenpro-
jekl. OOk dit jaar vormen de eigen projek-
ten van studenten immers een essentieel
deel van de eksposlûe. Maar dan moet je er
wel nu al bij ziJn. Je hoon er alles over op
de legendarische lthekavergadertngen. elke
woensdagavond (21.00 u.] op de eerste
verdiepinging van het SIUC. Als je net Je
twee polsen gebroken hebt en het schilde-
ren mei mond en tenen nog nter echt wil
lukken, en je toch achter de schennen aan
de organlsane van IIhaka wil meedoen ben
je daar trouwens ook welkom. Vergeet je
drankprobleem niet mee Ie brengen. Meer
info bij Katrin van Kura op het Stuc, tel:
23.67.7).

café p~~l s:r1~~l<:e:r

in het hartje VW1 Leuven
op je weg naar de Oude Markt

Zeelstraatl (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

Restalll'ant

Het KOl'aall'lf
(vroeger Btauwpulois)

Studenten opgelet!
Gedurende dewintennaanden voeren wij eenpromotie

en bieden per 2 studenten
I volledige wanne dagschotel gratis:

soep
vleesofvis
dessertbar

C>

Tiensevest 10,3000 Leuven, • 016/22.31.52

licht van het akruele tijdsklimaai en de gel-
dende normen in Leuven."

Ben Keppens: -Ja , heel die zaak, dal Is
spiJtig. temeer omdat de kunstenaar Didler
Couck zijn werken uit sendartten ook heeft
teruggetrokken. Ook al is hel maar een ge-
legenhejdstentoonstelling, en heelt re
geenszins de bedoeling een alomvattend
overnctn te geVeh-;-todns er nu een belang-
rijk deel weggevallen, en geeft dat wel een
vertekend beeld van het oorspronkelijke
opzet." Waarom dames met opengesprelde
benen in een stad als Charleroi wel kunnen
en waar de 'geldende norme-n In Leuven'
dan wel vandaan komen blijft een raadsel.

De tweede tentoonstelling In de kunst-
akademie De Lel, toont het werk van
[oudjstudenten die rond lichaam en licha-
melijkheid gewerkt hebben. Een noga! bra-
ve klassieke uitwerking met veel mooi
vrouwelijk naakt ts het geworde-n, waar het
wel aangenaam rondslenteren Is. Hel pu-
bliek besraar voornamelijk uit oudere heren
en opgeschoten pulk".

Een student aan de akademie: • Ja kijk,
dis er rond een thema als 'hel lichaam'
moet worden gewerkt ligt dat voor de
hand. Trouwens. op de helft van wat hier
hangt zie je hetzelfde model. we hebben er
hier namelijk maar één. Misschien Is het
wel een beetje te braaf. Over fotografie
wordt veel te serieus gedaan. Een beetje

0

C>

0
C>

0
0

0
0

<>C>

0
0 C>

(foto Hans Suuws)

humor moet ook kunnen. Ge moet. ook
nen boer en ne scheet kunnen laten."

En al zijn die spijtig genoeg niet op een
roro te vallen, toch is deze tentoonstellirf
wel de moene. Er hangen enkele werken\
van mensen die dieper op het thema zijn
Ingegaan, en mei eerlijke ponreuen of een
originele benadering voor de dag komen.
Of anders gezegd, als je wil weten hoe een
omlaaggevallen engel ol iets als 'what If the
final point Is retncamenon er op de foro
uhziet. dan moer je zelf maar eens gaan
kijken.

Rut Reynaerts

Hetulfde _glldt voor het Symposium rond lichaam
en lichamtlijkhrid in dl' Fakulteit uturrn, op
zaterdag JO novnnlKr om 51.JOu, En de perfcr-
man« van Jhénu &1 in htt Stuc, ook op JO
navrmbu. om 20.JO u. Dt thrmatrnloonstelling
rond Lichaam en LichameliJkheid in het Kultu-
reel Cen/rum loopt nos tot JOn~bu, nut ol?
wctnsdag 20 novnnber een Infng van Dirk van
Bas/daert cl/er he/ gtfo/()grafurrk en MI fcro·
grafurbau lichaam, mop 27 november Jo Val·
vruns over dt gtschftdrnis van hl/lichaam in
de fotografie. Tetkent om 20.JO u. Dt tentoonnet-
/ing van de Kunslakildmtie loopt nos tot 4 dram-
ber. Dt toegang ICIde Irntoo1lStellin!Jtrlisgratis,
\IOOrandere ektiviteiten IN/aal je rtudmtenprij-
ZEn. [nJo iJ; te llinden bi)" hel Ucnlmd Salon, op
2J.JI.lJ.

-...

middags en '5avonds
<:>

o
o
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The Sands in Leuven

IJde in de mens
Oog tot JO nowmber is de 'DI,.,,"

houtse groep Th~ Sands op de
haa,. om hun nieuwe mini·CD

•... and ether trut: stories ... ' in de kij-
ker te zetten. Hel ,",mut afgelopen
donderdag in Leuven kadude binnen
deze kleinschalige toernee. Does Bar,
ik fakbar van Medica, werd voor die
gelegenheid tot een kleine konsertzaai
omge\lonnd.

In het voorprogramma stonden de Rock
Rally-finalisten Tom Helsen en Shc:ffield
wednesdey. De zaal bleek lets te klein, maar
dat hadden de organisatoren ook verwacht.
aangezien zij de toegang lot het optreden
bewust gratis hadden gehouden. Toen om-
streeks 21.30 u hel eerste optreden ernoe-
lijk begon en de zaal langzaamaan was vol-
gestroomd. vond men het dan ook oppor-
tuun om de deuren Ie sluiten. öetnreres-
seerden konden echter nog altijd het spek-
takel volgen op een spedaal daarvoor ge-
plaatst videoscherm in de kleine zaal ach-
teraan.

Als eerste dit avond maakte de twin-
tigjarige Tom Helsen zijn opwachting. Een
man met een gitaar en een paar ijzersterke
songs. Meteen bij de eersteklanken leek er
iets In het publiek te smelten. Naast de
gftaarsongs waren er ook een aantal num-
mers die de zanger op piano begeleidde.
Een enkel nummer had hij nog geen naam
gegeven, hel andere was nog niet volledig
afgewerkt, maar geen kat die daar om
maalde. Je moest ook al een krentenkakker
ziJn om de echt zwakke songs uit hel reper-
tofre te halen.

Reklame

Vooral het nummer 'Her vacaüon'
klonk t'rg fraai en het was dan ook Jammer
dal de zanger precies In dit nummer had af
te rekenen met technische problemen. De
toeschouwen reageerden niet onmiddC'llijk
entoesiast, maar er was wet een enorme
waardering voor het klankenspel, dal de
zanger als geen ander wist Ie beheersen.
Achteraf vroegen wij hem hoe belangrijk
deze toernee voor hem was.
Tom Helsen: «voor mij komt deze toernee
heel goed uit, omdat dit ook het tijdstip Is
waarop mijn single uitkomt. Er wordt na-
tuurlijk ook wat reklame en geld aan be-
steed. Reklame Is momenteel alles. De mu-
ziek staat natuurlijk nog altijd op de eerste
plaats, maar de rest Is aardig meegenomen.
Je kan pas op een aangename manier mu-
ziek maken. als je kunt leven van de mu-
ziek._
veto: Von5t ....ft'k wn-d~" d~MTV Music
AWtlrds ujlgn~ik1. Nick GJw hud dallrvoor aa"-
wmk~/ijk vrimd~/ijk ~dllnkt m~l dt laklmitla
~dtd~ling dllt muzitk ,,~tkan cmlkrgtbrildrt
\Wrd~" in een kompetitit. lijnlf h~bt mtt~dailn

