
Uitslagen liggen lager dan
proefeksamenskores

Gratis overnachtingen
voor kandidaat
geneeskundestudenten
0"juli wordt 1IOOr het eerst een

toelatingseksamen seneeskun-
de georganiseerd. Vorigt week

werden een aantal voorbeetävraqen
bekendgemaakt, Studenten uit de eer-
ste kandidatuur geneeskunde werden
als prot/groep gebruikt. De resultaten
zijn verbijsterend: de eerstekanners
behalen betere skores op de proe/ek-
samens dan op de toelatingsproef ter-
wijl 'de P~f9roep reeds etn half jaar
geneeskunde aan het studeren Is en ze
dus over heel wat meer voorkennis
beschikt dan de groep die straks aanI~~ hl'l eksamen zal moelen deelneme.:..

Het monitoraat, dat de voorbeeldvragen
afnam, stelde dat het eksamen vooral Ie
zwaar zou zijn voor de mensen uit het Ka-
toliek Sekundair Onderwijs. Een aantal be-
vraagde leertnhouden, vooral van hel vak
chemle. komen niel in herleerplan van dat
onderwijsnet voor. Abituriënten uit richtin-

gen als de Latijn-Griekse maken weinig
kans op slagen op de proef. hoewel tt op
dit ogenblik een hoge slaagkans In de eerste
kandidatuur hebben. Mensen via een 'ach-
terpcorqe' toelaten 15 dckrctaal onmogelijk,
hoewel de Technische Kommissie, die de
proef opstelde .. dit nochtans had voorge-
sreld. Als de moeilijkheidsgraad op voor-
band niet gekend is, mogen de studenten
daar geen slachtoûer van worden. was de
actnerttggende ruosoue van de Kommissie,
Het dekreet Is duidelijk. Qp de beide delen
van de test moet men een skore van 12 op
20 behalen. De test omvat twee delen: Ken-
nb en Inzicht In werenschappen (KIW: wls-

.n
ken (lVV) anderzijds.

De' hoge moeilijkheidsgraad schrikt on-
getwijfeld veel kandldaamudenten genees-
kunde af. Universiteiten pogen nu daarom
een zo goed mogelijke voorbereiding aan IC
bieden op het toel.atingseksamen. Die Inzet
is zeker niet enkel Ingegeven door de be-
kommernis over de moeilijkheidsgraad van
de proef. De universiteiten willen ook door
een goede voorbereidrng aan ft' bieden, een
zo groot mogelijk aantal studenten rekrute-
ren. De untversncn Gent pakte tijdens de
bekcndmaklng van haar infodagen uIt met
voorbereidende sessies op de proef.

Weekends

Ook dl' KU Leuven besllste vorige week
een aantal maatregelen Ie nemen. Een sub-
kommissie van monitoraten zal de verschil-
lende leerplannen in de verschillende on-
derwijsnetten nakijken, Wd.H de belangrijk-
ste leemten untdckt worden. De KU Leuven
wil op basis hiervan een voerberetdlngspak-
ket aanbtcden op de abituriëntendag. Op
die dag zal ook aandacht besteed worden
aan het IVV-a,pekt van de tdt, nam.:lijt. in
de vorm van een voorbeeldsessie. Verder
denkt de Leuvense unrversnen ook aan
weekends met gratis overnachting om de
studenten klaar te stomen voor de lngangs-
proef. Ook tijdens de. vakantie kunnen er
nog bijscholingsmogelijkheden aangeboden
worden voor de kandidaat geneeskundestu-
denten die niet slaagden voor de eerste zit-
tijd. Op de dienst voor studre-advtes komt
er bovendien een 'groen nummer', waar
abituriënten terechtkunnen met vragt'n
over het eksamen.

Opmerkelijk is wel dat één van de uit-
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-gangspumell van de 'recnntscbe Kommissie
was dat de test nier-treinbaar mocht zijn.
juist om dit soon maatregelert tegen te
vaan, Hel gevaar ootaut dal veel studenten
deze extra voorbereiding als een bijkomen-
de drempel gaan beschouwen bij het begin-
nen van studies geneeskunde.

trt'ck~ lussen de twee delen van oe 1~1.
Wie op één deel geen l2 haalt. zou dit kun-
nen kompenseren me't Zijn pensen op he,
ancere deel. Daarnaast kan de universiteit
ook wijzen up het kit dat dl!' test dient a'- .
gestemd te zijn op het gemiddelde van de
programma's van de derde graad sekundatr
onderwijs. Op dit punt van het dekreet
schiet de test. - of toch de voorbeeldvragen
- tekort. Het gevaar beslaat zelfs dat op
grond hiervan een juridische aanvechting
van het resultaat van de test mogelijk is,

Aanvechtinq

Wellicht komt er nog een otridële re-
aktie van de universiteit. De KU Leuven zal
waarschijnlijk een dekreetwijziging voor-
stellen, zodat er een kompensatie kan op- LudwlX Deweghe
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• lezersbrieven,

Atle lezersreektie-s kunnen bezorgd worden op het rt'daktk\àretariaat in de
.~ Mde('<;~tr.aitt 'j, 1000 LeU\(>11vn moeten vóór vrildagn.uniddag 1(,,00 u l'illlien zijn.
lid~t op diskette of via e-mcu v"'lv<t!'hagar.afl~.kukllv~n .ac.bc.
Ik brieven moeten berrekktng hebben op in Veto behandelde ouderwerpen of op

Leuvense (~lud ..nten-jaktuahteit. Anonieme brieven kr-men nooit hl aanmerkmg: lito
~dlTljv('r moel steeds naam. sludiejaaren adres bekendmaken. Skdm uuzondcrbjk,
en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verroek. kunnen re weggelaten worden in veto.

Brieven die langer zijn dan 2400 tekens [cpanev inbo:grcpt>ll. wat overeen loml mei
::t 1,5 getikte bladzsjdc met dubbele interhnie] worden In pnncrpc Ingekort. De redak-
tie behoudt rldl hel recht voor bne ve n nier te plaatsen.

Nieuwe Politie-
ke Kultuur (1)
·De Invloed van de burger op de politiek
moer ~ergrOien-. zegt Eric Finé terecht in
Velo nr. 18. Momemccl is er geen demo-
kraue. Men maakt mij niet wijs dal een
vierjaarHjks verkiezingsritueel moet door-
gaan als de demokratie. Als demokratie beo
tekent 'her volk beslist' moel de invloed
van de burger niet alleen vergroten. 7.ij
moet allesbepalend "lijn

Een echte nieuwe politieke kultuur
kan er pas entstaan als burgerinitiatieven
mogelijk "lijn. welke uitmonden In burger-
stemmingen. Pas dan kan de burger aan het
politieke leven parnoperen en bijswrell.
Zon iet blijft de NPK oplapwerk en boen
men gewoon vcrder. DI"burger heef nu
geen enkel Instrument om Ie partleiperen
eu Ie realiseren wal hem echt bezlghoudr.
Daarom zou de dlrekte demokratie de eer-
SICprioriteit moelen lijn. Pas dan kunnen
de ballen omstaan en lullen degenen die
het recht ondergaan. namelijk de bevolking,
zeil hun lot in eigen handen kunnen nemen.

Dlrekre demokratie vergroot de pentd-
pene zoals aangetoond in zwnserland en in
cnl..ele neten in de VS. Oe 1~5tand van
direkte demokratie komt alleen van cen
emc welke zijn machtsposttle bestendigd
wil 1.kn. Ht"t verbaast mij daarom n1o.-tdM
i,ctri,cnlil v.m de: dif~ktl' d~·IIlf)"falj(.

slechts terloops aangehaald wordt. Ik vind
hel daarom maar slopjes als rtné zegt d(l\ er
referendums moelen komen zonder Ie zeg-
gen wat dat Inhoudt. Het hangt er trou-
wens ook van af wie die referendums voor-
stelt. Slechts referendums die vocrtspruüen
uit volksinitialieven zijn legitiem. de rest Is
Iacadewerk.

Ben Pennlnckx

Nieuwe Politie-
ke Kultuur (2)
Iemand zegt dat de bezinnlng over politieke
kultuur. en wellen die voortkomen uil deze
sfeer de politieke kultuur niet grondig zul-
len verenderen (De Standaard 12102). Voor
het "luiden van het land worden er ook
wetten gestemd dte dan weer in een andere
sfeer passen (DI Rupowetj.

Eerder dan In Veto had ik reeds ken-
rusgemaakt met Triangel. ze kwamen on-
aangekondigd op de proppen mei hun or-
ganisatie waarvoor ze veel synoniemen
maar weinig fundamenteel innoverende in-
houd hebben [könsumentenorganisatle van
de politiek. greenpeace van de pelnick •... ).

Toen al Werd verleid dat ze-de Conden-
berggroep Ie elltetr vonden, wal blijkbaar
de enige kritiek is op dit Belgidsli.sch on-
deronsje. Je kan nel zo goed zeggen dal ze
zowel financi ce 1als inhoudelijk ondn im-
pui;i\'an I:ImOlinduslriden en de Couden-

Voordeliger reizen kan écht niet.
Promotionele reisformules heel het jaar door.

Exclusieve 'luchtvaart'·'trein'·'bus' tarteven voor studenten en jongeren.
Dé laagste luchtva.a.rtprijzen wereldwIJd voor iedereen.

Airpassen en er-ound-the-wor-ld tickets.
Last minute

Connedions Leuven Connedions Hasselt
Tiensesheet 89, Botennc:rtt 8,
3000 Leuven 3500 Hmse~
TEL,016/29.01.50 TEL011123.45.45
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en 'à la. carte'.

Inleiding tot het Marxisme
met

Guy Quintelier

Communisme en Conflict

Vraagtekens bij Marx' revolutietheorie
Conflict en menselijk bestaaan

Vervreemding als vrijheid van conflicten
Het kapitalisme is een harmonieuze economie
Kritiek op de kapitalistische 'vooruitgang' naar

een communistische maatschappij

Woensdag 26 februari, 5 maart en 12maart 1997, om 20 u.

Masereel Club, Ierse Predikherenstraat 25, Leuven

berggreep werken. Deze wensen voorel hel
behoud van hel esrabltshmeru. DJI is dus
eerst en vooral een 'echt" federalistisch mo-
del (dal er nu polltologtsch al Is). unuans-
me verkoopt waarschijnlijk niet meer vol-
gens de beroepsuuliralr die de 'rest aan-
kOOI}'van de politiek opstartte.

De voordelen. gegeven door de ecu-
dcnberg-jeunes. van hel Belgische model
Lijn gezien de recente en gekla~~t'rde ge·
schtcdcms ook. wei. gewaagd: I) ~het om-
moelen van twee kulturen in één recht-
stelsel is zeer bevructuend': gezien de ge-
beunemssen van de afgelopen maanden is
dil nog eens' nret meer om met' IC lachen.
2) Hel sodo-ekonomlsche besu-t van vtaan-
deren en Wallonië moet behouden blijven.
Wal dacht je ervan om lO1eb uit te breiden
101bljvoorbccld de EMU (Europese Munt·
Unie~? Nee. gezien de Belgische historische
treurzang zullen wc de EMU maar enthou-
den als een Europees projekt. en geen uit-
breiding van dit patancnland. Maar de
Triangel dit: boven deze treurzang tracht uit
te klinken meent ook dat de Belgische lede-
rail' bestuursjungle (ever)'lhing Is possibIe
in the jungle) moel blijven. Anders krijgen
we een (parlementaire?) "centralistisch ge-
organiseerde staat: Dil zou voor hel
Vlaams Parlement een uge(n) welen I Op
hC:1nlet naleven van de Europese energie-
wctgcvlng antwoordt Bdgië dat hel aanpas-
sen van de wetgeving Ie laai is wegens ... de
ingewikkelde Belgische staatstruktuur
(Trends 07/02).

~eke overheidstaak heel! haar ideale
nivo." Op ekonomisch/monetair gebied
wordt (hei) België [sch probleem) dan op'
gelost in de EMU. Aangezien men bij 'rrtan-
gel toch al snapt dat de Vlaamse kultuur de
Waalse niet is. heeft een maaischappelijk -
en een waardennormerend politiek - dak
boven Vlaanderen en waäcnfë geen zfn
(meer). Enkel solidarhelt mei het gewest.
dat (nu nog) in een parasitaire greep zlt. is
nodig. Ik denk dat we hier nu wel de -goe-
den' van de 'slechten' kunnen enderschef-
den.

Trouwens, wc leven in hel 98Sle jaar
van de twintigste eeuw. en mensen willen
wei over meer gemtormcerd worpcl) cu
S.1Tl1.~c:1l dil' dl' tr-eUrL.1;1~liie hel lc-
derale koninkrijk België 101vervelens toe
aanbiedt.

Domlnlek de Scheppcr,
eerste kan. pol & soc.

Sumo is een programma op Radio Scorpio
over teater en dans. Elke week gaan wij
dieper in op de akrualtteh met gesprekken.
interviews. recensies eneoverder. We zoe·
ken mensen die gepassioneerd zijn door
teeter en dans en graag hun slem laten
horen. Kennis van radtorechnfek Is niet
vereist. Bel 23.39.91 (vragen naar Carl of
eventueel eigen nummer achterlaten).
Sumo. elke woensdag 21.00·22.00 u en
zondag r s.uö . 16.00 u. Scorpio 106 FM.
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Student Aid voor veiligheid en ontwikkeling

Oorlog aan de lalaards
Gal!!","",ri en ik "'r."".61

rwds"n bedje In de lucht.
n-adlnotlff' is dit het moment

'VOOrShuUnt Aid 0'" u{t te paldun
met hAar jaarlijku kampag"e, die
kwasi gclijktlJ4lg loopt in niet ",Inder
dan ac"t Vlaamse unlllersiteitstedm.'n tegensuUing tot de meeste organi-
",lid die rich be%ighouikn .. et ik
denk wnrld. kgt Student Aid niet Ik
ruuJruk op fortdsmwervillg. maar wel
op bewustmaking. Sinds 19B6, het
srartjaar vlln de kampagnt! - naar
MI 'stichtend voorbuld' vlln Live Aid
mt!t Sir Bob Geldof. remember - is 0'
;"'1ftn'S hal wat veranderd in on'-
wlkkelingsamenWt'rklng.

tnteresseme reûeknes hierover werden in
1988 door SlUdent Aid zelf gebundeld In
hel boek 'Het orkest van de ntanic'. met
bijdragen van onder andere Dirk arcssee
(BRTN-jOurnalist). Oe nerasre gnrolgen van
hulp voor de plaatRlijke ekonomie en beo
slaande strukturen werden er genadeloos in
bloOigelegd. Sinds dat jaar werkt Student
Aid vooral rond s.ensiblliserina. En dit Jaar?

Student Aid '97 staat vollroiS in ~1
teken van 'veilighdd als voorwaarde 101
onlWikkeUng', een vlag dlC' een 7CC'T ruime
ladlnglkkl. WIC' hiC'roij dC'nkl aan de zo
vernietigende landmijnen. ut zeer zeker in
de pdC' richting. Maar C'I' Is meer: vetllg-
hrid behelst ook 'konlliklprC'ventle, Ier-
reindIplomatie, vredesheropbouw en wa-
penhandel" [het afschaffen van die produs-
tie en handel, welteverstaan). Hiertoe
wordt er samengewerkt met Handicap
Inremauonateen nter-soevememerueje
organisalie (ngo) die' In 1982 het Ievensuctn
zag in Thailand. Deze werkt preventieve,
kleinschalige projekten uit om gehandl-
rapte stachtorters van mijnen, liekten en
dl.:r~lijke IC reuuegreren in de samenleving.
In \992 sterue Handicap lntemational-

samen met 450 andere ngo', - de "Oorlog
der lafaards", waarbij rqmn~n over de
Mie wereld werden ,e"inu~rpelleerd O'VI."I'

hun wapenproduktie en -verkoop.

Uithangbord
Deze akues resulteerden onder andere

in de VN·konfeTl."ntie van 1996 11."cenëve.
waar het gebrutk van anlipersoonsmijnen
zou beperkt worden en nleldetektttrbart'
m1,1nenafgnchaft. Dit jaar hoopt de crgan-
tsaue op een totaalverbod van de mcord-
tuigen, want nog steeds woreen er meer
mijnen geproduceerd dan vernietigd.
Opvallend in de steun van Student Aid aan
deee organisatie Is het fclt dat lIJ niet werkt
rond ëën konkreet projekt maar de proble.
men struktureel en wcreldwljd probeert
aan Ie pakken. Het ontbreken van een kon-
kreet uithangbord - themalanden, zoals in
het verleden bijvoorbeeld Rwanda en Nlca·
ragua - waaraan de akties worden opge-
hangen. biedt op het eerste gezicht niel
veel Inhoudelijk houvast. maar de
(Leuvense) Student Aldweek kompenseen
dit door een zeer gevarieerd ptograrnma,
waar plaats Is voor een uitgebreide lessen-
reeks. workshops. een stadspel en
optredens .

