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Zachte weggebruikers bezetten kruispunt tijdens spitsuur
IY~.. w

Aklievoerders har"dlfandig verwijdefd
~ t mobiUteitspolemiek is nog
~ steeds lievig en ongekontro-

leerd als een vervaarlijk door
de Leuvense straten zwenkende lijn-
bus. Sociale Raad (Som) van de uu-
velzse Overkoepelende Studentenorga-
nisatie (1oko) heeft "et afschieten van
haar 'Redaim the Strett'-happening
door het stadsbestuur nog niet ver-
teerd. Ondertussen 'lijn graafmachi-
nes op de Naamsevest volop bezig met
het verbreden van de Ri"9 ten koste
van de middeleeuwse vest en een aan-
tal stokoude bomen (ûe kader pag;"a
3). HÉt moment, vond een veertigtal
aktievoerders. om vorige week woens-
dag over te gaan lol de bezetting van
hel kruispunt van de Tiensestraat en
de Vesaliusstraat.

de zachte weggebruikers werd gehekeld.
Jammer genoeg ging dele boodschap

Ietwat verloren door een tekort aan pam-
Oenen voor de talrijke
omstaanders en de
aanwezigheid van slechts
één spandoek. voorzien
van hel kernachtige 'Stik
in je blik~. Er werd
geprobeerd de groeiende
hoeveelheid wachtende
automobilisten via
pemûenen en later ook
mondeling Ie cvenutgen
van hel doel en de zin
van de aktie. ma ar dit
eindigde veelal [n onbe-
grip en iocrcrkcnsenen.
Enkele autobestuurders
waagden zelfs enkele
riskante maneuvers. wat
hel aantal
belangstellende passanten
alleen maar deed toene-

Omstreäs halfvijf trok een vrolijke doch
misnoegde slien mensen onder leiding van
een bakfiets naar hel bovengenoemde
kruÎspum. Onder de OIIen van enkele men.
vert? t iI1ILOIIiii:ittiaeD cu ~f5' -oZoals-itcK,
Jlnten de aktlcvoerdcn - de ene al wat

(/oto Joosl Helse",

kwanierde
arm der wel U'

voet - aange-
zien hun
komblook
vastzat In de
door de aktie
ontstane me -
ter plaatse.
Twee agenten
brachten een
zeer korte
boodschap aan
do
akuevoerders
over: ~Alsjullie
het kruispunt
niet onmjddel-
lijk ontruimen,
laten wc
versterking kc-
men." Enkele
kombl's later
bleken nog
slechts een
tiental bezet-
ten bereid om
aan de lysleke
untruünlng van
hel kruispunt
te weerstaan.
Het duw- en
trekwerk van
de politie

vlouer dan de andere - op het kruispunt
nnen of liggen. De bedoeling van de aktie
was te ageren legen de alomtegenwoordig-
heid van de auto In de binnenstad, tegen
het nieuwe verkeersirkulatleplan en de
aanleg van meer (ongeveer 1.500) europar-
keerplaatsen in de binnenstad. Ook het re-
pressjeve pollue-optreden - mei leer hoge
boeles tot 5.600 frank - ten aanzien van

werkte
kontraproduktief nieuwsgierige toeschou-
wen schaarden lidi achter de aktievoerders
en JU plaats van minder stond er plots meer
volk op hel kruispunt. Vooral het snelle
bovenhalen van de matrak door een norse
agent, die niet bereid was om met de poli-
tiewoordvoerder van de betogen te onder.
handelen. zorgde voor verontwaardiging
alom. Ook hier kwam de gC:'brekldge Infor-

matleverstrekking over de aktie tot uiting.
gezien voorbijgangers geregeld de pen
moesten aanspreken over het hoe en

waarom van de aktie.
De politie pakte acht aktievoerders op,

maar Uel er vervolgens twee uit een kombi
ontsnappen, WiU voor hilariteit bij de om-
staanders zorgde. Zoals de kavalerie in een
slechte western. arriveerde de rijkswacht
wanneer de strijd gestreden was. Op dal
ogenblik stonden er slechts nog mensen
vancp de Sloep toe Ie kljkeu naar al hel
machtsvertoon en kon hel spitsuurverkeer
weer mln ol meer zijn normale gang gaan.
Een ticmal minuten later leek hel Insidenl
gesloten en dropen de nieuwsgierigen en 0-

verblijvende akuevoerëers ar. De arresismen
werden afgevoerd naar hel Philipsgebouw
om kon nadien te worden vrijgelaten.

Slippertje

Deze aktie speelde in op een zeer ak-
tueel onderwerp maar sdtPoItoch haar
doel een beetje voot1illi
ter van de bezellin~
In de hand. Alhoewel-men
voor de rechten van de fietser en de andere
zachte weggebruikers. werd ook her open-
baar vervoer - ongewild maar onvermijde-
lijk - het slachtoffer van de veroorzaakte
files. De aktievoerders zagen echrer geen
manier om de bussen door Ie laten zonder
auto's te laten meeglippen. Een betere in-
fcrmarteverspreldlng zou de aktie veel goed
hebben gedaan om nieuwsgierigen en auto-
mobilisten degelijk in te lichten over de
achtergrond van het gebeuren.

Ongeveer een uur na het vrijmaken
van bet kruispunt voerde de politie voor
bel stadbuis hun zo gewraakte fietskontro-
les uit. Acht agenten stonden voor het stad-
huis en hielden systematisch. alle vcorbjjko-
mende fietsen tegen. Bedoeling was na te
gaan of ûersers met hun rechtmatig rijwiel
rondreden. Hoe een fietser kan bewijzen
dat een fiets ecm van hem is en niet ~IO-

i
len, werd echle;.niet duidelijk. De rnaeter
waarop de agenten kontroleerden was d.:m
ook noga! gelflProvlscerd: ze komroleerden
bijvoorbeeld 01 een fletser hel sleuteltje bij
efch had.om het bij de fiets horende fiets-
5101 open Ie doen. lemamJ. die beweerde~
een fiets geleend te hebbên van een vriend
moest adres en telefoonnummer van de
persoen in kwestie opgeven. Op de vraag ol

•

de aktie verband hield met de bezetting van
het kruispunt antwoordde de woordvoerder
vaag ontkennend. Hij beweerde dat het om
een zogenaamde 'blltzaktfe' ging die niet
vooral gepland was. De wijkagenten waren
zelf niet op de hoogte van de bezetting van
het kruispunt en hadden pas nel voorde
akue hun orden van één van hun Oversten
gekregen. Pesterij of toeval. wie zal het zeg-
gen?

Evert xets
8enny Debruyne

•



• lezersbrieven
Alle lezersreaknes kunnen bt-wrgd worden op he'! l't'daktkKkretariaat In Ik

"s Meiersstraat 5, 3000 Leuven en moeten vöór vrijdagnamiddag 16.00 u binnen zijn.
liefst op di~kellc of via e-mail \·ch~hagar.art$.kulC'uvt'n ...c.be.
De brteven reeeten berrekklng hebben op in Veto be~ndelde cndeewcrpen of op

Leuvense [srudeuten-jaktuatneu. Anonieme brteven komen nooilln aanmcrkmg de
schrijvt'r moe! steeds naam, studjejaar en adres bekendmaken. sledits uhzonckrlijk.
en na ultdrukkeujk en gemotiveerd verzoek, kunnen Zft' weggelaren worden In veto.
arteven die langer zijn dan 1400 tekens (spaties Inbegrepen. wal overeen komt met

:i: 1,5 getikte bladzijde mei dubbele interlinie) worden In prlndpe ingekort. De redak-
ue behoudt zich het recht voor brieven met Ie plaatsen.

Vrouwenwerk ruseue van een aantal bekende en minder
bekende klassiekers, wals bijvoo~dd de
24-urenlool"', de studeruemnaratcn en hel
Usst. Onze raad is dus zeker geen onbeken-
de bij de Leuvense studenuej. BUjkba<lr zijn
wij minder bekend bij onze kollega-raden,
waarmee wij neemans regelrnatig vergade-
ren en samenkomen.

Indien Sodale Raad zlch had herinnerd
dat er ook nog zoiets als een Sportraad be-
staat en indien de werkgroep dus alle on-
derzoeksresultaten had verzameld In het
onderzoek over parricipatle van vrouwen in

Na lering van de arekets 'Van theekransjes
en mannendubjes' en 'Mannen en vrou-
wen over prestige' In Veto 26 van 14 april
laatstleden had ik onze raad, Sponreed KU
Leuven, graag even voorgesteld. Deze raad
is namelijk één van de 5 (vijfl) raden van
Loko. De doelstelling van Sportraad, is de
Leuvense studenten aan het sporten IC zet-
ten en hen hiervoor ook faciliteiten te bie-
den, Wij doen dit onder meer door de orga-

• berichten
GezochE vrijwilligers wtllen leren kennen: vrijwilliger zijn tijdens

de oriëntatiedagen is de manier bij uitstek.
Geïnteresseerden nemen best nu reeds kon-
takt op met Ann pepoortere. tel. 32.48.73,
BUJde ïnkomsenraar 21, lokaal 04,18.

Tijdens de eerste week van het akade-
miejaar wordr ook gepoogd een aantal eku-
vneueo aan te bieden aan de buhenlandse
studenten. Kringen die tijdens die week iets
organiseren - akttvttelten die relevant rijn
voor buitenlandse studenten - worden
venocht dat te laten weten. portulace tracht
dan een akuvüeltenkelender samen te stel-
len om zo alles op elkaar af te stemmen,
kwestie van overlappende ekuvnenen te __
vermijden. Bovendten kunnen :dj dan ook
reklame maken voor de krtngakttvuetten.

De 'Ortentauon Da}'$ for Forelgn studems'
vinden volgend akademiejaar van 24 tot en
met 27 september '97 plaats. Zoals onder-
lussen wellicht geweten. worden er elk jaar
in september orlêntatiedagen voor buiten-
landse studenten van de KU Leuven geor-
ganiseerd. Pengaea. de Sociale Dienst voor
Buitenlandse" Studenten, Ann Depoortere
van Junior Program en Pertulace werken
hief samen aan, TIjdens deze periode rrach-
ten ze de nieuwe buitenlandse studenten
wegwijs te maken in Leuven, zuwel np aka-
demisch als 0\) sudaal vla\:;. Mensen die hel
begin van het akademiejaar zinvol willen
inzeilen en nieuwe buitenlandse studenten

Hoe rithetmet de planning vanjevakantie?
Wij gevenjealvast.enkele ideeën...

* 8 dagen caique cruise in Griekenland
* 13 dagen fietstocht door de Lcirevallei

* 22 dagen avontuurlijke reis door Cappadocië en
de zuidwestkust van Turkije

* 15 d. trektocht van Berberdorp tot Toebkalbcrg (Marokko)
Wil je enkel de vlucht? Kom snel onze speciale tarieven vragen!

raden, dan waren er zeker andere konklu-
stes uit het onderrock gelrokken en zouden
de statistieken er anders uitgezien hebben.
Vooreerst kan ik u melden dat Spon raad al
vier jaar na elkaar een vrouwelijke voorzit-
ter heeft. Er is ook al twee jaar een vrou-
welijke ondervoorenter. Bij de vrijgestelden
Is her zoals bij de andere raden: vrouwen
én mannen zijn er venegenwoordigd. Door
Sportraad niet in de statistieken op te ne-
men houden jullie gewoon informatie ach-
ter en scheppen jume dus een verkeerd
beeld van de werkelijkheld. Bovendien kan
ik maar niet begrijpen hoe het mogelijk is
dat de schrfjvers van het anikel- die bei-
den al geruime tijd In Loko zitten - er
maar niët In slagen zich te herinneren dat
Loko besraar uit 5 (vijf) raden in plaats van
4 (vier). En dat Veto deze Informatie klak-
keloos ovcrncerru, kan er bij mij evenmin
lil. Hel Is een schande dat jullie de informa-
tie In het artikelzonder enige kritische zin
aan hel Leuvens publiek re lezen geven ter-
wijl ook de vercredaxne zou moeten weten
uil welke geledingen de organisatie bestaat
waarvan zij de spreekbuis heet te zijn. ik
hoop van harte dat de werkgroep Vrouw-
man-unlverstteh-samcnlcvlng (Vmus) van
Sociale Raad haar huiswerk opnieuw maakt
en de Leuvense student in één van de vol-

geode weken een relevanter onderzoeksre-
sultaar zal voorschotelen. In sommige raden
durven de vrouwen namelijk wel veraut-
woordelijkheid opnemen.

Informatie tueromtrem sturen naar Portu-
Iaca. veseüusnraat 34 of lel. 32.33.95. Pan-
gaea wil de kringen ook de mogelijkheid
bieden om tijdens die week evemueet de
kri~aktivitciten voor buitenlandse studen-
ten in Pangaea zelf te organiseren. maar
dele ekuvuenen moeten dan wel open zijn
voor alle bunentaudse studenten en niet
enkel voor de eigen fakulteit.

Naast de lezingen en sodate aknvttei-
ten wordt er de eerste dag, tijdens de in-
schrijvingen, ook een lnlormaucmarktje
georganiseerd. OJ>deze Informatiemarkt
stellen allerlet organisaties en diensten die
relevant zijn voor buitenlandse studenten
in Leuven, zich voor. Kringen die aeïmeres-
seerd rijn om zich tijdens de Infcrmaue-
markt voor te stellen nemen best korttakt
op met Inge vissers van de Sociale Dienst
voor Buitenlandse Studenten, tel. 32.44.36.

Sociale Raad vedaest
Met het oog op volgend akademiejaar ver-
kiest Socialc Raad op Vrijdag 25 april vijf
studeruenvertegcnwoordtgers voor dl' Raad
voor Studentenvoorzieningen (RvS), 2 ver-
tegenwoordigers voor de Vereniging van
Vlaamse Studenten (VVS) en een vertegen-
woordiger voor het overleg tussen de stad
en de studenten (Stadsoverleg).

Op woensdag 7 mei worden drie Stu-
dentenvertegenwoordigers voor de RvB van
Atma. vijf vencgcnwuordlgers voor de RI/B
van AC<'O,een vertegenwoordiger voor de
RvB van Velo en een voor de RvB van Alfa-
set. De verkiezingen hebben plaats op de
Algemene Vergadering van Sociale Raad,
die telkens om 19 u in de 's Meiersstraat 5
begint. Tel. 21.95.41. Bij Sociale Raad kan
je op hel bovenstaand adres ook russen 14
en 18 ti steeds terecht voor meer Iniichtln-
gen.

nude De Wachter,
voorzitter Sponraad 1996· '97,

Nvdr: In het ar/iktl wmJ tksplidtt l'trmtfd dat
htt ondtrzaá sftchts vitr radm bttnft. -Zt (dt
rnuftattn) kunnen htst gtlleN wordtn afs ren
huidigt stand ~'anlaktIl. m mkel bij dl organi.
salies dil! hun mtdnwrking aan htlondlrlotk
Vf!rl«I!dtn.· Op I'.>januari 1<J97vtn/uurde de
wrrkgrMp namtlijk un brit! naar àl/t rlldtn-
dus ook naar Sportraad - met hlt vrrz«k om
mu tt ","ktn aan dit ondtrWlk. Van vier rilden
krU!J dt lWrkgr«p dus een antwoord. Kulluur·
raad \lUon/S&hulJigdezich \I/tgtns drukke btV!I·
heden. Van ~pcrtraad kwam gun antwoord.
Loko hts/aat'"itt uit j maar ë (zn) radtn:
Sportraad, Kulluurraad, Kringraad. Sociale
Raad, Poltµlaw en Vt/c.

Veto

OA)wiiiig Op vakanile
vlbcg vzw organiseert zinvolle vrijetijdsak-
rlvhcitcn voor licht en matig velwassen
mentaal gehandjrapn-n. Dele <lrg,miSJIÎt'
zor-kt vrijwilligers urn vonnlugvvakamles
jin juli en augustus} met Itrtn mem aal ge-
handicapten te begeleiden. Alk onkosten
worden vcrgoed Mn·r 1I1fobIl An Bongeerts.
Maria 'rbcresusnaat 114, n-l. 23.51.21.

Gezocht: kersverse presessen
0111 hl't roekom ..tigl· reilen en zeilen I/all dc
\IUdelllenbeweging in hel algemeen en de
kringen In het biezonder duet veto een np-
TOl'IJaan alle pas \·er!..öz\'n prl')e~~en en
vlo--prcsessen mn \lp \\""en~dag 23 april om
17.00 IJ In de '5 Meit'r'~tra,lt 5,','11; 111('t
elkaar en met hun bl"d van gedachten I"
kunu-u wisselen nver hun wcrkmg, de ve-r-
kie/ingen enzovoort. Kollie en Ih~'e wtll Iw
served.
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NSV-Gent bezoekt Leuven met traangas

Huilen mei de pel op
(i)f91!lopen donderdagavond werd

een vervolg gebreid aan III~I
aloude gebakkelei tussen 'links'

en 'rechts' ÎtI Leuven, Een veertien-
koppig/! delegatie van hel Nationalis-
tisch Studentenverbond (NSV) uil
Geilt trok met veel mInoer door de
Leuvense straten, op zoek tiaar 'rooie
rakkers'. Eerst werd het JellgdJmÎs
Clockwork in de Boek/lande/straal
aangedaan, meI ééngewonde, wat
geroep en getier en een aantal aan-
Iwudingl!tI tot gevolg. Later I,,'erd n09
een bezoek gebracht aan de fakbar
van rotiuka, voor de derde maal al
dit jaar: Meer dan wat provokatie en
verhiue diskussies viel er daar "iet te
noteren.

achterban waren het duidelijk ook nier
eens mei de 'bestorming' van Clockwork en
riepen 011\01 kalmte. neerep hield de groep
zich voor het Jeugdhuis onledig met hel
skanderen van de bekende leuzen en het
zingen van vtaamse neeeren Er werd war
over en weer geroepen, en een van de
NSV'ers gooide met een leeg bierglas naar
de bezoekers van het jeugdhuls. Kortom, de
sfeer zat crin,

Toeschouwer

Toen enkefe kl:inÎen van de Clockwork
zich naar builen begaven, was hel hek van
de dam, Er volgde een kon handgemeen,
en toen een Jongen door een NSV-meisje
vanop korte afstand met traangas in het
gezicht gespoten werd, was er sprake van
een dreigende en eggressteve sfeer, Noch-
tam was de politie vlakbij - het buro op
de crore Markt was de dag tevoren weer in
gebruik genomen - en werden de gebeur-
tenissen aandachtig gevolgd door een uit
het raam kijkende pofttieman. De agent. die
permanemie had en dus zelf niet kon
ingrijpen, beloerde een patrouille te bellen
om een einde te maken aan de schermut-
sellngen.

