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Gevolgën nieuw kamerdekreet nog niet echt
merkbaar

Kotenverhuur komt weer
traag OP gang
(i)et als de vorige jaren blijft net

voorah'nog erg kalm op de stil-
dentt'nkomermarkr. Hul wat

studenten wachten blijkbaar tot na de
tweede zittijd om op zoek te gaan
naar et" geschikt onderkomen voor
het volgende akademiejaar. De vrees
dat het nieuwe kameräekreet, dat
vol~nd jaar ingaat, een schokgolf
door de markt ZOIijage", wordt voor-
lopig dan ook niet bewaarheid. Noch-
tans zouden de financiële gtt/olgen
van liet dekreet wel eens indrukwek-
kend kunnen worden. En het lijdt
geen twijfel dat liet de huurder - de
stlUlm. "'" _ ... """ .... "" u11ri.-ddIJIlt 'tfttmfng ge~n,eerd krijgt.-

__ Olll'ciUgc zoren waar licht, ludu en hy-
~ : ft .. wxken zijn, gezjnsbcwonlng
a op unpc't 1waaK vkrbnte meier, kruip-

kelders met bed, buro. L1\t. één douche
met twee waterstralen voor twintig klr)01-
genOlen" .. Met dat alles wilde het 'Vlaamse
&olue!::t over kwalildl en veiligheid van
kameR en srudcmenkarners- korre menen
maken. wenneer het dekreet op I septem-
ber 1998 in werking treedt. zullen derge-
lijke toestanden gelukkig verbannen zijn uit
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aan de rGc~' n reu. HII strilatlawui nat kiJ op
plalgesponsorde ,nniuctltleslitals lOorl·
breng!. vaJt onder hel sersturen van de (Ipen·
bout Drlle. maar niemand die lIaar lelJen lP'
treedl. Klooi wordt un ba,eAal bisthermd.
zeker weIen. Onze kinIIeren zijn lDor niets
geslorven.

de Vlaamse koten markt, maar de financiële
gevolgen voor de student zullen nrcr min-
der zijn.

De oorspronkelijke tekst van hel de-
kreet: zoals die voorlag in de kommissie
Binnenlandse Zaken van hel Vlaams Par-
lement in november 1996, liet hel ergste
vrezen. Nicl gehinderd door enige kennis
van zaken, beschreef hel dckreèt mlnl-
murnkwaljteltsnormen als drie douches en
totlenen per vijl studenten, een minimale
kameroppervlakte van twaalf vierkante
meter. met een raamoppervlakte van min-
stens één vierkante meter, waarvan de on-
derkomt zich maximum op 1.2 meier van
de vloer mag bevinden. Bovendien moesten
alle aanpassingen gebeuren binnen de drie
jaar. ZO' n korte overgangstermijn zou zeer
waarschijnlijk 101 een pijnlijk rekort op de
kamermarkt leiden en sowieso trn een eks-
ploste In de huurprjjzen.

Dakkamers
De Leuvense sooale Raad reageerde

heilig legen hel vastleggen van deze wel
erg luxueuze nonnen. In naam van de
vtaemse studentenkoepel VVS werd er op-
nieuw gepraal met de heren Dlivier, De-
caluwé en Timmermans. indieners van het
dekreet. truussen begrepen de Leuvense
srudemen ook waar het om ging. Op 2
december uitten zo'n duizend studenten
onder het mono 'Hou niet de zot mei ons
korr hun ongenoegen lijden! een betoging.
Mél resultaat: de luxenormen werden ver-
zacht. Een rotter en douche zijn verplicht
voor elke groep of begin van groep van zes
studenten. de keuken zal anderhalve vier-
kante meier per studentenkamer mC::I een
minimumoppervlakte van zes vlerkante
meier bedragen. de mlntmumcppervlakte
van de kamer werd teruggebracht tot negen
vierkante meter - althans voor de eerste
uen jaar. Een opmerkelijke nteuwtghetd is
nog dal het dekreet niet van toepassing Is
op de kamers van de sociale voorzienIngen
van de onderwijsinstellingen.