Dil jaar wordt er dus atpoogd een
nieuw evenwicht tU55C'nbewusanaking In
het noorden en projektwerklng in het aul-
den te realtseren. Daarmee wordt de werk-
wijze van vorig jaar gevolad toen sruoen-
ren ;r;ichplots weer Jin~n be1lJhouden
met konkrete hulpprojekten. N.I "Hel orkest
van de 'rnentc' werd die hulp immers grcn-
dia ter di5kussle gC'Steki. ook binnen Stu·
dent Aid. Maar nieuwe tijden roepen
nieuwe kommitC'C'S in het leven. die - om
het een beetje oneerbiedia IC steüen -
telkens weer het warm weter hopen uit te
vinden. Medc daardoor vertoont de ge.
iChic:denii van Studem AkI geen n:dlllijnlg
ortnicht of een echte rode draacl. Elk [aar

Universitaire overheid houdt belofte niet

Psychologen eisen groter
kringlokaal
ee kring van de Leuvense psy-

chologiestudenten is boos. Het
was aJ langer bekend dal te

haar h"id(qe kring,werkingsJokalen in
de Dekenstraat zou moeten verlaten,
maar n" blijkt dat de ruimte die ze
ervoor in di! plaats krijgt b'ï lange na
njel groot genoe,q is om een kursusäi-
enst of een kringlokaal in onder Ie
brengerl. Dat ondanks vroegere belof-
ten van de kant van de universiteit.
Ze moet de kleine ruimte bovendien
nog delen me. de pedagosische kring.
De twee verbolgen kringen voeren nu
protestakües.

Een van dil' akucs blostond In het versturen
van een brid aan de proles-oren van hct
departement psychologie. Daarin wordt dl'
situatie kort uit de doeken gedaan, en meldt
su-ven De Peuter. de krlngkoördlnamr van
de psychologische kring. dat de kursus-
dlenSI wegens plaatsgebrek opgeheven
wordt. en d;:Jtde proffen hun kursussen
voonaan maar door Acco moeten laten ver-
delen. Hij ~tdt dat "hel vcrvanglokaal ons
te weinig ruimte (laat) om onu' werking
velledig Il' rmtplooien. temeer daar wc het
moelen ecrcn met de psychologi~he kring.
Het i\ onmogelijk om met twee kringen.
van dt'~e omvang in een lokaall{, be!itaan,
lilat staan dal wij zouden kunnen voorzien

in een grondige servree. (Daarom) stutren
wij de kursusdlenst."

Op een blaadje met kleine tenenjes dat
bij de brief zit en de titel 'Errata' draagt.
wordt de zaak wel wat genuanceerd, De
krlll~ blijkt vomlopig nler van plan haar
werking ~Iil te leggen, maar re roept de
proffen wel op solidair te zijn met de stu-
dernon. en een petitie re rekenen waarin
uru een groter lokaal wordt gevraagd. Ook
wordt hel probleem wal uuvoertger uhge-
lcgtl.

Shrink

DCU' benadeling van de psychologische
kring op hel vlak van huisYtlting blijkt at-
vaxt geen ali('enstaand geval te lijn, Enkele
jaren geleden werd in de 'rtcnsesrraat be-
gormen met hel bouwen van de nieuwe
ALma I, 'rceo moesten de kursusdienst. hel
kringlokolal en de rakbar van de psychoio-
gische kring - de Shrink - dus ook al
eens verhuizen. De Shrink kwam uhctnde-
lijk tereent in de Parijsstraal waar ze nog
mei heel wal problemen af te rekenen had,
en de kringwerking in het Ekonomiege·
bouw in de nekensrrear. Daar was plaats
voor een kursusdienst en een kringlokaal
- dat laatste werd wel gedeeld met de pc.
dagogenkring. Beide kringen hebben daar
c:cn Iweetal jaar doorgebraCht.

TOl aan het begin van dit akademiejaar

verrljlt er in elke lUId tm-
rrn=n een kwasi nleuw
kcmmnee van studenten.
en die dJn Dh niet M:IJd
eYeI'l bewust van de werk·
wijz:e en .ducrUaenlk
filosofie van hun voer-
pn~rs.

Bierketting

Dit Jaar Is Student
Aid aktief in acht univer-
sItCltstedt'n: Leuven
(KUL), Gent (RUG en
hogeschool CTL). BruHeI
(VUB, KUB en Vlekho),
DIepenbeek (LUC), Geel
(HIK), AntwC'l'pCn
(Unirac en hogescholen),
Kortrijk (Kulak\,C"n
tcuvarn-te-xeuve. Elke stad heeft zijn
eigen studentenkommltee en dat wrJl voor
soms zeef grote abent~i1len. De
enorme groei van Sludent·Ald In de jaren
'88 en '89 kreêerde 'uitwassen' in de vorm
van aktles dlc het onderliggende motief
deden vergeten: het wereldrekord bier·
bakken stapelen in reuven (1988) en het
vormen van een blerkenlng In Hasselt zijn
twee 'oo8C'lukkl,e' voorbeelden uit de
jongt aeschledenis van student Aid.

De organlulie is duidelijk 'volwassen'
jC"worden. wat tich ook uit in het proJram·
ma. al ;r;ijner dit [aar ook OOi wel aklivitel'

ten die sommigen de wenkbrauwen wuden
kunnen doen fronsen. Het verband tussen
een jenevn-TD [Lëuverï}, een pannenkot·
kenfestijn en een piualcwis (DIepenbeek)
en het thema 'velUgheid en ontwikkeling' Is
immers even ver te ~ken als tussen het
vC"jetatisme en het eten van vees. Dit m
kanttekenlni bij een steeds bewuster utie·
voerende studentenorganisatie, die het
'studentikoze' (als kindeniekte) JI'Olendeels
achtcr zich heeft gelaten.

Ann Bries

Programma SlUlleRt Aid •

Munda,17 ~ ledten51 ACV)
llJNCHGESPREK' "SchuJdenla:n in de LESSENMARATON: van 8:00 u tot 3:00 u
(ont""ikkt'liI19~ldnd('n~ om 1l:)0 u In alm.a 3 in Blok.\ot CclC'\tljncnla.an 200, Heverlee.
~I prof L. Be-rlage (KU Leuven] en T. Van WORKSHOP: Lalijns-Amerikaanse maskers
nees maken van 14:'0 u lot 16:30 u In
mOSSHIISWtlftok ttmft, t8 en T9u a.ln Aienber!linst(ruut voor 100 frank.
het S1ad~park voer I ';U frank per ploeg, Inschrfjvtugen op tel, 3245.81
maximaal vlet !'H!f)(lnt'nlnsr.hrllv1ngC'n~ St. R~IS ROND DE WERELD: om 20:00 u In
f\ollchld~\tr, 6 tel. 12-"5.81 öu Sl'd is een PangaC'a laan .lIma 2, voor 100 frank, Zes
lHektl'i:ht door alle onveilige plaatsen van landen vcrtellen hun verhaal. brengen een
Leuven. gekombtneerd met enkele prakns- gedkht 1:'0 muziek overbrugt hun
rhe proeven als ontrnljning en ecu rolsteel- onderlinge' af~tand.
ree).

Dinsdag 18 februari
LUNCHGESPREK: ·Wapenholndcl van
noord naar zuid' • om 12:30 u In Alma 2
met P. Nauwr-laerts en G. Van H(lH'
IBultenlambe ';:Jkt!o)
WORKSHOP PERKUSSIE van 140011 tor
J 5: 1') u en V,lII 15: I ') U IlH 17:00 11in het
Arcnbt'ri1mstituUl. l\c1am\.t"'ilraat 96 voor
150 lrank, lmchrijven op tet.l~A' Rl
H!BA IlURUNI)[ DRl'M.""ER5: 011120:00 11

in de ):1\'11.' aula van Iwt .\-He Inkom
2~O!200, vvk In Campus en Bancokantoor

woensdeg J9 rebruart
lL!\l(IIGESI'Rl·K; "~"<1.l1eklauvulcs in dt'
wereldhandel" urn 12'10 ti 111,\lma I m'·1
Prof, ~ Dercon (Kl'l) vn R Delarue I~tuj

hel bericht kwam dal ze plaats moesten
ruimen: de unlvcrsneu had l'en andere bc-
qemrning bedacht voor de lokaten waar de
psychologcn en pedagogen in zaten. Er werd
beide kringen een nieuwe ruimte beloofd
voor hun kursusdienst. Over een eraonder-
lijk kringlokaal kon geen garanties gegeven
worden, De belcolde lokalen zouden alch
bevinden op de eerste verdieping van hej-
zelfde gebouw in de nekenstraat.

Opvang

Hel viel dus behoorlijk tegen reen vo-
rige week bleek dat de kringen nicl elk een
eigen lokaal krijgen, maar er één zouden
moeren delen, en dat die ene ruimte bo-
vendien niel op de eerste verdieping ligt,
maar ergens In de kelder. Ze besloten dal
de kringwerking hierdoor zozeer in hel ge·

o Y910 JaargaH,q 23 /Ir. ZO dd. '7 feb/"llari '997

Donderdag 20 Iebruart
!.UNCHGf.SPRE-K; ~Beurunbdl'id van de
KU Leuven" om 1.2:30 in de Paogae" met
Pruf. aertamont {IRO) conD .....twa~hd
[beursstudent}.
WORKSHOP CU:\lBIA: van 14:00· 16:00
u en van 1(>:00· ]8:00 u In de
Arcnll<:rgimtituut H~)r 100 Irank in(thnj.
\ mgen np tel, 32.4 '>,ri 1 Dit I~ven
d.:lnslYt)rk~h\lr I'~l aan~lekcJ~lke i\'\l'xic<l,lll~l'

mUlid.
WtJRI,.H ).1USlr I '(r!.o~I{)~ RIt·! "Jllr~'d("n
van FOllirrnnll'm :21:00 u In Alma 1. ~',l<)]
100 Iran!.. 111,,11).1Jan Hautd..lt·1
\,\'oell)(I"J: 16 kl'ru,'''i
(.d{\)T1:,\ll'R];~tJ(:J3AT: 0111 20'00 In ,I.-
kldne aule \'<111 hl'l .'-HC

drang komt dat er aan de alarmbel geirek-
ken mllCSl worden. Een pamflet in de hal
van hel Psychologisch Insrituur in de
'nenscstraet formuleert de grieven als volgt:
'Op deze manier zal htt voor de kring
moeilijk worden om in het helt' gamma
van aküvnencn te blijven voorzien. ~... l De
opvang van eerstekenners komt in her ge-
drang. De [aarwerklng wordt minder geer-
ganiseerd. Er zijn minder aktfvuehen die
uitgaan van psychologie, zodat de groep
psychologiestudenten (nog) gemakkelijk(er)
zal verbrokkelen. ~ Als de ekadcmische
overheid geen oren heeft voor deze argu-
menten, en de brief noch de pelitie helpen,
zullen er de komende weken allicht nog
meer aktles te vcrwachten zijn.

MartJjn Gr.lumans
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Sagalassos artistiek belicht door Alfa

-
loopt de feestweek van Alla. Deze staat dil
jaar volledig in het teken van Griekenland
en krijgt als themanaam: "Panorama vanop
de Olympos~. We halen ons hierbij direkt
traditionele taferelen voor de geest van zal-
te alfancn die zich (ditmaal in toga) op wil-

r-' ;do'cba::::;cchanalenIe buiten gaan aan drank
en alle andere geneugten des 11"-
vens. Volgens de preses zal hel cr
dil Jaar loch enigzins anders aan IM
gaan.
Schurmans: •We hebben traditio-
neel elk jaar een feestweek of feest-
veenrendaagse en dol! 15meestal
heel plezant. In het begin van dit
akademlejaa r vonden we echter dal
we eens een speetnek arcbeologt-
5ch~week moesren plannen. In een
der~elijkc weck kunnen we dan 11"-
zingen houden of een museum be-
zoeken. Aangezien wc ook mei het
IVll van de tentoonstelling zaten
hebben wc voor l'en enekso week
gCQlltecr4,-

Belgische mollen in Sagalassos

Dt mol is dt P'Jp uit

Oedereen heeft ooit al wel ge-
noord va" SagaJassos, de
archeoJogiscile site in Turkije

waar sedert 1990 elke zomer eet!
selekte groep uuvense arclleologen
opgravingswerk wnicktun om dat:
voormalige metropons van Pistata
vall onder het stof re halen. Misschien
weet u ook dat de KU uuven tot
2002 maar liefst zestig miljom in dir
internationaal projekt pompt. Maar
hierover zullen we het niet hebben,
we' over de tentoonstelling "'View on
Sagalassos" die de studentenkring
Alfa van 17 lol 28 februari organi-
seert in de ekspozaal van hel Brasmus-
huis.

Wie denkt dat archeologen een rulg volkje
zijn, heeh het ten dele bij het rechte eind.
Ze vormen dan ook een buitenbeentje in de
akadcmtsche wereld. Je vindt hen meestill
nlet terug in de beslotenheid van een mulfe
studeerkamer. maar wel ergens Ie lande
waar ze In weer en wind als mollen de
grond omwoelen. Een cncbee; zo blijkt. In
werkelijkheid lijn ze heel W,I! verfijnder en
komen ze af en tot' met heel verrassende
initiatieven uil de bus. Momenteel loopt
bijvoorbeeld een tentoonstelling die true-
graal georganiseerd werd door de stucen-
tenkring Alfa. "vlew on Sagalassos' is een
soort artistieke reflektie op de huidige situ-
atie van de opgravtngsire. volgens preses
uuav Schurmans.
veto: Wat is htl bûan9 van Sagafassos?
ueev scburmans: _Het is tegenwoordig
bijna niet meer haalbaar om nog konsessies
voor opgravingen te verkrijgen. Hel belang
van Sagalassos Hgl in de ongelofelijke groot-
te van de sne en ook in de ultzcnderlijke

goede staal waarin de opgegraven zaken
zijn bewaard. Dil komt ondermeer door het
feit dal de stad in de bergen ligt en ook bij·
na niet geraakt wordt door moderne bebou-
wing. Sagalaseos was IndertIjd ook een be-
I~ngrijk centrum vcor keramiekproduktie.
lk denk dat de stad In de zevende eeuw të-
loor gegaan is door een aardbeving en dal
de bewoners zich toen teruggetrokken heb-
ben in het dal.»
Veto: Is dr Opgravin9 tm tiprsch Leuvens
projrkt?
schurmans: -Toen men in 1986 mei de
prospektie - de studie van de resten aan
de oppervlakte - begon, kwam het initia-
tief en ook het budget van de Engelsen.
Professor waelkens van de KU Leuven was
koduekreur van het toenmalige projekt.
vanaf 1990 zijn de werken volledig in han-
den van de KU Leuven. De konservatie ge-
beurt wel nog door de Brillen. Aan een
dergelijk projekt werken niet uitsluitend
archeologen mee maar ook fotografen en
tekenaars, geologen en dergelijke. zowel
het internationale als hel imerdissip1inalre
aspekt komen dus ruim aan bod .•

Vitrine

Veto: Hot is htr iJu onwaan om dat tmtoclN-
sttffin9 op tI' lttUII?
schurmans: «In Sagalassos, waar Ik zeif
ben gaan opgraven. sprak ik met Joris
sneer. een student kunstgeschiedenis. Hel
idee groeide om eens een tentoonstelling te
organiseren. In het begln van het akademie-
jaar werd dit dan voorgesteld aan het pre-
sidium. dal positief reageerde, Dus ziJn we
er gewoon met een aanrel studenten aan
begonnen .•

-De teruoonstelltng zoals ze er nu uit-
ziet, bestaer uit de artistieke bijdragen van
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Maandag Urn Donderdag
Vlijdag

gesloten Zaterdag 10 ·17u.
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TIensestraat

9 -19 u.
9·19u

Ttc nsc st re at

9 -22u.
9 ·20u.

Beiaard

Volgens Koen de Cauwer, ver-
aruweordeltjk voor kultuur bij Alfa,
koos men bewust voor een ruel die
zeer ruim ts.
xoen de cauwer: .De mysterieu-
ze: godenberg 'Olvmpos met haar
IOp gehuld in een eeuwige wolken-
sluier. was een eenheidstichtende
plek binnen de voor hel overige vrij
heterogene Griekse wereld, Verder
verwijst de titel naar de reikwijdte
van haar Invloedsfeer. de onntggen-
de gebieden als een soort afzetge-
bied van de Griekse kultuur."

Nathalle Vernlmme

vier personen - een student. een esststeru,
een kunstschilder en een docent aan Sint
Lucas - die de archeologische site als Inspi-
ratiebron van hun werk nemen. Sagalassos
wordt in beeld gebracht vla schetsen. lOIO'S,
Ickeningen_~n.n.~D. Verder kerm er e~n
vitrine met beeldfragmenten. gipsen afgiet.
sels en ook een aantal wetenschappelijke
tekeningen van de opgravingen. Maar we
willen vooral het artistieke benadrukken en
niet zozeer het wetenschappelijke aspek!..

oe tmtoomtd/ing 'Vitwon Sagalassos· gaar
door in de ekspozaal wm hn Brasmushuis in ~e
Blijde tnkomnuraet 21. van maandag tol vrij-
dag doorlOf"nd van JO ter 17 uur 1'11 op "WilS'
dag Win IJ lot 19 uur. Ot tot9all9 is 9ratis. Tij-
dms dr archrofogisdtt wuk kunt u een lain9
bljwcnrll van M. weelkms over dr opgravin!lJ-
kampalrjt '96 in S!'9afasso$op dinsdag /8 fr·
bruari om 10 u in de Pitrtr de Somerauia. Dir·
zel/dr avond rond 19 uur s~tll btiaardirr tuc
RomboUls slukkm dit allt afs tittl een thema uit
dr KlalSltkt Oudhtid htbbm. DclldtrdofJ is er
om 20 u ill MSI 00.10 unlain9 door profruor
L. Meerm -Aall dl' voet ven dl' OlympOf. Macr-
dlmir en haar kOl/i"9m~.