•Ik mis}t tIl« dag, ttn btttj~ mttT.·

a4tl Ik Rock Rill/y. 1n hoevvr~ kun j~hin inkD-
Mm?
Tom HeiM'n: dk heb daar alles aan Ie dan-
ken. Hel Is mln of meer noodukeUjk dat de
Rock Rally in een kompethlevonn wordt
gegoten. Er waren 600 à 700 inzendingen
geloof ik, en uiteindelijk hangt alles af van
de smaak van zes of zeven juryleden. Het is
wel [ammmer dat het zo moer gaan, maar
ik zie geen andere mogt'Bjkht'ld. Door de
Rock Rally krtjg je een enorme naambe-
kendheid. Voor de winnaar staan altijd
minstens drie of vier platenfirma'S Ie trap-
pelen. De overigen moeten zichzelf maar
behelpen .•

Single

Veto: Wal vtTWilchlfr Vilnd~ ringl~7
Helsen: .Hel enige wat momenteel telt Is
de fuU-CD waaraan Ik een jaar ga werken.
Deae single is er in de eerste plaats gekomen
opdat mijn naam bekend zou blijven. An-
ders zouden de mensen die niet In de mu-
ziekindustrie zitten miJ na een jaar vergeten
zijn. Van de stngle zelf verwacht Ik heel
weinig. We zien wel wat het wordt. Nu
wordt bet wel vaak gedraaid, maar dat wil
niks zeggen. En eigenlijk Is sukses ook niet
zo belangrijk. Maar het helpt je natuurlijk
wel. Als je jezelf een doel voor ogen hebt
geplaatst, moe-t Je bepaalde dingen doen die
je niet wil doen. Je moet dan bepaalde
principes laten varen, maar In wezen komt
dit de muziek alleen maar ten goede .•

Later op de avond brachten 'rhe Sands
een kompakte en gave set, waarin vooral
de nummers van de nieuwe CD aan bod
kwamen. De goe-de songs werden netjes
aan elkaar gebreid: het bloedmooie 'A1I-
rtghr', het Buffalo Tom-achtlge 'Sky Is blue'
en andere bekende deuntjes zoals 'Candy',
.:.Somelim~ en 'The seascn Song'. Het pu-
bliek kon deze gespierde muziek best wel
pruimen, en riep de groep na hel optreden
dan ook tweemaal terug op het podium.
Het was pas tijdens deze blsnurnmers dat de
groep zich liet verleiden tot het spelen van
hel alom gekende 'April and June'. De
ijdelheid in de mens prevaleert. zoals de
groep later zelf zou verklaren. Na het optre-
den hadden wij namelijk een gesprek met
The Sands.

Verleden

Veto; Ot mini·CD Wf'rdgtproduad door Bill
Jilnovirz van Bu/Jale 7Om.Huft hij i~tsveren-
dud cf bijgtbrilchl een dt muzi~k7
The sands .Wat de muziek betreft niet
veel, zeker struktureel niet. Hij had één
suggestie om de vorm van een bepaald
nummer re veranderen, maar we zijn daar
niet op Ingegaan. Op zich moet je je van de
samenwerklng niet te veel voorsrellen. We
zijn naar Amerika gegaan omdat het wel
aanlokkelijk klonk. en omdat we de meeste

(/ote Tom Michitlgn)

N~uw: h~l futuristischt drumJltl.

groepen die in de studio's van Boston
gewerkt hebben wel goed vtnden.s
veto: H~ Iwmt hn dilt jull~ op thu IDtmtt
~klllen htbbtn voor «n silmnl_rklng mn Tom
H~lsnI en Sheffldd Wtdnnday7
Th~ Sands: • We hebben in het verleden al
eens samengewerkt met Sheffleld wednes-
day. We komen uit dezelfde regio: W\I uit
Turnhout, zij uit Retle. Luc die onze boe-
kingen doet, doet die ouk voor SheHidd
Wednesday. Tom Helsen kenden we hier-
voor niet. Slechts één Iemand van ons had
hem in de finale van de Rock Rally gezien
en hij vond dat Tom wel een paar Iijne
songs had.»

Regio

Veto: Memenlttl is er een wart sti1rmloopvoor
&Igischt groqxn. mtt op d~ voorgrond dEUS.
meer ook Hoowr. Evil Supenlilrs, MoondoS jr.,
K's Chola li55mpd in Ik buitmlandu milrkt.
In ~"~ prefiln'~n jul/i~ Viln dm builm-
lilndse aandlJCht,of wn-kt het «rdn nildtli,g7
Thr Sands: .(nadenkendl Hel Is nadelig
voer de platenverkoop. maar goed voor de
sfeer. Het Ietr dat er goede groepen In de
buurt zijn. werkt stimulerend. We zijn ze-
ker niet afgunstig op het sukses dat andere
Belgische groepen nu te beurt valr.»
veto: Is h~Ifrustrerend cm ueeds vastgtpind te
blijvm op het num",~r 'April ilnd JU"~?Dek
VIlnillllmd vroeg hel publiek nlldrukkelijk nilaf
dil nummer.
'rhe Sands: eneze vraag slaat de nagel op
de kop. Nu was het al heel lang geleden dat
we het nog gespeeld hadden. Als je het niet
elke dag moel spelen, valt het nog wel mee.
Hel Is wel een triestig gevoel dat er vandaag
nog mensen naar onze optredens komen
kijken en alteen maar dit nummer kennen.
Aan de andere kant is het beter één zo'n
nummer Ie hebben dan helemaal geen. We
tijn er wel fier op, maar we hebben geen
zin om het elke dag te spelen.s
Veto: En nu?
The Sands: ..We hebben nu materiaal op-

(ff)ti1Tem Michi~lgn)

genomen mei de bedoeling er een mini-CD
uitte puren, maar de mensen beschouwen
dit als een volwaardige CD. ln maan zou er
een nieuwe CD moeten worden uitgebracht.
Momenteel zijn we fulltime mei muziek
bealg. Soms wordt hel een sleur. maar toch
valt muziek maken op zich best wel mee.
Een aantal dingen die er omheen geweven
zijn. komen me echt wel de keel uit. Het
soundchecken bljvöorbeeld, of het wach-
ten. Het Is zeer ver!elddlJk om muz:lek als
een hobby te zien omdat Je da~ geen ver- .
pltchungen hebr.s

Kun Wouters
Benny Debruyne

SAA (1.1)
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Bescheiden schrijver leest voor uit eigen meesterwerk

"Hel boek is loch allijd slimmer dan de schrijver"
en orgieën die duidelijk dateren uit het pre-
aidslijdper1c Toch valt ook hier weer hel
gebrek aan vreugde en genot op, dat het
hoofdpersonage hel hele boek door ken-
merkt.
Van der Heljden: _Oaa rom is die lmpo-
tenuegeschredents predes een metafoor
voor hel hele boek, voor het personage van
A.lben Bgbens. die los wil komen uit liln
letargie. Hij denkt dal dat we' ui lukken als
hij genezen is van zijn manneltjkc onmacht.
Maar als hij daar eindelijk In geslaagd Is,
wil hij niets liever dan erin terugkeren. Dat
was Zijn paradiJs. waar hij het leven van de
engel kon lelden, niet dal van de man of de
vrouw. HIJ Is eigenlijk jarenlang bezig terug
te keren naar wal hij de 'goddelijke Impo-
tentie' noemt. HIJ probeen die Slaal te be-
reiken door Zich Ie oververzadigen mei
seks. Maar dat loopt natuurlijk ook weer