Pas twintig minuten later arriveerde de
kcrnbt, en werden er twee xsv'ers aange-
houden. De andere amokmakers hadden
zich ondertussen uil de voeten gemaakt

Jeugdhuis clcckwork werd donderdagnacht
- eigenlijk vrijdagmorgen, rond twirulg
voor twee - verrast met het bezoek van
veertjeu Gentse Nsv'ers. Een aantal van de
bezoekers droeg pel en lint. en een drietal
probeerde zich een toegang te torseren.
Hier werden Zij door de solide hand van
Mamix aaes. beheerder van hel jeugdhuis.
tegengehouden, In de statuten van Cloek-
work Is Immers bepaald dat extreem-reene
niet welkom is, en worden mensen met pel
en 11111gevraagd die niet te dragen In het
jeugdhuls. Enkele leden van de eigen NSV-

Heel even leek hel erop dilt het laatste woord ge/l;'gd W,I~over dl:
invoering van C!!II numerus clau~u~ voor de richtingen (tanJ~fle
Ilt't....kunde en kineviterapte. Ook de vraag welke instellingen een
kine,opll'ldin& I1IQCluorgentseren. kd, bedeclu. In berde gevallen
had uuneter van Onderwijs t.uc Val! den Bossche (SP) op knrrlalt'
WIjlt de klluup d,)o..rgl;'hakt, De studenten bezetren eerder .. l hr-t
regertnw-kummi~riaat en fuetden een bek'1l voer het st.1Jhlli~; 2e
Juncn verdere ekucs zeker niet Uil, Zt' kregen vorige week överi
gt:'l\~steun vanuit onverwachte hocl ..: in Do: $Iand<lard van don.
derdllg l7 aprfl lezen we dat de SP. do!' partij van (mderwiJ~l)linh't'r
Van den ucs-cbe. diens be~li(sin[l. om een numerus ciausus In te
voeren 'voorb.u1g' noemt, De liP hoopt Û<ltJe totgtlnw.prud ,_ Jj('
al [Cnedgekcurd is - I'ûldlll.'nde is, De CVP gaat nog "erder ~n
kllml de- stuJenten tegem()('t 111 hun kritlt'k op de toclalingsprod.
dk normaal in juli dl wonit ,dgl.'nnmen, Wuord"'oerder Erik
.\IIalhIJ~ n'rklaarde d.:lt de pr,-cl te 'twijfelachtig' is om er al met-
et'n -de valbijl van ccn num~ru~ cLlUw~ aan te hangen" Mathlj1
\\-iJ dolt de pnl("f lwee Jdar gl'cvalllcC'rd word! en dat pa~dan he~h~1
\\oordt ,I\oer I"Cn numerus C1lU~U~.

Belangrijk is ook de di~km~lc over de wmöterebarnens, Bin,
ut"n de KU J.eu\"t'n gaan ~temll1en op om d<zc ook in LeUVI"IIin I~'
"',l1!re:n,De: Leuvense Overkoepelende Kringorj:3nfsatie venel Llch

kon was het adnRC'num wandelen {lP de rmddenberm van de Rl1lg ter hoogte
VJn de NaamK" POllrt I><' ~re~k berm met de grote kaSldnjebolllen aan wl-et'o.tljdeu vormt

mpo~ame dred en een lanltgt"lektt, "ast van rU~llu1ook'1\I\NNo" drukke verkeervnomen
JO Htl vleernse VcWI:">Igmg ecjuer .. nlang~ - Ifl '>.111lt'[lw('tl...lngInt'l de stad leu, ...n '
"", .• 101het gc-d~lteOjJ.. algrav.·rt van JjT o\'t'Tbhjbd ven de H'I'nknJ ..-ecuw-,c wallen
1111:1de ~dneling Iwl euroverkeer "",n de NêI.lmsepoort 1< \ I;'Tgt:m.lkkdiJI.etl, TOl IilfUot
ongenoegen \'.0 de buunbewcne

nu ll)of' werden er al V\jfll ....n p.lardenkils!ilnjes geru .. id en werd dl' term 150 meter
.Ilgell.l11\'en. O~l dit" manie! I"U er In de IUt'k,'mst eén rij<truolr. meer lijn. dus twee om
recfndoor Ie rijden en lelken~ één om linl.~ nf rechte In IC staan. Omt.-r leiding van Johan
vendcnbos-cbe lijn een aamalbuunbcwoncrs tegen de wcrkxaatuhcd ...n 111het verzet
geiiloln, Zij beweren dat dl"lt· ol,m~lag (lIl het sredellike j.(TOt"nee hel htstortsch erfgoed
n,1uweliJks reis zal oplevr:rell vour een vtoner ~'II velhger verktt'r.
Ondanks I.'nl~t' "pp,,~itll' in ,k gerneemcraed wuift v\lrgt"uwo:~tel Tobbark alk bezwaren
",eg, V.,lgen~ he-m IS de .l3n$ll-richlt· ,(hdde mtntmaal en zullen dl' werken de Naamse
Poert UitdnddlJk vd~h ên i!:ruencf IlWkcn war de t>uunbt\lipnl'l'\ vooral hoog ZIt Is

rij niet vooral gekulUuhN'rd wl'n1C'Qover wat er te ~llOI'ut~'n ~t.md. ZIJ menen dal 7ij
heel wal kcnstrukueve etememcu naM vuren hadden kunnen bn-ngen. lu pleiten de
Ibuurtbewoner; v"ur het Imulk",·11 van -shrnme" verkcershchren, di~--rîëh ailnpa5~11 aan

",,~rkeersinten.~iteil utr de vC'rs,hllknd< nchungcn. .l~ nplO'ilimg YOI,rher lilt:probkelU,
Uergdijke verkeershcluen bewezen hun dudtrdknd.hdd reed, In Knrtrtjk. een pilootstad
inl..ak..-verkeerwetllghejd
De rij\tTOok naar le(bt~ dte Ulllllllndt In de CtHl$tantill Melllllel'!>!r,l;It - een uitgesproken
woonbuurt - ual nauwelijks worden lIet>ruikt VOO!mensen dil" da,lr éctu hoeven Ie lijn.
aklm de buurt. Wie op de RUIl( zit en In In-t stadcentrum ",Ililn. h,'eh tmmere meer dan
(tUI~.k.ln5ttl om voor de N.1oImst"POOl! in te staan. (',eYre(·~d wordt ciat dele nJstrook
din ook VOOtal zal wu.tkn gebrulkt duur .vontuurlip.:e olutomol>llis[en dte ntes \...tüen
tlntlo~. Bovtttdien 1.IU naar \'('r1ukll het voerpad versmald w orden en de situatie er
v'H'r" üecers allnbdld.lve beter up wurMn lol] die in de ~I.),treiJJerrn en leseen vetgen
op Ik Ir.ampu!oIn Hevc-ck-e zijn FWuBChuwd,

naar katee Ad Fundum op de Oude Markl,
Daar werd een aantal van de onruststokers
met behulp van een getuige van de Cloek-

daartegen met W()o.lTJen daad. Ondanks dl: n"-Ït"Ten,tc dr('i1l:1l)~
\".111 bluk en ek-amens. houden sommige studenten rrch Ju~ nog
met andere dUl~l"n loC/i}! dan ooüucv kopieren en rMper' over-
scjmjven. Up 24 maan. In de week voor UI"peesveksnue. werd
t't"ll aklle gehouden vu....r Ik deur \'.111 de universitettvhallen in de
Naa~tr.at. Dolar werd de Leuvense snuarfe H·!X('Id-.l"Jl met dil'
in Gent, waar al wet <,.{'m('!otert'k\êlffietUgehouden worden, Dal
houdt in dat er twee keer per ja,J( - met kerstmi~ en lil juni-
geékcaminecrd wordt. In I,e'U\'cll'>C akademlwhe- middens keft de
idee om d,JI W<"It'emover Ie nemen en de studenten dus met een
extra eksamenperiode op te zadelen

De akticv(lercnde ~tud~'JlIen van Kringra ...d _ ht·t dt'l·1 vJn de
~tud{'ntenbt"l...egin!otdat 7kh mei onderwijv.alen bezi!(hoUih-
wlldt'n op de nadelen van een dergelijke regrlinll wiju-n. D,1arom
haddC'1I ze de klok eVI:n lenli!8edrtlaid nllar J...en.tf!lli..tOnde \tr.,lat
\'erdedJ in ttn c.-1II'>C en ecn l.t'u\'enst' kam, De Leu\'c-n~e ~IU-
denten zaten lIezellig op e...lllt'rra~je p.i.nn~nkOc!hn te cten en
l;"ffk te drinkell, tcrwijl de dmle slUmpt"ts dOU de Gt!nt-.e k.1I11
,wer hun kurslli~~"n gebogen ',.lIen, Iieel wal stuJentt'1l en andc-re
ge'mlere$5eel'dt'J1 kwamcn __ .llln de Leuvense k.1nl ultc-rolard
gellh~len "all het muoll." WeCf Fen ~esldagde ludieke" .,J.,.tk,

(bd/mg)
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work gejdemlficeerd. en een ervan mC'C'8"
nomen voor ondervraging,

Eerder had een 'toevallige' voorbijgan-
ger spontaan een verklaring afgelegd bij de
politie, De jongeman sprak vercut waardlgd
over het gebruik van een baseballbat door "
de uitbaters van de Clockwork. Toen de po- /!'

nue samen met de getuige de Ad Fundum
bezocht om gevluchte NSV'ers Ie identifice-
ren, bleek de man daar gezellig aan tafel te
zitten mei het NSv-gezelschap, Over de
jutstbeid van zijn afgelegde verklaring wou
de politie niets kwiJt, -wanr dele inlichtin-
gen bchoren tot het beroepsgeheim en ma-
ken deel uit van hel gerechtelijk
onderzoek. •

Gekend

Het msrdem met Jeugdhuis Clockwork
is tekenend voor de werkwijze van het
NSV, In dit geval was er buiten de aanval
met het traangas - een gevaarlijk en ver-
boden wapen - niet echt sprake-van 'vwa-
re' eggrcssie. maar dat Is al anders geweest.
Uit een wa~1ijst ractsrlschc en resetsuscue
akttes. betogingen en aanslagen een kun
distillaat dat het Gentse NSV toelicht. Aan
de RUG worden op 20 oktober 1991 een
drietal rechtenstudenten lastig gevallen en
bestolen door het NSV, Studenten van de
antiradstische werkgroep objecuer 479.917
van de fakulteit secbren venamelden die
avond handtekeningen voor gelijkt' rech-
ten, Zij werden bedreigd en een aan lal van
hun petilies werd vemlengd, Aan dezelfdc
universneu werd door een veerugtal NSV-
leden in 1992 ook een aanslag gepleegd op
een aantal eerstejaars rechtenstudenten, na
de les van professor Rudi Doom, Twee stu-
denten werden hierbij ernstig gewond,

Maar zoab g~'7egd is het aktieterrein
van hel NSV-Gent niet beperkt rot OOSt·
Vlaanderen, Om de paar maanden zakken
de commfürones af naar Leuven om rel te
schoppen, waarbij meesrat een bezoek ge-
bracht wordt aan het Politika-kafee, de lak-
bar van Letteren en hel 'linkse' jeugdhuis
Cluckwork. Ook voor de Leuvense afdeling
van her NSV is die laatste plaJIS een geliefd
doelwit. Een aantal maanden geleden werd
er nog e('11 ruit ingegooid door Leuvense
NSV'ers, Er werd tocn klacht ingediend
u'gen onhekellden, De jongen die donder-
dag aangevallen Is met de ~puitbus traangas
heeft hetzelfde gcdaan,

Ann Bries
Marlijn GraumaliS
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Biosverkiezingen

Voor een paar sellen meer
eo PaMII is er in Leuven geen

sprake van vijgl!fl, maar van
krin9verkieZÎngen. St'ldenten

in 'gt!sp01lSorde'T-shirts bevolken
kafees en stralen, en liet stoacentrum
lijkt éb. groot reklamebord voor één
of andere frisdrank. LAmgt dagen
voor kandidaat-presessen. hun entou-
rage en de modale student, met een
overvloed aan pensenkermissen, gratis
vaten, gadgets, races op onooglijk
kteine molorUJ etl andere ludieke en
kompleet hersenloze aktiviteiten, Wie
het slim speelt eet en drinkt de Irele
week voor noppes. De opvallendste
aktiviteiten komen - lIaor jaarlijkse
gewoonte - op het aktief van de grote
kringen, maar Veto vergeet ook de
kleinties niet.

Bij Bios - de bescheiden kring van de: bio-
logen - beweegt er wal, en hel zijn geen
gedissckteerde muizen of afgehakte lede-
maten, Biologie zit in de lilt, met een groei
van 220 naar 300 studenten op twee jaar
tijd. 'First Contact' en 'Quadrifolium' (Kla-
venje 4) gaan er een zeer spannende strijd
aan, bijgestaan door lolplocg '2 Gablela'
Deze IIIa1.5teonderscheidde zich vorige
week met een wel zeer gesmaakte open-
luchtkanrus - totaal tegen de reglementen,
maar het Is nu eenmaal het voorrecht van
een lofploeg om die aan hun broek te Ve-
gen, Builen een we) leer frisse want gebro-
ken neus. htelden anderen er een ont-
wrichte schouder en twee landen minder
aan over, Een geslaagd evenement. quor.

Lippenstift

vorige weck woensdag startte de ver-
kie'llngskampagne van beide pleegen met
een druk bevolkte blosluliln de Rumba,
Opvallend nuchtere kandfdaar-tvrcc-jpre-
sessen werden rund middernadu aan het
gewoel onurokken, kwestfe van de zaak
wal toe te nemen. In den beginne was er
immers slechts één serreuze ploeg. maar
onenigheid met de huidige gang van zaken
deed een tweede oruspruhen. aovendren

uuen in elke ploeg leden uit het 'oude'
prestdrum. Wordt hier een onderhuidse
machtstrijd uitgevochten?

Het programma van beide ploegen
komt grotendeels overeen, Een sJarmant en
lichtjes demonisch opgemaakte Ingrld Chal-
met - kandidaat-preses, voorzien van
zwarte lippenstift en dito ogen In l'en krijt-
wlt gelaat - evenals haar kollega Maalke
Billau (kandidaat vlcc-} van 'Plrst Contact'
brengen een gefundeerd en vrl] uitgebreid
programma: "Allereerst willen wij een bre-
der publiek bereiken. Tcn tweede gaan wij
werkgroepen opstarten, waarin ook men-
sen van builen het presidium betrokken
worden. voor alle soorten van akuvlrehcn.
Minder, maar belere en grootsere akuvtrer-
ten, ook. Daartoe gaan we de valven in
orde brengen, zodat de ekuvnenen beter
aangekondigd worden, Ook het opsraneu
van een kursusdtensr zll In ons programma,
met een aanbod van tweedehandskursus-
sen, voor biologen echt een goede zaak."
Konom, deze ploeg pleit voor kwaliteit In
plaats van kwantiteit. Als stamketee werd
gekozen voor de Ravage (TIensestraat), dat
wordt uitgebaat door een oud-bloot.

Fakbar

Bij 'Quadrifolium' VOCTt:nJan Pinccel
(kandidaat preses), Vicky teentjes en Koen
De Gelas het woord, Deze laatsten zijn alle-
bei kandidaat vice-preses, "De manier van
werken moet anders. De vertegenwoordi-
ging liep immen in het honderd, Er is te
weinig naar de studenten buiten het presi-
dium gekeken, We moeten ons dus aanbie-
den als verantwoordelijke, naar de studen-
ten toe," Daarnaast moet, dixit Jan Pinceel.
de kommunikatie verbeterd worden, even-
als de kursusdtensr. die in meer eksempla-
ren moet werken, Dit lijkt verdacht veel op
het programma van de andere ploeg, Zijn
er dan geen verschillen? Keen: ·Wij moe-
ten ons ook op de dighale weg begeven,
met e-mail en een Biossite op het Internet,"
Vicky vuil aan: "Het verschil zit hem in de
vcrtegenwoordtgtng. WIJ leggen meer na-
druk op de verantwoordelijkheid van het
presidium," Op zoek naar een fakbar kwam

(/010krom LUsens)

het konülkt. Naar verluidt strookte diens
dagdagdijksc praklijk van handelen immers
nlet mCI de - na vijf jaar weer opgedutkel-
de - statuten, Donderdag en vrijdag vin-
den de - misschien vrij kmaale - verkil"
zingen bij biologie plaats,

'Impakt' steekt Alma 3 in een nieuw iasie

lnternattnnale pers met het inpakken van
de Pont Neui in Parijs, hel Rijksdaggebouw
in Berlijn enzovoort. De ludiek", aktie

deze ploeg uit bij de Tir N'a Nog op het
Ladeuzcpteln.

Eenstemmigheid, met een strijdvaardi-
ge ondertoon. Natuurlijk bleven de ploegen
superdiplomatisch. Volgens ingewijden ligt
de onenigheid over de huidige werking van
het presidium en de preses aan de basis van

(jo/(! YI'fl1l PUI)

leverde de enige serieuze vrx-oloeg heel
wal aandacht en pubbenen op, me onder
meer een interview in Frituur Victoria op

Ann Bries

Or UIII't.'II &rlu}'molll ,

vorige weck werd in Heverlee, .11\ ccrkle-
zingstunt. Alma 3,] la Chri~w mgcpakt
door de ploeg 'Irnpakt". CIITl~11Ihaalde de

smo!o Brussel.
Mei hel idee van een 'tnnakaktfe' liep

de preses reeds vmig jaar rond, maar toert

moesten cr nog teveel technische en prak-
rlsche (Jb~lakel~ overwonnen worden. Dil
jaar was de mgepakte Alma het originele
uilhangbord \,,10 de ploeg. die sarru-n met
drie lolplocgen opkwam bij de kringver-
kÎ('1.in~en, tiel programma van 'Irnpakt' is
nict bijster ortgtncclrc nocmen. maar dat
wordt volgens sckrcrans Emmanuel Marrd
volkdig verklaard door het feit dal alles bij
VTK np wil'1tjc\ loopt. Dus waarom zou a
dan leIS aan dl' werking veranderd moeten
worden? -we gaan gnHltHl vcrderdoen lip
een gun!c 111<11111'(", aldus dl' sekretaris van
dl' nieuwe ploeg. "dat is trouwens heel
\ll1Il'd wam enkele tueu-en van dl' nieuwe
pllll.'g '1I1t'U.11UIhet huidlgt, presidtum "

Afgdlll't:n dundenlJ.I: werd 'Impakt'
vcrkort-u II1t'11i!lhlig pWt't'l1I Id11di.' slem-
men. ren ~ij!cr dal sterk gl'rcl.lli\eer.1 moel
worden Jilllgclit'll ~lerhh 309 studenten
van de tUlgt'H'CI' I 800 'lt-Il1~I'I'cdllig(kn
IHW "Il'm uubr.nfucn Vurig J,IM ",erden er
Ilng 400 srcnnncn geteld. vanwaar d.l1
klcnu- .ldlll.tl ~lCIl1Tller~:>"DîeJ..:l'nt'n dre
nh-t !laaI! stemmen lijn lVailfschijnlijk lli('t
!ll'lll1l'r\'\~l'l'rd Ol!vinden 11('1zinloos nrn re
~itdl! stcmmcu wanneer ,'f ~It'rht~ één
~erku7l' pl(lq~ upkumt". .1ldus Frnmanucl
Marcel "Een hiJI...,)llH:lllk \'l·rkl.1nnllligl
(M)!..in dt' wat lllilLL(' smjd tussen de
l(lllll'k');t'n warmeer lIJ l'en heel dinarnis-
dll' !..alllll,lgm' voeren. lokt d,ll i1UIO-

mausch meer studenten naar de stembus."
(ab)
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De belijdenis van Sven en Tim van Psychodelica

ee llerkiningen bij de PsydlOlo-
gische Kring - die zowat
1.500 stucenten overklN!pelt-

verlopen meestal zonder \:eel poeha.
Toeters noch bellen worden boven-
gellaald, 'Weit!, Weib rmd Gesaug' is
niet op hen van toepassing en ook her
bier vloeit met mondjesmaat, al wU
dat niet zeggen dat psycllO/oge,,-;'j-spe

zich von hun droogste kam laten
zien. 1Wet' veteranen uit de kring-
werking waqen het er opnieuw op,
durven ziellzel! naïef en idealistisch te
noemen en wilten met de ploeg
'PsyclJOdelica'een frisse wind door de
kring laten waaien. Als bet maar niet
gaat tochten.

sven De Crccmcr en
Tlm smns su-llen zich
voor als respektlevelijk
'K ringkoördinator'
(Kriko) en 'ontspan-
nmgwerantwocrdefjjke' .
De eerste wil nadrukke-
lijk ni~1 als preses
aangesproken of
geIdentinceerd worden,
wegens een euronrsene

_~ pel-en-lint-allergie.
- - Sven: _Een preses doel

mij denken aan
kantussen en zuipen en
hiërarchie en een lint
aandoen en gratis op
een ander gaan drinken
en daar ben ik tegen.
Als er mensen bij ons
met een lint aankernen
en dan vragen om gratis
binnen te mogen zeg ik
kategoriek nee .•
Veto: Is er bij jullie
spruJct VUilUil echte
kompugfleJ
Sven: • Voor psycholo-
gie hebben we een

rt'delijirgrote kampagne. al is dat nog niet
veel._
nm: ..Wt' hebben niet echt kritiek op de
huidige ploeg - we zitten er zelf In -
maar er zijn altijd dingen die beter kunnen.
leder deed zijn ding, maar het verliep niet
zo gestrukrurcerd,»
Sven: «vooral naar bultenuit willen we
dingen veranderen. We kwamen altijd over
als zo'n afgesloten clubje, en dat willen we

Feestelijkheden bij Het Besloten Land

ee Ulll'ense stripwinkel Het
Besloten Land is een jaartje
oud. Niks bij;onders, denken

weldenkende zieten IIU. Inderdaad
geen "iernvs, ware het "ju dat de
sponsbreinen vall die wi,t/ul een
feestprogramma QP poten lubben
gezet, dat 50 jaar Suskl" en wtske
naar de kate90rie '9Mit pogi"9~ maar
helaas' verwijst, Voor de gelege""eid
geeft Htt-BeslofOJ Land zelfs een strip
uit: die met de bescheiden titel 'Pin de
~maine.' werd bedacht,

Hel waaeom van Jiè vrecmdt:- titcl wordt ,2,
~ adUerfbPlllt de doeken gedaan: -wat
n ~doc: telkens met dat,lin de si~de.