Toch blijft het dekreet een aaniäl ab-
surditeiten behouden. Dakkamers, hoe
groot, mooi, veraorgd en vellig ook. zullen
verdwijnen. 'De afstand onderkant raam-
vloer werd Immers behouden op 1,2 meter,
en de alstand vloer-plafond moel voor de
hele oppervlakte van negen - voor nieuwe
kamers en binnen tien jaar sowieso twaalf
- vierkante meter 2.20 meter bedragen.
En het blijft met bij al die leuke sijfers, bo-
vendien moet ook nog eens alles in orde
zijn tegen september 19981 Nog welgeteld
één jaar kan er dus naar hartelust ver-
bouwd worden in alle koten.

Hoogte

Konkrete gevolgen van het dekreet
zijn op dil ogenblik nog niet te merken op
de Leuvense kamermarkt, luidens Jos De
Winter van de Hutsvesnngsdtenst van de
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"Geef ons. Heer, onze dagelijkse Brood: denken wij soms, maar mooie liedjes duren
helaas niet lang. Nu na drie dagen Marktrock '97 [zie anikel op p. 5) de lese bekenjes en
echtparen met buggy uil het straatbeeld verwijderd zijn, is Leuven weer klaar voor

haar studenten, ofwel met tweede zit ofwel met achnlenduizend sigaren op uk. Ben jij
een van hen. dan heb je als boel op woeste baren alvast hel eerste nummer van Vno in dl!
hand, het studenten weekblad van de Leuvense Overkoepelende krlngorpnlsde (Loko),
die wij op de pa&lna's 6 lot 10 voorstenen. Als Uehl HD he1 eind van de bijnadoodser4r-
inpluRMI is er dan eind september Veto 2, vel'VOlsms een Wftk "ter als moredrr van de
porsekoinwinkel Veto 3, en zo gaan wij noa een hele nkuwe jI.rpng door.

KU Leuven. Dat aan het dekreet zware
ënanoêle gevolgen gekoppeld zijn, valt
echter nret te twijfelen. De berekening Is
snel gemaakt. In vele hulzen zullen kamers
sneuvelen aangenen extra douches, toilet-
ten en fletsbergplaatsen geplaatst moeten
worden. keukens en kamers moeten ver-
groot worden en dakkamers zullen verdwij-
nen. In een huls met twaalf studentenka-
. mers kunnen bijgevolg makkelijk drie tOt
vier kamers verdwijnen, wal niet alleen de
eenmalige verbouwingskost met zich mee-
brengt maar ook zorgt voor een permanent
verlies van één vierde lOt één derde van de
huuropbrengst. Hou daarbij nog rekening
met hel feil dat er zo een tekort op de
kamermarkt kan ontstaan, en je ziet de
kilmerprijzen al de hoogte Inscrueten.

Overigens valt nu al uit de lalrijke ver-

koopsbordjes op te maken dal heel wal
eigenaars de zware Investeringen liever aan
een ander overlaten. Te vre-zen valt dal
daardoor de greep op de markt van enkele
kapitaalkrachtige' grootgrondbezhrers'
enkel nog zat toenemen. En van die kant
heelt men niet echt een sociaal woning-
beleid Ie verwachten. Maar verder blijven
de gevelgen voor dit akademlejear nog vrij
beperkt. Dh jaar lijkt de kamerverhuur nog
even gestaag te verlopen als de vorige je-
ren. De ware kotenslag om een goeie ka-
mer die tot zo' n vijf jaar geleden door de
Leuvense studenten werd gevoerd begin
juli. lijkt voorgoed achter de rug. Of hel
dekreel de strijd om een kOl opnieuw zal
doen oplaaien. wordt weUicht pas volgend
jaar duidelijk.