Van der Heljden was begin dertig toert hij mis .•
begon te werken aan hel boek dat alle an- Van der Heljden schrijft, naast het Ie-
dere boeken overbodig moest maken. Het vensverhaal van Alben Egberts, ook het
zou als titel 'De tandeloze tijd' krijgen, en verhaal van de stad Amsterdam, en eigen-
de ambitieuze schrijver hoopte het in een lijk dal van de hele jaren zeventig. In 'De
paar maanden af 1(: werken. In 1983 werd tandeloze tljd'lIjken die jaren al bijna even
het eerste deel, 'Vallende ouders', gepubli- bewegingsloos als hel hoofdpersonage zelf.
ceerd. 'rwee Jaar later kwam er een tweede De titel van de cyclus zou ook kunnen ver-
deel uit, dat op wonderbaarlijke wijze werd wijzen naar de matheid van die tijd.
gevolgd door het vierde. Nu, dertien jaar na Van der Heljden: .Oe titd staat voor een
het eerste, is het derde deel net uitgebracht. heleboel dingen, maar zeker ook voor de
Dat beslaat trouwens twëë boekdelen. Deel lusteloosheid van de vroege jaren zeventig.
vijf zou al in voorbereiding zijn, en is naar 'reen hing In de Nederlandse universttelt-
verluidt het sluitstuk van de cyclus, maar steden een SOOrt luwte, een stilte na de
dat weet je biJ van der Heijden nooit zeker, storm van de revoluttonatre Jaren zenig.
De schrijver Is ondertussen vijfenveertig, en Iedereen had nog behoefte aan revolutie,
na zeven delen en ruim drieduizend bladzij- maar tegdijk kwam alles meer en meer tot
den 'Tandeloze tijd' het schrijven blijkbaar stilstand. Men bestudeerde het marxisme
nog steeds nlC"tmoe. Of Is het boek mts- nog wel In werkgroepen, maar dat was een
schlen met de schrijver op de loop gegaan? revolutie van de ieone. niet van de prak-
Van der HelJden: _Ja en nee. Je moet al- tijk. In dat opzicht is Alben ggbens Inder-
tijd wrgen dat het bock-de-vrljheid heek = da.d _II-.Miüd-\l_-tija-tijlk-, ~-_,
om er met de man op de bok vandoor Ie
gaan. Maar die man houdt, ook als het
paard op hol slaat, de leidsels stevig in han-
den. Ik heb het boek zeker de vrijheid ge-
geven om uh te dijen. Hel boek is altijd
slimmer dan de schrijver. Toen op een be-
paald moment bleek dat het geen boek in
één band zou worden, heb ik maar gezegd
dal ik een trilogie aan hel schrijven was.
Toen drie boeken, een proloog en een epi-
lOOSnog nret genoeg waren, ben Ik opge-
houden het woord trilogie te gebruiken. Nu
spreek Ik voor alle zekerheid over een cv-
dus. Zo kan Ik nog alle kanren op .•

eeNederlander A,F.Th. van der
Heijdm zou je rustig een veel-
schrijver kunnen nMmen, Zijn

oeuvre vult met gemak een ruime ëce-
J(Lnplank - indien niet door het aan-
tal, dan toch door het respektabek vo·
'ume van Ik twaalf boeken - en wordt
nog geregeld uitgebreid. Onlangs pu-
bticeerde Queridl1 alweer een nieuw
deel van de romancyclus waar de
schrijver al vele jaren mee bezig is.
Van der Heijden kondigde aan dat hij
naar aanleiding hiervan een jaar
vn"jafxal nemen. Eerst trekt hij echter
nog een paar weken door het Vlaamse
land om in het kader van de reeks
'GeleNerde Mensen' voor te lexen uit
eigen werk.

Tredmolen

De lezer maakt doorheen de romancy-
clus van dichtbij de op-, maar vooral de on-
dergang mee van hoofdpersonage Alben
Egbens. De boeken verhalen over de jeugd.
ouders, krimlnele aktIviteiten, heroïnever-
slaving en vooral de aüescverwoekereede
onm.acht en beweginglooshetd van deze
trag1sche hoofdfiguur. Die onmacht lijkt wel
het baslsmotlel van de boeken.
VUl der HeljdC"o: ..Albert Egbens Is Inder-
daad van in het begin eknreem geneigd lOt
bewegingloosheid en stilstand. Maar zo Ie-
mand kent ook de walging om dat gebrek
aan bt:wegJng In ziJn leven, en zal uit alle
macht proberen ervan los te komen. Hij
kl~t echter steeds de doodlopende straat,
en de bewegingen die alleen maar naar nog
meer stilstand lelden. Zo komt hij op een
zeker moment ook terecht In zijn heroïne-
verslaving. Zo'n verslaving lijkt heel wat
kwa beweging en werveling In Je leven,
maar In feite ls het een tredmolen. Elke dag
moet de sirkel opnieuw rondgemaakt wor-
den: je moel de straat op, je moel skoren.
Oe verslaafde A1bert Egbens Is een Tilt In
een tredmolen: hel lijkt wel beweging. hel
ratelt ook. maar In feite blijft hiJ ter plaatse
trappelen .•

Maar Egbens is niet alleen verslaafd
aan heroïne. Na de genezing van zijn impo-
tentie komt hij in een ander uiterste te-
recht, en geeft hij rich over aan een over-
vloed van bandeloze seksuele uhspantngen

Naturel

Hetzelfde kan gezegd worden van de
voorstelling die van der Heljden donderda-
gavond geelt In de reeks 'Geletterde Men·
sen'. In de geest van de jaren negentig
wordt er multimediaal gewerkt: het gespro-
ken woord wordt gekomblneerd met gepro-
jekteerde tekst en muzikale intermezzi. Die
worden verzorgd door een gelegenhetdsrrtc
van Brusselse muzikanten, die de lezende
schrijver bfjsraan op bas en saxofoon. Die
aanpak Is niet alleen een vernieuwing in
het opzet van 'Geletterde Mensen', maar
ook voor Van der Heijden zelf Is het een
nieuwe ervaring.
Van der Heljden: • Dat was aanvankëhjk
wel een beetje griezelig. Ik lees al vele Jaren
voor, en heb dat altijd zo naturel mcgelljk
gedaan. Nu komt er plots een soort teatraal
aspekt bij: er is een decor, veranderende
beuchung, en muzikale emractes. Oe muzt-
kanten hebben wel geprobeerd de gelezen
stukken te interpreteren. Waar de tekst ver-
rederender Is, spelen ze ook zachte, stem-
mige muziek. en waar het gaat om de ver-
warring van de hoofdfiguur is er dtssonan-
Ie, kakotontsche muziek .•

De bedoeling van de voorstelling is op
rijn minst ambtneus. de drieduizend pagi-
na's "randetoze tijd' samenballen in enge-
veer twee uur. Dal gebeun door een aantal
belangrijke fragmenten te kiezen uit de ze-
ven boekdelen, en aan de hand van die
dwarsdoorsnede de lezer vertrouwd te ma-
ken met de thema's en problematieken van
de hele cydus. 'russen twee stukken voor-
gelezen tekst in, als de muziek speen. wordt
er ook steeds een stuk tekst geprojekreerd
op een scherm dal bijna heel de breedte
van het podium inneemt. Die tekst moet
ervoor zorgen dat de toeschouwer de draad
niet verliest. en dat de narratieve struktuur
van de voorstelling behouden blijft.