I3ll.;eeeuw zijn-ze tor weer. watéen Itlllige
I1lediah}llt' dat.nlillenniumgt:dQe, die .ht'l-
horll)ge~ eredie dubbele penles op euenëen-
S!'gepel,l op de-datumlijn, Nee. seef om dan
aar OL1'l(' wekelijkse portfe fin de ser'1iDt',

fn hel provim.ieplaa,lsjt België vieren we
dkc week ons fin de semaineke." 'Fin de
stmal,ne' is è;c~ kcnscptstdp. waarin vijf
jçnge auteurs el~ (en beet persoenlijk
v~baal venellen cver-ee be-woners van een
"uis. waarvoor katee De commerce model
"edt gestaan. Elk verhaal begint met een
ttkenlng vlin dat.gebouw waardeer iJl
vanaf de eerste rekenlug het \'CfS<'hli in de
!f)'allsche.f.iil V.J.D de- yljf jonge stripte~enaars
~ulddU" \tQrdl~Dafkonsepl is zonder meer
n zegen voor Eet beek, wam behalve hel
It dat ~ jong zijn, hebben de strip.luteurs
iauwelijks Ïl'LSgemel.'n. Hel konscpt brengl
'us,at Q~z.akdiJ~ eenheid ('(I stroomlijn
ib qit n~tl.,ukkeli.j~~~ bod;je,. waacv~1l
~t+ ~e4seh'f werd gc.ima'aln door
e'id:t~Vizes JoI!'a.f~'oor lv~
'f~~')
·t'.4vOQI00amkl vq~nste van dl:

lnls-WJo1'I'Fin-d.-maine:.---wnder-dc-
inhoud nog maar te bekijken -Is dat er

eens een boek wordt uhgcgcven mei jonge
striptekenaars. Alle deelnemers zijn tussen
24 en )0 jaar oud. Ongeveer alle professlo-
-neje tekenaars In dil land i>:ijndertigplussen
en hel is het'! moeilijk voer jof18't'l'en om
een uitge~rij zo ver te krijgen hun weTk.lt
pcbneeren.

Onbezonnen
Bart Schnofs bijl dé SpiLSaf van 'Fin de

scmatne'. Schnok pubnceeroe al in een
hele resem tljdschrttten waaronder Zone
5300 en Bill en verschljnl ~Itjaar wekenjks
reklarncgewijs In Vf'tp..Zljn verhaal 'Tobias.
'rhe end of rhe lYeak'is rnakkt'lijk samen te
vane~ ~~t een sitaa):. -~r is nikS mis met
oBvc:rdraagTaamheidl'(Toch nïer mer die
van mij.)- De gewone scnoors-uonte dus.
maar de teneur van hel verhaal !$ wat
zwaarder en iugtwikJ..dder dan 101n9g IOC.
HoofdpetsQ:On Tublas lSmoofs V;1f?) ergert
zich aan de nnbc7.n'nnen'WlIarhe.den_van d.e
man in de straat, Tegelijk moel hij kOJ}$-
tateren dat bi! OIIuwdUksnQH eefu teen.
maar-zijn leven hn-lt"tdLtOI het observeren
veu enderen.

'Meneer vandworp. Tnàrwachli~l8. van
bel einde' heèt het verhaal van.l(vr. Nix
tekende jarertlaug de gag~tlip '~feeleorieEn'
voor Veto. Tegenwnordig pubtt~ hij
undcr andere voor Oe Standaard en mMiX.
de jon~l!n;ubiJ!a~c..vilA.Dc_Mo~gcn. Meneer
vandworp uit de ..\ilenreè.l»'lidlg·t" ....~·.
grifniist;j eenzapt" kortom eelf pe"i'foî\l'g.
waarin NI;\:g<-1ptofall$eerd i<AIs"llvu~e
met Ie vcd tijd vult "andworp zijn dagen
mef kankeren en prUl5en, NI.x'~vqhaalls
vaalr'bijwodt:-r SflPPlg. maiJr-mlsl toch, «0
echtc.,frnkrllur. Eièn opeen~rnpelil'1g vana"E....... ~ 1"'1I)1W""h"l.
,:Maan~1).._1 ~l t~~~tyl'~ ï<.1'fe(6i,uwen
~ eelll)wl bedl:tJEl. t4r~.i
auwew(W~ mllnditdmom~.Jt~1
dagje in de natuur. intrigeert vooral door de

elegante tekensujt. die wat aan Chris Ware
('Acme Novelty Llbrary'] refereert. en door
de afwezigheid van woorden. Het verhaal-
tje zt>lrIs zo dun'äJs slgarencnpapter. Nunës
is de enige aritl'ul"an de \'ljl d'll' al alb~ms
uit been: Iwet delen 'ij:QQle Oonjt~
Froti!iCbt' verhak:lI'o Zijn 'PlIoIo Panmoia
op het lhee-uurYë'-venelt -,?ver een
verkoper in een stripwinkel die onder
invloed $eraakJ van hallucinogene thee.
Het verhaal verandert daarna In een I",HO-

tlk op ~cw(lddaaige en seksueel eb]lllC'ictc
films. De Inl spenen van de pagina's en
IIKh is Nun6 niet op zijn best. Het bijznü-
dere van zijn grafieK i$ vooral het klcurgc-
brutk en in een zwan.wllstrip kun je daar
Ilk;t zo veel van vcrwachten

Prozac

munrercr rccb stult het rijtje met het
8t:sc.hifte iR,erlé en André, De wondere \v~-
kni)p~,'.Poeb's verhae,J I~ vcrsïoken van
kla-ss(eke \,çrhaallogika. rrasschtcn urndat de
PrU7AcpUeen vrij betansr\jke mUIS jnueerm.
Rl."Oi Is een neteptet. die zich. een wasknij-
per I-aat aansmeren door een leurder en
daarna een gezelUge avond beleeft met zijn
hond André W >tijn ietwat misvormde
-vnend Jnoob Kreuzfeld - voor de gekke
koctel'l ofuih ons. 'tussendoor ve~ijzingcn
naar Y.l.lo, alla', 'De Rode Ridder': 'Cona n'
cl;1.een lJelorruenteer(l:e Gerard geve.

~~aS(di;lelike boek urganikcrl 'Het
BesloJcnt1nd'--van-wo6i?'dag 101 zaterdag

fen ltcu1c rttstwe~k; met'pcrfurman-
ces en muzikJle optredens van sommige
autèurs van het boe.k. 5iancersessic::o met
onder andere undefgrouµdfegende Gilbert
Sh!:hon. trumohlJîste~naar E1er Meulen
\_cn v~e'\I~ an~ell$l' y~ Illt't-r bij70ilder-
"heden: zie agenda.

Gert Meene
'fiftHIt--._i_'-iNfjl~ 1Hj~'·fi'1It,
1'0 frank.
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doorbreken. We doen het zeker niet voor
het sukses of de roem ol zo, wam zo zitten
er ook wel mensen russcn.»

De [ongens willen dus vööralmeer
mensen van buiten de kring aantrekken en
mouveren voor hun aktlvlteiten. Het pro-
bleem van de beperkte deelname van
studenten aan k riugökrlvlteiten lijkt echter
geen uniek 'rsychologl~h' geval te zijn,
maar een fenomeen dat - ebolagewijs -
wijdverspreid is en onuitroeibaar lijkt. Of
toch nkt?
sven: .Afgelopen woensdag waren er op
onze aktiviteit leen gratis vat) - behalve
wij'lé'lr - zo'n vijflien mensen aanwezig .•
Veto: Dull hthbtH jullit lorh serinu motltn
doordrinken (1ffI dat vat lug Ie Jcrijgtn.
sven: «Ja, dat is al de vierde avond op rij
en 't is donderdag weer fuif en 'I zal weer
zeven uur zijn~
Tlm: «onze aknvnctten gaan zich koncen-
treren op de eerste week van volgend aka-
dernfejaar. e!(_vooral op de eersrckanners.
Dit jaar valt deanedewerklng van het eerste
jaar - waar zo'n vtjfhonderd studenten
zitren - wel mee, m~r.ze moelen echt
wel betrokken blijven .• -

Aas

sven: .Hel is niet zo simpel. We hebben
vorige week een soort van perskonrerenue
gehouden waar alle studenten hun gal
mochten komen spuwen, kritiek konden
uiten en er was gewoon niemand, geen kat.
A propos, in onze ploeg is nog één plaats
vrij, die van onderwfjsveranrwoordeüjke.
Dat is nochtans een heel belangrijke lunktle,
die echter wel wat opvolging vereist .•
1im: _Zeker nu er binnen psychologie van
aljes verandert op het vlak van ondenvljs:-'
Veto: Hot !lilall jullir dl' andere studenten aan-
trekken, lo"d~r '10k 'middt/tII bij 9tbrtJc a.(111
vul spal!$orillg?
Sven: ~We gaan een onthaalweekend voor
eerste kan uit de grond stampen, want dal
besraar bij ons nog nier. Daar boon naruur- .1'
lijk een fuif bij, maar ook een totosessie
over wal Loko 15 en hoe het werkt __en
dan hopen dat er iemand uitkurru.»
TIm: .Veel mensen denken dat een kring
draait om een bende die er alleen maar
voor 'I amusement is, maar lil- kring is cr
echt wel voor vee! mCN. kursusdienst ...•
Sven (onderbreekt): ene kursusdienst
wordt beschouwd als de evrdenue zelve.
'hoe, is die kursus er nog niet?' hoor je dan
mei veel veronrwaardlgtng .•
Tim (gaat verder): .OO~als iemand een
probleem heeft op hel vlak van onderwijs
kunnen wij helpen, staan wij sterker dan
een individuele studeru.»
sven: «Mailr ooI.. andere dmgen, als de pull-
ue weer eens fijn tegen je geweesi is of zo. ~
veto: Dal kan hel k/ildumlmn) op Soäa!~
Raad l(Kh ,JP\'dll.'lCII?
Sven en Tim On koor); -Juist daarom!-
Tim: -veet te weinig studenten welen dat
dal b\\TO bestaar ..
Veto: Z/)/1)llI/lr //Irt Uil brtl)t /lar4 mrt dt
/rIJ<'Pdal IfJtrUII Zld, lil dl' kmI!} :U/ M!lU!}l'rtn?
Tim: _Ja,.
sven: «Nee, het is al hel derde jaar dat ik
hierin meedraat dus ik weet dat het er toch
met VJI1 komt. maar Je kan altijd proberen.
Volgend jaar zal ik enesans minder werk
hebben dan dit [anr, mei omspanning. Wij
zijn misschien ldealisu-n maar de kring
groeit lenmimte nog steeds. Tien jaar gele-
den stelde de Psychologische Kring niks
voor. Wij hebben de werking gecentrali-
seerd en nok budgenalr kunnen we nu
meer aan._
vero: Htl opsdmft op )11/111' t-sinn is /logul
dubbt/z1lf1ll9_ ·Psy(ltodrl/(d. WalJr u :fTOplgaan
wij verder'
Sven: -jen eerste is her een allusie op
dwaze tv-reklame, maar ook op geestesver-
ruimende middelen. ons verruimen en
openstellen kW.l aklivitt'Ïten. 'Wij z.ijn er
voor u en znnder u zijn wij niks,' of nog
'wij zijn er voor u. door ti en mei u: ..

Met dele mystieke nOOI hopen de
heren 'Psychodelica' de toekomst in Ie slap-
pen als grote kringvemieuwers. Come and
see next year.

Ann Bries
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Afrikaans filmfestival

En er is niets mis met de belichtingos is in vele omicmen een
vergeten kontinent, vaak enkel
in de aandacht met een zoveel-

ste hongersnood of bllrgeroorlog. Het
beeld dal de westerse media over
Afrika uitdraagt is weinig rooskleurig,
Zo wordt de Afrikaanse kultuur feite-
lijk genegeerd. Dat er een Afrikaa,rsl!
sinema ZOIt bestaan. Hjkt ons eigfmIijk
moeilijk l-'oor te stellen: als je bijvoor-
beeld het programma "agaat in de
bioskoop, dan is liet merendeel vat!
het aanbod Amerikaans. hier en daar
is er een Europese film bij, in liet
beste geval zal je UIl film uit het mt-
den geprogrammurd zien staalI. Voor
de Derde Wereldraad uuvetJ was dit
een voldoende reden om jaarlijks een
Afrikafilmfeslival Ie organiseren. Op
die manier noopt men bij te dragen
aan de belere distributie en exptoi-
tatie vall de Afrikaanse film in België.
Dil jaar vindt het festival plaats vat!
21 tot en met 25 april in de Supercity.

De Afrikaanse sineasten hebben met de IIlm
een waardevol medium gevonden om hun
kultuur uit te dragen. Film Is voor hen een
logische vöönzetting van de traditionele rol
van verteller (gtiot). Hel is pas sinds de
dekolonisatie van het kontinent dat door
Afrikanen films gemaakt worden. Voordien
bestonden er wel films over Afrika. maar
die plaatsten de Afrikaan voornamelijk In
een slecht daglicht. TItels als -rnsonnter des
cannibales' ('De gevangene van de karmt-
balen'), 'Au pays des chasseurs de tëres'
('In het land van de koppensnellers'), 'cbez
les Arnhropölagcs' ('Bij de menseneters')
geven duldeljjk aan welk beeld men in het
Westen van de Afrikanen kreëerde. Vanaf
het einde van de Tweede Wereldoorlog

heeft de: emograûsche stnema zich in op
Afrika gestort. Dlrpaternallstische genre is
een koonsachtlgc zoektecht naar de
'eeuwige' neger, de 'oemeger".

Prent

De opkomst van de Afrtkaanse film
brak met de koloniale srnema en met zijn
emograûsch surrogaat. In 1963 maakte de
Senegalees sembëne Ousmane - die de
vader van de Afrikaanse film genoemd
wordt - zjjn eerste flhn, wat de geboorte
van de Afrikaanse IIIm betekent. De films
brengen vaak de problemen van het konu-
nem op één of andere wijze in beeld: het
aggressteve moderne leven (zoals de IIlm
'Po di Sangui' van Flora eernee uit Oulnée-
Bissau), de ellende in de steden [bljvcor-
beeld 'Piee mi' van de Senegalees Mansour
gora Wade) en op hel planeland. bet statuut
van de vrouw, de klassestrijd en de geschie-
denis van de Afrikaitnse immigratie In Eu-
ropa (bijvoorbeeld 'Le Clandestin' van de
Zaïrees José Laplaine) zijn terugkerende the-
ma's. Ook apartheid wordt in beeld gebracht:
'The scboctmesrer' van Jean Dèlbeke is een
zoektocht naar de wortels van het systeem,
'Heans and minds' van Ralph Ziman han-
delt dan weer over de manier waarop het
met een gewapende strijd werd beslecht.

Neokolonialisme, geschledvervalslng en
een Afrikaanse kijk op ontwikkelingshulp
en ook religie l!ljn de centrale komponen-
ten In -cuelwear' van uusmaoe. Met de
nodigt.' humor schilden hij zijn visie op
ontwtkkcltngsorgantsatles. die ontwikke-
lingshulp beschouwen als een middel tot
dominantie en korruptie. Voor hem moet
de Afrikilan ophouden mei hel Imiteren
van het westen en teruggrijpen naar de
eigen kracht en solidariteit van het volk,
een opvatting die verscheidene Europese
hulporgantseues hem trouwens kwalijk

Sembène Ousmane, schrijver en sineast

De vader van de
Afrikaanse film
Osembè1le ousmane - in 1923

geboren i" Senegal- is via
een carrière als visser. metse-

laar. kasseilegger. keramist, soldaat in
hèt Franse koloniale l4!ger. dokwerker
en vakhondsman uitgegroeid tot iit.
van de belangrijkste auteurs (met een
tiental boeken) en sineasten (twaalf
films) van sub-Sa/rara Afrika, AI die
versehitlende stielen bleke" eet! belan-
grijke inspiratiebron voor zijn latere
artistieke werk, Op het Leuve,rse film-
festival worden twee films van Item
vertoond: 'Le camp de Thiaroye' en
zijn meest recente film 'Guelwaar', De
orga"isarie IJeeft getracht hem tiaar
Leuven te halen, maar voorlopig
bestaat nog ot!duidelijkheid over zijn
komst.

Zijn IIlmopleidîng heeft deze eutodtdakt
gekregen aan de Gorki studio's in Moskou,
Toen had hij reeds een aantal romans
geschreven. In zijn debuutroman 'Lr: doe-
ker noir' ('De zwarte dokwerker') verwerk-
te hij zijn eigen tienjarige ervaring als
dokwerker in Marseille, waar hij aan den
lijve ondervond wat diskrimlnatie en
slechte arbeldsomstandlgheden betekenen.
In die periode was bij lid van de Franse
xcmmunïsuscne Panij en hielp hij mee bij
het organiseren van de Afrikaanse
arbeiders. Dit maatschappelljke engagement
Is later steeds in zijn werken terug te
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vinden.
Toen Ounnane zich realtseerde dill

boeken weinig effekt hebben in een streek
waar men zelden leest (West-Afrika, waar
hij begin [aren zestig rondtrok), en dal hij
dus meer schreef voor de: Europese Ieler
dan voor de: Afrikaanse, en hij daarenboven
tijdens zijn reis in Wesl-Airika zag dat de
plaatselijke bioskopen elke avond volle
zalen trokken, besloot hij zich op film te
richten, Zijn eerste film, 'Borrom sarrer.
presenteerde hij In 1963. Dit was tevens de
eerste film van een zwarte Afrikaanse
sineast en werd bovendten meteen
bekroond met de Franse debuutprijs. In
1966 verfllmde hij ziJn boek 'La noire
de .. .', waannee hij een eerste langspeelfilm
op zijn naam bracht. Het onderwerp van de
film, emigratie vanuit Afrtka naar Europa,
het kontinent van melk en honing. was
toen nieuw, maar het zou nadien één van
de belangrijkste thema's van de zwart-
Afrikaanse film werden. Eén van zijn meest
suksesrijke flIms Is 'Lë Manda!' ('De post-
wisse]'), waarin hij In een perlekte satire de
wijze waarop barokraren de burger van het
kastje naar de muur sturen beschrijft, en
tevens de korrumperende Invloed van geld
blcctjegt.