Tlne Verh ..ert



werden enkel kleine aanpassingen aan d~l~
studk~ doorgeveerd. Daarom wordt ~r sterk
aangedrongen op een nieuw kostenonder-
zoek waarop de aanpassing van de studie-
toelagen kan gebeuren. Waar men ook met
altijd het duidelijkste zicht op heeft op
Vlaams nivII. is de verdeling van de deel-
name aan het hoger onderwijs door de ver-
schtllende secere lagen van de bevolking.
Het aantal beursstudenten kan bijvoorbeeld
ook gedaald 7ijn omdat jongeren Uil gez!n-
nr.:" mei lage inkomens minder gaan stude-
ren. wte zal het zeggen-

Debat over studiefinanciering toe aan aanzwengelen

Situatie be student sterk achteruit
einds anderhalf jaar wordt er

door een aantal organisaties
aan de alarmbel van de studie-

toelagen getrokken, Hel beleid van de
Vlaamse Regering kan samengevat
worden in twee woorden: besparen of
njets doen. De indexering van de
beurze" hangt af \'a'J de goodwitl van
de minister, de inkomensgrenzen zijn
niet meer in overeenstemming met de
werkelijkheid en enig inzicht in de
aanqepastheid van de studtetoetaqen
aan de studiekost is ver te toeken.

sneuen. Je sociale voon:icningen van de
Hogescholen, de vakbonden, een gespecia-
liseerde' onderzoeker. de Bond van Grote en
Jonge GeZinncn (BGJG) en de Ouderver-
enigingen daar hun standpunten aan de
Parlementsleden duidelijk maken

Opvallend was de eensgczmdhctd rus-
sen de sprekers van de verschillende orga-
nisaties. De Onderwijskommi~sle besloot
dan om in haar schoot een subkomnussfe
studiefinanciering op te richten om verder
te werken rond de problematiek, En eind
juni publiceerden de organiS.l1ics die in de
hoorzitting aan bod kwamen, op de Ouder-
verenigingen na, een plntforrntekst die een
rulnu- media-aandacht kreeg.

is dan dat de toelagen ook werkelijk de
kosten volgen. De indexering van de beur-
zen moel vooreerst automansen gebeuren.
Hel mag geen willekeurige aanpassing meer
zijn. Maar ook een eenvoudige Indexering
vangt nog niet elke stijging van de studie-
kost op. Stijgende inschrijvingsgelden In de
Hogescholen. het gebruik van computers t'11

andere nieuwe technologieën, duurdere
boeken, stijging van de kamerprijs en van
de prijs voor het openbaar vervoer, die gro-
ter zijn dan de inde ..., worden er nÎct door
in rekening gebracht.

Ook de studietoelagen voor het sekuu-
dair onderwijs moeren verbeterd worden
door de inkomensgrenzen te verhogen en
de bedragen van de teelagen 011 te trekken.
Ook al zijn 71:: heel beperkt, deze toelagen
zljn een belJngrijke aanvulling op hel ge-
zinsbudget. Het hoger volwassenonderwijs
tenslotte - dar mensen die vroeger weinig
onderwijskansen hebben gekregen een mo-
gelijkheid biedt om nu te kunnen studeren
- valt nog niet onder het studrebeurecn-
stelsel. Hel is moeilijk te begrijpen waarom
de studenten in dil systeem. dat gepromoot
wordt door de overheid, geen recht hebben
op een studiebeurs. Vanuit deaetîde sociale
bekommernis pleiten de verschillende orga-
nis<fties ook voor toelagen voor bisstuden-
ten, zij hel wel onder strenge voorwaarden.
Beursstudenten die een jaar moeten over-
doen zullen in vele gevallen gaan werken
of gaan .1<'inklOpj5Cnbij de sociale diensten
van de onderwijsmstelltngen. VOOrtSp1citen
de organisaties ervoor dat een daling van
het inkomen ten gevolge van loopbaanou-
derbreking door de overheid ln rekening
wordt genomen bij de toekenning van een
studiebeurs.