Hel scherm heelt echter nog een ande-
re Iunktle. Doordal het doorzichtig Is, ver-
deelt het de scene In twee ruimtes, die aûe-
bei gebrulkt worden door de voorlezer. Zo
nu en dan wandelt Van der Heljden er om-

heen. om aan de andere kant wat te gaan
lezen. Verder is het decor erg sober gehou-
den: op de voorkant van hel podium be-
perkt het zich tOl een paar stoelen en een
lezenaar. Het meest Imposante rekwisiet
staal echter acfuer hel projeknescherm. een
schaar van zeker drie meter hoog. Een
symbool waar llteratuureksegeten wellicht
veel over te vertellen hebben?
Van der Heijden: «over de symboliek van
de schaar In mijn werk Is Inderdaad al veel
gezegd en geschreven. De schaar is natuur-
lijk het werktuig dat Alben EgbertS gebruikt
om In Amsterdam auto's mee open te bre-
ken. Dolt was het uitgangspunI van mijn
roman; Ik zou het hoofdpersonage in Am-

sterdam neerzetten, met een schaar in de
hand. en dan kljken wat er gebeurt. ZO'n
symbool groeit echter boven de schrijver
uit, in kombinatie mei het verhaal neemt
het allerlei berekentssen aan. Maar ik wil
de lezer geen symbolen opdringen. Dat is
net de meerwaarde die een roman krijgt: de
konfrontatie met de kreauvnen van de te-
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zer.s
Martljn Graumans

....F.Th \ia" d~ Htijdtn komt op dondn-dag-
avond 1/ nOVf'1fIbtr voor/tun uit tijn cydU;f 'f)t
/IUldt/ou I/jd'. VQ/9tbtwrt om 10,()() u m dt
Mfnntpoor~KaiJrfnl rt~rtn kan op 22.21.1 J.
Ot botkt:n rullm (/(Ik I" plaatse It koop aan9t-
bod,n worden.

•

(/DIiJ Dirk uwnis)

Lido In orde !
Vorige wedt. donikrdag zijn de brandweermannen opnieuw verhuisd van de Lido naar
hun kazerne. lJj stonden In voor de br.andvdllghdd wegfflS het ontbreken van een nood-
uitgang. 'roen de rechter In ko~djog de bestaande nooduItfplag niet toegewezen had
un de Udo, werd onmtddclllJk hel pJ.n voor de bouw van een nieuwe TJOQdultg.1ngop-
gevat. In de russenpenede betaalde Mark·Clalre xeraeos, eigenarC'$ van de zaak, 4000,·
per uur voor twee. brandweermannen, zodAt de ::aak open zou kunnen blUv~n voor ge.-
boekte fuiven.

Oe cseuwe vluchtweg was vorige week al op ëën de1aU na. De Wo b.ad vergeten een
bouwvergunning aan te vragen, De eJsen.ares glng er V~IDuit dat dit o.let nodig was. tm-
rners. de nieuwe ncodungang werd In de hoogte gebouwd. eoeder kontaktpunten met de
muren. Door de noodultg.ang op poten In de grond vast te maken, werd deze beschouwd
als 'be.w~baar', waardoor de vergunoingsplldtl vervalt. Het buunkcmmhee, Ik Kdberg.
wees het stadsbestuur op het fdt dolt er wel een vergunning nodig was. omdat er een
opening lil een muur gdlIpl werd. Sedt:n augustus dit jaar b voor dergelijke handelingen
een bouwvergunniog verpëcht.

VoriJe donderdag h«ft het schtpenoollese de ·Iutste?· bouwvuguoolng af8d<"vtrd.
Nu Is het wachten op de: verdere stappen van M't buunkonunltelC"_ Dj zijn van pbn naar
de- R.aad van SUite te Stilppen. m.aat het zal 008 een ht:lt tijd duren voor er hierever ren
ultspruk glt:Vdd wordt.

(pCl
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~ zeekenlesHorizontaal - I Omwenteling 4 Dwaas
9 Ongeduldig 15 Europese hoofdstad 19 U-
chaamsdeet 20 Pers. vnw. 21 Oorlogsgod
2} Dierlijk bouwsel 24 Zoogdier 26 Schrijf-
stok 27 Muzieknoot 28 Lange kapmantel
zonder mouwen JO Voegwoord 31 Heks
JJ Vlaams plaatsje 34 Vogeltje 36 Pers.
vnw. 37 Vailnuig 38 Toonschaal 41 Raadsel
44 Kon ogenblik 46 Plaats 48 Zoon van
Jakob 49 Franse komponist 51 Een beetje
53 Lichaamsversiersel 55 Loofboom 56 Drie-
lenigt' struisvogel 58 Lengtemaal 60 Vocht
61 Pers. vnw. 62 Foedraal 64 Drieterûge lui-
aard 65 Zijrivier van de Donau 66 Koraal-
eiland 68 Zeilschip 70 Zoon van leus
72 voegwoord n Lcn81C~maal 74 Verz.adigd
75 Frans eiland 76 Voorzetsel 78 Ambu-
kleed 81 Laag vast vet 83 Halmen van ge-
dorst koren 85 Beker op hoge voel 88 Voor-
eerset 90 Jongensnaam 92 Slede 93 Water-
kering 95 Muzieknoot 96 ucruende kring
om de maan 97 Spil 98 Kikker 100 Zijrivier
van de Moezel 102 Stad waar geregeld een
brandje woedt 104 Geheel van leidende

medewerkers 106 Balsport 108 Maak een
dierlijk geluid 110 Schadel12 Hart
114 Scherp werktuig 115 Agendapunt
117 Greep van plaatsen voor het publiek
119 vooreeeer 120 Blijk van genegenheid
122 Noord-Frans riviertje 12) Hoge vazal
125 Op die wijze 126 Pluisje op kleding
128 Japans drama 129 Spaanse stad
l31 Jongensnaam 133 Meisjesnaam
134 Europeaan 135 Gewichtseenheid
1)6 Medewerker van GuuSt Flater 137 Kou-
de en droge noordwestenwind 138 Zitkus-
sen.
Vertikaal- I Gebakje 2 Vrouwelijk dier
3 Kluitenbreker 4 Gedicht van Herman
Gorter 5 Familielid 6 Vertrouwen, geloof-
waardigheid 7 Zwemvogel 8 Loolboom
10 Bijwoord 11 Roofvis 12 Vogel I) Nut-
tigde 14 Gesloten 16 Voorzetsel 17 Periode
van het jaar 18 Veerkracht 20 Dwingelandij
22 Europese rivier 25 Deel van een wed-
strijd 28 God die heerst over hel schim-
menrijk 29 Zwitsers schilder 31 Javaanse
dolk 32 Gehaaid 34 Zuid-Amerikaanse
volksdrank as Reeks 17 Voertuig )9 Alge-
mene vergadering 40 Getijde 42 Deel van
de bijbel 43 Pers. vnw. 45 Chinese afstands-
maat 47 Zoogdier 48 Oude lap 50 Speel-
plaats voor kinderen 52 Bevel 54 Voorzetsel
57 Vrucht 59 Groen 61 Insekt 63 Bijbelse
man 65 Beun 66 voegwoord 67 Hoeveel-
held haar 68 Koorlid 69 Nederlandse om-
roep 7) Hoeveelheid haar 77 Engels SChriJ-
ver 79 Roofdier 80 Luikse gemeente
82 Plotseling 84 GevaarUjk 85 Schulblaad-
jes van gedorste korenaren 86 Schaakstuk
87 Van dezelfde gedaante 89 Griekse lener
91 Mannelijk beginsel In de kosmos 9) Wa-
pen 94 Hoofddeksel 96 MuzieldnstrumeOl
97 Reeds 99 Pers. vnw. 101 Noord-Frans
riviertje 102 Pen. vnw. 103 Muzieknoot
105 Voorzetsel 107 Zoogdlt'r 109 Aanbidder
III Heldendicht 113 Zuivelprodukt
114 Zoogmoeder 1161nsekt 118 Deel van
een huis 121 Lelte-achtige plant 124 VIs
125 Geweldige massa 127 Familielid 129
Muzieknoot 130 Neon 1)1 Muzieknoot
132 Bijbel~ stad 1)4 Gelidde van leus