Sensuur

Daarnaast Is er 'Xala' rtmpotenue'j.
een film die de kulturele, ekonomtsche en
pouueke onmacht van de nieuwe heersen-

hebben genomen. Dat is overigens ook een
belangrijke reden geweest waarom deze
film In de meeste Europese landen niet in
het gewone bioskoopsirkwie te zien is
geweest. In het andere artikel op deze
pagina wordt er verder ingegaan op hel
werk van oosmane.

Andere films bUkken terug op hel
koloniale verleden, zoals bijvoorbedd
'stame' van lngrid Sindalr uil Zimbabwe,
'te camp de Thiaroye' van ousmane en
-sarraounia' van Med Hondo (Mauretani~l.
Hel aantal films hierover Is eetnee beperkt,
onder meer omdat na de cnathankelfjkhetd
de meeste nieuwe Afrikaanse meehtsheb-
bers dat hoofdstuk uit hun verleden
wensten te 'vergeten',

Optimisme

Opvallend is dat de: enenee die: vaak Inspi-
ratiebron is van de films, geregeld met de
nodige dosis humor wordt geserveerd.
Meer zelfs, optimisme overheerst In sommf-
ge films. Wat alleszins het geval Is, is dat de
meeste filmmakers een klaar bewustzijn
hebben van de problemen waarvoor Afrika
staat: zo worden oude problemen zoals het
betalen van een bruidschat. de polygamie,
het"ledwongen huwellJk. het bijgeloof, het
tribalisme, het parasiteren en hel pronken

van de heersende klasse aangeklaagd,
Is er een toekomst voor de Afrikaanse

film? ~Afrika maakt vandaag meer dan ooit
deel uil van de kapitalistische wereldmarkt,
De Noord-guldverhoudlngen Zijn ongelijk
en de stnema ontsnapt - ondanks Zijn
specifieke karakter - niet aan die machts-
verhouding. De Afrikaanse film wordt
tegenwoordig In Afrika zelf gemarginali-
seerd en verdrukt, omdat de verspretding-
srruktureu er niet de onze zijn. De: buiten-
landse films everheersen ook de Afrikaanse
markt. Jaarlijks vloeit er meer dan 5.000
miljard frank terug naar het Noorden,
zonder opnieuw te worden geïnvesteerd In
produktie of distributie. De praktische:
gevolgen voor het maken en het versprei-
den van de Afrikaanse film zijn gemakkelijk
te raden", Aan hel woord is de: sineast Med
Hondo, die omwille van deze zwakke
vooruitzicl~en, samen mei andere Afri-
kaanse: filmmakers de Intentie heelt een
'Comité Afrkaln de: ctoéastes' te stichten,
om een ~tere samenwerking inzake de
verschillende aspekren bij het produceren
van hun films m~elljk te maken en even-
eens de Alrikaan~taten en de nationale:
en internationale insiellingen de noodzaak
te doen Inzien al het mogelijke te doen
voor de Afrikaanse film. Dat het de moeite
waard is om daarin te investeren, is voor
Med Hondo duidelijk: "Ondanks alle ekono-
mtsene beperkingen leveren de Afrikanen
op slnematografisch vlak. doorheen de
wisseival!lgheld van de jaren, alsmaar goed
gemaakte films af, die hun werkelijkheld en
geschiedenis weerspiegelen."

Dietmar Bosmans

'Afrikaanse identiteit' In de mond te
nemen, "Doch hiermee draaien Ze iedereen
een retorisch rad voor de ogen. Begrippen
die in het verleden tot het verzeisjargon
behoorden, worden nu gemanipuleerd en
verkracht. Mei dit laatste r("Stje kunstmatig
revolutionair esprit blijven ze Europa, hun
grote voorbeeld, de schuld van alles geven,
Dit is een absurde, schizofrene situatie, die
bovendien nog wordt versterkt doordat de
leidende etne h ...t hoofd zo vol heeft van
Europese rererenues dat zij bang is gewor-
den voor de Afrikaanse kultuur," Voor
Ousmane een reden Ie meer om de elgen
geschledems via onder meer zijn films en
boeken, als tegengewicht voor de kulturele
Invloed uit hel Westen, aan het publle:k te
tonen.

metmar Bosmans

de klasse behandelt. Uil deze film werden
vijftien minuten geknipt; het zou niet de
enige keer zijn dat sensuur öusmane's pad
zou kruisen, Daarom laat hij - wanneer er
in één van zijn films wordt geknipt -
pamfletten uitdelen waar de gesensureerde
scènes In beschreven staan. Ousmane:
-vaak zijn er verregenwocrdlgers van de
regering aanwezig en ontstaat er toch die
diskussie waar men bang voor was: het
begin van een kritische bewustwording". In
-xala' komt één van de belangrijkste
motjeven uil Onsmene's werk terug: de
kloof lussen rijk en anno waarbij de rijke
minderheid zich in zijn ogen steeds meer
gedraagt naar het voorbeeld van hel
EUTOpeK materialisme. Hiermee: wil hij een
belangrijke paradox van hel huidige Alrika
aan het licht brengen: de bourgeoisie
spreekt dezelfde taal van de massa, door
woorden als 'négritude'. 'traditie' en
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Birma-kalern
Birma is Inderdaad goed op weg om 'hel Zuid-Afrika van de jaren
'90 ICworden', Oul dl' gelijkenis met Shell en de Ogonïs in Nige-
ria ligl er vingerdik op. En toch bent IJ wellicht één van de velen
die wel CCIIS van Birma gehoord hebben. maar verder geen Zinnig
woord uver dat land kunnen zeggen. Die onwetendheid komt
vooral voort uil hel zelfgekozen isolement waar Birma zich 101 in
1988 in gewenteld heeft, Sedertdien hebben de nieuwe militaire
machthebbers de ekononuschc poorten opengegooid; vele WC"iICr-
SCbedrijven gingen graag op dat aanbod in. AI snel werd duidelijk
dal de nieuwe junta zich ICbuiten ging aan zeet grove schendin-
gen van de mensenrechten. Hel ene bedrijf na het andere heelt
zich truussen teruggetrokken. De multinationals Total en Unocal

blijven zich evenwet verzenen en ontkennen elke verantwoorde-
lijkheid.

Op deze pagina vindt u, Ier inleiding, een overzicht van de
ontwikkeling van Birma na de onafhankelijkheid in ·48. Andere
arukels gaan dieper in op de ekonomtsche boycot (p. 9), en de
band tu~~n de Total en de schendingen van de meuseorecmeo
donr het regime (p. 10). Een ~ylllhese van al deze onderwerpen
biedl het interview met Kris Deckers. Ild van de werkgroep Birma
van de organisatie Kwla steungroep Inheemse Volkeren - Kwia
Supportgroup for Iudlgcncus peoples. Voor verdere informatie, of
als u bereid bent mee te werken, kan u steeds terecht bij de Birma
werkgroep. Brenghelstraat 31-33, 2018 Antwerpen, tel.
03/218.84.88 of 031237.76.15. Fax 031230.45.4{I. p-rnaû:

Kwiallglo.be.

De politieke geschiedenis van Birma in vogelvlucht

Birma: slaal ol
.,

e mach ren van her kwaad lij-
keft een onoplosbare sabel-
zwarte materie. Wordt i" een

land, Zuid-Afrika bijvoorbeeld, een
oplossing gevonden en een jarenlange
negatieve spiraal doorbroken, dan
verdampen lier onrecht, de machts-
wellust en beslaan plots - als giftige
ijsbloemen de willlerse autoruiten -
een ander land, Vorigjaar heette liet
land Nigeria, nu Birma, de emtscne
minderheid was de 0901li, IJU zij" hef
de Karen en de Mon, de oliemaat-
sclwppij heette Shell, lUI TOIai,de
charismatische leider was Ken Saro-
Wiwa, nu Amlg San Suu Kyi, Om de
/ulidige problemen beter te begrijpen
geeft Veto een overzie/I' van Birma's
politieke gesefliedenis sedert de onaf-
hunkelijkheid i" 1948,

Birma of Myanm.lr - de naam die de junlol
aan Binna geeft - entvouwt alle elemen-
ten voor l'en geëngageerd Illrnsenario. Het
land werpt het Britst koloniale juk van zich
af In 1947, onder leiding van de vermoorde
nauonaie he/d Aung 5an. In '62 plet'g!

Ta/al lafS

gcm' raal Ne Win een staarsgreep en instal-
leer! een zogenaamd socialistisch regime.
Hel verloren gaan van de spaargelden en de
toevallige moord 0Jl een student door een
veiligheidsagent zljn er teveel aan voor de
moegetergde bevolking. Demonsirartes
volgen elkaar.De uitgeweken dochter V.lII
Aung San bevindt zich dan In de hoofdstad
Rangoon om haar terminaal zieke moeder
bij te staan. Tijdens de rellen, gedragen
door studenten, monnlkken en de midden-
klasse. ontpopt zij zich tOt een charismatis-
che leidersfiguur. De generaals - Ne Win is
ondertussen afgetreden- slaan dl' opstand

op bloedige wijze neer en herstenen de or-
de middels een onverbiddelijke terreur.

Tn september '88 wordt de National
League for Democracy (NLD) opgericht.
waarna Aung gan Suu Kyl in juli '89 onder
huiserrest wordt geplaatst. Duizenden men-
sen worden opgepakt. letwat te zelfzeker
laat de nieuwe junta - de State Law and
Order Restoration ecunet kortweg SIon:
- algemene verkiezingen toe in mei '90.
De stembusgang loopt met meer dan 60 %
van de stemmen. goed voor 80 % van de
parlementzetels. uil op een klinkende over-
winning voor de verenigde oppositie van de
NW. store weigen de machtsoverdracht,
oftideel omwille van de etnische minderhe-
den die het land zouden destabiliseren,
Nl.ü-aanhangers ondergaan een onmense-
lijke behandeling zowel In als buiten deren-
tie, ook wanneer ~ung San SUil Kyl in '91
de Nobelprijs voor de Vrede krijgt.

Zelfs de junlol erkent eksplidet dat de
krijgswet geen wet is. Onder het mom van
financiële onregelmatigheden tijdens de
verkiezingskarnpagne wil de junta in '92
honderd leden van de cpposüie hun zetels
ontnemen. PolSnol zes jaar opsluiting, in juli
'95, wordt Aung San Suu Kyl vrijgelaten.

zowat alle etntsche minderheden zijn dan
aan de verliezende hand of verslagen.
Daarmee verdwijnen ook de toevluchtsoor-
den voor opposanten.

Pacifisme

De invloed van de pacjhsûschc Mahal-
ma Ghandi op Aung San Suu Kyl (51) Is
duidelijk merkbaar, hij heen laten zien hoe
krachtig geweldloos verzet kan zijn. Men
weet echter hoe het met hem Is algelopen.
Ook Manin tuther King werd door haar
bewonderd. In navolging van Klng blijven

ook Aung sen suu
Kyi's wekelijkse
speechen begeeste-
ren, De laatste
maanden evenwel.
kan 1.e haar toe-
spraken niet meer
houden omdat de
straat afgesloten
wordt. Ze Slaat de
facto onder huisarrest.

Gaskamer•
Birma is met 44 miljoen inwoners po-

tenneet een rijk Aztausch land. De aanwe-
zlghdd van petroleum. 8.15, mineralen en
teakwouden is daar niet vreemd aan. Ook
op het vlak van landbouw is het een zeer
rijk en produktief land. 'renstcuc heeft Blr-
ma nog veel toeristische troeven in handen.
Hel steeds omvangrijker wordend leger
neemt echter het grootste deel van de uit-
gaven in beslag. store komroleert daaren-
boven de lnternanonale handel. Bovendten
verschrompeh de verwachte ekonomische
groei door inflatie en de overwaardering
van de munt, de kyat. Hcoggeschookleu

(fOIODirk Bernard}

werken er als taxichauffeur ol venter. 111dl'
bouwsektor en het toerisme kernen zij likt
Jan de bak.

Di! neemt niet weg dat er vanult het
bulrenland met gretige oogjes naar het
Al.ialische wingewest wordt gekeken. Som-
tntgen mulunanonels gaan een Stal)je ver-
der. Niet in het mmst door de betrokken-
heid van de [urna. tien de drugshandel er
welig, En op de ekspon van een kind of
vrouw meer naar buurland Thailand -
gekend omwille van zijn seksmdusme c-,

wordt ook niet gekeken. Toch zijn de mees-
te Birmezen in de Thaise seksindustrie
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vluchtelingen. Aan wapens geen gebrek
voor de junta: China, lid van de VN-Veilig-
heidsraad, levert zonder skrupules. Merk-
waardig als je wel'! dat de junta mensen
oppakt op beschuldiging van banden met
de Birmese Kommunistische Partij.

Slavernij "',

Het Birmese regime drijft op een
wreedaardig konsept van ontkenning van
zowel rndtvrduele als kollektleve mensen-
rechten. 'li.> wordt In februari ·90 een der-
ticnjarige schoner veroordeeld tot dertien
Jaar gevangenisstraf wegens het aanbrengen
van kritische plakkaten in zijn school. In
mei van dat jaar verdwijnt ook de leider
van de studentenbond Mayt) voor veertren
jaar achter de tralies. Marteling is er sche-
ring en inslag. Wie stavemf niet meer van
deze tijd acht, vergist ztch.voor de VN en
andere Internattonale nrg.mlsatles zoals
Asean (Associatie van Zuidoost-Aziatische
Naties) verklaart de junlol dat Birma geen
mensenrechtenprobleem kern. Mensen-
rechtenorgantsatles wezen en wijzen her-
haaldelijk op schendingen. Ook een veroor-
deling door de mensenrechten kommissie
van de Verenigde Ncues bracru weinig soe-
Iaas voor de onderdrukte bevolking.

De vraag of Birma binnen kon d·emo.
krarlsch 7~1!zijn, vergt l'en drieledig aru-
woord. Binnen de jtnua lijn cr tekenen van
een rnachtvmjd merkbaar. De onenigheid.
vooreerst. slaat vlmral~nog enkel op de !IlO-

dus operand! van onderdrukklng.t Nlcncmin
voelen veel gewone soldaten ztch
aangctrokk ..en tot dt' elokweme Aung San
Suu Kyi. Het almachrlge mllcbtrngenappa-
root UIlder leiding van Khm Nyunl her-ft
dan ook vooral tor taak di~~id"nten binnen
het leger op IC sporen. Aung San Suu Kyi iv
zich daar goed van bewust en spree-kt dart
ook steevest een diplomatieke. verzoenende
taal. De voorzitter van de NLD was in een
vroeger Il'VI·n eek generaal. De NLD, ten
tweede. heeft zich niet outwlkkeld zoals het
ANC van '''landdol. Daartoe heeft her ook
[liet de mlddelen r-n su-rkc man generaal
Than Shwc let de vervolging van de oppo-
silie onverminderd verder. Van de Naüona-
le Konventie dit' mot-t zorgen voor een
nieuwe grondwet. moet weinig heil ver-
wacht worden. De vcncgenwnordigerx
werden aangeduld door oe militairen en in
een toeklImstig parlcment zou een kwart
van Ik letels vuur het leger bestemd zijn.
De NLD trok zich terug uit de Konvemie.

De derde faktor - het buitenland-
kau het regime miso;("hit'!l niet onmiddellijk
op de knieen krijgen. maar wel vcrzwak-
ken. Een volgehouden intcrnauunale boy-
cot werpt finaal zijn vruchten af. ook
regenover een regime dat zich niet lijk! te
storen aan zijn politiek isolement.

Glanni Locsvetdr

,
'.
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Vetosprak met Kris Deckers over Birma

India, onder meer In de omgeving van hel
pij pleidlngprojekr.e
Veto: Hot monen wij ons dal worsttllrn? Wal
gtlMurI er in een dorp dal op dl wt'g van dt
pljp/dal/rg ligt?
neckers: _De leider van het dorp moel
naar het militair kamp komen. Hij krijgt het
bericht dal het dorp moet ontruimd
worden, volgende week. of overmorgen, ol
vandaag. Oe mensen moeteil hun eigen
huis afbreken: hel dak moel eraf en de vloe-
ren moeten uitgebroken worden. Als ze dat
niet doen, komt het leger zelf hel dorp In
brand steken. Ze worden gedwongen zich
binnen een bepaalde termijn naar een he-
paalde plaats te begeven, Dc meesten vluch-
ten of verstoppen zich om hun oogst niet

«Er zijn toen ook heel wal studenten kwijt te raken. Als ze gevonden worden.
gevlucht naar de grensgebieden. waar ze worden ze verkracht of vermoord door de
hun eigen militie gestart zijn. Die studenten soldaten. Er zijn er ook die zich naar de
zijn erg goed In het bespelen van de pers, afi,'t.""Sllrokenplaats begeven waar 70C gedwon-
ze kunnen hun verhaal doen, ook in het gen aan het werk gezel. Er is bijna geen
Engels. Naast de suroeuten zijn In Birma opvang, er zijn geen huizen, slaapplaatsen.
ook de monnikken pollriek aklief want het geen werktuigen, geen medicijnen en er is
beheert 101hun opdracht verantwoordelijk- geen eten. Dat wijst erop dal het om meer
hetd 011te nemen voor de samenleving. gaat dan louter Intrastruktuurwerken. Als
Vandaar dat zij tijdens de zomer van de de- ik een spoorweg zou bouwen, zou ik voor
mokraue geprobeerd hebben om de orde IC hel maken van de bedding zorgen dat er
garanderen toen de militairen zich hadden kru-;.yagens en schoppen zijn. Die worden
teruggetrokken. Dan zag je mooie beelden dikwijls niet voorzien. gewoon om het nog
van monnikken die het verkeer rcgclden.» ellendiger te maken, om eik verzet te bre-
Veto: Er ZijN grrudrtm allrrhandt ol'tr wrdriJ- keil. Dorpen die niet ontruimd worden,
vinHtll, I"trkra(/ttil1,~tn, cllaillgaIl9~, kindtrar- moeren arbeiders leveren en geld betalen
beid emoveraer: Dl voornenden van TOfal wttm voor de Intrastruktuurwerken van Slorc,.
le!J!Je/! da/lrtl,qemakktlijk is zoit/~ re beweren, «Het zwaarst is het werk van de
Zijn er btwijzrn? 'porters' of dragers. Het leger gaat voor het
neekees. «Als er gedwongen verhuizingen 'rekruteren' van vrijwilligers gewoon men-
zijn, of een offensief van het leger, komen sen in de dorpen en steden oppikken. re-
grote vluchtelingensrrcmen 011gang. Men- dereen is heel, heel bang van dil werk. Hel
sen doen hun verhaal aan interviewers van is niet alleen zeer zware arbeid - geruid-
mensenrechrenorgentsattes. Sommigen van ddd dragen zij lasren tot )5 kilo - maar je
hen raken ook hel land zelr binnen en weet ook nooit wartneer je' terug naar huis
kunnen daar fotograleren en illegale inter- mag." ..

de rnilltairerv terug de macht gegrepen, Er
zijn dan toch verkiezingen uitgeschreven
urndat Slorc dacht die te kunnen winnen.
Toen dook Aung San Suu Kyi op. Zij is de
dochter van dl' grote volksheld Aung San,
die ook door hel leger op een voetstuk
geplaatst wordt, en zij gaat het dan precies
opnemen - Stel je voor - tegen hel mili-
taire establishment. Die verklcalngen waren
demokrausch en eerlljk. De Nationallcague
for nemocrecv (NLD) van Aung San Suu
Kyi boekte een grote overwinning maar de
uitslag werd genegeerd, waarna 7ij opriep
tut een ekonomtschc IKlyCO!..