Feestweek

Bijna gelijktijdig met de tentoonstelling

(ab)

Pleidooi voor een leefbare stad
Op maandag 17 februari vtelt de werkgroep Mobiliteit V'Hl Sociale Raad haar etgen. alter-
natief mobllhehsplan voor, dat niet mals i~ "oor de huidit(e lusven- en stationsplannen (zie
Veto nr.17). Als her van sodete Raad afhangt. rijden allt."studenten in de toekomst gratis
met het openbaar vervoer door de binnenstad, wordt het lussensysteem geheel herzien,
en komen er maar liefst 10.000 fietsstal1ingen bij.

Het twaalfpuntenplan van de werkgroep stelt de leefbaarheid in de stad voorop. een
doel dat ongetwijfeld ook negesrrcetd wordt door de huidige [intra ïsnukrureje tnutauc-
ven. Toch zijn er een aanlal opvallende verschillen met de huidige plannen: de werkgroep
is absoluut gekant tegen meer autoparkeerplaalSen in de binnenstad. die volgens hen een
aanzuigeffekt hebben dat beter kan vermeden worden. Ook ontstaan er - door een on-
oordeelkundige aanle-g van lussen - nieuwe slurpwegen die de woon funktie serieus hln-
deren. lij eisen dat er in het mobilitehsplan meer rekening gehouden wordt met studen-
ten. door middel van goede, diefstalbestendige Iletsenstalllngen, een absolute voorrang
van het üers- op het autoverkeer en een gedoogbeleid wat nersboeres betreft (dit wil zeg-
gen dat. in plaats van nu onmiddellijk 5.600 frank op Ie hoesten, je een waarschuwing
krijgt wanneer je zonder licht rond host).

Ook zouden - in de binnenstad - alle fietsers in eennrhtlngstraren in twee richtin-
gen mogen rijden. en moeten daarbuiten degelijk aangelegde, gescheiden fietspaden voor-
zien worden, zodat het fit'tsgebruik gestimuleerd wordt. De Leuvense politie wordt eange-
maand 'wal vaker de üers te pakken. haar eigen flets weheverstaen." In hel huidige ver-
keerslrkulaneplan wordt voor de hele binnenstad de zone JO voorzien. dat is één van de
weinige pullten waar de werkgroep zich wdln kan vinden.

Hel openbaar vervoer wordt tevens op de korrel genomen en hel plan om hrbnde
busjes in te voeren, afgeschoten. Deze nplosslng zorgt volgens de werkgroep voor meer
overlast en minder kepadreu. omdat er tweemaal zoveel busjes zullen moeten rijden om
hetzelfde aantal reizigers IC "ervoeren. Het enemeuet dat zij voorstellen is de GLT (Guided
Light Transit). ten vreemdsoortig huwelijk tussen tram en bus, dat de voordelen van bet-
de tracht te kombineren. or dit In een relatie! kleine stad als Leuven realiseerbaar en
haalbaar is, blijlt echter de vraag.

'rensjoue ziel de werkgroep een ondersteunende rol weggelegd voor de vzw Velo
(Veilig en Ekologisch in Leuven op de nets), een organisatie die struktureel gesteund dielll
te worden door zowel de stad als de universiteit, zodat deze laatste "haar verantwoorde-
lijkheld ten volle opneemt" en haar werknemers sumuleert om wat vaker de fiets ol het
openbaar vervoer te gebrulken om de (vrij korte) afstand tussen de verschillende karnpus-
sen Ie overbruggen. Werk aan de winkel. dus .
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Debatavond over studentenhuisvesting

"Waar bemoeit de stad zich godverdomme mee?"
Cl)ver hel kamerdekreet is net

Iaatse woord "09 niet gezegd.
Hel dekreet is er etl moel ti" in

de praktijk \Vordut omgezet ... De stad
gaal er rijn peren nog mee zien" al-
dus Jaak erepoets. senepen vatl huis-
vesti"g, op een debat rond de studen-
tenhuisvestinq, georganiseerd door de
Leuvense jOlig-socialisten. Brepoels
debateerde nierover met Olivier Rl!my,
voorzitter van de SoCiale Raad, til tos
De Winter van de huisvestingsdienst
van de KV Ut/veil.

'Debat' ts l'en groot WOOrd. Het was meer
een gezelligl' diskussk-avond want veel
volk had II1~Jl niet naar De Valk kunnen
lokken. aovendren kenden de drie akwren
van hel debat elkaars standpunten: hoewel
er diskussit'slOl genoeg was, verwachuc
men bljgcvolg nit'l veel verrassende uitspra-
ken. Hel in de Vlaamse Raad goedgekeurde
kamerdekreet dat dl' wettelijke normen van
vtudcutenkanu-rv vastlegt. moet binnenkort
uJlg"lot'rd worden door de wad Leuven.
Ook d.' \wclk dit' hel Hoger tnsmuut voor
de Arbeid in opdracht VJIl het stadebestuur
rnaakte over Ik kamermarkt en dl' leefbaar-
heiiJ van lil- \lad (7k VI'tn 14) werd op de
rcosn-r gd'1:d. +cu g~'lVaag,lc bcwcnng
In,ll~ hel uorl.lkl'1ijk vcrhand 1\1\\,'n leef-
ha,lfhdd e-n dt, aJl1wt'/i~lH'id Vo1I1studenten
IU (k,.' \tudil' Ill't'li bij 70\\'<'1cll' IInivi'r~itt'i1
.11\hij rh- ,tl1(t,'nR'nh{'wq~ill~ heel wat hi-
t lek 1,'\\ ""gj(.'hr acht ~\V,l,ll' bernoen til' ~I,ld
71d, 1l0tlv.'rdoll1l1ll' mee," 70 tonnuleerde
Brt'pOt'I\, ztch inlnt'nd in de rcckuc van
dr- IIni\er,itl'Ït vn de oudemen.

S<hqwn .J,l,lk I3rl'!lncls beroepr zich op

de gewraakte studie om het probleem van
de leefbaarheid van de stad aan te kaarten
Eén van de ocrzaken wordt bij de srudcn-
ten gelegd; het te grote aantal studenten-
kamers zou de stadsvlucht in de hand wer-
ken. Nog volgens arepoets trekt de bestaan-
de kamermarkt ook heel wal kansarmen
aan, die op die manier een 'goedkope'
woonst kunnen vinden, Deze twee outwlk-
kcftngcn gaan dan ren koste van de gezjns-
bewoning. die - volgens de Hlvesurdle c-.

wel een pushleve invloed lOU hebben op de
leefbaarheid VJn de Mad.

Leefbaarheid

Maar net de link tussen de leefbaarheid
van dl" stad en de aanwezigheid van stu-
denten werd door de twee andere panelle-
den, ros ne Winter en öuvter Remy, be-
twist. De leefbaarheid van een stad kan niet
gemeten worden aan de hand van het aan-
tal studentenkarners. Hoewel hij dl' term te
pas en te onpas gebruikt, nam dl' schepen
tot hier toe niet eens de moeite om l'en de-
finitie van "leefbaarhcld" of de lndtkaturen
ervan te formuleren, Bovendien is het vol-
gens ros De wtruer. die het kamerdekreet
een gemiste kans vindt, een mlte dat dl'
aanwezigheid van sruocnrcnkamcrs de
wnnlngprljzen omhoog jaagt. Er i~volgens
hem eerder sprake van een gt)lfucwc~ing
waarbij om de negen jaar overaanbod en
s('haar.sli· elkaar afwisselen Het huidige
(kleine) overaanbod aan karners deed de
prijzen van de karners dalen en dus uok dil'
van de studio's, met de nodig., gevolgen
voor de appartementenmarkt. "ln ieder
geval kan men op basis van de Htvasrudte
geen huisveslingsr ...1lîtiek uitbouwen. Hel i~

Dokumentaire over opkomst techno

Vette beat boven Alma 2
Cl)lJk i" lil' nurziekqeschiedenis

kun je werken met duidelijke
seinren. breekpunten waarvan

je achtera] kWH :::.e9gellllal ze de 11111-
ziek in een 1IÎ1'I/II'e richti",9 ge,\fllll'li
hebhen. of 1'1' een nieuwe dimensie
(1(11/ _qe_qe,'el/hehhen, Of je er 1/11 i"
trance dool' rl/likt, of liet allemaal
1IIl/(I/' eelltoll;g lawaai vindt, de 01'-
komst V{l1I Uil ItIliziehtijl (lis techno
i~zo'n breekpunt. OVeI"lief ontstaan
1'11 de alllll'ikkdill9 van teelino wordt
tlimtlflg, in lier raam ven de Neoliti-
kaweek, eeu A rtedekumentaire t'er-
toona.

De doku hqtll11 uu-r Ilt'dtll'n ven de j,larlijks
lcrugh'rcndt, Love J'aradt, 111IkrhJn. non-
dcrdduizcndcuckctausch dansende men-
sen, waarvan \ulIImig~'n 'IJt'daJI uv crkwa-
men van de \\'rt'ni"dc Staten uf Japan orn
erbij te zijn. Dl' Dultw dj Svcn varh. door
sernrmgen a~nbt'dt'n ab C('11gild, nD._'lIItde
llIanilcstallc I'cn "plddvoi \'oor tokraIlut',
Ikldc l'n I redt," MCIC('n h duiddijk d,ll
hkr Illt'l'r J~1l dl' hJnd i~dJn dc ulliwikkt,_
lin~ Viln n'll IlÏl'lllW IHlll.kbnjl: er is een
bl'lilllgni~l' ~o(i,II.' kt1l11jltllll'l\t NI') als lij·
del\~ dt' II]PI'i.,- ol I'unkul'wcgllig gaal h"1
om mcnsel1 dk I.kh ,dlt'lll'l1 tt'"en de bt-.
.ta,1IIll« ~aruellle\1l1", ~'11hun dgl'lltqwn-
"'UhlllH opht.>uwcn. "Tnlluo i~C('n Ic\'ens-
wijn' gewlIrdt,U-, I',ordt in dc li1m gC(JjI-
pent, ·met meer passie dan um hel even
Wol!.'

Iiel Europese mekka van de techno is
Duitsland. Elild jaren zevelltig waren het
Duitsc groepen als Kraltwcrk dit' al eksperi-
lllell1t'l'rden met industricle IOnen; :.t:ijgel-
dl'n db dl' I'nhtl' vour1nJX'f'I. Die I't'f'lte aan-
7.'u.'n IH'rtlt'lI \l'nkr "llt\nkkdd in d,' \'{'r'
l'ntj.:d{' '<'1,11.'11.1111"tnam(' lil Dt,troJl. door

mensen als Derrick ,"1ay en Kcvin SaUIl-
dersen. Het i~hier dat de reehno daadwer-
kelijk omstaat: leden van Autcchrc bijvoor-
beeld beklemtonen dat "je IIlct kunt uit-
leggen hoeveel lnvlued ze [de ])etftlit~e
scene, nvdr) hebben gehad."

De dökumr-ntalrc h heel gevoltil'l'rtl.
wisselt hucrvlcws met hoofdrolspelers in
het reehnoverhaal af met fragmenten van
doln~ellde heusers til vrdcocltps. el) zelfs
beelden van de maanlanding, Eén van die
heetdrolspelers is dl' Detroltsc dj Derrick
May. In het kort zet hij zijn teorie uiteen
over het belang van It'dmo - aan u u-
oordelen of hij het mccru of niet. Hij ~tell
aan dal de asterorden 1U~~n d., maan cn
Jupner eigenlijk overblijlseêen 7ijn van l'en
uneengespaue planeer. tedere planeer stelt
hij gelijk met een muzikale noot. "Er zijn
tien noten op een notenbalk [en maar
negen planeten), duv ". argumenteert Ma}',
"er ontbreekt ieK er I~ leIS lekort om har-
monie te bereiken." I)l' techno?

Flamenco

DM el\forisch(' ('Iement, dal heel sterk
hij Derrick M,'y ,lnnwe7ig is, i~1'1'1\alge'
meen kenillerk van techno, I-Il't is nieuwe
111\lziek.kl11oll1r1omschrijft het al~ 'kine-
1i~("heenergie.' I!n.'w('1 het tlit'UW i~,
worden ook d~' rnnt~ niel onlh'nd, teduw
wordt dan een supcnt'urt' ~yntl'se vall
diverse invloedcn zoals industricle cn Irib-
ale mUlil'k. f1aml'nco en nog andere vor-
men die allemaal gdnkOfl)()fn'rd wordl'n.

Technomulikanten omschdjvcn zich-
zelf weleens als tlntdl'kkingsreillgeTs naar
geluiden, "h's head space, • wordt uitgelegd,
want dat is het enige gebied dat kan ver-
kend worden. Vandaar ook de naam van dl'
nu ,11beroemde verz.lmelaars Volnhet Mo'
wol\l,lhel. lIl',ld7 ":én .'n 1\\1-" Mt'l de7l'

hoogstens een start voor verdere studies,·
aldus Jas De Winter.

Jaak ürepoels bevestigt dat de studie
inderdaad onvoldoende is, maar hij begrijpt
de heisa errond niet. Hel probleem van die
studie is nier de inhoud maar wel de reaktie
van de universiteit erop. De prijzen spelen
volgens Brepoels wel degelijk een rol in de
stadsvlucht. Een koper van een pand denkt
vooral aan het potemtëte aantal belletjes
dal hij ann de deur kan hangen, zodat er
nog maar weinig gezinnen in de binnenstad
kunnen wonen, Het nieuwe kamerdekreet
laat de stad nu juist toe om invloed uh te
oefenen op dergeüjke praktijken, Ook de
hutsvesungsdiensr van de KU Leuven en de
studenten ijveren al jaren voor een wetge-
ving die specifiek gericht is op de susden-
tenkamers. Toch stellen zij zich emsrfge
vragen bij het huidige kamerdekreet. Jos
De Winter is op l.ijn zachtst gezegd verwon-
derd over de absurde formulering van be-
paalde artikels: "Men moet de malafide kot-
bazen treffen, maar dat zal niet lukken, De
lat ligt veel te hoog". Ook voor de sore-
voorziuer schiet het kamerdekreet zijn doel
voorbij en "gailt dit leiden tot een verho-
ging oIlIn de prijzen. De investeringen die de
kotbazen moeten doen, zullen verhaald
worden op de studenten. aoveneren 1..11
een heel aantal kamers die niet meer vol-
doen aan de strenge eisen verdwijnen,
waardoor het aanbod van de kamers d,l,l!t
el1 de prijzen no};!meer de hoogte in zullen
gaan ."

Het roepassen van het kamerdekreet
lal zeker niet van een leien dakje lopen.
erkeru ook de schepen van huisvesting:" de
kontrole op studentenkamers is ongelofelijk
slectn." Hoewel hij beseft dat een aanlal ka-
mers zal verdwijnen, beweert hij dat de
prijzen van de koten niet automatisch zul-
len stijgen, Hij weigert zich echter fatalis-
tisch op IC stellen, en daarbij hekelt hij 11('t
hutsvesrlngsbelejd - of liever de afwezig-
held titerven -f-- van de vorige Leuvense
besturen. -we'mceren voluntaristisch op-
treden. met wat meer dirigisme. Als over-
heid kan m~1Iniet ondergaan." En lOt grote
l'rgernls van de twee andere panelleden
kondigt hij aan dat de stad het dekreet nog
zou \ll'rfijllen, 'verstfen$_en' betekent dal
volgens Olivter Rem; en dit terwijl er al te
weinig tijd Is om de problemen. die door
hel dekreet zullen onstaan. op te vangen.
Ook ros De Winter kantte zich tegen dl'
verlijning, "dl' lat moet niet nog hoger
komen te liggen dan het dekreet ze alleSI. ~

Duidelijk is in elk geval dal de uitvoer-
ing van het kamerdekreet nog veel voeten
in de aarde zal hebben. Dl' kotbazen, die
amper op de hotlgte bhjkcn IC Lijn van de
nieuwe regelgeving, moeten op hun
vcrmuwoordclljkhcld ~l'\YCZI'1lworden, Dl'
univershelt en de studenten willen
betrokken werden !Jij de verdere invulling
vau 1l('1 dekreet door tic stad, Dl' 1'f,1,1J-: jo;

du~ maar in hoeverre de ~ld{1zijn sh'mpl'l
zal kumu-n drukke-n Ol' dl' knmcrrnarkt. in
l)\'t'rlt-g u1tt'ra,lrtl.

metgcr cccracrr

muziek krcën-n de u-chuomuzjkanren
legc1ijk hun cigcu 'cnvrronmcnt'. Er zn dus
wel degelijk een romanuscu vluchrelemem
in til' muziek. He! is de muziek van dl'
to<:kom~t, maar niet in de zin dat men
konstant bezig is met wet komen gilal. de
muziek 'gebeurt" gewoon, maar "elke

sekonde 1\ het bcgtn V,III il·I',·
Benny ocbruvnc

0.' Artl',f,lkumt'lIImr.' "t','r dl' "1'1.;,1/1/)1\'0111
lullll,' "'"rJI ,'1' JiIlJJû!] /8 fi'bruari "1fI J J.VO 11
1'('1(....,.<11/1 dl' Ha<ld;:,ml S.-,á,jli' \\'<'/i'l/Jdwp,.o'lI.
/I.'WII A/ma 1.