Door FlUpDe Keukel«re

--I X gedl voor elke levende gevilde stadswach-
ter 5 kilo marsepein bestaande uit 70 procent
amandelen en )0 peecent rijkswachtvlccs.
--I Bruhhe lihl In Belhtë.
-./zcuebouecoüesnoneeaeke. ik mb je:.M.
--I Roodhange eerste jeanster uit OG gesignall-
seerc In de buurt van Bogae:rde'nstraat 35.
Ged hel gewoon tee Björnl
-./X organiseert een geheime vergadering In
MTC 00.16 op vrijdag 22 november vanaf
19.00 u. Op de agenda staat één punt, de: li-
kwidatie van de rechtse-ccnse rvaueve-eou-
vetolobby: Jan V.. Frank R., Pietër T. en Wen-
dy D.
.y Rol van Bamey uit the Simpsons wordt van-
af nu overgenomen door Bjöm [feesrpraeses
Klio. Profidatl Fanclub in oprichting.
.y DesperateUy see:king Jan teerste Jean pol en
sex) beschrijving sinds een november veran-
derd in blokbeest, Greet S.
.y Voor wie hel erratum in de volgende
Bacchus nlel kan afwachten: nlel de 0 mucon
wel de 0 mega wordt als 0 în mort (Fr.) ulrge-
sproken.
--I Horror, humor en erotiek in AV01.12 op
donderdag 21 november vanal19u.
-./Laurence twijfelt nog. Blijven proberen.
Toonl
.y BJörn doet geen moeite: om een lief Ie aoe-
ken. HIJ verwacht Immers dat die zichzelf ko-
men aanbieden.
-./Elise twijfelt nog. Blijven proberen, Brunot
..J Aan eé Leen van Fak L&W, eigenlijk zie: ik u
verschrikkelijk graag. Spijtig genoeg zie jij mij
blijkbaar nkt staan. lk geef u nog rwee weken
om uit te zoeken wie ik ben. Een Iaktreak.
..J Ueselot zoekt kat om gastronomisch WèCk·
end mee kanenbrokeen door Ie brengen. San-
dalen niet vereist, wel gewenst.
..J Nele twijfelt nog. Blijven proberen, Toonl
--I veronique twijfelt niet meer. Proberen, Da-
n,1

TH4 1II1!T1100E GARANDEERT:

• gencht 8fslank6f1 bij taille, buik, hoopen,
dij6f1 en andere I)f~eempl!iatsen

• bestrijding vande sinaasappelhuid
• geen gebruik van pillen, spuiten of wikkels
• n8 de behandeling een stevig weefsel en
een strakke huk:!

• juiste 6f1 gezonde voeding
--I De ans onderzocht de üutm en konstateer-
d~:mers dan schuim.
--I Da muit ier no vis.
-./X en ETA: €in front legen Juan Carlos op
maandag 1lebruar1
-./Brunu moel rwee dingen leren: vroeger
geen slapen en mjnder drinken. En ~Ijgen.
-J (zing)·Va-len-oa. steek je ... door de ... ,'k ga
je ... langs de ...
..J My body b my casue.
..J WasaJtsèên?
..J J'ai ëtë à Marienbourg.
..J ceaocne dwangbuIs voor B.L uil X. nnn-
gendl

BELONS VANDAAG
NOG VOOR EEN GRAnS
EN VRUBWVENDE
FIOUURANALYSE:
0111i2O.12.70
SPECIALE

STUDENTEN-
PRIJZEN

ven'olJ op p. n
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~ zoelcerljes
zceserqes zonder Icomm~rsied oogmerk (getOCht. gevonden, veeteren e.d.) zijn gratis.
Voor de andere (ce koop, te buur, tikwerk) word, 100 [rank per weck aa~ft'kend. De
redakue bthoudl zich het recht voor een tlkkenJc Dia re plaatsen. Zenden allOof
afgt'\1cnOP', Meicrsnraat ,. Vla ('·mail kan ook op vet03hapLarts.kuleuven.ac.bc.

"4,5 mmuten? Da's nog rut vet hé, meisjes.
.J Wij doen hel alleen mei, wam mei Is berer
als zonder, 1.«:0.
.J Zet cm op BSK en ga door lOt 5.
.J züeen weel wal je «:1. anders rou je wel
eens vreemde llelr;t~ kunnen krijgen. Mamic.

" Herben aoeki 'Iudcnl~ voor Inhaalcursus

Cirleks. Zelfs Bjöm mag komen .
" Frans Kwallemam: ga op een ander zeveren.
Dedjû\
" Peter uit eerste lic soctate pedagogie: ge zijl
sexy In uw pyama. naar hel schijnt. Ik aanbid
u. ren aanbidder
..j Misschien b niets geheel waar. en eeus dal

Zoekenjes zonder kommersteel oogmerk (gezocht. gevonden. verloren e.d.) ziJn
gratis. Voor de andere (Ie koop, Ie huur, tikwerk] wordt 1001rank per week aangere-
kend. De redaktie behoudt zjch het recht voor een zoekertje niet re plaatsen. Gebruik
onderstaand rOOSIl:r, 1 leken per vakje, 1 vakje lussen de woorden. Zenden aan of
afgeven op 's Meiersstraat 5. Via e-mail kan ook op veto4thagar.aru.kuleuven.ac.bc:.

niel (Idee I) E.D. ~kker.
-J Wie kan de link lr'SSen mei ...
-J Eric, ons moeke had nog zo gezegd eerst
studeren, daarna de jongens.
-.J Amaal,. zoiets zal je nooit vinden In Jonal
Uel5tt: Eva uil tweede kan potnologte-blond
haar, bruine ogen, lange benen. mooie han-
den (bijt op haar duimen) ... I love youl Nan-
cy. vrien.din van Mango.
-.J veene twijfelt nog. Blijve'"nproberen. BjÖm.
.J Maar waar Ik. het kleine lijkbleke. magere
babykn:11lI (met toch nog voldoende energie
om u dit op een allereleganut an-deco plaatje
te presenteren) toch allang ontgroeld ben .
Hopelijk gebeurt mei u betzelfde
v Groetjes en vde natte tongzoenen. waar u
hopelijk niet In verstikl (ZOu ik mei de linker-
mondhoek ol mei de rednennondhoek slij-
men) Quenion. I don't know it.

-.J Frlgidrapesuiddemurdt-rdead appelmoesvan
de zesde verdieping gesprongeruweeklnderen
enmanvtelmannenal)emaalplemelsenslarnpen
diedoenbloedenfeministbiseksueehrouwvijf-
jaarëurenëeheterorelane. sreenboe.
-J Ik houd niet van navelstaarders. Lies.

JOMEUWISSEN
Iwba

A1leverhuurvideo-, klank-en _,
lichlmateriaal. l

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

zonderD.J.

, ~ 016/201.301

~
cards

'Cl eOMICS -Cl COOL IlaEDIJ\1
ParlJsstr.16 -I< Tel: 2'2 S8.•0

«* agenda & ~ ad valvas l)(lOI< SATlIALIE VEIlNIM\1E

8LOEDAPNAME Van 11.00 u IQI U.OO u kan IJ
uw bloed geven en een kadoOlje krijgen. in
GasthulsbeTJ, org. LBK- MedlQl. posities. in kon§,t'nual LrmrnenSÎnstlluUl.

BLOEDAFNAM.E van s.oc IJ 101 18.00 uJlAn 1.1 __ 1
1uw bloed geven en .,,,n kadool:j<: kri,htt'n, in Ifä

De Valk. Sponhal De Na~r. org.LBK·Medi-
~.