Monnikken

Kris IJtcktrs

views atnemen.e
-stcrc staal eigenlijk heel zwak, ze

hebben elke dollar nodig. Zl' koncentreren
daarom hun militaire aandacht in het gebled
V.111de I>ijpleiding en verflezen daardoor
stilaan de kontrole over andere gebieden.
En zo zijn er toeriSten die zonder kontrole
gewoon doorrijden tOl in absoluul verho-
den gebieden waar veel dwangarbeid is. En
die hebbeu ook 11U!Ivcrhacl.»

veto: store /tuft al sinds'88 de tkOlwmr5Cltt
poliUtk van Birma omgl!fJooid, en toch Slaan u
NO!JS/ttdl zwak.
neekers. .De ekönomische politiek van
tsolcnng was helemaal mislukt. Het regime
heeft dan op konc termijn rroptsch hout 1:'11

visvoorraden verkocht om hel leger ~t{'rkt'r
te maken, Dat b wel gelukt. maar niet hele-
Illilal: (lp korte lermijn b hel gelukt 11111

nieuwe geldbronnen aan IC boren uraar
Slorc zit volgens mij neg llll-t in een opwaar-
tse spiraal. Er is ook de ekoncmlsche iJoycl1t
die 7ijn effekt heelt, Een aantal grote
bedrijven neen zich loch alrcruggcrrckkcn.
zoals repst. Carlsberg en Hein ..ken. Dal zijn
aanzienlijke investeringen die store mhloo]lt.
Maar belangrijker is nog dat elk bedrijf dilt
wij mvestertngen wel drie keer zal naden-
ken voor hel die stap zet. Eigenlijk zit alles

"Ekonomische boycot is een noodzaak"

Dwanqarbeid

«En dJI1 de dwangarbeid zelr. De
Europese Kommissie spreekt van 800 000
tol één miljoen dwangarbeiders. maar Ik
denk dal hel er meer zijn. Ikt is een alge-
mene praktijk die overal voorkorm, maar
het meest langs de grens met Thailand en

zijn programma uh te voeren, zij willen In-
doneste achterna: een soort van nepdemo-
kratie met een sterke rol van hel leger. De
etnische mlnderheden zijn militair verzwakt .•
vete: HM kali dit mUlln'a!1t sima/it Opin-

!1tbrokm wordttt?
Deckers: «Het is nogal simpel. denk ik. Als
die ekcncrntscbe boycot slaagt, kan die
Slorc wel op de knieën krijgen en dwingen
lot een dialoog die naar een oplossing kan
lelden De roekomst ligl in de demokratie
en hel federalisme .• (Voor meer info over
de ekonornlsche boycot, zie pagina 9.)
Veto: Ook de torrlsren worden opger,,;p;';;.{;tl
Ia/ld Ie boycot/eN;>
neekers. "Dal is dufdelijk. Birma al~
vakantieland is een verkeerde keuze: je
sruum financieel het regime en oven reedt'
een bovrot. Het respekt voor de demokratie
vraagt er niet naarroe te gaan. Er zijn bo- ,.
vendien ~Ierke linken nrssen de uitbouw ~
van de toeristische lnlrastrukru ur en de ..
mensenrechten: er wordt ook dwangarbeid
gebruikt voor de aanleg van wegen, spoor-

wegen en toeristische ho-
tels en zells voor de op-
smuk van monumenten .•

Toerisme

_Dat roerisme draagt
dan ook nog eens bij tot
de birmanizering van het
land. Wat cr nu gebeurt is
dat de monumenten van
de niet-Blrruese vulkeren
in Birnfa gewoon worden
afgebroken. Hel bekendste
geval is in Kcngtung. waar
het paleiS van een Shan-
prins, een trots symbool
van de Shankultuur, Is
afgebroken. Daar staat nu
een hotel. Eigenlijk is dat
een etnocide; de kulturele
identiteit van de niet-Bit-
mese volkeren wordt
gewoon uitgeroeid .•

-sforc is nu ook beug
met de bouw van een
'dor]) van wilden', dat het

(/010 Dirk Ikm<lrd) leven van de inheemse
berg ..-olkeren moet uit-

heelden, maar op de manier zoals de roeris-
ren ht'l willen nen. De mensen van de
minderheden lopen zo niet meer rond, net
7Oal~ een indiaall ook niet met pluimen
rondloopt. Bekend lijn de longnecks of
J.:,irarfl'nvro\lwen, waarbij de vrouwen hun
lJ.ll~ re-kken dOM er koperen ringen rond te
doen. Dat h i~·t>wat lOl de kultuur van hel
Padaungvolk behoorde, het dil-ndc al~
bescherming regen geesten en ujeers. een
uiting VJn rijkdom ook. Je hetaalt nu een
dollar of twee, gilat binnen en je 7iet die
vrouwen opgt',lnlen lil een hokje zhten.
Dat vind ik prostitutie .•

Benny oebruyne
Gianni Loosveldt

Jaargal/g 23 I/r. 27 dd. 21 april 1997 01810

.,
wia, de Vlaamse steungroep
voor inheemse volkeren is een
mensenrechtenorganisatie die

opkomt voor bet zelfbescllikkingsredll
van inheemse volkeren •.. leest het in
een brocnure. Veto had een gesprek
met Kris Deckers, lid van de werk-
groep Birma van Kwia, Ben update
van de huidige situatie i" Birma. als
het ware, Oe mensenreemen worden
er 110galtijd even flagrant als driest
overtreden. Toch is Kris Decken' niet
onverdeeld pessimistisch: de ekonomi-
scne boycot wordt steeds verder uitge-
diept ell lijkt op termijn vruchten Ie
kunnen afwerpen, Toch lijkt het moei-
lijk te worden een bedrijf als Total of
Unocal te overtntqen.

Veto: Wt kunnen bt!linntn mtl een voorstelling
van htl YadafUlprojtkl, walll allt problmrLn
lijkm dQgrrond !lekollcemrurd It zijN.
Kris Deckers: -Ik denk niet dal je kan zeg-
gen dat het daarrond draah. Hel is maar een
voorbeeld ter illustratie van wal misloopt,
maar omdat die schendingen van de men-
senrechten gelinkt zijn met een Europees
bedrijf komen le in de belangsrelllng. Het is
nlet de oorzaak van hel probleem, op zich
is met hel Ontginnen van gas niets mis .•

«Her gaat 0111een gezamenlijk projekt
van dl" Franse olicmuaaschappjj Tutal. de
Amertkaanse ollemuhinational UnOC".a1en
Birmese en 'rhatse overheidsbedrijven. Die
willen voor de kust van Birma ga. oppom-
pen en die via een pijpleiding naar Thailand
overbrengen omdat daar een grote vraag
naar energie is. De pijpleiding passeert in
Birma door gebieden die tot voor kon ge-
komrolecru werden door twee gewapende
oppostuegrocpen: ten eerste i~ er de xaren
Nettonel Unicn (KNU) - de Karen zijn een
van de vele minderheden 111 Birma - en
1~'fJtWlTlk is er dl' organi'kui(' vall de Mon,
een andere mlnderheld. de New Mon stere
Pany. Tctal neem! de leiding in heel dat
projekt en eist van (Slorel de veiligheid van
het projektgebled. Er zjjn al een paar kleine
aanslagen geweest. waarbij ook doden zijn
gevallen. Als gevolg daarvan trekt Sion:
massaal die gebieden binnen en wordt er
sterk aan de lnrranrukruur gewerkt opdat
het leger er ~ncl zou kunnen bewegen. Dat
gebeurt hoofdzakelijk door middel van
dwangarbeid Zo wordt er tussen de steden
Ye en Tavoy een spoorweg aangelegd en
daar zouden JlllnSll'll~ i 50.000 mensen
gedwongl'!l aan het werk gelet worden",

Velo: Door daar Ie investeren. steil/U TOI<II
dllldrlljk hel rt;lme
neekerst -sforc hedt het geld van die
Investeringen Inderdaad heel hard nodig
om te everleven. Voor de Slaal~greep lil '88
had Blrma zich - OO!.. ckunomisch c-,

volledig afgesloten '1.111 de buttenwereld.
Dal beleid is een enorme mislukking
geworden. Birm.1 is porenucet een lu-cl rijk
land. De volksopstand in '88 i~ een epetand
die mustaan is uil brbJdrdlell en uitgq;roeid
is tul een opstand legen her hete ckcnomls-
che en politieke sysleem •
Veto: Dit opSTaNd lil '88 kut!J bijluI/!lt na niet
zo\'~~1 aandacht als d~ ,>lflilk,wrdi.'1e opstand in
Chnta UI/ jaur tater Hel Wrl$ töch een uni.eke
,qd('jtllhf!d (1/11 over ti' Htw/J /,1/ sa/Jk/il's?
Deckerst "Die rncdla-anudaclu b er wel
geweest. Niet zo sterk, maar het was wel de
eerste keer sinds de Jaren '60 dat het land
aandacht kreeg, hoewel daar al jaren een
bloedige burgeroorlog aan de gang was. Dl'
opstand heeh wel degelijk ..en tmcrneuo-
nolle reaktie in gang gezet, van toen af is
het beginnen groeien, Na die opstand heeft
hel er een paar maanden naar uit geaieu
dat het leger zich terugtrok. zoals over de
'Praagse lente' sprak men hier over 'de zo-
mer van de demokratie". Maar dan hebben
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Ekonomische sankties tegen Birma

Het Zuid-Afrika van de jaren negentig
Oot ver in de jaren tacll!ig had

de internationale wereld "iet
de minste aandacht voor Bir-

ma. Het land kon zelfs op heel wal
stille sympathie rekenen voor zijn
'moedigt en eigenzimlÎge' keuze om
de 'Birmese weg naar Itel socialisme'
te bewandelen. Vandaag is dal wel
even anders. Hoewel daar in ons land
misschien minder VQII Ie merken is, is
Birma vandaag hét land dat met re-
pressie, onrednvaardiqlseid en grove
schendingen van mensenrechten geas-
socieerd wordt. De strijd voor een vrij
Birma gaal daarom steeds meer lijken
op de (gewonnen) strijd legel! de
apartheid in ZIIid-Afrika. De inter-
nationale beweging voor een vrij
Birma noemt liet land dan ook het
Ztûd-Afrika van de jaren IItgtnlig_

Oe resultaten die de anti-Slorcbeweging
kan voorleggen, beginnen indrukwekkend
Ie worden. Zo besliste de AUMralischc
brouwer Poster-s vorige week nog, niet
langer bier te willen verkopen in Birma
aterkcnkurreuten Heineken. Carlsbcrg en
ons eigenste Interbrew hadden enkele
maanden geleden al dezelfde beslissing
genomen. OOk Pepsl, Apple, Philip .., Bast-
man-Kodak, Motorota. Hcwlcu-packard,
Levl-Strauss en nog een hele lijst andere
ondernemingen wilten nlet Iaugcr investe-
ren in of handel vueren met Birma,

Symbool van de Birmese stl"iJd voor
demokratie en respekt voor de mensen-
rechten i~ Aung San Suu Ky! (spreek uit
Dong San Sue Tsjie). Zij i~de aanvoersier
van de Nationale liga voor Demokratie
(Nl-D) die in de vrije verkiezingen val) mei
1990 een absolute meerderheld behaalde.
Hd v ...rkozen parlement mocht ecruer nooit
vergaderen en Suu Kyi riep de Internanönale
wcrdd op alle ekOllomiscJu.' banden mç'
militaire [unta door IC kntppen lOI ...r een-dia-
loog op gang komr lUssen Sion', de orgamsa-
nes van de emlsche minderheden en de NW.

België
De Belgische onderneming UCB (Union

Chimique Beige) lijkl niet geneigd zich bij
deze demokransene oproep aan te stunen.
Het is de bevolking V,1I1 Birma die erom
vraagt en zeker geen "groep eksnemtsren
die lol alles bereid is om 7.ijn doel te berel-
ken, zonder de belangen van de bevolking
in aanmerking IC nemen", wals Alain
Douxchamps. Pub1ic Ai"fain
Manager van UCB het stelt.
UCB blijft dan ook via haar
zwnserse ducht er-
onderneming Farchim
geneesmlddelen vcrko-
pen in Birma. -Wij :zljn
van mening dal de ver-
koop van geneesmld-

beween dat "de algemene indruk hier bij
ons, bij het horen van personen die zich Ier
plaatse begeven, is dat het leven er wat
gemakkeüjker op is geworden." Die 'alge-
mene indruk hler bIj ons' wordt regengespro-
ken door een rappon dat Amnesty tnterna-
uonal in februari publiceerde. Daarin lezen
we dat hel met de mensenrechten sleehier
gaat dan ooit. Ook hel argument dat gent.'Cs-
mlddelen de Birmezen niet onthouden kun-
nen worden, snijdt geen bout. Op de eerste
plaats 15 de koopkracht van de bevolking zo
klein dat re geeu toegang hebben tot dil TC,
westerse geneesmiddelen, Enkel de store-
bonzen hebben dat. Maar zelfs als de gewo-
ne burgers Parchtmprodukten konden ko-
pen, is dal eerder bedreigend dan heilbren-
gend voor de gezondheid, liet gaat om
medldjnen die door de ans voorgeschreven
moeten worden en niet door zclfmcdlkauc
toegediend kunnen worden En die zelf-
medtkaue is in de ëtrmese samenleving nu
net de algemene praktijk, Er best.,lal immers
helemaal geen algemeen gezondheidstelsel.
Tekenend is dat zelfs het Internationaal
acdekrurskommruee zich vorig jaar uit
Birma teruggelrokken heelt _uctwas onrno-
gelijk er te werken, heette het.

Sankties
Het enige argument van Dcuxchamps

waar niets tegen in te brengen valt is dat er
op geen enkel nivo een sluÎ1endc beslissing
tor een embargo bestaar. Toch beweegt er
- rekening houdend met tic gcwonc iner-
tie van de politieke draaimolen - vooral in
Europa en de VS een en ander.

Zo zegde hel Europese Parlcmcru vorig
jaar in twee resoluties haar steun IOC aan
de demokratlsche oppositie en haar oproep
tot een ekonomtsche boycot. In de rescluuc
van II oktober 1996 lezen wc bovendien
dat de Franse multinationale onderneming
gta.I_{Pl!;:t;i('tv,Ç!ant,~~rdejijk sea~h'..-~g~~L
voor massale schendingen van mensen-
rechten. Ook de Europese: Ministerraad
besloot in oktober van vorig jaar om sank-
lies te nemen. vanaf dal momcru mochten
er geen wapens naar Birma uitgevoerd wor-
den en komen Birmese regertngcvenegen-
woordlgers de Europese Unie niet meer in.

Belangrijker is dat de Raad vorige
maand bestoor Birma te schrappen uit de
lijst van landen waarvoor het Algemeen
Preferentieel Stc!!>f'1(APS) van toepassing
is. Het ArS geldt - eenvoudig ungctegd -
in principe voor alle ontwikkelingslanden
en geeft die landen biJ uitvoer naar Europa

voor een aamaï prodakten aanzien-
lijke rartcfvoordelcn. De bcsuss-

reu te ontnemen werd
genomen na een klacht
van de InternatIonale
veremgjng van Vrije
Vakbonden (lVVV).
Dil- beweert dal store
tussen 800,000 en Idelen in Myanmar (de

naam die SlOT(:aan Bir- \. J miljoen
ma geelt. nvdr) niet na- \. _I dwangarbeiders
delig is voor de bevolk- \." .." gebruikt voor hel herstel
Ing" probe-en Douxchamps " _...... / van haar ekonomtscbe en
in een brief aan de Werkgroep ~~ militaire mlrastruktuur. Binn;!
Birma van Kwla de rol van 'lijn is het eerste land dat deze
bedrijf goed te praten. Integendeel. Europese voordelen verucst op basis van
-neuwe ekcncmtsche betrekkingen zullen schendingen van mensenrechten.
hen noodzakelljkcrwijze meer belang- In de Verenigde Staten is de druk op de
stelling doen hechten a.1I1sociale aspekten regering om store te sauettonercn nog
en, naderhand aan de mensenrechten; wij groter. De Republikeinse senator Milch
hebben dit recent In China Mcconnctt kondigde vorige week woeus-
gcëkspertmemeerd- (sic). Ben TCj)Ii('kop dag aan een weuvoorsrel te willen indienen
hel demokratie-argument is dat echter niet. dat investeringen in Birma zal verbieden.
Ook al denk je heel eerecht dal de demo- waarnemers verwachten dat het wetsom-
krattsch verkozen leiders een route analyse werp zonder problemen door de senaar
van de situatie maken en konzlchnge kon- aangenomen za! worden. Ook de Amen-
klusles trekken, toch moel je je schikken kaanse minister van Bultcntandsc zaken
naar de wensen van de Birmezen. die Madelelne Albnghl waarschuwde, onder
blijven vragen om een boycot legen hun druk van de ongeduldig geworden publieke
onderdrukkers. 7..0werkt demokratie. opinie, de Slorcgeneraals zeer ekspliciet dat

UCB maakt zichzelf trouwens blaasjes ze te maken zuljen krijgen met investering-
wijs als ze bij monde van haar pr-man sankries als de repressie niet arncemr.

Het sterkste instrument om de ekono-
mische boycot gestalte te geven, heet echter
'sefekneve aankoopwetgevlng". In de VS
namen tien steden, een provincie en een
Slaat zo'n wetgeving aan. Het gaat onder
meer om dl' steden San Prancisco, Santa
Monica, Oakland. Madison en Berkeley -
waar de internationale strijd voor een vrij
Birma op de universitaire karnpus begonnen
is - en de Slaat Massachussets. Ook de stad
New York en de staat eenneencut hebben
'sclccuve pcrchestng' op de agenda staan.
DI' selektleve aankoop werd ook vroeger in
de strijd tegen het apartheidsregime in

Vreemd genoeg is het niet Slorc die
heftig prolesteen tegen de lokale Ameri-
kaanse sankues. maar de Europese Unie.
De Burcpese xommtssn- noemt de wet op
de selekueve aankoop van ëaassachussets
een overtredmg van de afspraken binnen
de wereldhandelsorganlsaue. "Het doel is
wel juist, niet het middel", antwoordt Ham
van Mierlo, minister van Buitenlandse
Zaken van Europees voorzitter Nederland.
Naar aanleiding van de Europese klacht
stuurde BiU cumon vorige week een dele-
gatic hoge ambtenaren naar Boston, de
hoofdstad van de 'lastige staat'. Zij moelen
Massachusseis ervan oveneigen hun wet
op de selektleve aankoop alle voeren. De
volksvertegenwoordigers van de Staat en de
goeverneur denken daar echter niet aan.
Dit' beroepen zich op een dernokrauscbc
besllsslng. De stap van washtngton lijkt dan
ook meer op ~n poging om Europa Ie

Aung San SUU Kyi
In het Btrrna van de gcocranls \t.,lill l'en
VTQUW symbool voor de (Ippo~itie tegen de
onderdrukking door de Slorc. Het is de
rtnenvijftigjarige Aung San SUil Kyi,
dochter van volksheld Aung San. d.. man
die eind jaren veertig dl' ~trijd aanbond
met ..k Bribc kolorueator. De "nafh.mkl·-
hJlo.ht'ld zelf heen hij niet meer meege-
maakt enkele maanden voordat 7ijn land
in 1948 zelfbestuur krl't·g, vond hIj de
dood bij een aam lag. lijn dochter Wd~

toen twee jaar oud.
Aun); San Suu K~Jwerd in het hUltcnl.llld
door haar moeder opgevoed. /10,1 in tnd;'!
te hebben g<'\ ...oond en in de VS gestudeerd,
V~UJ.:I 7e zich ln Oxford. waar Ie trouwt
met een I:::ngel$man Toch laten de nala-
tenschap van haar vader- en de gc~..hie-
d(·nb. van Btrma h,1.u nkt I()~. Ar~de op-
stand tegen dikretor /IOcWin in augustuv
1987 losbreekt. wocm ze nog in Oxford.
m.M!" een halfjaar 1<1I("rtl'i'kt I~' toch naar

R.lIlgoun om V01>r h.aar stervende moeder
te zorgen. Zc laat zjch door demonstreren-
de studenten overbalen hel vulk toe te
vpreken 1>1' de trajlJl1.·n van de hCihgt· pago-
de shwe.uagon. en pleit voor een meer.
l"'lntjenstdsel. Samen met een viertal kolo-
nt'l\ en geJlcradh die onder haar Vilder ge·
diend hadden. ricbt AWlj;lSan SUil Kyl de
~3tionalc Uga voor Demokratie (~LD) op.
:'I[.,lde wrlo.le/illSl·n in 1990 blijkt de Nl.!)
echter met 8l procent van de sternmen te
gaan lopen, en dal was niet de bedoeling
van dl' J.:t'neraals. Aung San SUlI J..:yi krijgt
butsarrest. en twee van haar medestanders
belanden lil de set Find 1995 komen u
weer vrij, en neemt de t1ppl.l~lIie legen hel
dlkl<lhHi3<lt van de generaals een nieuwe
aanvang. vanun haar woning op de
Un1Ver\ltV Avenue 54 vecht AUJlg S,lI1 SU\I
Kyl, 'cc dochter van haar vader', voor de
vrlJhdd van haar volk,

-

•

Zuld- Afrika gebruikt. Al dele steden en sta-
len kopen nlet Janger produktcri of dlcn-
sten van bedrijven die handelsbanden met
Birma hebben. Dal verklaart mereen de
lange lijst van zich terugtrekkende bedrijven.
Computerproducent Apple kreeg bijvoor-
beeld de keuze tussen verkoop in Birma of
aan de staatsdiensten van Massachusens
en .. , de rekening was snel gemaakt,

0- nto Jaargang 2J "r.27 dd, 21 april 1997

•

(rn8)

-paaien dan op een echt engagement om de
selekueve aankoop terug te draaien.