Met The Doors en Greene naar Vietnam
D~ teatermonoloog 'Salgon jollew me', in
'95 positief onthaald door de pers. wordt
woensdag llt'rntJlIl~n IJl hel kader I',ln een
Uur Kultuur. D~ monoloog -In een re~ie
van Rob Dl' Kuiper - w~)rtll \t.'rtulkt dom
Michel NIl Doussdat're, voorheen werk-
zaam bij de 'Blauwe Maandag Compagnie',
nu figurerend als dric-kopplge gids in lijn
wehila! o\'t'r Saigol1 (nu Ho-Chi-Mlnh-
~tad),
In ·S.lig(l(l folfow me' vervlecht De KIIII'el
Cl'U rl'cent rclwl'r..lag IIdar Vietnam m~'1
een roman van G«ene, -Tbe quite Amen-
(au", literatuur en j'lt'I'S(,unlijk \'t'r)l,ljl
wt'rden netjes gemoJllt'erd tOl een vocnuiJt
dal uker geen vehikel mag genoemd wor-
den. Van Dous~laere berijdt het als geen
ander en biJlatl5t'ert mooIeloos op de
grens lussen fiklie, werkelijkheid t'n
verleden.
Saigoo 195.5, een tijdperk tOt"n er gevoch-
len werd tegen de frilnse overheersin!{,

met at .. doel dl' \ nje republiek viernam.
KI~,!Tom H' vcrtrek ...en met hel boek van
(.jrecne onder d~-arm The Door'> geven
hel ~1,1Tt~ch('1met 'Thc End'; zo i~ 1lll'leen
de HnJ...gdl'gd IJll't dl' Amerikaanse kij'" op
het Vktnamdram~.
De Amerikolnen lollen cr dt~tijd~ niet
\'crIC~t'n 0111,hUil hlllnanHaire karakl<;,r t~·
j,llen spreken t'n hun militaire Iwlp tip t~'
drill~en ,)oln religieuze llrilitllîrr groef)crfn-
R(~nin hUil strijd legen de Vteu\1inh en h..1
drcil-wndl' kommumsme, Dd"ildl'lltit'
I~cp.'r\,'nilic,'rd d....n de liguur Fowler) en
Idt~ahsmc bc!.tollden nJ,j~1 elkaar ell
hadden de ~tad Saigun (dl' VlctJ'lJllleSt'
vrouw) I>curlding~ in hun greep.

(Ib)
J)( m('m-,IDO:J ·S.t1~OtI {effo\\' mr>' valt or 19
frbnt'lri om J 3.00 u 1/1 dt SiJtlna,rl van IItl
Armbt'r_</iIlJtitllul_<lraliJ IC INkijken ('1/ I.' IYIUÎ1-
Irull
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De nieuwe politieke kultuur (5)
Sedert Zwarte Zondag, nu alweer bijna zes jaar geleden, beweeg! er 'iets' in het Belgische polhleke landschap. De schokgolf die

de verkiezingsuitslag van 24 november 1991 mei zich mee bracht, zette echter weinig zoden aan de dijk. Dat werd in augustus van
vorig jaar nogrnaals op een pijnlijke wijze duidelijk gemaakt Hel gevolg hiervan was dal de roep om vernieuwing luider werd dan
ooit. Ondertussen heeft iedereen. op het gevaar af kllcheematig te klinken, de mond vol van de nieuwe politieke kultuur. Op
initiatief van kamervoorzitter Langendries (PSC) bijvoorbeeld werden een aantal weken geleden de voorztncrs van alle partijen
uitgenodigd om hierover de koppen bij elkaar te steken. En ook op Vlaams nivo wordt onder impuls van Norbert de aarsener (SP)
druk gedebatteerd over de atschaffing van politieke kumuls. Maar niet alleen binnen de grote parrijen heeft de Witte Mars heel wat
diskussie losgeweekt. Op tal van nivo's ontstaan nieuwe initiatieven die proberen een antwoord Ie geven op de malaise binnen ons
pollriek bestel. De komende weken willen wij een licht werpen op een aantal van die initiatieven. Niet enkel vanuit een bezorgdheid
voor demokrausche waarden. maar vooral omdat het jonge mcn'sen rijn die in dit gebeuren een belangrijke rol te spelen hebben.

"In Amerika heb ik kennis gemaakt
mei marihuana"
Oe man die jarenlang politiek

journalist en hoofdredakteur
van De Standaard is geweest,

is bij uitstek de 'eminence grise' van
de Vlaamse journalistiek, Als gepen-
sioneerd hoofdredakteur trekt hij nu
in zijn opiniestukken fel van leer
tegen allerlei anti-Ylaamse tendenzen
die hij al dan niet terecht denkt te
kunnen ontwaren in onze samenle-
vitIg. Tijdens ons gesprek nuanceerde
hij veel van de stellif!gen die hij nu
nog poneert in De Standaard. ZO liet
hij ons weten dat zijn generatie wel
eens wat te romantisch zou kunnen
zijn over de Vlaamse zaak. Maar
AVV-VVK was niet de idee waar hij
zich door liet leiden. Toch ligt de
Vlaamse zaak hem nog nauw aan het
hart, ook als we liet met hem hebben
over de nieuwe politieke kultuur.

Veto: U zegf in uw beek dat "ti parlemenf zo
Y.~ilfigmamf httft. Is daf Hrt VQ" de"fK1rZo.km
van wal rr i/I dit land miuoopt?
Manu Ruys: "Ja, als Je ervan uitgaat dal in
een demokratje alle macht bij het volk ligt
en dat het volk zijn bestuurders moet kon-
troleren via het parlement. Aangezien het
land slecht bestuurd wordt, kan je zeggen
dat dil in hoge mate te wijten is aan het
slecht funktioneren van het parlement. Je
Ziet dat de kabinetten met de jaren steeds
sterker geworden zijn. In de jaren dertig is
het Belgische parlement volledig verloederd
door de politiko-Ilnanciêle schandalen. wal
natuurlijk ook de opgang verklaart van de
ekstreemrechtse partijen, zoals Rex. Ik heb
meegemaakt dat de bevolking bij hel begin
van de oorlog juichte toen hel parlement
op de vlucht sloeg. Het parlementaire regi-
me was totaal in diskrediet geraakt. Maar
dan komt de oorlog en zien de mensen wat
die meenstorung van het parlementaire
regime betekent. En na de oorlog is er de
kater. In de jaren '45 komt dan de nieuwe
generatte parlementairen die omgeven
worden door een aurL'OQ1van prestige. De
regeringen moeten r.ich tcgcrmyer het par-
lement verantwoorden. In de jaren vijflig
en zestig spreekt het parlement belangrijke
taal. En de frakties zijn nog belangrijk.
belangrijker dan de partijen. Dat is geleide-
lijk verwaterd. Het bestuur van herland
werd ingewikkelder en technischer. De
regering trok steeds meer macht naar zich
toe in de Jaren zeventig en tachtig. Op dit
ogenblik wordt het parlement natuurlijk
telkens opnieuw buiten spel gezet. Dat heb
je gezien in de allerjongste krisis. he! is de
eerste minister die. samen met de partij-
voormters. beslist. Dat brengt met zich mee
dat de werving van parlementsleden steeds
moeilijker wordt. Vroeger kon je in het
parlement een tmeressemc rol spelen. Maar
het mandaat straalt weinig prestige uit op
dit moment. De beste elementen zijn niet
meer aangetrokken tot de politiek. wat heel
erg is natuurliJk .•
Veto; Ik partijrn worden Ie machn"g.
Ruys: "Partijen zijn belangrijk. ze zijn niet

6

weg te denken uit de maatschappij. Je hebt
ze nodig. Hoe wil je anders komen tot een
koherent beleid? Je moet de cusroune en
loyauteit van de partij aanvaarden. Je kiest
voor een partij en een programma waar-
mee je naar de kiezer stapt. Als je in het
parlement kornr, moet je dat programma
trouw zijn. Als de partij dan zegt "up basis
van ons programma nemen wc dat stand-
punt In", dan moet je dat eigenlijk volgen.
Ik vind de partij. als ze deltig Iunktloncert.
iets goeds. Maar de partij mag niet de plaats
van het parlement innemen .•
Veto: Vorigt week tijn er nrgm partementsle-
dm uru9!1eflolm door hUil partij. Is dal dan ren
gotde zaak? Wordt op die manier niet een mog~'
lijk debat in tlr kiem gmnoord7
Ruys: • hl dit geval ut je met een speciale
situatie. Vroeger kon je de regering op elk
moment naar huis sturen. Maar nu zitten
wc met een legislatuursysteem. Dat wil
zeggen dat je de regering maar naar huis
stuurt als je een alternatieve regering hebt.
Heb je dat niet. dan kan dat niet. Die negen
parlementsleden speelden in up het gevoel
van rle-publleke opinie. Mlta1""""7.lj haMen
geen alternatief want De Croo wou niet
meedoen. Dehaene Duit die parlementsle-
den dus terug want ze waren dûtetam.
Maar het feil dat ze hun nek hebben uiige-
stoken vind ik positief. Het was alleen op
een ongelukkig moment. nehacnc staat
sterk. Rij zit met de Maastrlchtnorm. aller-
lei hervormingsplannen en die parlemen-
taire onderroekskommtsstes. Als er een
krisis komt. dan ligt dat allemaal stib

Lam
«Het parlement is met de jaren in

waarde en betekenis gedevalueerd, dat zou
moeten veranderen. Dat Is volgens mij een
van de elementen van de nieuwe politieke
kultuur. De dekumulatie Is niet belangrijk.
dat vind ik een onzIndelijk Icts. Het gaat
toch niet over het reit dat een burgemeester
niet in hel parlement mag zitten. Het gaat
over het kumuleren van bepaalde machten
aan de IOp. scnaatsvoorzmcr Swaclen bij-
voorbeeld, die was voorzitter van het
Gemeemekredier, Dat Is een kumuL Maar
daarover zwijgt men. Het grootste probleem
is het probleem van organisatie: zoals alles
nu georganiseerd is. kan het niet verder. De
banken hebben nu macht over de regering,
omwille van de torenhoge staatschuld. Wal
het parlement en de kabinetten betreft, lij
moeten terug hun werk kunnen doen en
niet gedomineerd worden door ckstcmc
machten, die men niet ter verantwoording
kan roepen. De vakbonden ol de partijen
hebben geen juridisch statuut. Je hebt daar
geen vat op. De vakbonden leggen de Ant-
werpse haven lam. Je hel)! voor honderden
miljoenen franken schade. Wie is verant-
woordelijk? Niemand. Dat funktioneert
niet. Men zou al die orgeruseues een sta-
tuut moeten opleggen zodat zij vanuit het
pertemeur gekontroleerd kunnen worden."
Veto: in uw boek en in (tIJ opinieuuk teat u
blijken dal u Jut niet eens IMnImtt äeopwming
dal de pen de vierde macht is.
Ruys: «Dat is een ander aspekt van het

slecht funktioneren. Je hebt nu de groeien-
de macht van de media, die volgens mij een
beetje uil haar rol treedt. Men 7egt attijd
'de pers is de vierde macht'. maar dat kjopr
niet. De pers regeert niet- velt geen vonnis-
sen. IS geen wetgevende macht. De pers
heeft invloed. Maar meer en meer heeft zij
de neiging in de plaats te treden van het
parlement. Zij komroleen de regering.
Me~ en meer treedt tij ook op als onder-
zocksrcchrcr, door de onthulhngsjournahs-
nek. Is dal gL""2ond?De pers moet alert zijn
maar het is niet goed dat zij in de plaats
kbmt van bepaalde machten die het laten
aîweten.»

Spaghetti
..Alles is bijzonder ingewikkeld en de

pers mist soms de moed om de waarheid te
zeggen. vooral als het niet sympathiek is.
Neem nu het spaghetti-arrest. Conneroue
mocht dat niet doen. ah onderzoeksrechter
wordt je verondersteld neutraal te zijn, ook
al deed hij dat als een man met een groot
ha1"t:-De pen heeft van eonneroere eert bet-
IIgc gemaakt omdat zij niet durfden ingaan
tegen de publieke opinie. De pers "tOl.! de
werking van het gerecht moeten uitleggen.
zodat het arrest beter Ie begrijpen is.~
Veto: De veronrwaardig,n9 na het arrest VWI

Ka:;satiegins niet al/un over het spagheui·
arrest. maar meer al.!Jememover df gaf/9 van
zakrn binnen justitie.
Ruys: «Natuurlijk, dat is de druppel ge-
weest. We zijn daar als het ware naartoe
gegroeid, Na de oorlog begint Ilelgië te
produceren. mede omdat üelglë vrij onbe-
schadigd uit de oorlog is gekomen. Er
wordt een sociale zekerheid uitgebouwd en
in de jaren zestig komen de grote investeer-
ders. De jaren zestig. dat is welvaart. de
bomen groeien rot in de hemel en het kan
niet op. We krijgen een politiek van open-
bare werken. er worden autowegen aan-
gelegd. Iedereen profiteert daarvan. Maar

«De pers heeft van
Connerotte een heilige
gemaakt»-----
België werkt zich in de schulden, we zetten
de tering niet naar de nering. III de jaren
zcventjg begint plots een belletje te rinke-
len, niet hier maar in het buitenland. De
kranten schrijven erover, maar de polntd
willen het niet zien. Jn de jaren tachtig krijg
je dan de saneringspoltüek van Martens.
Deze periode is wat ik noem de inkubatie-
periode. Je hebt eerst die groei gehad en
dan de malaise. Ook bij de bevolking. want
die leest dal de Belgische staat schulden
opstapelt en de mensen worden ongerust.
Dan kriJg je allerfcl-onzindelijke en duistere
affaires. De bende van Nijvel bijvoorbeeld
waar zeven mensen worden doodgeschoten
voor tweehonderdduizend frank. Ik weet

~
dat er toen vergaderi~gen'waren tussen
generoiloillsen belangrijke parlementsleden.
Of dat een leken was van de rechtse coup
waar men het nu over heeft. weet ik tot op
heden niet. In de loop van de jaren tachtig
begint meer en meer te spreken over
gesjoemel zonder nog echt bewijzen te vin-
den. Maar de publieke opinie vermoedt
iets. Dan krijg je de zware investeringen in
Brussel. de politiek van Van den aoevnnnrs

_ en de moord op cools. Dat is een kantel-
punt geweest. Tenslotte krijg je de kinder-
moorden. dat was het moment van de eks-
plosie. En justitie faalt, het parlement
zwijgt .•
Veto: Vil/dl IJ dat de wittr mars te"!PNd ant-
woord is gewctst?
Ruys: .Het positieve is dat men nu weet
dat het volk niet onverschillig is. Het gevaar
is dat men daarvan misbruik zou kunnen
maken. De vraag is of de bestaande partije~
daarop gaan kunnen inspelen. De partijen
hebben het nu over de nieuwe politieke
kultuur. Ze hebben schrik. Het parlemen-
taire politieke regime is in gevaar. En gelijk
hebben-ze. Ekstreemlink$e o+crecbrse rer-
tijen kunnen daar dus misbruik van maken.
Kijk maar naar de betoging in Clabecq, niet
geleid door de oüldêle vakbonden maar
door acbeno D'Orazio. dat is daar een
symptoom van. Die man kontesteert het
gezag. Hij zegt terecht dat er veel misloopt.
Maar de ouders van de vermoorde kinde-
ren lopen daar ook in mee. Radikale partij-
en kunnen daar misbruik van maken.e

Burchten
Veto: Soms wordr wel eens g~opperd om - in
IIrl kader van een nieuwe politirkr kultuur-::
met un aantal mensen 1'<111 vertchiltende partij-
en een nieuwe partij op Ie richien of samen op te
komen op een eef/heidsfijM. Gelooft u daarin?
Ruys: dk denk niet dat dat goed is. daar-
voor Îs hel te vroeg. Ik kan me wel voor-
stellen dat er in het eerste decennium van
de volgende eeuw een herverkaveling komt
in het politieke landschap. Dan gaan de
progressieve krachten mekaar wel vinden.
Nu moel je roeien met de riemen die je
hebt. De partijen zijn er, en je mag vooral
niet de strukruren achter de partijen verge-
ten; de vakbonden en de ziekenfondsen die
het geld hebben. De krlstelfjke en socialis-
tische zuilen gaan niet versmelten. Dat zijn
financiële burchten die waken over hun
autonomie. Wat je wel zou kunnen heb-
ben. is een srembusalspraak waarbij partij-
en reeds voor de verkiezingen afspreken
om samen te regeren. Maar dan schakel je
de stemmende kiezer uit. ln elke panij
moet meer proülenng komen. Dan kan de
kiezer zjch ten minste uitspreken. Zo werkt
een dernokratte.»