!lUO IJ FILM <~nse and Sc:nsibi]iIY·. lc<:r Engel-

se Ilhn naar hel boek van Jane "'usle"- in het
kader van het VRG-filmfo;:sdval, in zeger val,
nee, in de Oude ValJc. ">eg. 100/130. org.
VRG.

20.00 u KONSERT Dle Anarchislische:Abcnd-
umerbelrung, uhverkochtt. in Auditorium
Minnepoon. Koning Alb.,nlaall 52. org.
Kultureel Centrum Leuven,

20.00 u FILM 'Blood SimpJe'. 11101van de ge-
broedt" ccen in het kader van Bloedserieus.
in Studio's. toeg. 100, org. WK· Medica.

20.00 u LEZING 'Marxistische: Jc:ssenr~Iu': over
het dialektlKh en historisch materialisme, in
MIe 00.16. ers. MW.

20.00 IJ FILM'Lucky Luke': Bclghche animatie-
film uit 1971 van Belvision. in Vlaams Film-
museum en -archief, vander Ke1enstraat ao.
taq.50/20.

20.10 u KONSERT 'Kia~~ieku~' onder leiding
van Jan Cae)'ers met Frank Brak)' op ptaoo.
Muziek van W. HenderidCl, L van Bec1ho·
Vtll. J. Haydn en W.". Mozan. in Plet"r de
somer Aula. tOC1l. 650/500/l5(). org. aeer-
hoven Akademie. deSinsei.

21.00 u FILM 'Troi~Couleurs: Situ'. h"l beste
deel van Kkslow$kJ's trilogie over de Idealen
van de Franse revofuue. in hor! kackr van het
VRG·lilmfest;val. in 91.54, in de Oude Valk.
tO<1l. 100/1l0. org. VRG.

MAANDAG
22.10 u FILM Ayanl·première van de lilm '(haln

geacuon-, met Keanu Reeves, in hel kader
van hel VRG-filrnfntival in SUperdly, laq.
UO/150, or". VRG.

DINSDAG

WOENSDAG
1900 u FILM 'Fanndh'. Idas~lck ka~raleneJ)QS,

In het kader van het VRG-Il!mleslivili. in
91.56, in de Oude V.lk,.weg 100/1l0.org.
VRG.

t9 lO u STARTAVOND Afri!caao}( dans. debat-
ten. voorstelling van do: riteuwe kampagne
van vredesettanden. Tngole}( kwis. eten uit
Togo ..... in Bondgenotenfaan 111. 1000g.sre-
Ili. org. vreëeseüanëen.

20.00 u KONSERT Klemkunstavend mer 111'"
alleen Ion Pierlof. in PI"ler Oe Somer, org.
LBK-Medica.

20.00 u KONSERT creedeo het rode salon. in
het kader van Leuven Bloedserieus, in PDS.

OTg. Medica.
21.00 u FILM -seven-, duistere gro~lthriikr, in

het kader van hee VRG-fUmfc:stival. In 91.56.
In de Oude Valk. IOcg. 1001130, org. VRG.

DONDERDAG
20.00 u KONSERT RodUrnnsc:n In het kader van

teevee Bloedserieus, in üdo. org. Media.
lO.DO u KONSERT Jaudocemen van het lem-

mensinSli!uul. 'Jaustandards en eigen kom-

• 19111 om 18.00 ti: Gmlengdc voe:tbalwl:1J.
$ni}d: kannè:rs tegen Heers, In Spi.lrlkut.
·20111 UlO 20.00 u: lFB,wedmijd: "rouwen-
minivoetbal tegen VRG, In SportkOl. 0 20/11
om 20.00 u; (;o(.:ktallavond. In fakbar en per-
manenne.

AntropOlOgISCh Kring
o 19/11 om. 21,00 11:CockIAII~vond. in MuSt.
hellóJafijt onder l'nIautant ïtjl op hel Boge-
schoolplein.

Allolloon
• 13/11 Sportkot ~, Dancing pan IV.
o 19111 Kldnkunslavond.

Blos
• 18/11 PIn 20.00 11: Oansk$.. in RC.• :11111
om 20.00 u: Eten, in RC.

CrImen
• 20/IJ om 22.00 u: Fakbaravond. in Rector.
o 21/11 om 2().OO u: Kanrus. In Den TIJI.

DIdactica
• 25111 f'limavood ffil:I mOSeUJkheld lul beo
ZiChtiging van 'Olrty I);sncmg' eof(lf 'Clill-
~r', in HdliK Hart, Heverlee, toeg. 3ó.

Eoos
• 14/11 Start fet'firweek. met gratis vat, in
Fakbat. weg. gratis .• .25/11 om 19.00 u:
Doop, mei aansluiting becse TD. in samem-

"'".
Gennanla
• 19111 Algemeot' ptaffidiumvtrgaderlng.ln
Pt:nna .• 1911'1 l.&W gaat naat 'Ncw cr Ne-
ver; Inlo te: vinden bij 'I fakbehur of lil fak-
bar.· 20/U Germ.utia tapt.ln Fakbar.·

Herestzaat 5). IOCJ. 250/200, erg, jcoesen-
vereniging Lemmensinst]IUU!.

VRIJDAG
20.00 u KONSERT Jean Bosco Safari ten voor-

dde van 11-11-11" in bal PBE, Diesase-

steenweg 126, Linden-Lubb<::ek. tocs-
250/)50, org. 11· 11_11Lubbeek.

20.10 u KONSERT COllegium Vocale Gem ondet"
Idding van Philippe Herreweghe in het kader
van Muska Allllqua kuvcn; J.s. Bach-Kan·

• 18111 om 21.:ro u.: Carr~·tli~p. in lAdeu-
zeplt:IIl .• om 21.00 u: Trayestie!enayond. in
zaahJe boven den Tir.

KIlO
.19111 om 20.00 u: PraeslC!lumvel'Jlderins.
in " Mek'~rA8t 5 .• 21/11 (".,122.00 ti: »e.-
ter- en meterav(lnd. ia Penna.

Kulluurraad
• 25/11 worluhop Tumtablntics (25-J7 en
28J 11) In het kader van de kultuurdag, onder
leidIng van DJ -'fT4. aspirant OJ's kunne.o km-
nlsmalt.m met de aarWt'nIlJlkc hoeveelheid
stijkn die op vinyl voorhanden tIja .• Ineg.
>00.

LabJrlnt
• 241 11.0IIl 11,00 u: mini-YtM'lbitltomooi. In-
schrijvlngen bij Marianne 016/350069. in
Sporthal van xeveree.

LIK
~ 18n I HlnedseMtls: altijd. overal..

Medica
• 18/J I om 13.45 u; Tolppen:verpderins. in
Doö Bar .• lSlll om 19.00 u.: Interfacultaire
beker voUey dames, In sponhal De Nayer.
• 18111 om 19.00 u: Olympique Milrscpein'
De Kklelkappl"r. inGPT.· 18111 om 20.00 u:
Spd:takelkwls. met nadien prlJsuiu..-lklns In
Muza, in "Inu 2 .• 18111 om 20.00 u: Tlbiar
stampers, In GPT.• 18/11 om lLQQ u: verga-
denng apennefkcnsen, in Pauskollege.
• J9/11 om 19.00 u.: Wti So)OätC'$, in Ct:Ra.
• 19/11 om 20.00 u: Centrale Raad, In ((IRa.
·20/11 Tweede keruus, in Mul.a. • 20111 om
19,00 u: Inlo-avond Wc:nen-Boedapesu-ei:s
(+lnsch.rijvlng), In Ergeru in OOC!>Bar,

teren I.Advemssoo14lg. J'1aat:>bc'sprekîll&;
Campus Bonds~noIO:l1la~n 10. in ~Iet" De
Somer Auia, I~. 700. 0f'B. Musiqua Antiqua
Leuven.