Kris neekers
Kwijl S/(u".'1n~p ln/Junl5~Volk~rm- Kwia
Support!Jraup far Indi!Jmaus peopits. Birma
Werk!JrIKP,BrtU.!Jhdstraat 31-)), 2018 Ani·
lWrPt1J, ttl, 031118.84.88 01031237.76.15. Fwr
031130.4'.40. E-mail:Kwia@!Jlo.be.
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Multinationals en de schendingen van de
mensenrechten

lotal wast handen in
bloedschuld
ee volksopstand in 1988 zorgde

er wtliswaar voor dat Ne win
- de diktator die sinds '62

aan de macht \Vas- aftrad, maar het
leger slaagde erin zijn macln te IJe-
houden äoor de opstand Ol' 9r11welijke
wijze neer ie slaan. Hel grote verschil
tussen de oude en de nieuwe dikta-
tuur vall de State Law and Order
Restoration Council (Slorc) is .....--:::::::-
dal deze laatste wegens Q-

kU1I1 geldgebrek de delf- / A<!I'_..'
ren opengooit en be-
drijven en toeristen
"itnodig' Binna te
ontdekken. Me1lig
bet/rijf ziet de dol-
lartekens al blinken.
Ook hel Franse Total
en het Amerikaanse
unoeet gaan in op hel
aanbod vall Slorc.

se) - mei Slorc duv, gezien die de atrmcsc
ekonomie komroteen - is de parel aan de
kroon van die nieuwe poliriek. wier siuilen
nel Amerikaanse olIebedrijl Unocal en hel
Thaise bednjl P1T zich bij de groep .1<1n.
Total en Unocal bennen samen de meer-
derheid van de buitenlandse aandelen. De
groep gaat. onder de zeebodem voor de Bir-
mese kust hel Yadauaveld, dat 5,8 ren ku-

bieke \lOCI aardgas bevat, ontgin-
nen, In 1994 sluiten Thailand
en Birma een kontrakt al:
Birma zal voor dertig jaar

-

AI in 1989 gaan vooral oliernulrlnaticnals
het terrein verkennen. Japan geeft ontwik-
kelingshulp, het Internationaal Monetair
Fonds Is op dal moment lot inspanningen
bereid en ook het Aseanlldmaatschap (As-
soetenon ol SOUlh·East Asean Natlons) lijkt
voor Birma niet ver weg Ie rijn. De ene
handelsmissie volgt de andere op. Hel kon-
trakt dal de Franse oliemaatschappij Total
In 1992 afsluit met hel Birmese overheids-
bedrijf Moge (Myanmar Oil & GOISEnterpri-

buur, wat Slorc naar
S<"halling 12 miljard
Belgische frank pcr
jaar zal opbrengen en
meteen hun voor-
naamste bron van In-
komsten 7.oU worden.
Daartoe begint men in

1996 met de aanleg van de
beruchte Yadana-pjjpleidlng,

die dwars door hel gebied van
drie inheemse minderheden loopt. die
store niet onder kontrole had: de Karen,
de Mon.

Hoewel Total en Unocal bij hoog en
laag beweren dat hun samenwerking met
Slore niets te maken heeft met de misdaden
van het regime, moeten beide bedrijven
medeverantwoordelijk geacht worden voor
de schending van de mensenrechten door
Slore. TOlal en UnQCaI eisen van Slorc dat
de veiligheid in hel gebied verzekerd wordt,

De Spuye !
UNTVERSITAIR SPORTCENTRUM
TERVUURSEVEST lOl HEVERLEE

elke morgen
speciale ontbijt-formule aan 75,- fr

elke middag
speciale broodjeslunch-formule aan 100,- fr

elke namiddag
verse pannenkoeken aan 95,- fr

elke middag, elke avond
verse pizza's, pasta's en zomerse slaatjes

en helemaal nieuw vanaf 14 april,
elke weekdag vanaf 18 uur:

meeneem-pizza's
ElKE WEEKDAG OPEN VAN 9-24 UU1I_ WEEKEND VAN !()-20 UUR

die de pijplelding bewaken. Militairen die
- moet het gezegd - mee deelnemen aan
de terrcurkampagne en misdaden van
store.

Zoals mcnlg Westen bedrijf verklaart
Total :djn samenwerking mei een diktatert-
aal regime mede met de redenering dat een
toenemende ekonomische welvaart i1uIO-
mattsch de vraag naar demokratie versterkt.
Van een stijgende welvaart bij de bevolking
is evenwel geen sprake omdat de soldalen
alle geld opeisen Als Total al eens iets
rechtstreeks aan de lokale bevolking beo
taalt, neemt Slorc het geld onmiddellijk af.
ook bij de toename V.1ngoed betaalde Jobs
die TOIal aankondigde rijzen vragen. De
meeste arbeiden blijven dwangarbeiders en
staven. Als TOIal dan een paar honderd
arbeiders aanwerf en betaalt, vermindert
Slore het loon. Eén van de gevolgen van
die armoede Is dJI minderjarige meisjes als
prostituee gaan werken voer de voorat
Franse westerlingen. Van een dtrekre (lijle-
lijke) band gesproken.

Slorc gaat cr dus van uit dat alle men-
sen die tot een minderheid behoren kclln-
bereren met de legers van de Karen ol de
Mon. De oplossing vau store is de politiek
van de 'birmanlzcring", het uitroeien van
de identiteit van de ntet-atnnese kulturen.
Het spreekt voor zich dal dan ook alleen
'echte' Birmezen kunnen ingaan op de va-
karures van TOI.,1voor opleidingen en Jobs,
De zoveelste link tussen Tutal en de en-
rechtvaardige politiek van SIoTc. Geen
waarden. maar doden,

Leuven Stad van het Boek

Tweede internationale dag van het boek
op woensdag 23 april 1997

Afspraak om 13 uur in ACCO-Bockhandel met Brigittc Raskin. zij leidt ons door hel
Leuven van het Koekoeksjong en zal op verschillende plaatsen waar haar roman

zich afspeelt, voorlezen uil eigen werk.
Deelnemen aan één van de acüvnenen in ct kader van de internationale boekendag

geeft je de kans een reis ICwinnen voor twee persoren naar Barcelona.

In samenwerking me

Verdere Inlo over dit initiatief bij ACCO
Tiensestraat 134 - 016 291100

Benny Oebruyne
Bron: Nlllhffm~ \IO/kerm ontredderd. Ot rol van
Tctal m Unocal i" Birma ." Btwrrking Kris
Otektn.

anders koml de pijpleiding er niet. Slore
kan het zkh niet permuteren de Inkomsten
van de pijpleiding te derven, en begint -
om de eis in te willigen - een grOOI orren-
sld tegen de legers van de Karen Natlonal
Unlon (KNU) en de New Mon Stale Pany
(NMSP). die hel gebied waar de pijpleiding
- die maar 50 kilometer lang door Birma
loopt - door moel, al sedert de onafhanke-
liJkheid In 1948 onder hun kontrole heb-
ben.

10

Slaven
Dankzij een ware georganlsccrde ter-

reur slaagt Slore erin de kontrole Ie verwer-
VCnover de gebieden in kwestie. Slorc ver-
plicht tientallen dorpen en tienduizenden
mensen hun dorpen zelf af te breken en te
verhulzen. Alle leden van inheemse mln-
derheden worden als vljanden beschouwd,
de zone rond de pijpleiding wordt een
'tree-ure zone' waar dwnrtgurbefd, ekscku-
ttes zonder proces, verkrachting. martcltng
en diclst~l aan de orde van de dag zijn. AI·
temaal in funktie van de door TOlal en
Unocal begeerde pijpleiding.

Om hel bouwen van de pijpleiding te
vereenvoudigen en om snelle troepenbcwe-
gingen mogelijk Ie maken, begint Slorc mei
grote tntrastruktuurwerken 7.001shet aan-
leggen van een spoorwegen. I)aartoc wor-
den honderdduizenden mensen lot zware
dwangarbeid. slavenarbeid gedwongen.
Total omkem elke verantwoordchjkhcld
omcar het bouwen van furrasuuktuur
'direkt' niets met de pijplelwng Ie maken
beert. Maar ook dlrekte banden tussen
Total en de schending van de mensenrech-
ten liggen voor het griJpén: Tot.1l betaalt
namelijk de lonen van de SlorcmilitaiTt'n
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Internationaal Forumgesprek
'Huispersoneel uit de schaduw'

"Ai, ik ben het niet meer"
Cl)UiSbediende. employée de mai-

SOli, ätenstmeisie. hulp in het
huishouden, trabajadora de

hoga", dames';' worker: Huispersoneel
Ileeft vele namen ell vele gezichten.
maar één kenmerk is internationaal
gemeengoed: ze levetl dikwijls in
mensonwaardige omstandigheden,
genieten weinig of geen sociale rech-
ten en van hun leed ts wei"ig bekend,
Lellven speelde deze week gaststad
voor een internationaal gezelschap
dal samenkwam op initiatief van
Soda! Alert, eerl organisatie die zich
voorstelde als sociaal geweten in wor-
ding van de internationale samen-
leving. In een seminarie over huis-
personeel werden interkontinentale
ervaringen uitgewisseld. Tevens werd
een gt!zamelijke strategit bedacht om
de problematiek uit te schaduw te
halen en haar wereldwijd zichtbaar te
maken. De resultaten werden op een
forumgesprek op 16 april aan 'Iet
publiek voorgesteld.

Na een Inleiding van volksvenegenwoordi-
ger An Hermans over de Belgische strijd en
erkenning van het hulspersoneel kwamen
enkele getutgen uh Azië. Afrika en Latijns-
Amerika aan het woord. Rosaline cosre. die
in Bangladesh strijdt tegen kinderarbeid en
de rechten van etnische minderheden verde-
digt, legde meteen de vinger ui) de wonde.

Luis

De mensonwaardige leefomstandigheden.
vooral voor de kinderen, het kornmerstëte
netwerk en de internationale business
waarin hLJi~I)('r>oneel draalr werden onder
vuur genomen' *klnderen uit de dorpen
wordt werk in de stad beloofd en om te
ontsnappen aan de armoede gaan ze op het
aanbod 11\ zonder te weten welk lot hen Ie
wachten staal. Ze moeten onder mensou-
waiHdlJll' nmçtandigheden al het hutshou-
dt'\tJJ..e werk verrichten en worden llcha-
mc1ijk en rs~"('h"loJlÎ)ch I11hbruikt En dit
spet'h 71("hniet 1,1I1~wrdl 111de pnvan- ~ker
van de tanden: er iloecht een uucrnauonalc
mensenhandel aan de gang teil gevol1!e van
de glohali~ering. Kinderen worden vanuit
3angIJrlt, ..h l,lnl-lSIndia naar Hong Kong,
Paktstan. Stngapore, fl,lllJ.:knk en Wil' weet
waarheen ge~lui ..d. lIel gilOlI hler om verdo-

ken slavemj] in de twintigste eeuw, arbeid
die door de arme landen geleverd wordt en
waarvan een aantal groepen gebruik maakt."

Uil Togo kwam een ander geluld, Agbo
Komlanvl, die zich Inzet voor projekten
mei jonge arbeidsters en hutspersoneel.
vertelde het verhaal van de kleine Acofa
die ze, elke avond als haar meester thuis-
kwam, 'al al, ik ben het niet meer' hoorde
roepen. Door de slechte behandeling en het
veil: opsluiten had het meisje l'en afwijkend
gedrag ontwikkeld: omdat ze zoveel cpges-
loten werd probeerde ze, elke keer als cr op
straat iets gebeurde, op de muur te klim-
men om te kijken, Tot ze op een dag van
diefstal beschuldigt! werd, volgens de rradl-
lies werd vastgebonden, en haar ogen met
rood pigment werden beschilderd. Enkele
dagen nadat ze haar fout had toegegeven
bleek ze verdwenen, "Ik wist niet of Ik blij
moest zijn, de straat is zo gevaarlijk voor
een meisje, Arofa Is maar één van de dul-
zenden kinderen én werkte voor één van
de duizenden werkgevers. We willen nie-
mand veroordelen, maar wel de stem Van
de onwaardigheid vertolken."

Globaal

Domitlla 8asilia Catari 'rcrres uh Co-
lombia, die als tienjarige aan een leven als
dienstmeisje begon, vertolkte de stem van
het Latijns-Amerikaans huispersoneel en
wees op het belang van georganiseerd ver-
zet. Na een rnoeiznrne strijd slaagde ze er In
J988 in om samen met haar ccmpaneras
een eerste interkontinentaal kongres te or-
ganiseren, Daarnaast richtte ze de Latijns-
Amerikaanse kcnfederaue mee op om op
een grolere schaal aktie Ie kunnen voeren,
.reenne Devos. die werkzaam is in de Bom-
barse sloppenwijken, wees op de Europese
vartarn van de internationale hutsperse-
nee-lproblemaliek, Het gaat om de l~'
naamde 'oversea werkers' die mee emlgre-
ren met hun werkgever. Hun paspoort en
spaarboek worden ingehouden en vaak
Slaan ze op het visurn van de werkgever
Ingeschreven. Bij ontslag Slaan 1e dan niet
alleen 0Jl straat maar komen ook in de ille-
galiteit terecht. De verhalen over hulsper-
soneel dat in Europese ~ek\sjrkwie\ terecht-
komt lijn even trieer .11\ bekend.

Ook Patriek Duveltere van Sodal Alen
wees nadrukkelijk op het belang van een
georganiseerd internatiemaal weerwoord op
de glubali~l'rillg van het hui\I'ersonel'l, de
mensenhandel en de schending van dl'

'Henry' van en door Peter De Graef

mensenrechten. Via een wereldwijde medta-
kampagrre wil Sodal Alen de grove schen-
dingen van de mensenrechten zichtbaar
maken en de alarmbel Juiden. Nu dus met
de organisatie van hel eerste internationaal
seminarie over hutspersoneet.ewe willen
ook verder gaan dan het eenvoudigweg In
het daglicht brengen van de problemanek
We willen ook zoeken naar wat er kan
gebeuren, welke stappen er gezet kunnen
worden."

Voornemen

Srrukrurele oplossingen voor hel pro-
bleem worden vooral gezocht in dl' verbc-
lering van het armoedeprobleem. Door de
armoede heelt hel huispersencel immers
vaak geen andere keuze heelt dcu in on-

Een herenhuis mei mogelijkheden
ea 'Ombat' ell 'HUil!' brellg'

Peter De Groef nut 'Henry'
eens te meer Uil voorsteUlng

~mU tegen te zegge". Rij geeft eh
indruk dat hij daar hdemaal genl
moeite moet voor doen. Met een grote
aosis humor en teatraliteit past hij
hel publiek in zij" teksten in en doet
het zo ook alle eer aatl, Moraliseren is
Qan 'tem niel besteed, "Teater is gun
middel om een boodschap uit te dra-
gen. Zo Ultrkt het "Ie''", aldus De
Fraef, Zijtl verhalen zij" slechts in-
strumenten en hij is dirigent van hel,
I,ele orkest waarin hij ook zelf de
hoofdrol speelt.

In 'Henry' komt hIJ op, U"ekt zijn mond hoe-
n omhoog. Ut hel pubUek _ ook teuee-

Ijk - in de wolken en begint. Een melodie
mei een begin en einde en daartussen de:
bele fanfare van htl dagelijkse bestaan.
*MIJn han heelt zich gevuld met vreugde,

mijn blijdschap wordt 0110111weerkaatst. 'k
Heb lang gedacht dal ik niet deugde, maar
'1 kwam dan toch goed op 't laatst.* Hij
brengt de toeschouwer In een meedeinende
sfeer, slaat het roer plots 180 graden om en
slaagt er dan In hem bij z'n kraag te vallen
om net niet overboord te slaan. Een dorp,
de vergeet-me-utetelaan en een herenhuis
'met mogelijkheden' worden het awert-
domein van engel De Graef. HIJ sprokkelt
zijn personages bijeen, laat hen aan hel
woord tot u- een heuse karikatuur worden
en marcheen dan ongedwongen verder,
want -de werkeJljkht:ld rs vaak straffer dan
een roman.' Dat eeausme speeh De Graef
ook meesterlijk uit op hel publiek: 'weel ge
dal gijlie elkaar eigenlijk nlt1. kunt tien" ol
"Hetde is vaak. zoeter dan honing, Maar ho-
ning is wel àltijd zoeu" en draai! dan zijn
hoofd naar de eerste besre vrouw die zijn
gezichtsveld kruist. -bë madammeke!'

Hel verhaal schetst waiter, bel veile
konijn dal later een op hol gesldgen ekspe-
rtrnent lijkt Ie zijn, Marcel Van Rafelghem,

ekonoom en wereldverbeteraar, tracht de
sleur van het bestaan te doorbreken met
echttdcren 'Ga toch eens iets doen mei uw
teven- worm hem ingeHuislerd door zijn
engelbewaarder. Verder dan een rode sneep
geraakt hl) echter niet, Zijn vrouw heelt al-
lijd hoofdpijn, dat zal daar weJ alles mee te
maken hebben. Maar De Graef zou geen
engel zijn als hij niet op het juiste moment
een dokter uil zijn hoed weet te loveren,
eentje die het dorp in een ijleren greep
weet te houden met pijnstillers en slaap.
tabletten. -Mijn personages zijn .Is '110or·
werpen in een draaikolk, maar gCMI mens
Jlc het merkt."

Klucht

Wat met verder door een van ziJn per-
sonages verteld kan worden, doet hIJ wel
aan de hand van Wendy ne Poovere, zijn
teksrverwerkenje waarop hll verder kom-
poneert: -de aarde, die heen daar altijd ge-
staan op haar plek bij de zon. Altijd beert
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waardige süuaues IC gaan werken. Ook het
lobbywerk veor het installeren van een
wClldJjk kader dal enige bescherming kan
geranderen ~peelt hierbij een 7eer belang-
rijke rol. Abosmedewerker wener O'Hondt
bractn aan dar het botspersoneel weliswaar
een nfeuw item is hinnen de oruwrkkeling-
samenwerktng. maar dat her beterdskedcr
en de strercgievn om hel probleem .1,111 u-
pakken aanwezig Zijn. Patrrrta Smout,
voorzuster van hel Ipec-programma dal
ijvert voor de internationale uirslumng van
ktnderarbetd. vertegenwoordigde de IAO,
en sloot af met her goede voornemen (,1'11

kenventte in hel leve» Ie roepen die hel
huhpt'T"nncel ,11~kwetsbare J..,lIl'~(lfÎl"er-
kern vn werkt ,1,1)1 de bevcherming.