~Naast het probleem van de nieuwe
polltleke kultuur heeft België nog Ie kam-
pen met een ander probleem; het kommu-
nautaire probleem. Hel samengaan van
Vlaanderen en Wallonië in België. Beiden
denken in verschillende soctaat-ckoncml-
sche richtingen. En dat is de grote hypoteek
die er op België rust.»
Veto: velen hebben echter problrm~n mrt 'meer
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au/(momit I'OOrvlaanderen', omdat jt op dit
menler niet mt" solidair btnl meI WiJl/ollit. Eli
diJt binnen ten Europa weer ttll htcht solidari-
rtitsjtvod lOU mDt(tn hurun lUssen dt w/kt-
ren.
Huys: • Maar daarover gaal hel toch niet.
Wij zijn solidair mei Wallonië. Maar zij
moeten een andere ekonomische polillek
voeren. Zij hebben op dil moment zes of
zeven miljard gekregen van Europa. alleen
al voor de ontwikkeling van de provinde
Henegouwen. Wallonië weet met zijn geld
geen blijf. Zij hebben geen plannen. er is
daar geen initiaticl. Wallonië weigen orde
op zaken te stellen. vlaenderen vraagt dat
er iets zinnigs gedaan wordt met het geld,
en op zijn minst dat alles doorzichtig ge-
beun. Hoe langer hoe meer wordt dit een
Buropees probleem. In elk land heb je ach-
tergebleven gebieden. In Spanje bijvoor-
beeld worden nu wegen aangelegd met
Buropees geld. Over heel Europa heb je
rijke en arme gebieden. Ook hier dus met
een rijk Vlaanderen en een arm Wallonië.
0.11 moet je gaan bekIjken in een Europees
kader, niet in een Belgisch kader .•

• Vlaanderen moet de kans krijgen om
een meer Nederlandse ekonomisch-sociale
politiek te voeren. Dat hoor je zowel bij
werkgevers als werknemers. Zij nemen atle-
maal het beleid van Kok als voorbeeld voor
Vlaanderen .•

Woodstock

Veto: 1~IShrltmaa[ andus nu. Wat vind/u va"
hil Nederlandst drujbtltid van ditltlfdt Kok?
Huys: «Tja, Ik probeer het altijd ook langs
de andere kant IC bekijken. Waarom ge-
bruik je drugs. daar gaal hel over. Als Stu-
dent in Amerika heb Ik kennisgemaakt met
marihuana. Dat was toen de tijd van de
'ûowerchtldrcn' en woodsrock. Maar dal
was toen kultureel, lltcralr. Men ekspcrl-
menteerde. men wilde high zijn om daarnol
geweldige verzen en gedichten te kunnen
schrijven. Maar nu 15 hel probleem hele-
maal anders. Ik wil natuurlijk niet veralge-
menen. maar een aantal jongeren ziel hel
op dit ogenblik niet meer zitten. In de
maatschappij Is cr een klimaat van onzeker-
h.;iu aan hel groeien. Dolt knaagt dj.;:!). I:cll
aantal mensen vluchten in drugs om te
vergeten. Wil Je hel drugsprobleem bestrij-
den, dan moet je de maatschappij terug
doen Iunkuonercn. lk heb er geen enkel
probleem mee ale iemand wil blowen en
high zijn als dat een kulturele behoefte is.•

«Nu. de drugs zijn cr. Ik heb persoon-
lijk de neiging om 11:lcggcn dal het Neder-
landsc drugbeleid dgenhjk de gnedc oplos-
sing is. Maar er zfjn er ij, IJdgic weinigen
die dat vinden. Zolallg je het blijft verbic-
den. vcrdlcm de matrta eraan. M()elen wl]
niet naar C(.'11 verstandig gedlXlglJdcid? Ik
denk dal dolt beter is dan dl' strenge bestraf-
fing.~
Veto: U WI]SI rf:}c/mrlliy op dl! prahlemrn di~
hfl met uch mrebn.'tI_';llllsdl.' EU- t"II de niet-
EU·bllf.'itrs sl('mn'dl/ krijY(1/. Hl'll<J/l imntl'r"S
\\J'" 1'1.'11verdere vrrîransma van Bfllssd ZONtT/.

Uil Jt teneur weermee u dit raS/SUIl:ou men
kunntll afltidfll dal u het nin ;:in eium dal u
stemrrdü krijytll
Ruys: elk veract me er niet tegen dat zij
stemrecht krijgen I Maar in het Brusselse is
er een grote groep migranten. een ktcmc
driehonderdduizend. CJ\ zij spreken alle-
maal Frans. Dat is een probleem. maar
naruurlijk moeten ze stemrecht krijgen. Als
je hier vijf of tien laar WOOnt. moe! dat wei.
als ze lÎch laten naturaliseren krijgen ze
trouwens amcmatlsch stcmrec!u. Op ~l)UI-

nugc scholen is er reeds een meerderheid
VJIl kinderen dit- ml"rant lijn. In Sint-
Pieters-weluwe. C('11 VIJ.HIJse ucmcrutc. ls
er een meerderheld van lranstallgc kmrto-
ren. weeronder ook kinderen van rnigran-
ten. Dus het nt'oJerland~\dlig ondcrwl]s In
Brussel vcrtrenst heh-maat. Straks kriigell
de eurokratcn en migranten stemrecht. dat
lijn allemaal Iranstaltgen. Toen ik in de
jaren veen iJ.!in nrussc! woonde. sprak nog
ongeveer vijfentwil11ij.! nroccm van de he-
volking Nederlands. Begin volgende eeuw.
over een paar jaar dus. zal dat volgens het
Vlaams Kommitee voor Brussel nog acht
proecru zijn. verder aaan er dan nut-! frans-
taugen wonen in de rand. In de ll'S lacili-
renengemeenten lil urusser makcn dl'

Hel Nederlandse yedOO!Jbt/tidIS l" stean "09 tIltI ...

transtaugen reeds een meerderbeid uit. Zo
krijg je in vtaarns-nrebant een verfranste
zone. Kijk ik ben een joumatlsr, geen politi-
cus. ik stel dit gewoon vast. Als jullie gener-
atie daar geen problemen mee heeft. dan is
het goed. hé! Ik ben rwceënzeverulg, ik heb
daar geen last V.1I1.~

«Het beleid van Wim Kok
is een voorbeeld voor
Vlaanderen»

.Maar ik vmd het niet meer dan nor-
maal dat een bepaald gebied een hornogeen
taalgebled is. Zwitserland is daar een heel
mooi voorbeeld van. Ben IC een duitslJlij.!e
Zwitser en je jtaal wonen in een franstali!:!
kanton. dan stuur ie ie kinderen naar een
Iranstalige school. Je moel daar geen trans-
talige schoolgaan eisen. Dal is hel verschil
met eerste. ik vind het pretenneus om

Iranstaligc scholen te etsen In vlaenderen .•
Veto; 'I BruS$tf niet rttdl/all:! vertoren \lJOr
Vlaandum?
Huys: «Neen! Dat hoefde niet. .. Het Is
geen kwestie van verliezen of terugwinnen,
dat zijn verkeerde termen. Hel is veran-
derd. Brussel is een stad die langzaam aan
is verfranst. daar doe ie niets aan. Wat ie
wel kan doen. is zorgen dat de tweeteug-
heid een kans krugt. Brussel hangt ekono-
misch af van Vlaanderen. Brussel hedt
Antwerpen en Vlaams-Brabant nodig. zo
omstaan er nieuwe ekononusche assen.
Meer.en meer Brusselaars voeren LU 001.. de
behoefte dat ze Nederlands moeten kunnen
spreken en schrijven. ze worden dus twcci-
altg. Brussel blijft echter een franstaügc
stad, maar vlaenderen kan met Brussel
onderhandelen. als de minderheden er een
beschermd statuut krügcn. Maar Brussel Is
een mozaïek van minderheden. naast een
Vlaamse minderheid zijn er Turkse. Marok-
kaanse. Japanse ... minderheden. Elke min-
derheid heeft züu vraaen en problemen. De
Islamitische minderheid moel blivoorbeeld
eigen moskeeën kriJ!len en we moeten hun
Imams betalen .•
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(jIlIO Peltr Crumtrs)

.Datls niet alleen in Brussel zo. maar
in heel Europa. votaende eeuw moeten we
er rekenlna mee houden dat Europa niet
meer homogeen kristelijk is. Hel is een zeer
hererogeen kontinent en we moeten kijken
hoe we daarmee omgaan in de toekomst.
We moelen dan alk minderheden beschcr-
men. ook de Vlaamse in urusset.,

BIJ wllze van uitsmijter onderwees
Manu Ruvs ons 11O!!-over de mondiale evo-
lutie die hij noa verwacht. Daarbil relart-
veerde hll cntezrns de problemen waar we
het rn ons Intcrvjcw hadden. "maar te. wii
leven daarln.hé." Hij zegde te verwachten
dat een boudacnoorschap (lissen China en
tndla een belanartik machteemrum wordt
In de velaende eeuw. Verder mijmerde hij
over de rol die hel verdeelde Puropa -
vooral verdeeld do<"orde blijvende tegen-
stellin!:! tussen Prankrtlk en Duitsland -
nu)! in de wereld kan spelen. "lk 7011 no!!
honderd [aar lan)!er willen leven om te zien
hoe het verdereaar. ."

Raf Gerit.s
Annemte Deck x

•
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Sitaat van de week:
Orgiastie phlow is tbe proper way to go. Take time with your
lover before she finds another. Affeetion is more than an erec-
tion let the Boohaab ehart a new direetion in sexualistie
expression.

(broun fellinis)

bewerkte nummers ten beste re geven. Ook EvU Superstars TIm van Hamel 1"0 Mauro
Pawlowski kregen een uitnodiging in de bus. maar of zij ook opdagen is 011dil ogenblik
nog niet bevestigd. Het orkest zelf is een illleg,Mnje VdO de klassieke instrumenten. aange-
\'II[d met enkele ramellen zoals een dldgertdoo.
Hel VRG en Ekonumik.a beloven alvast een hele boterham: "bewerkingen van wellicht
urnlagende pop en rock, door een studenrenorkesr plus bandopstelllng. We trachten zoge-
naamde MTV-awardsuilreikingsnummenjes af te wisselen mei songs waarvan zowat
niemand vooraf durfde Ie vermoeden dal er ~ymlnnisch Iers mee Ie doen was - ook Tom
Barman niet." Enkele veelbelovende nummers die de oren zullen teisteren zijn alvast 'Suds
and Soda', 'Thcme !rom Turnplke' en -aoses' van dEUS, 'Jtmro and the grcat Luna' van
Moondng Jr. het kwasi nnvcrmljdclljke 'Don't rry for me, Argerulna' uit EVÎla, 'Unfinished
Syml}athy' van Ma,sive AUack, 'Take rhls waln' van Leol1a,td Cohen en 'November Rain',

(ab)
Als je van je sokken wil gtbla:m worden op dt /.tUWIISt premsmght, rep je dan op maQndag 14
ftbruari Oln20,JO u naar Audiumum J,li/lntpoorl, waar htl ftQ, zaf doorgaan, Reserverrn kali op

VRG,nummrr 12. 75, 97 (lf bij EkDIIC'Inlka op ter J2.57.84_ Aal! dt demokrallSlht
~ PflJS VQ/l150 frallk komlltdtrtt/l erin

onpepulaire nauc: de Brillen, Italianen,
Nedertanders. Polen en Pranscn plaatsen de
Dutteere bovenaan hun lijstje van 'least
wanred nanon-. Het Duitse- nancnalevcer-
oolelft.l1effckt ongetwijfeld.

VRG·Ekonomikaproms
Voor de eerste keer staan VRG en Ekonomika de handen in elkaar om Leuven een
rromskonsen aan te bieden. AI~ 'stjchtend' voorbeeld wordt 'Nighl of rhe Prom~' te

Antwerpen genoemd, maar ze gaan zich in Leuven wij~1ijk niet wallen
aan 'symfonisch ktasslek'. Geen klasstek tree podium dus, en evenmin

loopt men Roben croslor achtema ~ op weg naar nergenshuizen.
Wat wordt het dan wel? Een tweeledig progrilmm.1, met enerzijds

studenten rechten en ekonomie die hun beste beeutje-vmge njc-

handje voorzetten en kamermuziekwerkjes van onder andere
arahms en Mozart ten gehore brengen And(,f7Ijd~ brengt een

symfonisch siudentenorkesr popmuziek en thema's utt
bekende musicals (E\lila?) Dil \lijftIgkoppig srudcnrenko-

rps wordt versterkt door 'gespectauseerd personeel' van
hel teromcnstnsnnuu. en bijges-

taan door Tom Barman van
dEUS en Stef xann! carieus
van Moondog Jr. Zij
werden bereid gevonden

een vokate performance
van hun eigen,

Programma
vier dagen van jong kultureel geweld
maandag 17 februari:
GRArnTIDAG

nm 12 IJ. aan de fakulteit Sociale wetenschappen: echte gralfiteur~ rnaken master-
pièce op muur van Iakulteu

om 20 u, Raadzaal Sociale wetenschappen (boven Alma 2)
lOe!i("btin!l ever het fenomeen van de graff1tikun~ door Bart 8{)Çman~, aau de hand
van dia materiaal (inknm 40f50)

dinsdag 18 Iebruarf:
MU71FKDAG
om 13 u, in R.1i1d7.i1.11soctate Wetenschappen

Arte dokumenratre over de opkomst van de 'rechno-muzlek
urn 20 \1 Pangaca

Gl'rt Keunen [hoofdredakteur van Gonzo Circus, programmamaker van de Vooruit
Gent) over rnUllekMiJlen 111jongerenkulturen na de Rock (inkom 40f50)

woensdag 19 februari:
FILMDAG
om 19u, in AP2 fakulteit Sociale wetenschappen

Pannrama-eflevr-rlng over recente jeugdsubkulturen en aanverwante muziek
urn 20u. in AP2

Franse turn 'La uatne'. over jongeren 111de verpauperde acheerbuurten van P.1riJs
(lnklllll '0/60)

donderdag 20 februari:
TECHNOFUIF

Technnîuil m zaal t ido met dj. Saskia nnkom 1001120)

(dg) Benny Debruyne

B

van Guns 'n noses. Benieuwd wal dat zal geven.

Het onderzoek van de week

Britten kopuleren in het park

(!) urige week viel een MTV-onderzoek
.met enig interessa.nt ~!Jferrnaterl~al
lil onze bus, Zo blijkt dal de gemld-

dctde Europeaan voor het eerst met iemand
het bed in duikt op zijn zeventiende. liet
De Sade-cûckt werkt blijkbaar nog door De
Britten wrijven zich wellustig over de borst
wam bij het ligt de gemiddelde leeftijd het
laagst: I' jaar en 7 maanden. Het Margaret
Thatcberelfekt speelt hier duidelijk niet.
Bovendten hebben de Brillen meer relanes
dan de andere nationaliteiten: een Brit
heelt gemiddeld mCI 11, 5 mensen de la-
kens gedeeld. Ierwijl hel gemiddelde 'leven
stuks is. Opvallend is dal de Polen vaak het
laagst skcrcn: zij hebben gemiddeld vier
partners. Het pauseffekt speelt hier onge-
twijfeld. Eén derde van de Jonge Europea-
nen krijgt er een kick van [I' kopuleren in
een openbare plaats, bij voorkeur in een
park of 011een veld. De Britten gebruiken
de ongewoonste plaatsen als surrogeatma-
tras: een gollterrelruje. de stncma, een
rotonde: het is allemaal even rornanusch.
Hel ekseruncneuseüekr ongctwljfeld.

Oranje

Bljn .. ó, procent van de jonge Euro-
peanen zegt dat religie van geen belang is
In hun leven, en 46 procent gelooft niet in
het bestaan van een god tout court. De
Polen winnen deze kategorie. 82 procent
gelooft in god. Ongetwijfeld het pauseffekt
dat weer de kop op steekt. De Nederlanders
geloven het minst in een god (29 %), Het
or,mje·effekt werkt ook hier door, In het
Verenigd Koninknjk zijn het meeste aantal
mensen te vinden die in geesten geloven.
Hcl Loch Nesseffekt laat zich hier ongetwij-
feld gelden.