MAANDAG
20.00 u FILM Avant-première van 'The Hunch'

back of Ihc: None Dame', nieuwe ka$kraker
..an de Oisn~)'SIudio·s. In hor! kader van het
VRG-filmfestival in Super<.Ît)', lneg. 1l0/1S0.
org, VRG.

•

• 20/11 om 20.00 u: casino-avond met codt·
talls. In Plmrum.

.. 20111 om 20.00 u: I:lef$te jaaf'l'U4. In CeRa.
• 21/1 J om lJ.OO u: o.:-rde kAn jaal1ö1old. in
G"l •• 21111 om 20.)0 t,&:: Infuvetpdering
kandlda.I((} CrewfIC>-vt:rantwoordeüjk(, in
CeRa•• 22111 Kilar ee wijnayond. in MUZa.

Merkator- GeolOlISCIleKltllll

PedagogIsche Kltng
• l8Jll om 22.00 u; Kringvct:pderlng. in
Kudi .• 21111 om 21.00 u: CJochardavood. in
KaJfae.r.

PoIWka
• I&lil om 1930 u: KV, In hel !take_ • 19111
Coc:!oaUavond. in hel kaf« .• 20/11 JohM)'·
en Marioa·avond; met &miJ val 'fOOI' de:
verkleden. In het kAfec .• 2Jflt Frankofane
avond. in het kalee.

Psychologische KIt.g
• 18/11 Tapavond in de Sbrink. in SJui.ok._
• 19/11 p~- en jaa:lJlvo.od • 10 kelder van '(
aeccum. 0 19111 DIsro·avond.in SMok.
.20111 Brunch. in Shriok.. 21/11 Trawsdt:-
avond, in Stuink.

Romanla
o lal II om 21.00 u: Kantus,

SocIale PedagogIek
• 20/11 Filmvmonlntl tal voordek van de
studiereis: crn 19.00 u ·Smoke',1I"ce.tvol groot-
sudJqlO5, en 6m 21.00 u 'Mute Wime.'.
thriller, In ëe Valk, 91.5-4. weg. 601100.

Wlna
• 18111 om 20,00 u: Kanlll$. in de Tot:wip. in
Diestscstraal .• 20111 om 21.00 u: Kom eens,
in Re,
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Die Anarchistische Abendunterhaltunq in Leuven

leite zijn we in de eerste plaats
klassieke muzikanten"

• omurtussen
gllnoegzaam bekend als

'De Anarchisten', naar
Leuven. Te laat om een kaartfr te
kopen, het konsul is al weken uit-
verkocht. Voor iedereen die hen niet
live kan meemaken, toch een zeer-
houder In de vorm van een soms
behoorlijk verwarrend en uit dL hand
lopend gesprek. waarin zij hun 'Zielt~.
dat op dat vroege ogenblik van de dag
nog niet deftig wakker was, open en
bloot op ta/el lessen.

-

VI~r Jaar geleden besloot een horde frisse
knepen om de koppen bijeen Ie steken en
samen muziek Ie pan maken: de broers
Bunl (viool) en Simon Lenskl (cello). Roei
Van Camp (akkurdeon) en Han Stubbe
(klarlnel) zijn nog piepjong en walsen door
de muziekgeschiedenis alsof het de laatste
jaargang van 'Oor' betrof. Postmodern
gezwets 15 aan hen niet besteed, maar u.
vinden wet In verseomenee genres hun
gading. variërend van jazz over klassiek
naar emtsche muziek. Evenals hun lnspi-
ratlebrennen Is het ge~prek een mengel-
moes, gevoerd op een zeer onstichtelijk
vroeg uur. althans voor docrwlruerde
nachtraven. Venaal de biervelgende lekst
best zeolfIn 5.ilppJgAntwerps.
Simon Lenskk .Wij zijn gewoon voor het
plezler beginnen speleon en hadden zeker
geen vooropgesteld plan of zo. Gewoon
samen een bee1}e muziek. maken ... _
R~I Van Camp: e'( Is zoals zappen voor
Tv. je duldt ook nret aües op voorhand aan.
maar klt"St gewoon op '1 moment zelf wat
je wil zJen .•
Veto: JlI.lbt htbkn a/km"a/ een klassi.tla
muV/c.J/t opltidltl!l !Jthad H« loopt dat nll.?
RMl: _11X'n we met de groep begonnen
waren we nog allemael un 'I studeren. Ik-
zelt heb twee jaar conservarcrlurn gedaan,
bovenop al dalgene ,yat ik ooit al gedaan
heb. WaMeer Is die studie trouwens ectu af?
Dat gaal Je leven lang verder. Op zich stud-
eren we nog. maar niet meel In schoolver-
band. want dal Is niet meer te kombineren."
Slmon: ..We studeren natuurlijk ons in-
strumeru. konstant eigenliJk. Maar we zijn
niet meer verbonden aan een InStelling .•

alles-wat-je-gezegd-hebt Is De' kombinatie
gaal gewoon heel eigenaardig zjjn. met de
ücbteûexten. Hel Is allemaal heel Simpel
gehouden. want We hebben niet veel geld
en we proberen dus met hel materiaal dat
we hebben zoveel mogdlJk te doen. Mt"1 de
muziek die wij maken gaat dat eerder
vervreemdend werken .•
Roei: «Dat kun Je nog niet zt'ggen._
Slmon: «Je, dat kun Jt: /lOS nlel echt leg,
gen, maar misschien dat hel op bepaalde
mensen avanrgardistlsch overkomt .....
Veto: Huftju/lit ,"uritk w'n tnsantnn/l wtl
nt>t/19?
Roei: .Dat Is een heel goeie vraag, dal heb-
ben we önszëlf ook al afgevraagd. De mou-
vaue Is; we gaan nu In vee! zalen spelen
waar er de mogelijkheid IS tOl het gC'bruik
van licht en decor, We kunnen nu tets meer
doen. Je moet daar niet In overdrijven .•
Simon: .Ik denk dat de murlt'k dat niet
nodig been maar dal wij dat nodig hebben.
We hadden er gewoon zln in. met de mu-
z.ie:kdie we nu spelen wilden we eXlr,]
elementen toevoegen. zodat je ook op je
omgeVIng kan gaan inspelen bijvoorbt-eld.
We proberen onszelf aoveet mogelijk IC'
vernieuwen .•
Veto: JlI.llit nHllitk klÎnkl bfj-''''/Otd d(l(Jr
Mithtltl Nyman tn Philip G/1I1S,doorsptk' met
lo/ktkmt!nkn. Ook dEUS Mort in htt njijt ,hll.Î$
omwi/Jt \llIn dt Q:llltrs.

Hrw algnrgd ofze mij sdlllttiJ Wild,?

Roei: _Nrman en Glass, dal lijn ge-en
Invloeden. Mensen preeeren altijd xhtc!'faf
de verxdijking Ie:maken met anderen. als
referentjes. Dat Is zeker niet onze Inspiratie.
DÎe inspiratie komt van overal, en van elk
lid van de 8fO!eP' Ik haal miJn inspiratie uit
mijn muziek van vroeger, eerst uit de
studie van mijn tnsrrument, plus de eigen
platenknllektje .•
Simon: ..We ziJn eigenlijk gewoon begin-
nen te spelen en elke persoon brengr zijn
eigen inspiratie in."
Roei: dk wil daar wel Iers kcnkreter op
antwoorden: ik ben in mijn jeugd beet hard
be'invloed door Soh Machine ...