RuL ncvneerts

1.ljeen klein magnetisch \'cldJe ontwikkeld
en wat zonhebt weerkaatst, maar sinds een
jaar nf veerug komen daar ineens radlogot-
ven uit!" Geen beter instrument kon hij hel
leven geven om terug op de realiteit in Ie
pikken. Dat doel hij bijvoorbeeld als auteur
van het boek 'Philijls en ik'. Zijn zinsneden
blijven bij, lijn Ie sterk om er nog meer Ie
onthullen. Hel verrassen komt hem toe.

Zoals bij zijn vorige produkues waren
ook nu weer Uchtman Ame nevens en hij-
zelf als twee handen op een schaterende
huik. Ijevens zorgt ervoor dal het licht valt
waar het moet vallen en daat komt veel ge-
voel en beuokkenhcld bij kijken, schaduw-
en lichtelfd:ten herten De ereers voelen
van de grond of duwen ze soms tot de
knieën in het pedlum. naargelang het ver-
haal daar nood aan heetr. Peter De Craef
heeft in zJjn töverdoösje voor elk wat wils.
Achter de klucht 7Jt C"CIImali in ben en
nieren zich In te leven In zijn personages
101je er perplex van staat.

Uen Bh·It!D

'Hmry' l'<ln ti! door Ptur Ol gratf kam: slahu
(illlfMal naar htl AudiUlrium }.fjnJ~p«m. Op

a.mdmol!J 24 april "lil 10,00 11 ben jt er 1"'"
4lXJ frank bIJ.ln/ldllin!Jm 1J.84.27 m fNtrvarit
22,2/ IJ.
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Gorik Lindemans bij 'Nature Morte'

De wandelingen van kabouter Pim
Oen bij het grote publiek minder

bekende kunstenaar is Gorik
Li"demans, éb, van dl! deelne-

mers oml de tentoonstelling 'Nature
Mant'. Na een opleiding als schilder;
keerde hij zich naar de videokunst en
was daarmee vorig jaar ook aanwezig
in Stuc. In een schemerig en ver ver-
leden presenteerde htj zij" werk zelfs
op '1thaka', I" de museumzaal van de
universiteitsttaëen stelt hij een 'neig
grote' dia-installatie op. die de toe-
schouwer reduceert tot het formaat
van een kabouter. lil de volledig ver-
duisterde zaal werd een panoramische
wand opgesteld. die langs twee kanten
enorme dia's van natuurtaferelen
projekteert. De bezoeker vertoeft zo
even in een andere wereld, en wordt
gekonfronteerd met taferelen die "ij
anders nooit te zien zou krijgen.

Gorlk Undemans: _De vijf projektoren
tonen in hun geheel een panorama. Ze zijn
niet allemaal genomen In Iunkue van het
werk, maar eigenlijk begonnen naar aanlei-
ding van de senerapre van mijn vader. Hij
kon nlet bulten, zag de natuur niet meer
'uitkomen', ornbonen. Ik ben dan alles als
een kabouier beginnen fotograferen. Deze
projektie is hel resulteer van een heel jaar
dezelfde wandeling te maken, door de tuin
via de akkers naar het bos, en zo de' vier
setzoenen vast Ie leggen .•

Bie

Veto: War was uw uitganglpunt bij d~
....tmdtlmgrn7
Undemans: elk heb alles In funktie van
de wandeling gedaan, Je ziet als kabouter
alles dlchlcrbij kumen. lOilf wanneer je als
1000riSIeen stad bezoekt en alles vastlegt. Ik
moest eenter selekteren. want anders had
ill: vijftig projektoren nodig .•
Veto: Wil is kaboutlr Pim?

Lindeman$: «Ik en iedereen die het pano-
rama bekijkt. Zijn naam had evengoed ka-
bouter Wipneus kunnen zijn, Het was de
meest banale naam die bij een kabouter
paste. daarom. Je ziet op de dia's alle deralls
die je als gewoon mens niet zou zien, van-
daar het 'kebouterforrnaot', Kleine mei-
klokjes worden zo glgantlsche bloemen. Het

voor mijn Vilder gedaan. meer daarna voor
mijzelf. l\tijn vader heeft ook alle dia's niet
gezien. Soms gebeuren er dingen die ver-
rassen. zoals irtsekten die plots verschijnen.
Alle dia's zijn zeer bewust genomen, dus
dat verrassingseffekt was wel beoogd. Wan-
neer ik dia's vanuit de trein neem, speelt
dat element nog veel meer. Nu zie je dtn-

groen' van het bos en de kleurrijke tuin is
Inderdaad enorm. Daarom komt de kabou-
ter ook naar de tuin, omdat hij daar kleur
ziet. Trouwens, een kabouter kan onmoge-
lijk met een rood pinnenmutsje overal
door. Rien Poon vliet zat volgens mij goed
fout. Je moer een soon van muis of konijn
zijn om je goed door her torenhoge gras te
kunnen bewegen. Zo'n muts is heet on-
praknsch. dat heb Ik prodondervtndelijk
ervaren door zelf overal op mijn buik Ie
liggen om alles goed te kunnen zten.»
Veto: DUI rigm/ijk zien kabo/dm eruit als een
soort naaklt muis.
LIndemans: .Dat denk ik wel ja, of be-

is ook leuk om zo dicht bij de dingen te
Slaan en te kunnen zeggen 'kijk. wal een
dikke bie' .•

Lente

Veto: Was uw wondtling dan rwls rrn k)msr-
IlItrk op zich?
Llndeman:s: «Ik heb het in hel begin wel

Festival van Latijns-Amerikaanse films

Van Cubaanse sjokolade tot
Colombiaanse dekadentie
Oe komende weken vindt i" Leu-

veil een festival van Latijns-
Amerikaanse films plaats, Vier

films - 'Erendira', 'La Historia Ofi-
cial', 'Para reäbtr el canto de los pa-
jaros' el! 'Presa y cnocotate: - zullen
geloolld et! bekonnnentarieerd worden
door de Associatie \-'011Lattjns-Ameri-
kaanse studenten, JIJ samenwerking
met de vzw Bevrijdi"9!>fibtt~,

De VlW 8evrijdingsfilms is een Leuvens-
Brusselse organi~llie die al twintig jaar
films met mer-kommerslële en socio-kuhu-
reil: inslag drsurbueen en vertoont. Deze
speelfilms. documentaires en tekenfilms
komen uit ,IJle hoeken van d....wereld. Ze
hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat

ze uit een alternatief sirkwie komen, mei
weinig middelen geproduceerd zijn en
maatschappelijk relevante thema's behan-
delen. Op deze manier wil de vzw BevriJ-
dingsfHms jutste tntormaue geven over de
echte oorzaken en problemen in de derde
wereld, en van onderdrukten overal.

Hel belangrijkste thema van de film
'Para reclbir el camc de los pajarcs' t-om
het lied van de vogels te kunnen horen')
van J. Sanjines (1995) is racisme, meer
bepaald de raoele en sooate diskriminatie
in Bolivia, Het verhaal gaat over een ütm-
ploeg die het verhaal van de inval van de
'conquistadores' in Amerika wil verfilmen,
maar terwijl z(' dat doen dezelfde fouten
maken als hun voorvaderen 500 jaar gele-
den: ze IOnen geen respekt voor de kultuur
van de Aymara-tndlanen. die door hun eer-

Flensestraat Ttcnscstraat

9 -22u.
9 -20u.

gesloten Zaterdag 10-17u.
....•IT TAKES 1'\\10 TO TANGO..... ("""""""'J

9 -19 u.
9-19u

Maandag tlmDonderdag
Vrijdag

gen die Je enders nooit zou zien, bij hel
uitbarsten van de lente bjjvcorbeeld .•
Veto: Huft u ht! kontrast IUSlm dt gtkultiwrr-
dt natuur van dt tuin tn htt bos wil/tn ~l1a,,
Unde.t1lans: _Dill w.u nier de bedoeling.
maar dal blijkt uiteraard wel uit de dia's.
He't kontrilst tussen hel 'alomaanwezjgc

haard, maar alleszins een gestroomüjnd \
wezen.>
Veto: HOt lang duurt htt om dt htlt cyclus Il
báijktn7
Undemans: .Een dik half uur toch wel
iets waar veel mensen geen tijd voer zullen
maken, maar dat is okee .•

Ann Bries

Gratis naar 'Nature Morte'
Straatarme, gierige of nieuwsgierige kunsunlnnende genneresseerden worden bij Veto in
de watten gelegd: ook deze week geven wij zomaar, vanzelf, gratis, voor niks, noppes,
zllrsh 25 vnjkaarten weg voor het grolt' kunstparcours dat nog tot 23 mei in Leuven te
lopen valt. En u hoeft er geen pieren \lOOT uit uw neus te halen, Uw komst Daar het
hoofdkwartter In de '5 Metersstraat 5 russen 14.00 u en 16.00 u zal volstaan. zonder
dank.

bied voer de natuur de vogels kunnen ho-
ren, waarnaar in de titel verwezen wordt.

Op een filmisch Indringende wijze
schelst r'ueruo in 'La H1510ria eneter ('De
offidële versie') uit 1985 het drama van het
Argentijnse volk vla het persoonlijke drama
van de geschiedenislerares Alida. Zij Is de
echtgenote van een lid van de militaire jun-
ta, maar wanneer ze op zeek gaat naar de
achtergrond van haar geadopteerde doch-
tertje. moet ze de harde werkelijkheid van
het müneire regime onder ogen zien, 'La
Historia oüctar' is een politieke aanklacht
tegen verdrukkingen, arrevertes en ver-
dwijningen, legen kinderhandel, polilieke
moorden en korruptêe.

Sjokolade

Met de film 'Fresa Y Chocola Ie' doof-
braken de sineasten T. cuuerres en J.C.
Tablo in 1993 de vooroordelen en oude
dogma's over Cuba, Niet afteen de Cubaan'
se ekonomie wordt - eonder steun van de
Sovjet unie - door kanker aangevreten.
ook seksuele repressie, vooral homofobie,
zijn schering en inslag. Het verhaal gaat
over David, een militante kommunist, die
Dlcgc, een flamboyante homeseksuele kun-
stenaar, op andere ideeën wil brengen. Bij
elke ontmoeting tussen belden grOe'it het
positieve denken van David, Uiteindelijk
besen hij dat de ene liever Ijs met sjokolade
lust, terwijl de andere Ijs met aardbeien
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verkiest.
'Erendira' (1983) Is een verfilming

door R. Gucrra van 'De ongelooflijke maar
droevige geschiedenis van de onschuldige
Erendira en haar harteloze grootmoeder,
een bock van Colombiaanse NobelpriJswin-
naar Gabriel Gareia Marquez. De grootmoe-
der is de vleesgeworden koloniale dekaden-
tie. Ze heeft l.ichzdf in de adelstand verhe-
ven, maar kwijnt weg in een veredeld krot,
wenend om een verloren liefde, een verte-
ren jeugd, een verloren leven. grendlra,
haar kleindochter, moet haar dienen en
staat symbool voor de uitgebuite onschuld.
wanneer het krcr afbrandt krijgt Erendtra
daarvoor de schuld en moet ze zich prosti-
tueren. Daardoor wordt ze echter de meest
begeerde en bewonderde hoer van het
land. Hel mcisjl' wacht op haar droompnns.
die haar uiteindelijk zal komen redden van
de undcrdrukklng.

Nele Mariën
Ivan Rocabado

Or films \O/ordmte/kms om 20.JO I1in AV 00./7
wrloolld, vesatiusuraat J4 (lIaa$l Pat/gala).
'Eréndira ': 2J april, '/.IJ Htstoria Ofidal': JO
april, 'Para RtClbir ti Canto d~ los PájQrc1(';1
rIlti, 'FrNa y Choco/au': /4 mei, TfNgang: 100
frank TNrfilm. Abannnntnttn zijn verkrijgbaar
in Pangata, dagtlijks van 17 tot 20 u, 350 frank
1240frank \IOOr Pan!Jataftdtn. Dtbat en axktail
inlH!Jrtptn.
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Sluk van een sluk
De Ick~t op deze bladZIjde is het eerste
sruk van de roneehekst 'De leedlozen-,
die woensdag gespeeld wordt in de Stuc-
zaal. Het stuk kaden In het door Kultuur-
raad geurgaruscerde Iestlva! 'Theater
Now/Thls ~ theater". In een reeks van
zeven v!)oklellin~en komen It:S [onge en
ralcmrtjke li.e7.d~hapJlen daar hun kun-
nen tonen. De lekst van De leedlozen Is
dl!' enigl.'(dic speelaal voor het resuvet
gcschreverr'wcrd. Ze is van de hand van
Ben cabrtëls. studcru aan de KU Leuven.
Wie wil welen hoe !!'el afloopt, wordt
woensdagavond verwacht in de stuczaat.
Meer mrcrreeue over dil en de andere
stukken staat op de achterpagina en in de
agenda .
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~ ZOellerljes
" l'm trying 10 read box slugs made in Hell.
"0., all dav long L-Bird_

V Gezocht: kol.
v This onc goes out 10 you. who rouldn't keep
the score, 10 you, lrightened and too late, 10
you, who had 1051conädence. Thanks for your
words of hope, wrapped in ktsses ol hun. rou-u
never sec my tears. shed for your exrsrence.
"De roze pamper groet ook Artstolivter en
konsoorten.
...j Te koop: krot.
""Bahama-OnI\O: Proficiat met je kwarteeuw-
I Ka De Zeeroofster"
V Dinsdag 22 april. 21.00 : gratis konsen
'Arne' in Los euenos. Parkstreet 14.
v De Sheriff van Nuulngham? is dal dit met
zijn vijf jaar oudere [lees: jOllgne) vrouw?
,[ elyde. mijn verloofde, edllg<;IlOOt, whatcver

riet die dnehocksrelaue niet zitten. Bonnie.
" Je bent jong en homo, lesbisch of bi? Er zijn
nog enkele plaatsen voor de derde zomervijf-
daagse van 'Wel Jong. Niet Hetero', van 5 tot
10 juli in Mol. Samen met 140 andere jonge-
ren vijl dagen lang leven, praten, lachen, al-
wassen, dekussrëren, plezier maken, jezelf
zijn, Meer Info krijg Je In gesloten, neutrale
omslag via PB 323, 9000 Gem-I. neen:
,J vou-n never touch me wtth your fake love.
1'01 nough with ycu alJ 1'11walt lor the ene 10

bum all mv bndges down end never break my
hean. tjule Bird.
,J To eer is human, bUI 10 really Ioolrhlngs up
requtres a computer.
,J I know is nrocssarv a byte-swapping lunetion.
,J "lk heb geen deadline', zei hij, en zijn lid
keek hem kwaad aan .

.J Help, mijn zus stuurt zoekenjes onder mijn
naam, Clyde
.J "Baheme-Ouno is jarig en trakteert Aqua en
Ka De zeeroorster op een lekker Belgisch bier-
tjc, Allen daarheen."
.J Aan Bonnlc en Clvdc: dan stuur ik mald
Marian en dan loopt de Sheriff van Notting-
ham haar zo achterna! Robin Hood.
.J Je gaat volgend jaar naar Louvam-te-Neuve?
Je bent sociaal. open voor hel -gemeenschaps-
leven- en je wil jezelf nullig lfu1ken? Waarom
dan nlet op 'Hel Nederlands Ko!" -koner'? se-
gen toffe studenten, Nederlands- en Franstalig.
in een gedroomde gelegenheid om mensen te
leren kennen dankzij hel "köt-à-pröjet" wach-

ten je op. Bel 010/45.47.10. 14 Rue des Blancs
Cheveux 1348 LLN.
,J "Je ne drogue pas'. dlt-elle. el elle sauta au
con du premier veuu.
,J De fanclub van Ertk sla;),t in aanbidding voor
de bijzonder hippe basgitaar (Dal zwanl Die
snerent).
,J Bart. je bent gewoon jaloers (op mIjn atlas}.

Voor al uw tikwerk: 20.56.26,
Snel. goedkoop en hand ia.

Ingrid .
.J Bij mij moet je wél aanbellen! Op her num-
mer 180 dan nog wel.
.J nse. nog een gelukkige verjaardag teegewenst.
.J Nog vier en we komen samen met jou zuipent
.J Hendrik, hou in 't vervolg je vrienden wat be-
ter in 'loog. Er lijn weer stachrcüers gevaljen.
.J "Ik ben niet zal", brabbelde hij en hij at he'
tafellaken op.
.J "Ik ben niet stoned", zei de andere en hij
rookte het tafellaken op.

• agenda & ~ ad valvas UOORANNBRIES

MAANDAG
10,00 u VORMING 'UIl de eesr, een avond

rond comlng_oul. In MSI. RavenSIrMI, weg_

graus, org. Hel gO!:d~ spoor.
20,00 u TEATER TelllergrO<:l1Cam,>uSs<;1$\)1;0;:11

"Tramlijn llegeenc·. in Sladschouwburg. teeg.
4oo/}00/200, o'S. KC Leuven, inFo 23,84.27
en res. 22_2 j .13.

20.00 U FLLM 'Fary I·Ant.'Sse·. van Mansour S-ora
wade (Senegal) en 'Ma,haho' van ueucecem
Halijadj (Algerije). in supercnv, org. Derde
Werddraad Leuven.

21.00 u I'ILM 'Paths ot Glory' (1957) van sten-
ley Kubriek. in vtaems rummuscum- en Ar-
chlef !Oeg, 100, org. Vlaams Hlmmuseum-
en Archief. info 23,84.27.

DINSDAG
20.00 u TRATER De Korre speelt 'Het LuiRn_

gcvectn', in Auditorium Minnepoon. toeg.
400. org. Info 2).84.27 en res. 22.21.13.

20.00 u TEATER De njd speen ·Woy7."",J,;·va/l

Georg Bischner. in Sredschcuwburg, teeg.
500/350/200, org. KC Leuven, info en rcs.
22.21.13.

10,00 u FILM 'U: Ctendcsün' Viln JoK Leplatne
(Za;'rel en 'Flamr" van Ingrid Sindair (Zîm-
babw,,), in SlIJK'rcÎly, erg. Derde Wcrddraad
Lel1v~n.

20.30 U KONSl:lRT "lrancejazztlcal ~al' _ Ourk
Henry. Ir"aky jau met zeppe-tnvfoeoen, in
de Shrink. reeg. 50,

20.30 u TEATER T'rislero: 'Tristrro doet modern'.
in de VlamIngenSIraaI 83, !oeg. 300/200. erg,

sruc, info 20.8L13.
22.30 u FILM 'Po dl Sangui' \liln Flora öomez

(Guint.:-_Buissau). in Sup"rriIY. "rg. Derde
Wereldraad reuven.

WOENSDAG
12.30 u ANLMATI.E Wereldboekendag 'de ach-

!erkant van h{'! tlOt'k· m,,1 '8merhammo;:n op

het plein' op h"'llAd""·I."plein. org. Uibre
23, info 23.40.26. Alle u,lJvense boekhandels
zijn extra lang 01'''11.

14.00 U FILM 'D~~ Antulelt des roees-. in Vlaams
Pllmmuscum- en Ard1ief. tneg. 50130/20,
org. VI~ams Filmmuscllm- ,,)I Archid.

16.00 u SIGNl:lERSIlSSIE 'Fin de semalnc'. een
eerste strtpuugavc van lIel Besleren land
met Johan D~ MOör_ Ever M"ulcn slgnc"rt
zijn werk, in Het Besleren Land, ParijsSlfJilt
16, lox:g. gr~lis, erg, ti...t Besloten Land.