Zestig procent van de jonge Europea-
nen STellen dat drugs de plaats van alkohol
hebben ingenomen in de maatschappl].
Vierenveertig procent heeft alten minste
één keer met illq;ale drugs geëkspertrnen-
reerd. De Fransen (63 procent] en de Brit-
ten ~'9 procent] voeren de lijst aan. Roken
blijft de grootste 'zonde' onder de jonge
Europeanen: 88 procent erkent dar roken
schadelijk is (terwijl maar 74 procent vindt
dal hasj schadelijk is); de helft van de jonge
Europeanen rookt nteuemm meer dan een
pak sigarellcn per dag.
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Knoflook

De Fransen roepen de meest tegenge-
stelde reaktie op bij de overige Europeanen,
gevolgd door de haltanen eIJ de armen. liet
knoflookdfekt doet hier zijn werk. Dertien
precent van de jonge Europeanen verklaart
Frankrijk zijn IIdde als populairste natie,
terwijl negen prneent van de Europeanen
aan de Pransen hun haat verklaren. De
Duitsers zjjn met voorsprong de ment



Chatten op het Internet

Virtuele kommunikatie is
nep

oord el! brand wordt er ge-
sclrreeuwd: "'Reeemestudin
wijzen unr, Het lijkt of er

"jets meer kali gf!bellrell, ollbtaan of
verdwijnen zonder dar recente studies
"uitwijzen", ei" van die dill9et1 die
tegenwoordig overal, el! dus ook in
"recente studies", opduiken is net tn-
ternet. elf meer bepaald de virtuele
kommunikatie. Kommuniceren via
computers is liep en versla\-'I!nd. heet
het. Maar is die paniek gerechtvaar-
digd?

De mens Is een relationeel wezen. Op een
paar kluizenaars na, zockl de mens in alles
wal hij doet kontakt en bevesliging. Vroe-
ger gebeurde dal In een grol ol op een
marktplein. later over langere afstand zoals
de rereroon. En nu is er her Intern et. hel
miJdt'! bij uif5lek. zo blijkt. om met 'ieder-
een over de geh ...te wereld' 11\ kontakt Ie ko-
men Hel bledt een ruim aanbod aan moge-
lijkheden om met anderen in kontakt te
komen.

ZO zijn er de 'ncwsgroups' of dtskus-
slelore, waar je OVN een bepaald onder-
werp mei anderen van gedachten kan wis-
selen Je kan hel niet gek genoeg bedenken
of er bestaat we! een nieuwsgroep over.
Daar kan je antwoorden op een bericht van
iemand anders. of zelf een onderwerp lan-
serere allemaal mei behulp van je e-mail-
adres. Behalve nieuwsgroepen kan je nog
enkele "charboxen". op het World wlde
Web terugvinden, Je krijgl een pagina met
al wal er al gezegd ls. onderaan heb je op
de webpaglnö een wille balk waar je zelf je
zegje kan doen. Dat wordt dan opgestuurd,
en de anderen kunnen dat lezen, en erop
reageren. Dit is nogal een omslachuge be-
doening omdat je pas nieuwe dingen kan
lezen ets je de pagina opnieuw inlaadt, of
"ververst"! Het cnatten via het World Wide
Web is dan ook n08.lI weinig dynamisch.

!Re
De snelste, gemakkelijkste en meest

gebruikte manier om te konversereu over
het Internet is LRC,wat staat voor Internet
Relay Chat. Het bestaat uit een netwerk
van lalloze computers. de zogenaamde IRC-
servers, die gebruikers toetaten. door mid-
del van een programma. zich aan te metden
op het babbelnetwerk. Het netwerk zelf is
onderverdeeld In verschillende ruimtes, ol
"kanalen", aangeduid met 11.Naargelang je
smaak kan je dan gaan konverseren met
zielsgenoten In de daartoe bestemde kana-
len, Keuze te over trouwen): svlaandercn
[höewe! het tegenwoordig leuker is op
IIvlaandertje), Itbclgium, ëscx, 'gay. Itpearl-

Jam en ga zo maar uoor.
Op de meeste kanalen kan je gewoon

binnen- en buirenwandelen. V.lIlaf het mo-
ment dal Je op een kanaat hlnncnkomt.
krijg je te zten wie er op dat moment alle-
maal op dal kanaat 7il J(' krijgt ovengeus
geen namen te Zien, maar een lijst van
-mcknames". door de gebruike" 7('lf geko-
zen. vervolgens val je middenin een soms
chaotische dtskusete. Het beste is van even-
tjes de kat uit de boom te kijken en dan pa)
je hun uit Ie sterten. Je hoen hier niet
voortdurend pagina's opnieuw in IC laden
om te zien w.al anderen leggen. Vanaf rlet
moment dal je je mededeling hebt lngeukt.
verschijnt die automatisch op ieders scherm-
pje, Behalve dele publieke mededelingen
kan je ook eea priveeboodschap naar Ie-
mand sturen, zodat niemand anders dan
alleen die persoon je diepste zlelenroerselen
kan meelezen.

Bots

IRC wordlover het algemeen gcbruikt
voor puur amusemem. om Ie keuvelen
over niets bijzonders mei andere mensen
die evenmin ters beters te doen hebben op
dar moment. Soms echrer kan het ook ge-

bruikt worden voor serieuze doeleinden,
Wanneer dringend een vergadering dient
belegd te worden met mensen over de hele
wereld. kan gebruik gemaakt worden van
een speciaal daartoe geopend en beveiligd
kanaal. "liJ kan men snel en eenvoudig met
mensen over dl' hele wereld zaken bespre-
ken, zonder men fysiek naast elkaar in een
vergaderlokaal hoeft te zitten. Natuurfljk
mag nier eender welke [Re-er mee kunnen
lezen wat er beslist wordt. üaarom worden
zulke kanalen op verschillende manteren
beveiligd, zodat men enkel op uitnodiging
binnen kan.

Op de kanalen bevinden zich meestal
ook operators. Zij lijn gebruikers zoals ie-
dereen, maar lij hebben meer macht dan

-

Surf me

The Wild Site

Deze week brachten we een N'l.oel.. aan de
ene van het weekblad Hurno nU" Wild
Sito" f<:n, ,1angci..oIlWtl op hnp:llwww.
humo.be krijg JP dl' mogelijkheid "111 een
Jo:dUiddr.Jgment u- beluisteren lil Rcal-
A'Jdio. In de PC-kla~loi.·n lal dl! '1"11lJ' gv
n' .....·jt mei mogelijk lijn "mdat wc J,Mr niet
over mnlnmcdmcomputers t>t"!othlkkcn
C"..JukklJ,l maar. iln,I.'TS IOU het nogal een
heksenkerel worden. h'n\jl' hel Iragrrum
hebt belutvrerd. hlijft r-r nt.rs <Inden over
dan ecn fMgina verder h' J:,],Hl lo'n/lj jo'
absoluut een e-mail wil sturen naar J.
verautwoordejuke. Wlj S1Cm('n ons Ikn'r
"p het mO'hl<,rddllil-!l' Hllllml,'t".

..xa de nodige drcmpclvrevv te hebben
overwonnen. komen n<.""terecht op de
t.uvcr van de Humo van J<:'/l' weck "De
(loori,,~om Ooedele" Hou je vooral nu- in
om dit koliektorvnem, hel em!:<' fOII"'utjt·
van Goedele. weg tt' schrjjven op een dts-
kene. Naast deze unieke kam bl'~at de \1(1'

uog veel moorere dingen, 7nals een knru-
mhcud van de verschenen artikels. Hanthg

artderen. Ze ilfn heric:en~ar aan het .--
teken dat voor hun nickname geplaatst Is.
Zij kunnen andere gebruikers die al teveel
zeveren van het k..maal zenen. en als het
echt erg is, ook de roegang tot hel kilnaai in
de toekomst ontzeggen. Verder 7ijn er ook
de zogenaamde 'bots'. Dil zijn programma's.
die eruit zien ais een gebruiker, maar waar
geen persoon achter zit, Hel is een pro-
gramma dal door een operator (ook wel
'op' genoemd) op een bepaald kanaal wordt
gezel en het kanaal mee reguleert. Het 7All
bijvoorbeeld de cps herkennen en hen hun
felbegeerde @je geven. zodat zij weer naar
hartelust grote kuis kunnen houden,

Er zijn in feite drie verschfüende soor-
ten operators. De eerste SOOrtbestaar uil
mensen die niet altijd de opstarus hebben.
maar die status soms verkrijgen van een
bevriende operator Olll mensen die hen niet
bevallen van hel kanaal te gcoren. of om
het onderwerp te veranderen. Ok scheppen
daar plezier In, en amuseren zich te pletter.
Niets mis mee. De twee andere sccnen zijn
de permanente ops: degenen die door de
bots herkend worden en hun macht auto-
mansen verkrijgen. Zo zijn er 1\\11.'("versebit-
lende soorten. Ten eerste zijn er de opera-
tors die beseffen dat hel lrr fdle allemaal
maar plezier is. en dus het spelletje meespe-
len, De andere SOOrtoperators overdrijven
soms en maken misbruik van de macht die
ze krijgen. Ze nemen zich vaak te au
scrtcux. en willen kost wal kost het charge-
beuren aiJn - volgens hen - serieuze
mensen overlaten.

Nep

IRC - en elke andere vorm van kom-
munlkatie ove'r hel Internet - is en blijft
een onechte. virtuefe kommunikatie. En

voor dregenen dtc hun aankoop van de
nieuwe HLimp Ilnl<: moeten mkalkuleren in
hun I..arl)!" It.JJlIf"1. Een-, dele uiurekscls
vcrwerkt. Irarht HUTlw ic te overhalen (til)

(je volgende ,'ditie te vullen mCI Je trusna-
nc ,'1\ lk\(nl"erwkn. Zij maken dan ook
tl.mkhJ.u g':bfui\.. van dl' mrcrakueve m,,·
!(t'lijkhl'dt'n van h~'.1World wrce Web. t-en
":0<'\1 Ukl' voor alle ul,!,ha, die zich seru-uv
nemen In k.MI il' je- han rutstorten JO een
e-mail dre je dan dooruuunnaar de re-
J,ü..tie \,,1n 'Open \"{"mter' Onder de ru-
hric k Basla kan Ie de 1,],]t'l(" nieuwtjes
"en ;,:11de mU71..kwerefd. 001.. hier I..rijg

jl' JII\17ick voorgr- .....hoteld. nilmdijk dl'
Bavt.uopricn. Bt"llollvt" luieteren. koln je
hier cnkd .. Cowboy nenks bekijken. Hier
hlllk, d.tl Jl' omwerpers VMI dl' Humn\lle
nng niet ,]11t"technieken van \;"'ebde,illn
"miet d.. 1..IlJt hebben. Ze plaa'~en bedden
online. ,h(' \ ril 7W<liHlijn om m:("r de ka-
hel bmncn Ie halen. Je wordt ook ver-
phdu om de cartoon per drie beelden
bmncn te halen \'001 \k rC"i1i~doe ~ltc
echt de !)\(Iclle om te bekijken waard.
Chcl·k u out.

natuurlijk zijn er mensen die eraan ver-
slaafd raken, en die zo vervreemden van
Iedereen In hel echte leven, dat hel zielig
wordt. Dit geldt niet voor alle ïxc-ers. Het
is natuurlijk leuk om over ber tnremer
vanuil Je luie sloel mei anderen te pralen,
maar het blijft onecht. Het zou engezend
zijn mocht dat hel enige zijn wal iemand
aan kontaki mei anderen neen.

lIel is niet hetzelfde als "onder de
mensen komen". En daarom is hel dal in

Enter
ChatBox

alle richtingen geschreeuwd wordt hoe
verderfelljk en onecht die hele virtuele ge-
meenschap wel is. Maar dat wordt sterk
overdreven. Regelmatig worden er -mee-
rlugs" gehouden, waarop een groot deel
van de reguliere tac-gebrurkers samenko-
men om eens te konverseren bij een frisse
plm. en zonder computers. De virtuele
gemeenschap wordt dan even een echte
gemeenschap. Zolang je nier dwangmatig
hel Internet op moet om met anderen te
pralen, Is er geen reden lot paniek,

Onto Jaargmlg 23 m: 20 dd. 17 februari 1997 9
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Vijftiende editie van het Interfakultair Songfestival

Veel geblaas, weinig lol
Oer was vorigt! week alweer de

vijftiende editie van het door
de Landbouwkring (LBK) ge-

organiseerde Interfakultair Songfes-
tival. een songfestival waarop dit jaar
zeven gtwpen hun resfH'kticvdijb
fakutteit kwamen lIertegenwoordigen.
Verder werd van Johan Terryn ver-
wacht om voor de presentatie in te
staan, kwestie van een bekende mens
als bijkomende aantrekkingspool uil
te spelen om de Leuvense studenten-
populatie richlillg zaal Corso re bewe-
gen. Opval/end was dat ook dit jaar
weer de professiOtleie jury en de stu-
denrenjury er een verschillend oog in
hadden. De vertegenwoordigers van
liet Lcmmensinstituut mochten na een
betwistbare beslissing de wisseltrofee
van beddllOllwer Louis Buts voor een
jaar naar hun instituut verschepen.
LBK werd door de studentenjury het
best geapprecieerd.

mens, die zoals hun originele naam al doet
vermoeeen voor de tweede maal hun op-
wachting op het festival maakten. De twee
gitaristen begonnen hun SCt met het opge-
legde nummer van dit SongfestIval, 'Reach
out. 1'11 be tbere' van de Four lbps. In de
roes van het coveren, bleken ze dan maar
besloten te hebben om al hun overige lie-
deren van anderen over te nemen: achter-
eenvolgens passeerden 'Streel Spirit' van
Radtohead (bekroond als beste cover), 'Ir!
had a roeket launcher' van aruce CW-
bum, een niet nader geïdentificeerd insla-
pertje van Joho oenver. 'uon't dream h's
over' van crowded House en 'Not an ad-
dict' van K's chotce de revu.

wel jammer dat mensen die voltijds
muziek studeren geen enkel eigen liedje ge-
speeld hebben, wat trouwens wel een ver-
eiste is die het festival aan de deelnemers
stelt. Je kon je bovendien afvragen hoe ze
het deden om van de hun toegemeten
twintig minuten een uur te maken. Oe ver-
bazing dat zij als winnaar naar voren kwa-
men, was dan ook groot.

De gitaarrock van 'Roman Red' van
Psychologie was een verademing. Hun
drummer werd door de Jury bestempeld als
zijnde 'er met kop en schouders bovenuit
stekend', en hun zanger/gharlst had. nog
volgens de Jury, best wel een mooie bluesv
stem.

Studenten ekonomie, temmens. psychulo-
gfe. filosofie, pol en sec, landbouw en gods-
dienst hoopten dit jaar via hu'n muzikale
vertegenwoordigers, die ieder twintig mi-
nuten kregen om zich te laten horen, met
de hoogste eer te gaan lopen. ZIJ werden
beoordeeld door een 'professlcneje' jury,
waarin Ben Crabbé, Guy Swlnnen, Lange
Polle (gitarist van SJ scenj. Chris Dusou-
choh en Lieve De Maeyer zetelden. Zij Dan kwam de afvaardiging van Filo-
bepaalden wie de winnaar van het gebeu- soûe. die zich 'led Kroket' noemden. Hun
ren werd, een winnaar die naast het ge- strategie was blijkbaar om meer volk op het
noemde b«ldje ook nog de belofte kreeg podium te krijgen dan in het publiek. Hun
het studentenwelkom te mogen openen. frontman, uitgedost in witte gewaden, leek
Ook kregen ze nog allerhande voor de rnu- trouwens op de herrezen 8aghwan, die
ziekbedrijvende mens tunkuonele attribu- elke moment dreigde handopleggingen te
ten. Daarnaast was er een studentenjury, gaan doen. Misschien wilden deze filosofen
waarin de presessen van de meedingende gewoon Schopcnhauer weerleggen, die
fakultetten hun mening mochten geven. beween dal Wie aan het UJden van deze

Twee trends bleken op dil Songfestival wereld wil ontsnappen, z.ijn toevlucht moet
Ie zijn gezet: de helft van de groepen speel- zoeken in de kunst.
de zonder drummer (t.emmens. Pcllttka, Fi- Net op hel ogenblik dat de hoop op
losofie) en een aantal groepen pootte een enige muzikale katarsis aan hel verdwijnen
dwarsüun. klarinet of een op een ander was, kwam de Politikasektie redding bren-
üuumstrument spelende persoon op het gen, Hoewel hun naam 'Choral-prelude in
podium (PolitIka, LBK. Keiechenka. File- C-moll: Andante' het gevaar voor een groot
soüe). De eerste trend verveelde algauw, de arty-Iany gehalte deed vermoeden - een
tweede was een beetje vreemd ingevuld: de vermoeden dat niet Ontkracht werd door

, die loch melcdu-- hun bezening: geen drum
."IC ..........

Baqhwan

inst~menten zijn, werden voornamelijk als
actuergrondmstrumem gebrulkr. Wat de
flu'itlste van xarechenka op het podium
stond Ie doen was trouwens onduidelijk:
niemand heeft haar rnsmunenr ook maar
éénmaal in de buurt van haar mond kun-
nen signaleren.