Klassiek
Veto: Hot 01Ulbm jL dllll nu?
Roei: .lk heb sinds gisteren besloten om
daar niet meer op Ie antwoorden .•
Veto: Hot ollli _un ju/lit dim lDm jullie mtl
at Jrotp btgcmnm?
Simon: .Wj was vijfllen, ik veertten. (Dat

brengt de leeftijd van Reel via een een-
voudig rekeosommetje. op negentien.
Simon is achttien, nvdr.}»
Roei: ..Om even terug Ie komen op Sof!
Machine: ik heb al hun platen, dus dat
moet ergens wel Invloed hebben. Ik heb
hen leren kennen via mijn nonkel. en ik
vond dal wel een goed groepje. Ook The
ncors en klassieke muziek In '1 algemeen
been miJ bernvroed. Maar dal geldt alleen
voor mij. want de anderen zullen tot.1al
andere namen vernoemen .•
Slmon: ..De meesten hebben nlet echt een
Idool. er Is aoveer. Ik kan hier zeker twintig
namen opnoemen. Dat gaat van klassiek
over jazz. pop. rock ... l1

Roei: -De ene maand heb je een voorliefde
voor dit, de andere voor dat. Sinds drie
maanden luister ik heel intens naar
Indische muziek. van '5 morgens 101-s
..vonds. Binnenkon kan dal weer jeu heel
anders zijn ...

Partituur
~

veso: In h«verTt staan jul/tt ft /mprr1Visutn
op tm podill.m?
Roei: ~Er Staat niks op papier, hel enige
dat op papier is gezet, Is acmerat gebeurd.
voor een Instelling zoals sabern.»
stmon: _MeC$ta1 hebben we een struktuur
met baslijnen en akkoorden, en

daarbovenop improvise:ren we dan. De
akkoordenschema's zijn simpeler dan bij
jazz. maar het pr1ndpe is wel hetzelfde.,.
Veto: Ik nonma/allCt _anntz jullit op tm
podium rtllQn is wrbaringwtkXrn.d. Gaat da,
vanzelf of is dat gtSPuld?
RoeI: .In Brugge waren we heel relaxed.
Dal heeft Ie maken met het spelen. Als er
iets tout gaat ... Maar eigenlijk gebeurt er
nooit een fout, want W~ kunnen dat altijd
opvangen. De helft van het publiek merkt
dat vaak niet eens. Mét parthuren zou de
p.1nkk groter zijn, want dan zouden we
niet meer weten wat Ie doen. Ach, we zien
wel wat er gebeurt. Dat Is ook de ervaring.
In het begin waren we veel
zenuwachtiger .•
Slmon: .We wijlen zeker ah mens in heel
dat gedoe blijven staan. Het hangt vooral
van de geluidskwalltcit af, als het geluld
minder is voelen we ons rapper
ongt'makkeUjk. Onze violist is het meest
zenuwachtig van allemaal .•
Veto: Jul& lUlalfl lannt Uil 'Slq1~1f vlln

Samel!hang

Brugge
vete: Jul/~ hrbbtn lIiJt/optn zomtT op dt UI-
lila/ wrschilkndr ftstÎwds snpttld. V4n DraI1(JU-
ter. f>u.kklipop tn 'KJinJcns' in 8ruJgt tut op ~
landt in Ntdn/4nd.
R~I: «op zJch is h~t tof dal wij van elk
soort festiv.1 mee kunnen genreten. Het
nadeel is dat daar alles zo snel moet gaan;
je hebt een balf uur om hel geluid op punt
te stellen, e-en halt uur om te spelen en dan
moet je op vijf minuten weg zijn .•
Slmon: -öm onze muziek goed te kunnen
brengen moeten wc een sfeer kunnen
opbouwen. rustig. want dan kun je erin
komen en w.•
RoeI: _Maar heIligt ook aan het soon
festival: vooral in de rock gaat het heel
snel. elders Is het heel wat kalmer.
BiJvoorbeeld in Brugge. daar was het één
avond. en het gduld was dan ook perfekt .•
Veto: Ju/lk opmdens kri~n «ti hul tlnAtr
karakteT "U ju1lit ;11zalm !Jaan rptltll. Em in-
dnû:wtldullat lichtins'allatit. kick" kitschtrigt
disubtJllnr. tril dillprojtktar m «tf vîdtcnehtmt:
Ht/lijkt lWl etn "itUlW invul/ln!J VIl" ~t pUu,
dD-aVdnt!JllrdutiscM 'mu/timtdialt projtlá'.
Slmon: ..Het Is de eerste keer dat we een
optreden zo opbouwen en er 1.0 mee be7ig
:dJn. Dat Is mlsschten wel 'In'. maar ik denk
echt dat het resultaat niet cseudc-eun-

Htrman Hrs#. ZIlt daar ten btpIIa/dt btd«/ill!1
ol boodJchap adr/tr?
Slmon: ..Nee, die naam is als het ware 'tor
ons gekomen', want Roei en Bunl hun
vroegere groep heette reeds zo. We vonden
het een moole naam en hadden allemaa.!
dat boek gelezen, dus toen we met de
huidige groep begonnen hebben we
gewoon de naam overgenomen. *
Roei: .Ja, het Is echt niet meer dan dat. Op
zich vind Ik het ook mooi klinken: 'avond-
vermaak', Het liefsi speren wiJ ook 's
avonds kenserten. En 't Is een heel k1etn
beetje anarchtsusch, Als Je wil. kan je er
echt wei muzikaal anarchisme in horen.
Maar w1j zijn voor de rest geen nesse-
tenaten of zo. Het boek was ook lOl om Ie
tezen, maai we zoeken er geen verdere
konnektie áchler .•

vete: 'Dit MII"hutisdre Abtndll."trrha/tu"!J
rit dll.idtfijk În de ti!!.. {ullit bt!1tnlWl natlmbtk·
tndMid ft /mi9m. Htbbm jlllfi~ mu
jI1Irofirurti VII" dt Btfgi$(ht muzi~~ met
dEUS bi kc_nOl?
Roei & SJmon <In koor): d.a, daar heb-
ben we éncrm van geprofiteerd .•
stmom .Wij hadden zeker hetzelfde
kunnen doen zonder al die aandacht voor
Belgische muziek, misschien zelfs meer."
Roei: «öp neb vind ik het ook vreemd: Je
hebt dEUS, Soulwax, slowers for Breakfast.
maar we hebben daar niks mee Ie maken.
We kennen die mensen wel en hun muziek
ook, maar verder hebben wij een totaal
andere achtergrond, Er Is ook wel iets
gemeenschappehjks: dat we van dezelfde
sireek komen en dat we ... ja. weet Ik veel."
Slmon: ~We worden er vaak mee in
verband gebracht als 'de Antwerpse scene',

([lJtQ lJllW Jttpm)

maar er is geen menkale samenhang .•
Roei: .Wlj zouden hier veel meer van
kunnen profiteren. maar het zijn de media
die ons voortdurend met elkaar verbinden.
Ze willen ons kategoriseren, maar dat lukt
hen niet. Jn het overlicht van de Belgische
groepen in 'Oor' stonden wij bijvoorbeeld
niet biJ. Dat vond ik wel okee. want anders
zijn we toch maar een klein naampje onder
de grote groepen. En we zijn loch ong altijd
klassieke muzikanten .•
Veto: Zijn er plannm om hl't buiknland te
wrowrtn?
Roei: _Die plannen zijn er en de uitwerking
15VOlop bezjg. Ik ben blij dat ik daar even-
tjes in twee weereen op kan antwccrden,»

Ann Bries
Krlstlen Mkhlels

'Dit Anarr.hististht Abmdllnkrlullhm!1 '. aties
un btntk kntlppr wtls. spet/I op 1911010Wf1bn
in Ot Min1ftpOOft. Htt kDnstTt u IiÎtl/ltTkocJrt

maar lt totrt71 hul V1atllfdtrtll rond. dllS...
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