19.30 u TEATER 'Theater NowfThi~ ts 11,eattr':
Cic. 't Slrk speelt 'De goedkeuring'. in stuc-

7",al, org. Kultuurraad.
2U.UOu DEBAT 'Blok 6- cksamens: niet slikke,,·.

een gesprebavond met Dr. A. OegroOlO:"\Ier
dq."",çn~lr"ss en pilknml5bruik, in Kldnc
aula MTC. roeg. graus.

20.00 ti TEATER De Tijd speelt 'wovzeck' van
Gt_'01)) B,khncr. in Stads<:houwburg. teeg.
500/)501200, nrg, KC Leuven. info en 1'5.

22.21.13.
20,00 U FILM 'Le Cam\) dc Thiaroye' van Sem.

bene Ou.ma"e (Senegal]. in Supercily. erg.

D"'rde W"rc1draad Leuven.
20.00 U FILM 'nes Amutcll <.I", rooes-. in Vlaams

Flhnmuseurt1- en Archief. reeg 50/30/20.
org. Vlaalt)~ Filrnmll~um,

2U.)O u P,"RFORMANCE 'Fin de semainelFirl
d·•.spoir': verschillende slrij>3uleurs brengen
hun figuren lnl1even, in KC Qr;,I(lriEnhnl,
Mech"lseslraal 11. toeg. gra,is. (lrg. He! Be·
storen L<lnd.

20.30 u TIOATER C"rt1puslonecl slx:el1 "E"n soort
Alaska'. in de Speelruimte ven hel Zwart-
7;u5Iersklooster. Zwarte ZUsI<:rsSlraill 2, lueg.
20011'50. (Ir;;. CaTu. rc$. 32.4).70.

20_30 u KQN$ERT Thealer Nowrrhis is Thc"-
ter'; toonmoment vall de workshop 'groep-
stmprovtsaue' o.r.v Geen Hu}'bens. In Stuc-
har, org. Kultuurrnad.

21.30 u TEATER 'Theater Nowrrhi> is Theater':
Cie. De Hitl( speelt 'De le",dlo:zen' in stuc-

zaal. org. xunuurreac.
22.30 u FILM 'Th" Schoolmasler' van Jean Del-

beke (Zuid Afrika1. in Superoly. org_ Derde
Wereldraad Leuven.

DONDERDAG
16.00 u SIGNEERSESSIE GIlben sbenon van

'freak Brothcrs' en Karel Biddeloo van 'D~
Rode Ridder' ~ignen:n hun werk. In Hel Be·
storen Land. P3TIJistrMI 16, toeg. gratIs, org.
Hel Beo;]olen Land.

1!1.30 u TEATER 'Theater Nowrrhis isThealer':
Cie. '1 Sirk speen 'Hel moederskind'. in Slue_
zaal. org. Kultuurraad.

20.00 u TEATER De SlîchlinglPeler De Grael
speelt 'Henry'. In Auditorium Minnepo"n.
toeg. 400. org. KC Leuven, res. 22.21.13.

20.00 u KONSERT WO.,rd 7.ing! Kurt Weill op
reksi van Benold Iheeht. in hel Lemn1<:ns_

insmuur. Herestraat SJ, weg. gralis, o'S.
Lemrn"nslnSlillJul. info 21.l9.67.

20.00 u KONSERT ti êondameuto speelt Jan
utsmes Zelcnka o.l.v. Paul Dombrecht. in de
r'rcdikhcrcnkcek, O.L vrouwstraat . loeg
650/450. org, KC Leuven. res. 22.21.13.

20.00 u KONSERT Schola Cantorurn Cantate
Domino & Collegium Musicurn 0.1.\1. Miehael
Ghijs speelt Mendelssohn, Banholdy en Elia.,

lil de SI. Jan De Doperkerk. roeg. 500/400.
org. Koristen van Kei7.ersberg. info en ree.
22.41.74.

10.00 u I'ILM 'PiC(: Me'. van M~nsour Sora WJd,'

(Senegal) en -serreounta' van MeJ ttondo

(Miluretanièf. in supcrotv, erg. Derd ...

Werddraa<J leuven.
20.00 IJ TEATER De Rcynaenge~lIen speten 'De

dood en het m<:isj...· van Dortman. in Teater
Malp ...runs, Rcding"nsuaat 4.

20, t 5 11TEATER 'Oud Ijzer' door Amuscmcms-
lçalcr Leuven. Vaan 25, erg. ges. 23,15.98.

20 3U u KONSERT Thc Boerenzonen op Speed.
Support Jen; De Banger Pet Band en ster-
."",wn. ge\lolgd door ren -bubbüctcus 70'~
disco party'. in De Blauwe Kater; Naamse.
SIf<lal 15-17. tocg. 150, org, Hel Besleren Land.

2a.lO u TEATER campustoned speelt 'Ben soort
Alaska'. in de Speelruimte van hel zwart-
1.",lcr)kIOOSler, zwarte zusrersstraar 2. tocg.
200/15U. "rg_ cero. res. )2.43.70,

21.00 u LEZING 'Uterair welkom' meI voortc-

zing van <I,' L>ckr'"md" verh .. lcn van de lire-
raire wed.<trijd d1l0rTinl' verschoot, in de
Goli...:he :zaal van hel ~tadh\lh, teeg, gr~!is,
01)). Wel, roro 22.93.24.

21 30 u TEATER Oe St1lde"I,·" xuhurele Studie..
spelen 'OIl1.e o"w~"~laanbarc opkomst', in

de SIUC7....al. "rg. Kultuurraad_
22.30 u KONSERT 'Jen', futuristische jo-n-dance

;1ll1)ro\liSilllot1, In Sluctlilr, org. Kullutlrraad.
22.30 u FILM 'Heans 6- Minds' van Ralph liman

(Zuid Afrika), in SupcrcÎly. org, Derde
Wereldraad Leuven.

VRIJ,DAG
19.~0 \I TEATER 'Theater Nl)w/n,I$I~ Thealer':

Glimher Sams..m speelt 'Ik keh.er ~an hel
v"rlles' van Jan Fabre. In SluC7....al. org. Kul-
tuurraad.

20.00 11KAARTAVOND uorebrs kaarten, in

COUIX:ru. & COCIeau, Dlcsisestreet 245. erg.
lAbyrinl.

20.00 11FiLM 'Guclwaar' van sembene ous-
mane (Sellegal). in aanwezigheid van de
sineasL, in Superdly. org_ Derde wereldraad

Leuven.
20.00 U TEATER De Reynaerlgesdk" spelen 'De

dood en hel meisje' van Dorfman. in Teater
Malpenuis, Redlngenstraat 4. org. Teater
Malpenuis.

~O.15u 'iifÄÎ'"ER 'Oud ij7.cr' door emuseroeors-
lenter Leu\len, in Vaart 25, Rcs. 23.15.98.

21.10 u TEATER "Thealer NowfThis is Theater':
Cie. In Effigie spo::eh 'NiI~r teenee en Leona'
van Grorg Büdmer. In Stucr .....l, org. Kul-
luurraad,

22.00 u FUIF 'Com;x Dome'. grilfiKhe vlbes met
dj'$ Skinny JQe Cosnakke en Mo 6- &nodie,

in Rumba & co.. 1000g.150, org. Hel Besloten
land.

ZATERDAG
15.00 u TEKENSESSLE 'Old Cake Comix', een

venameL:!ar Strips door een denigtal vrouwe-
lijke sutoaureurs. In Het Beslolen Land. teeg.
gralls, org. Het Besloten Land,

19.30 ti TEATER 'Smke & wrske-. in Aula P;elc.-r

Ik somer. teeg. 495. erg. WK PJS5C-PanO\l!
of 46,26.16,

20.00 u TEAUR De ReynaengcseUen spelcu"Cc
dood en het meisje' van portmen. in Teatèr
Malpertuis, RcdingenSlraal 4, org. Tealer
Ma.IJK'nuis.

20.15 u TEATER 'Oud ijzer' door Amusemems-

teater Leuven. in V~art 25, Rc:s. 23.15.98 .•
20.10 u TEATER Campustoneel speell ·E...n soort ,fo

Alaska'. in de Speelruimie van hel zwart-
\

:wslersklQOÇlcr. Zwane ZlISlersstraal 2, loeg.
200/150, erg. CaTo. res. 32,43.70.

ZONDAG
17.00 U TEATER reoeerer (Ndl) ~fJCt'h 'KaSJl'Ir

Heuser'. in SlildKhouwburg. u<g. KC Leuven.
info 22.2.1 13.

MAANDAG
20.00 U TEATER Drie Vtnseren 5J'edl ·E11gelen·.

mei K~lelijne Oamen, in Audilorium Minne-
poort. loo:g. 400, erg, KC U:\lv.::n.

Alfa Nadien preseotaue van hel ni<:uwc presj~i-
um, in 's Meiel'$$ll'iIal S.

LIK
.. 22/04 24-uren van hel lêorekateam. in
Pauzeruimte en Goorgt .. 23/04 z-e-uren van
hel tlorekateam. in Pau:zeruimte en Gnorgl.

Medlsoc
.. 22104 om 20.00 u; Presidjumverkleztngeu.

Nf!(

.. 24/04 om 20_00 u: verkiezingsavond, in
Pangaea.

Pedagogische Kring
.. 18/04 om 10.00 u: KringvergJ.dering met
uitslag kringverkiezingen, lil Kringlok..lai.

Politika
.. 21/04 om 21.00 u; Bram vermeuten brengt
'Polonetse', in AId,) Preter De somer; roeg.
350 .. 22/04 om 19.10 u: Evaluatie kringver-

gadertng, in boven Pohnka-kaffee.

• 23/04 om 17.00 u: "Chateveuing" tussen
Eerta en AUa. in Alma 2.

Blos
.. 21104 om 20_00 u: vërkiezjngsdebat. in hel

Zoölogisch Instituut.

Cybelfcrlng
.. 1.1'04 om 15.0011: Mnilbont bij de minister
van Onderwijs.

Eoos
.. 12/04 om 21..00 u: Alscheidsfeestje. in Per-
ma.

Hlsloria
.. 21/04 om 21.00 \I; Kamus, in'iChrijven in
de Pak, in ple('1ruJll." 2)/04 om 10.()O \I:

vcrkiezingen. lot \(,.DO\] in de hal van het
grasmusgebouw.

Katechellka
.. 23104 oen 20.00 u: Verkiezingsdebat in de
lounge VJn het Pauscollege .• 24104 om
09.00 u: I'rescsvl:rkiC7.ingen tot 17.00u. in
lukaal A,

Kilo
.. 21/04 om 20,00 u: All.ulp en tapavond. in
Pak L&W ... 2)104 om 20.00 u. Evaluatie-
vergadering over het voorbije akademlejaar;

VRG
.. 24/0~ ûlck-fuif. Jll Korrestraat l .

VTK
.. 21/04 om 21.00 u: Externe. in 'rhcokor.
.. 11104 om 21.00 11:Open kafee, in 'I Elixir.
.. }1I04 om 19.00 u: Afzuip, in 't Elixir.
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Kultuurraad presenteert 'Theater Now/ This is theater'

Driedaags festival met ijsbrekend teater
projekt ,,'tUI Kultuur-

Ben prestigieuu
titel - E"9e1s, tweede·
in afgeleid van Shake-

speare's 'Richard [1)' - tweeënveertig
akteure in proqress, vijJhonderd mi-
nuten rea/er gebracltt door zes gezel-
schappen, verspreid over dril' dagen.
Dat zijn de ingrediënten waaraan
teaterfreaks deze week hun hart kun-
nell ophalen in SI"c. Niettegenstaande
het slogalleske vtm de titel moet het
festival een sympathiek gebeuren zon-
der pretentie worden. De organisato-
ren van Kultuurraad gingen niet op
zoek naaf her undergroundteater van
kunstencentra of naar tiet grote-
publieksteater in kulturele centra. Zij
willen lalenirijke. jonge gezelschap-
pen, die door gebrek aan subsidie of
oplew;"9 buiten het professionele sir-
kwie vatten. een kans qeven \loor het
voetlicht te trede".

t
I
I

~

r

I
f

Slljn ven J:ynJc, één van de verantwoorde-
!ijk~n voer hel projekt, llctn we: "Het
mooie aan nlct-prölesslönele akreurs is dat
rij. preeles omdat ze niet gebonden ziJn aan
subsktle. zich vee! vrijt'r kunnen bewegen
In herteaterlandschap dan mensen die om
den brede roncel spelen. Professionele ak-
teurs moeten de spelregels van de officiële
scène In eefu huuden om te kunnen blijven
funknoneren. Zij 7Jjn gebonden aan een ge-
zelschap of een programmatie binnen een
bepaald serxoen.'

-
De voorstellingen zijn

soms op verbazingwekkende
wijze uit de lucht komen
vallen. Je krijgt echt een
goed zicht op het feit dat ge-
legenheidsakteren meer kan
zijn dan het brengen van een
stoffig huiskamerdrama.-

-
"Cie. In effigie bijvoorbeeld komt naar

hel festival mrt 'Naar Leenee en tena', de
negentjende-eeuwse klassieker van Gcorg
Buehner. lij rnakun dil cruk weer speelbaar
op hun manier. Hel verhaal is dat V.1n
Lconce, de kroonprinv dre wordt ultgchu-
wclijkt ilJI1 l'en zekere Lena Ilij weiger! en
trekt naar Italië, waar hij vcrltefd wordt up
l'en meisje dat uiteindelijk loch Lijn voor-
bestemde prinses blijkt u- Lijn. Het stuk
wordt gespeeld door jongeren tussen 14 en
25 jaar. Regfsscur Anne Dekerk zorgde er-
voor dat iedere speler zich - ondanks het
lec:ftijdsverschil- op zijn munter in het
stuk kan terugvinden, dat er gecn kloof is
tussen het $wk en de speler. Zij willen geen
visie geven, maar hebben geploeterd met
als enige SIf\LkCUurde tekst en d(' vrije wil.
Iedereen heeft gevochten en gewoeld met
zijn personage en een bt.'"Ctjeeen eigen weg
gezocht in interaktie mCI dc rest."

Parel

Het voerdeel van de vrijheid wordt ze-
k~r ook maximaal benut door Cie. De Hitte.
Dil gezelschap. opgericht door enkele stu-
denten, brengt 'De leedtozen', geschreven
door Ben Gabr1tLls,student ülosoûe en rech-
ten. HIJ kende de akreurs en hun eigenheid.

uit te maken wie welke partij koos. We.wil-
den absoluut geen bepaalde vlag erboven
laten wapperen, maar gewoon al die dingen
daar zeilen en ermee spelen.'

Naast deze vier gezelschappen Is er ook
ruimte voor het soberder rearerwerk: solo-
«'1It"n Yl!Ln GOnther Sarmon en C'n1 dialoog
van Bruno van den aroecke en CJara ven
den Broek. Gûnther Samson volgt het laat-
ste jaar woordopleiding aan het temmens-
Insmuur. Hij koos voor de eenvoud van een
monoloog: 'De keizer van hel verües' is een
stuk van Jan Fabre, waarin hij de grenzen
van het menszijn aftast. Een clown neemt
de beslissing opnieuw te beginnen, maar op
een ander punt m de realiteit. Het publiek
wordt getuige of is zelfs medeplichtig aan
het maken van een nieuwe taal. een nieu-
we mens, -venat het moment dat je een
grens tegenkomt kan je opnieuw beginnen.
Dal is waar Eabre het over heeft. zowel met
bestaande korwemfes als met Jezelf kornat
maken en dan zien wal er gebeurt. Dat ge-

Marxist
De studenten van de aanvullende op-

kidinl; Kulturele Studies kijken dan weer
verder de wereld In 'Onze onweerstaan-
bare opkomst' is tip en rond de deining van
politiek teater ontstaan. Hd Stuk I' het re-
sultaat van l'en teaterworkshop. begeleid
door Vo/illyThomas van 0;10 Dito. 'rhomas
wou geen teater met avantgardtsttsche
scene-etrekten ol een spcktekulatre regie,
maar een konsept in zijn zuivere vorm. De
aktcurs - die op de toeschouwerstribune
plaatsnemen - voeren een gesprek over
politiek en teater, politiek reater en tëatrale
politiek. leder gooit zijn eigen verhaal in de
kring. Iemand vertelt een verzennen kamp-
herinnering over een jongen die hij ver-
moordde un hoe hij daar pkzler in vond.
Anderen geven hun visie op polhlek of op
het leven van alledag. Zo ontstaat een dis-
kussie waarbij de kleine politiek tegenover
de grote wereldpolitiek komt te staan.

Willy Thomas: "Er was gevraagd om
Interviews Ie maken met mensen uit hun
omgeving én met een speoeust. zodat je
twee 1010lalandere klokken over hetZdfde
onderwerp kon horen. Dan kreeg je dl.'
analyse van een VLD-cr tegenover een
marxist. Het was aan de toeschouwer om

Bestaansreden

Katrien Darras

'Theaur Nc>W1Thit is rhealtr; 500
mil/uien teater van aktrurs in
p'Ojre5$' is re ti(ll van woensdag 2J
lor vrijdag 25 april in de Stuczaal.
Em avondticket. g(H!d voor (W(I'"

vroNlellin.lfttJ, k(/$I 1501200frank,
ren rit/w voor drit da!J(IIkMI jt
amper )OO/JSO frank. sen overzichl
van alft I'OOrttel/m.'Itn vind je in dt
a!Jtnda.

De karaktenrekken van elke speler vorm-
den de basis voor de versemuende persort-
ages. Hl·t resultaat is een amalgaam van
karakters die archeuplsch zijn zonder In
clichés te vervallen. Deze mensen zijn te-
taal versemuend van elkaar, maar moeten
!l31TlC'11 ~ In ~ verllll~ mlltmehap-
pij nadat de eerste sociale epidemie heeft
toegeslagen: hel toebrengen van lichamelijk
of psychisch leed veroorzaakt een votledlge
vervezellng van de ledematen,

'De leedlozen van Cie. De Hitte vormt
hiermee een uitzondering In vel1leliJklng
met de andere gezelschappen, die een be-
staande lekst kozen. Cie. 't Slrk, een klein,
nieuw teatergezelschap. opgericht door vter
studenten aan het conservatorium van
Gem. koos IWL'e stukken: 'De goedkeuring'
en 'HC"tmoederskind'. 'De goedkeuring' ts
het verhaal van twee sussen. Zij ziuen sa-
men bij het lijk van hun moeder. De moe-
der liet voor hen één parel achter, maar
voor wie? Ook 'Het moederskind' Is een
stuk over het eeuwige gezeur In een gezin

beurt ook bij het werken met de teksten uil
'Oe keizer van het verlies'. Je moel zien
wat de lekst voor jou Zl'gl en dan 15 het

alsof de lekst hel personage vuI8t", aldus
Samson.

Bruno van den Broecke en Clara van
den Broek, beide eerstejaarsruderncn aan
het conservatorium Ie Antwerpen, brengen
een voorsrelltng die vorig jaar nog door tg
stan werd gespeeld. 'Piek-up' heen beet
korte dialoog over de onmogelijkheid van
de dialoog. "rwee mensen proberen zich
krampachtig op te trekken aan de fragiele
onzekerheid van hel gesprek. tnt de laai het
uiteindelijk laaI afweten". zo vatten de
nkreurs hun Stuk samen.

Stijn van Eynde besluit: -Bij de ergani-
satje heef het roevat een heel belangrijke
rol gespeeld. De voorsrelllngen zijn soms op
verbazfngwekkcndc wijze uit de lucht ko-

men vallen. Uiteindelijk hebben
wij de keuze laten vallen op deze
zeven stukken, die samen een
enorme variatie bieden. Ons doel
is om mensen warm te maken
alle voorsrelltngcn naast elkaar Ie
bekijken. Je krijgt ecrn een goed
zicht op hel feit dat gclc:genheids-
aktereu meer kan rijn dan hel
brengen van CCDstoffig huis-
kamerdrama Op die manier
willen lYij een ijsbreker zijn voor
tuater."

(folo Joost Hrlsm)