Inslaper

De eer om het festival te openen werd
aan Ekonomika gegeven, een eer waarvoor
zij echter bedankten door thuis te blijven.
Dus werd het pubnek onmiddellijk aange-
vallen door 'Oe Reddivlsten' van het tem-

10

van zanger met zangeres, een Iwaalfsnarlge
gilaar - viel dit algauw goed mee. Dat z.e
de prijs voor het beste eigen liedje kregen,
was zeker niet onverdiend. De keuze om
een liedje van Heather Nova te coveren, was,
gezien hun stijl. zeer terecht. Velen zagen
in hen de winnaar, waardoor run vierde
plaats vrij teleurstellend was.

vies

Dan kwam het eigenlijke hocgtepum
van de avond: 'VIsjes Freaks', de groep van
LBK. die: tweede werd en verder ook de pu-
blieksprijs won. Een medley met 'Sympathy

Ier the Dev1I' van de Rolling Stones, 'Walk
thls way' van Aerosmith en 'sne's got the
look' van Roxette bracht eindelijk de sfeer
In de zaal, en voor de eerste maal stond er
een groep met een imago op hel podium.
Hun versie van het opgelegde nummer werd
verdiend bekroond, net als hun gitarist. De
winnaar leek gekend, de groep die nog
moest volgen zou alleen maar kunnen af-
gaan.

van hun trommen, die, hoewel niemand
hem verstond wegens de slechte p.a., toch
als heel grappig overkwam. Hij was de e-
nige die In het Nederlands zong. Dat deze
groep uIteindelijk sleerus vijfde eindigde,
was onverdiend, zeker omdat hun gitarist
en drummer ook niet slecht waren, hoewel
sommigen vonden dat de groep enkel op de
zanger, tevens preses van de fakulteit,
steunde.

Dit laatste bleek een schromelijke ver-
gissing. zeker toen het kommando van Ka-
techeuka. de fantastische 'Jean Sisters', hel
podium blitz.krieggewijs inpalmden. Zoals
Guy Swinnen nadien opmerkte, was dit op-
treden de beste propaganda om godsdienst
te gaan studeren. Ook zij wisten met ande-
re woorden de sfeer in het gebeuren te
brengen, vooral dankzij de penoonliJkheld

,
Nadat de uitslag bekend was geraakt,

en er een vr~ algemeen gevoel heerste val)
'waar gaal het met deze wereld naartoe?".
werd de avond algesloten door Mllk Inccr-
porated - een paar naaktfoto's op house:
muziek - en een,fuif. Kwestie van het fin-
de-te-nêcle niet al te sinlscb in te zeilen.

Dietmar Bosmans

• I,ruiswoord
I 2 3 4 5 6 7 8 9 JO

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Horizontaal - I Hoek tussen blad en stengel - Peruaans heerser 2 Griekse lener e-

Toevluchtsoord 3 Groente - Persoon die Instaat voor atbraak <I Trek - Muzieknoot
5 Vrouwelijk dier - Russische rivier 6 chtnese lengtemaat - Moederkonijn 7 Symbool
voor de zuurregraad - Glaasje jenever 8 Verhevenheid - Arabische naam 9 Godin van
de vrede - Maanstand 10 Gemeen - Het volk dat behoort tot een bepaalde staat.
Venlkaal - 1 Lieflijke plaats - Deel van het jaar 2 Europeaan - Gemalin van leus
3 Platte lepel- Bfjbelse vrouw 4 Voedingsmiddel - Personen die het besluur bepalen
5 Soezerig. dof van geest - Zoogdier 6 Deens eiland - Onfris 7 Vorm van een scheikun-
dig element met een bepaald atoomgewicht - Muzieknoot 8 Neem een klein teugje-
Bezwaard mer-een lading 9 Heraldieke kleur - OPStOOljc 10 Binnen korte tijd - euro-
pese munt.

Door Filip De xeuketeere
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~ zoel(erljes

• agenda & ~ ad valvas DOORANNVERBRIES&NATHAUENIMME

" JIJ: meer gezrcht. brom haar. bruine jll~ en
lWilrtC broek (Ik had geen ujd voor dl;" rt"51),
Weel je nog wie jou aanstaante in de Tlcnsc~lr,
aan de nieuwe Ernrupy (nr, 86). Ol) woensdag
12 februari? Jij sloeg JC ogen neer 1'11 glnnJa(.htc
vertegen. Wd . .aj denkl nog al1ijd aan Jou.
v P 129lC,!CI: A2 - Dl.', is aan \I,

" L.. de jacht op gele Varal'lu's k open
1/ ZIelepoOI. kom jij ook naar hel hal? Wij zul-
ten er zijn. hoorl Choco en Mousse.
"P 129 legt: mannen hebben 001. hel rectu
om een bedreigde minderheid te tIJlI. Help.

" Huhuuuh
.J J'aunerJi ton jeu de boules om m'n burostoet.
"Valenlijn? Ik heb het konsept 'verücld lijn'
,11 opgegeven!
V SIOC'gde gek weer toe? Zoektocht naar
etenswaren eindigde OP ij~kast.
" Nochtans de rdeale plaats voor rode wijn
1/ P 129 legt: de vrouwen knigen levcel noren
op hunne lang. TIjd voor Iromvormmg.
" msects are all around us. They product
many sounds ln many different Irequencres.
.J Huhuhu.
.J Eric, Ie spon, c'esr bon peur lc coeur, les
btsous et les cállns aussil Sandra.
.J netaas ken ik geen herderinnen in romam
en Idyllen, noch beschermsters van de OOMSt
(111' ook VanOJle l Z, p- 3876). Mallr dal wil
nlel zeggen dlll Ik met opensta ...oor de l'a~lo-
rail' popula1ie aan deze unief. MG.
.J P Il9 7egl; lijd voor l'en kotfull.
.J Be, where ts me home wuh your hun?
.J Daar waar hel ge ...enden wordt.
.,J I' 131 zegt. mogen we over 't muurke?
.J KUL·hosle5s mei rvcrvanng wil nader kon-
takt met Rcddy 1)1' Mey,
.,J DJI van dal kondoorn. daar kan ik nog tnko-

DINSDAG
2000 u DEBAT '!:I"ekwij;e'r': Marl VJn GI.lb«k

I~RTNll'r"al m~1 Rud! Mortler, Marc V.lll
C.lmp, 1.'::1; Va" Omr;v" ~n B~nVonck over
hell>Oek 'CubJ De leven levens van oe
ka"lm"n", in K.e OrJIOrlellhol, 0lll, Mao;e·
reeüonds.

20,00 u PILM Kuifje in Afrika: Vijf 'abek Hislo,
1)" liltm,ln sue, roeg- 1501100, org. SIUC.

WOENSDAG
13.00 u TEATER Uur Kuhuur. lealcnnonoloog

'Salgon lollow me' door Michel van üoussc-
leere. in Söetezaal, org, Kuhuurkommlssie
KU Leuven, inlo 32.40.09.

14,00 u FILM 'Close' (1994) VJn Peul coücr meI
Katia Alcns en Kruto! Clerckx, in vtaams
Filmmuseum en ·archief, roeg. SO/20, erg.

Vlaams Filmmusculll,
2000 u FILM 'Close' (1994) van Pau! eoliet met

Kali' AJens en Krinof Clerru, In VLlams
Fllmmuscum en -archtef 1000g.50120, org,
Vb.lllls Plluunuseum.

DONDERDAG
20,00 u TEATER 'Kafka kletst', door Kamagurka

en Kamiel Kafka, in Sredschouwburg, IOtg,
4001300, erg. K.e. Leuven, info U.21.ll

20,00 u KONSERT Lentekonsen '97 til uilrd·
king Gouden Krijljes, in Aula Picrcr De
Somer, teeg gralis,org Wina Kuhuur 1~1Il.

xuhuurkommlssle.

VRIJDAG
20.00 u TEATER 'Hsdden Mllc!' gt"S1>c:elddom

Buuruealer un Leuven: j"ngerc:n tussen 14

en 21 jaar. Begeleid door de jonge rocl..band
Of[sho,c, Tebt en regie Mark De M,urc'e, in
zaal Heiland (Waveneb'ilall 220 11'Hevl"rlrc).

ZATERDAG
09.30 \I VORMING Studiedag 'A~h:1 en Bn'ij·

dinjpleologie' meI !:Icnna Klcin C"lldew'Jl
(Ul1ive~llcII ~;jmegcn). Invabhoclls h"l
werddwijde ...Iuchldmgcnprolllcem en hel
Belgt~he ulelbeleld. in Maria Theresiacollt·
!Cc."Tg O~ta3o V7.W, Kon Albt:nlaan 2.
JOIO Kend·l.n. td. 3'j.0~.77.

20.00 tI KONSERT Nationale kamplüC:Md'JI)'
pen hpnnonie, raof~re. llra~~hilnd, jeugdkorp.

•
men (aja?). Maar wat Ik preces met dal stuk
koord. zakmes en dil' lucifers 1110el doen, mo·
gen jullie mij eens komen ultleggcn. BD.
.J Chamal, mijn duifje, je!' airne à la luliel Je
homy Mark.
.J P 129 zegt: sruur GUldoke ~ncJ terug, Los-
geld op de ijskasl,
.,J Cl' Fhou ':1.111 loutu ..
V Anarchie of maal~(haJlpelijke orde zonder
gel.dg, NI dleu. ni rnalire.
.,J Ben jij een sanscutcue. Annemle?
v Poesjkln zei in zIJn Onegrn, 6, I 1; 'No SjOj)OI,
chochotnja gloeptso ...... r"'OI obsjsjeavenuoje
mnenjer Er e. vrknden Slavistiek, nÎcIS veranderd.
v Ingrld, Het is Inderdaad gernakkcljjk. nave a
nke Mextcau valerrune. IJ,

.J De tagliatclll \V3S held lekker. Volgende keer
koken wij. Dal hel ui lukken, kunnen we
niel beloven,
v P 129 nctsren: heelt er al iemand lom bota-
lootjes gevonden? Dringend,
.J Een supergezellige valemijnsdag aan alle
Alfa-Beaver-koppels. Bananabartmen.
v Pak teneren. wanneer wurdt die sjiekenbak
in de sanitaire ruimie ecm ;:ercJlareerd? Gos·

JQ MEUWl:li:libN bvba
Alle verhuur vldeo-. klank- en

lichtmateriaal.
Videoschermen tot 4 m.
DISCOBA R EN CD's
met of zonder D.J .

KARAOKE (1.500 titels)

~ 016/201.301

sarnee smaakt namehjk enorm steent
" Pangaea 13/2: 'Juf' met de bril loekl vrohjke
'dammer'. Wallna meet again?
" K4, de afwas die woensd..g met gedaan IS,
verdwijnt Ul de doos. En nog meer sJ{'chl
nieuws helaas: wegens akuut teken aan brut-
ne vuilzakken en pint jes wordt een kapitaal-
vcrho)ling van 200 [rank doorgevoerd.
-.!Wi~1 je dat PO. (tweede kali burgfe] eell~
graag mCI E.E. rcersre ir burgie) 111bad wd. HIJ
probeerde al 4 maal, maar helaas: ·7jj wou
nler" Ze had misschien "rug- of hoofdpijn"?
"Vincent ijong en hetere) l(M'k, vlaggenmast
om niel meer halfstok IC hangen,
.J P 129 ICg1: veuigt' lriet aan 1/2 pnj-<.Isamen-

komsr frnuur 'I Parkske'. Breng mayonaise mee.
"Gelukkig rnaart
"V.B, zoekt gids om eten in Alma te vinden.
Betaling in natura.
.J P 129 zegt: Is hel Sanskriet of lvrlet? Bij ons
Is 'I nltiJd iel.
v Huhuhu.
.J Joris zoekr vrijwilligers om slipIlCnJe mee IC
maken. Gun taboes zolang niet op tv.
.J Nog niet genoeg uitgeschoven, misschien?
.,J Mauhieu. ZOI rijn rs mh)(hien wel gezond,
maar een beelje zclfbcheeTyng als dj kan geen

Tekstverwerking • laserprlnUng
lay-out· Tekstinbreng

Boeken.IljdK:hotten,cu_. Ihesossen.
... GeSp8CÎalise8fd In

wetenschappelijke materies
Professionele aanpak
Jarenlange ervaring

T. 8. K, Van Nooten-Dehees
Lodewijk van Vetthemstraat 31
3020 Herenl (Veltem·Belsem)

kwaad. Als Je \\';1 headbangen. doe hel dan
voor mijn p.1n onder de douche. maar to..h
met onder mijn ogen, xoblcsse Oblige. vour
BIG bruther.
.J What mcans: 'next world'? Kennen wij el-
kaar? Ken je mlsschlen Pieter, dl' volbehaarde
architekt? Meer vragen dan ani woorden me
dunkt, 'ncmjc.
v Het is heerlijk 'pakt d'amour' Ie spelen met jou,
.J \'OOT7.lt1er mei ~lijll0Ckl nieuwe pull. Ande-
re aartbuten zijn ook welkom.

sen. proklamcrie. in f.cmmen~;n)hluul.
10.00 u TEATER 'Hldden Angel' lleslM'I'ld door

Buurnearer Uil 4:"V(."11,jengeren tussen 14
en '21---ynnëg!lé~ door"Uf]ijiïp-"fMfiffi,
Offshore. TekSI en regie Mark I)e ,"'Iar,':e, 111
zaal Heilend (Waver1iCooa11 220 Ie Heverlee].

ZONDAG
11 00 u KONSERT 'J'I"'nC\C iml'I"<'SSlolli' mei

Kamne Duyu hocrkunic) en ludwig Alben
(zang), in K C, Romaanso; Poon, tocg. 200.
org. x.c. Leuven, info 22 21 1J.

14.00 u KONSERT Namm.le kampioensc:hap-

rtkjcantoor
Devano
016/490.890

20.00 u DEBAT'1k VN·(onfcrenllo;$; lalks.how
of ;UvcSlet ..n in een Illen'>ChJl"r uM'kom;;t?'
mCI Lyne vreven (bu,tenlandse zaken), Ria
Heremans (VN·lnform,]liebure"u), prol. H.1n
Verschuren (KUL), Elke sarens (PJX Christi),
Mark BO!isuyl lUIA), Sief Preest (KULI,
Mederetor i5 Pcl"r Ver1ind~Il., In MSI 00,28,
org. AsS(ICÎatÎ<:Vlaamie unesco Clubs en
unesco- VomlÎng,><,:nl rulll.

20,00 u FILM FurQI>C:1>C:lweenthë Wars: 'Matria
Europa' (Sluik en l(ufJ>c:rshoek), in SIUI',
teeg, 1501100, org. $IU(.

Alla
• 17/02 reruoonstelûng: 'View on Sagalassos'
loopt 101 28/2, In ck~ll,)7.aal Brasmushuis (Blij·
de mkcmstsrraau, toeg. gralis.' 18ro2 nm
20.00 u: Sa!:alas<;o~1"7ing '96 door prof. M.
waetkens, in POS, reeg. gratis, • 19/02 uèrstap
naaf Leiden. ills<:hnJven bij Koen. vertrek op
Lad<,uu:plcin, • 20/02 om 20.00 u: Lezing van

prol. Moorcn: 'Aan de' V')CI van dl' Olympos.
Ma(edonli' ("11 haar koningen'. in MSI 00.20.

Crimen
• 17/02 om 15.00 u. B W onderwijs, In Kafce
ncasso.> 19/02 om 20.00 11: Pakbaravond. in
de Rector.

Ekonomlka
• 19/02 om 08.00 u: Spemernoor mèl aan-
shurend fuif. in Sportkot.

Eoos
• 17/01 om 20.00 u; I'llm ·Oe wille ballon",
in MSI 00.28, lOeg. )lratis, • 18/02 vm 18.30
u: prtliIJlumveq:aderinj!.. in ('Crrna .• 18102
om 20.00 u: Japaru.c Manga l"n Slargale, in
MSI 00.28. IOCR.j(rall~, • 18/01 om 20.00 u.
Film "De blauwe \'heger~. in ,"'15101.18,
• 19/02 om 19.00 u' "~la~le' + surprise
Manga, in MSI 00.28.· 19/02 om 20.00 u:
ChllleS(' film. in MSI (KI.2B, we!C. "rJIIS,
• 10/01 om 20,00 u. film -De naakle T-.ari·
na", In MSI 00.28, weg, gratl~.· 20/02 om

pen harrnontc. lanlare. hr ..,\b.lIlu, jeugdkorp-
)en' eindproklamalic om 19:~, In Lemmens·
tnsrtnun.

n;OOVKONSERTBîftltl""PriIna 1. Mu.klI veneu
SdlUben, ill Slad,chouwl'u'g. 10"g, 150/250,
erg. x.c. Lcu ve11. inlo 22.21 n.

18,10 U KONSERT Dub, ska en h~nlmre optrc·
d..ns van PA LN., Sc~k Shecr Su,bre, DrIlt,
in Jeugdhuu Clockwork. 1000g.200/250.

21.00 u KONSERT Jem, in 1)<:Kroeg, Outle
Mark! 36, locg. gratis, 0'11, De Kroeg.

MAANDAG

20,00 u: Film "Soleil 'rrompeur", in 1I-1S1
03,18.·20/02 Out 22.00 u: Boosavond met
hapjes en drankjes uit A7.ië, Afrika en OUSI-
Boropa. in ['erma

Germanla
·17/02 om 20.00 u: Presrdtumvetgadermg,
aanstuuend Info-avond over presidium. in
Perma • 19/02 Om 20.00 u: "'aas· en wiJn-
avond ...oor Heenties. tn Praatkamer

Kilo
• 17/02 nm 14.00 u: Namiddaglajl, lil Fak
L&W.

Medica
" 17/02 nm 14.00 u: post e rbeurs. in zaal Mo·
ndla.· 17/02 om lO.OO 11.vergadering Kur-
renbcrg, In P<.ychologi'iCh instituul.' 17/02
OIIJ 21.00 \I: wUnproef.lvond, in 7.1.11Mondla.
• 20/02 IHl5terbeul"S Mu7.J .• 20/02 dlique
kalllllS, In I)oc's har.' 21fÛ2 SJlat'al. in ka~·
leel van Ntellwland .• 14/02 om 21,00 u:
krocgt'l\Iudu pre-idium, lakhan Lcu~en.

Pedagogische Kring
• 17/02 om 20,00 u; Kuktuurvergadcnng, In
Krmgloka.al.. 17/02 om 22.00 u' Knngverga·
denng, lil Cuw .• 18/02 om 20,00 u: P,')Cllc-
avond, in de ')ir.laIIllU5, !>trilJIJ<,sgallg
• I9fOl om 19.00 u: Film '~haUt)\V Grave·, In
M$I 01.18, weg. 100/60,·19/02001 21.00 u:

Polllika

FilO1fcMlval . -prom Desk ullDawn". in 1\-\<;1
03,18,loeg. 100/60 .• 20/020111 21.00 u: Kar-
na ...etavond. In Kaffaer.

• 17/02 om 12.00 u' Jeugd en subkuhuur:
Ncolitik,n Grafinidag. Jongeren rnaken ·Mas·
terplece' op do' muur tegenover SIUC.· 17/02
om 20,00 u: Neolulka vier dagen Jong kultu-
reel geweld. Ban Bo<;mans (drs. VUB) over
Graflul, in SW 01.65, boven Alma 2.·18/02
om 13.00 u: Neolltika, 'vier dagen V;l11jong
kultureel geweld' video: ane-dokurnenretre
over ontstaan van de Techno, 1/1SWOI.65
[raadzaal boven Alma 2), tO<'g. grJ1K· 18/0l
om 20.00 11:Ncohuka, Gen Keunen {Gonzo
Circus. voorun prcgremmateur, auteur 'sur-
fing on popwaves'j spreekt over ahemaneve
muziekstijlen .. In Pangaea. l{leg. 40/50.
.19/02 om 19.00 u: Neohltl..~, Panorama-
dolumemaire nver jellgdsulKlllturen, in AP2
soc.Wl!lensch.lppen. toeg, gra,I~, • !9f02 nm
20.)0 u: Ne,)lillka, vier dagen vall jong kultu·
reel geweld: Pilm 'La H.line', 111 Al'2 'Oe. we·
lenschappen, locg. 50/60. " 20/02 Neolinka,
Tech·~er .. eux: led1ll0fulr meI DJ Sadill en
gUtlil. in Udo. 1000g 80/1111}.

VRG
·21/02 om 22.00 u: Galabal. in Arenbcrgkas-
lecl, Heverlee .• 24/02 Clnl 20,00 u: VRG-Eko-
nomika PrOIllS, IIlel g~'lopliedens van Tom
Ilannan, Craig Ward en Sief Kamil Carlens, in
Mmnepoon,
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Gert Keunen: 'Surfing on pop waves'

Over de wortels van de
neobluesfolktriphop-
technolofipunkhouse

riphop, jungle, house,
britpop, to-fi, techno. U
kent de terminologie
wd, maar weet 11ook
war die woorden «te-

kenen, waarin de ver-
schillende genres en stijlen van de
moderne muziekkultuur verschillen,
en IJ~ ze überhaupt ontslaan zijn?
Neolitika nodig' op dinsdagavond
çert Keunen uit, in het kader van
hun vierdaagse over jongerenkultuur.
Keunen is socioloog en onder meer
programma/or van de Gentse vooruit,
kern redakteur van hel tijd~chrift
'çonzo Circus' en bovenal auteur van
'Surfing on Pop Waves', waarin hij
op verhelderende wijze door hel mu-
ziekJandschap surft. \-'011 de folkrock
rot en meI de modernste ontwikkelin-
ge" in de wereld van de dans. Reden
te over om zelf eens door zijn boek te
surfen.

o

-
Er lijn volgens Keum'n twee grote aspekren
die tot een muzikale (r)eyolutic leiden. Ten
eerste is er de soctale kentekst De' punk-
reek midden jaren ,0 bljvcorbeeld 'werd
gedragen door ontevreden werkloze jonge-
lui zonder toekomst: de kinderen van de
soctaal-ekcnomtsche krisis" (Keunen. p.
30). Ten tweede is (Orde muziek zelf. D!=.
mechanismen waarvan dan sprake Is, lljn
genrercvoluues en stijlvernieuwing. Som-
mige muzikanten "meten rlch een revolu-
tionair elan aan en trachten hel genre In
een riteuwe richting te duwen" (p. 8). Op
die manier kan een grote golfbeweging om-
staan, een nieuw genre -op voorwaarde dal
de muziek nieuwe familielTekj('S ontwerpt,
dat er een nieuw soort muzjekbelevtng
wordt gekreêerd en dat er een eigen sociale
kontebt (konscnstrkwte. muziekpers. pla-
tenlabels én muzikale prnteten] ontstaat"
(p. 196). We spreken In dit gt"val van een
progressieve tendens.

Mailr een nieuw genre ontstaat nter
vaak. vee! trekwenter zijn de kleine golfbe-
wegmgen, die zich binnen CC'ngenre' afspe-
len, want vaak willen muzikanten alleen
"zo gelrouw mogelijk herhalen wat 'goed'
of 'mooi' was. Hel vernieuwende dient dan
alleen maar om de immer op de 1000r us-
gendc verveling - ouderwets Is veelal si-
nonrem mei vervelend - tegen 1(' gaan"
(p.8). D;t is e-e-neerder konjorrntsrtsche
houding, want de herkenbaarheld van hel
genre I.Qmt niet In gevaar, Populaire rnu-
ziel. is konstant In beweging, hel is een
dlnamlsch proces van aklÎe t"n rl'ilklle. Of-
wt"! evolueert een genre. otwd bloedt het
dood. Tm zever de teorte.

Toen Bilo Dylan een t'kktriKhe ghaar
omgordde. ontstond de folkrodt. Op het
moment dill The Byrds counrry-Jnvloeden
In de mek inte-greerden, rt"Suhcerde dOltin
de countryrock. Op dt"zclfde milnier Ont-
stond bluesrock: groepen als The Yardbiros
en The Rolling Stones heronldekten de
blues van anit"Sten als Howlin' Willf en
Muddy Waters.

•

-

Sfemmél1

"Blues-, folk- en countryrock zijn geen
nieuwe genrt"S, wan! In de drk gevallen
blijven de 'roots' van de drie oergenres
goed hoorbaar. Het zijn v('('](oer stljlvenm-
derlngen die erfgenamen !.Ijn van oudere
famlJles" (p. 27). Fen krudaal ~grlp bij de

Iulkiec. en ~'lg("n1ijkIn hel rutmère genre
van de gftaarrock. Is hel begrip 'aurentld-
teil': als popmu71t'!.. wal "u, 'moeilijk' ~I('·

Tiel. vervelend of 1(' 'kommerstecr wordt.
komt er ahijd een term 101vereenvoudiging
op gang en kijkt men naar het verleden."
Een voerbeeld hiervan Is de punkrock. ge-
gangmaakt door The Sex Pistels. De mUllek
van de jaren zeventig, de symfonische rock
van Pink F!oyd of gepolijste disko, was nlcr
men uurentlek in hun ogen. Hel was alle-
maal H."mocûtjk, te estenserend en te afge-
likt. The Sex Pistels gingen terug naar de
roots: "de eerste Amerikaanse rock & roll
en de Brim' rhythm & blues, allebei kom-
pakte. reetutoe-rechtaan muziekvurmën
zonder al U.'ungewerkte strukturen en
melodieën' (p. 29). Het was niet belangrijk
om alles perlekt te spelen. ol veel akkoor-
den te gebruiken, popmuziek was 'plczlcr"
en meest auteruiek liJn.

De punkrockers stichtten eigen platen-
firma's en tljdschriflen en hadden hun
eigen clubs: een cigt'n kultuur kortorn. De
plarenmaerschappfjen roken grOOI geld en
sprongen op de kar. Punkgroepjes rekenden
"OOT grote platenmaatschappijen - majors
- en begonnen alchzelf Ie herhalen. Hct
prorest van de punkrock werd "berusting In
het ~ul.sö, De aurcnncueu. de folk.altituue
was zoek. Thc Se" Ptstots trokken daaruit
hun konkjusfe en gingen uiteen" (p. 3.2).
Dat is: na IwJnll~:_Jaa!:...al~o-g&,,!wi.fhl_!ijn
voor het geld van de kcmrnerste van des te
meer te betreuren.

In de Jaren negentig gebeurt tets ge-
IJjkaarulgs. De bloedarmoede in de muzlek-
w eeeld In de jaren '80 deed de platenbon-
zen weer in de richting van de gitaarrod..
kijken, die zich nonnaaf in de marge

re, maar een terugkeer
naar oudere vormen.
J oli h dikwijb
kortformi~lisch. maar
soms is ze -door verre-
gaande vermenging
van sujlen ook progres-
~kf vaak bevallen Ion-
platen verbluffende -
en niet van humor ge-
speende - eksperimen-
ten, zoals de collages van
popmdodieën van de groep
Guided by vcrces- (p. 41).

fen ander voorbeeld van het
ontstaan van een nieuw genre i~ tie
vvmfonlsche rock ven groepen als Pink
Floyd. Yt"Sen cenesrs. Zij reageerden
tegen hel ïdee dal popmuziek de
uitdrukktng was van UI' lagere ,odale
kla~~e, die zich uitte door rau w e.
eenvoudige muziek. De 'ymronl'i.Ch(' rock-
ers konden hun ei niet kwijt in de vlechtv
drie minuten durende suote-rerrem-suo-
Iestruktuur. Deze muztek brak radjkaal mei
wat voorafging: het rrune en de dinarmek
van de muziek Is anders. ze \.Chrijwn
leksten met -Inhoud', gebrulken meer in-

• "Populaire muziek is
konstant in beweging, het is
een dlnamisch proces van
aktie en reaktie. Ofwel
evolueert een genre, ofwel
bloedt het dood"

~!.!umE.nlc:n, on~f) kl!D~~('
plan-nhcezen en geven spektakulalre
~hoW'i, soms ;;:;elfsijl operazalen. Milat ook
deze vtijlvernieuwlng werd na vertoop van
tijd uitgehold. Groepen splitten of pasten
zfch aan de kornmerste aan en 71'" vereen-
voudlgden en verkonten hun nummers.

Je kunt dus de nadruk leggen op enter-
tainment. pleater en
autenncnen. of je kunt,
zoals de symfonlsdle
mek probeert, pop-
rnuztek gaan verheffen

;.-- --====-.~'~ tot kunst. Een derde weg
~ is 'W fuck me sjstcm
, I from within', zoals

bunenbeernje Prtnce
doet, of mensen als

,",,' David Bowie. Het verart-
t J deren van imago, waar-

van rttnee onlangs t'cn
nog nooit eerder
vertoond staaltje van
gegeven heeft door een
paar keer van naam te

~ veranderen, h meer dan
~ show. Ved arttesten. ook

U2 bIJv()orN.'t'ld. zien in
dat z(" moelen Inspt'len op de kommerste:
en die commersre vraagt een voortdurende
verandering. Antesten die- zkhzeJf okt
blIjyen berunvtnden bil], en stllstailn.
Iemand al1 Prince zlctln kommersle en
artistieke ambitie geen leJjenstdling. hij
vennengt ze. "Als rap In dl' mode is, past
ook Prinee dal vonnprocédt! we- (Diamonds
& Pt"8rls). Idt'm voor house (de Batman"
soundtrack). Al vertooot een
Prlncenummcr vertrouwde rammctrekj~,
het wordt tegdiJk gekruld met een progn:s"
sie~r sausje: instrumentale passages,
doorgedreven studiotechnid:c.n, rollages,
geluÎdseks~rimenten en lal van muZ.ikaJe
kontraSlen" (p. 71).

Hiphop is weer een voorbaJd van het
ontStaan van ecn nieuw genre. Binnen dat
genre zeU ontstaan dan weer kldne golven.
Ot.' ritmische overgangen tUSSen twee
reggaeplalen, brcaks, sloqjen zo aan dal uit

ophouden en "dol"due-bet-zellhouding van
de punk' trouw blijven tp. 36). In '!9 werd
de Mancht"llerscene, met greepen als The
Happy MOnda}'5 en The- Stone aoses. gehy-
pet en uitgemolken. Ze zijn hel nooit te
boven gekomen. Twee jaar later stortte dt'
lndustrk zich op hel Scilltlegeluid V.ln Nir-
vana en konsooncn, Onbekende groepen
werden malnstream, en dat gaf problemen
want voor ecn 'autentieke' gha~rgroep zijn
'grootschallge uitverkoop en sterrenstiltus
ongewenst". De band IUs~n gitaarroek en
platenindustrie was Ie sterk geworden. Een
reaktie viel te verwachlen: de lofi. Ze willen
geen uren In de slUdlo doorbrengen, diSlan·
sieren zich van grunge, en zoeken hun
toevlucht In de viersporenopnaille omdal
opnamestudio's Ie duur zijn en de kreativi-
teit in de weg slaan. MLofllers wl'rken Ix'"
wust in de marge en schuwen kommersleel
sukses" (p. 40). Hel is dus geen nieuw gl'n-

de breakbeat onlstond, de basis voor
hiphop. WederlllXl een radlkale breuk mei
het verleden. De dj's gingen op straal
spelen. in zwarte New York~ wijken ah Ik
Rrnn:a;. 0('7(' 'hJock panles' sloegen aan. en
bet begin van een nieuwe tegenkultuurw,,~getegd. Hiphop werd l'en levtJlStljl mei
als uherlÏjkt' kenmerken h('t spuiten van
gralliti, de skateboards. het dansen op
breakbeats waar dan vlug over heen
gesproken. of 'gt-rapt" wordt Toen de
hiphoppen de studio Introkken werd hun
gehrld gCfXllljsler en kunnen we spreken
van een ktetne golfbewt'"iing. De intrede
van de samples. geintroduceerd door The
Beastie Boyo;,verooraaakre büvoorbeefd
weer- een nieuwe J..leine goll binnen hct
genre van de hiphop, dat ovengeus ook
langzaam mornsrream werd. Andere genres
namen hiphop-dementen over en binnen
de hiphop 7t'1I heeft het epigonisme ook
tOt'ge~Ggen

TecJmo

Th'('(" heel recente vormen van slljl-
vemh-uwlng zijn jungle en triphop. rt"lrek·
ue\le!i,j! entstaan door hel ven;ndkn en
vertragen van breakbeats. Jungle ts t11\hch
Brits, met Goklh- als uithangbord. "Jungle I~
dus entsteen brunen een spertllek sectaal
milieu. De muziek gaf de kulturele St'lting
van dl' '.1l1o<'hlone' jeugd een gezicht. Dal
milieu vcrrut een hedu struktureel net-
werk. waarin clubs, kleine platenlabels.
vrije redto's. magazines en winkels een
hoordrol 'pelen" tp. 177). En ook hier weer
dezelfde evoruue: jungle kwam In de be-
langstelling te Staan, wat leidde tOl everpre-
dukue. vernteuwtngen drongen zich op,
wat leidde tot subgenres als techno- of dub-
jungle.

Ook mphop Is schatplichtig aan hlp-
hop: de breakbeats worden vertraagd tot
een "lome. trage en retexerende- (p. 185)
beat. Die 'downbear Is het bindelement dat
mensen ult verschillende landen als de
Verenigde Staten (DJ sbeccwï. Japan (DJ
Krush) of Frankrijk (La Funk Mob). De rap
van de hiphop Is weggevanen omdat hel
een liplsch ejemem Is van dl' 'zwarte' roots
van de hIphoppers, die ze niet gemeen
hebben met de Brillen. Daarom vcrleggco
7e hel aksent naar de muzlek, dl' beats en
voeren Zl' daarmee een stijlvernieuwing
door.

Ook deze- genr~ zullen hel proces ven
groet, bloe-I en vervat ondergaan. De her-
haling zal toeslaan, cr ui eeTSt gevaeleerd
worden binnen de genres zelf, en unende-
lijk zunen weer nieuwe genres ontstaan.
Mu~ie-k moet immers verrassend blijven,
onven'YJchtt' wejjen inslilan. H('I enige ont-
stellende aan deze evolutie is dat ze steeds
sneller gaill: een stijlvemieuwing wordl
steeds sneller opgevolgd worden door et'n
nieuwe evolutie. Avontuurlijk en onover-
zichtelijk is het attes7Jns wel.

Benny Debruyne

Gt" Ktunrn, 'Surfing on pop \.(.'a~\".I'. Mw!m,
hof!lKritak, /996. Gm Krunm komt up dinsdtl!1
sprd:.tn ovtr ,"ul;rk9mrn, en 11Iblcuftlfrtn ;11
htt r<lamva" Nrolitikll (zit kadrr p. 8).