Anderhalf Jaar geleden organiseerde Sociale
Raad samen met de Soclale Dienst van Stu-
demenvoorzienlngen van de KU Leuven
l'en studiedag rond het Vlaamse Stelsel van
studiclinandering. In oktober vorig jaar
vond in de kommissie Onderwijs van het
vlaarnse Parlement een hoorzitting plaats
over herzelfde onderwerp, Naast de Ver-
eniging van Vlaamse Studenten (VVS)
konden de sociale diensten van de Univer-

Geweten

De stausnscbe gegevens over het aantal
beursstudenten doen de wenkbrauwen
fronsen, stnds Vlaanderen zelf voor haar
ondenvijs zorgt (1989) is hel aantal beurs-
studenten aan de universiteiten gedaald
van 22 naar 15 procent en aan de hoge-
scholen van 35 naar 25 procent. Daarbij
komt nog dat het bedrag dat voor studie-
toelagen begroot wordt in die periode met
een slordige 459 miljoen gedaald is. Dit
betekende echter niet dat wie nu nog een
toelage krijgt kan rekenen up wat meer
gulheid. De gemiddelde beursbcdragen
bleven in absolute sijfers kounam. wat in
feite neerkomt op een daling. Steeds meer
studenten doen Jobs om rond te komen. Dit
werkt als een drempel bij de bcsllssiug om
Ie gaan studeren, en wordt daarna ervaren
als een bfjkomende druk op de studies.

De mlnimumlnkomensgrcns die be-
paalt of een student een maximumbeurs
krijgt ligt bovendien veelte hoog. Voor een
eenmkomensgczin met twee studenten in
het hoger onderwijs. gaal hel bijvoorbeeld
om een netto maandinkomen van 40.345
frank. Als hel gezin een groter Inkomen
heeft. kan ze dus geen aanspraak maken op
een raaxtrnumbeurs. Daarom wordt ervoor
gepleit dat de inkomensgrenzen omhoog
gaan. Maar om te vermijden dal het krijgen
van een studiebeurs een uilzondering
wordt, moeten ook de maximumgrenzen
omhoog. Alleen dan komen er opnieuw
meer gezinnen In aanmerking voor een
studtctoelage. Voor een ceninkomensgezin
met twee kinderen in het hoger onderwijs
bedraagt het maximaal netto maandinko-
men bijvoorbeeld 68.884 Irank. Met een
hoger Inkomen heeft men dus helemaal
geen recht meer op cen beurs.

Een ander probleem met de Inkomens-
grenzen Is dat cr een groot verschil in
grootte is tussen de toelagen in de verschil-
lende kategorieên. Daarom wordt door de
studcntenorganlsaties steeds gepleit voor
meer lineariteit in het systeem: de beurzen
zouden geleidelijk in grootte al moeten ne-
men naargelang de ouders meer verdienen,
en niet in sprongen zoals nu het geval is.
Het dalend aantal beursstudenten heeft
leer waarschijnlijk veel Ie maken met de
onaangepastheld van deze inkomensgren-
zen; ofwel hebben de jongeren geen recht
op een beurs, ofwel komen ze misschien
niet meer tOt het aanvangen van studies.

Een ander probleem dolt aangekaan
werd betreft het gebruik van hel kadastraal
inkomen (KI) als Indlkator voor de wel-
vaart. Het kadastraal inkomen is-de huur-
waarde dic een onroerend goed volgens de
belastingen heeft. en waarop de butserge-
naar wordt belast. Deze norm sluh soms
mensen mei een laag Inkomen en een hoog
KI ten onrechte uit. Daarom wordt cr door
de verschillende organtsatfes gepleit voor de
invoering van een bodem-Kl. Dat zou dan
bijvoorbeeld het Kl van een bescheiden
woning kunnen zijn. Voor aanvragers met
l'en Kl dat lager is dan dat bodem-KI, geldt
dan de KI norm niet.

De bedoeling van studietoelagen ligt
uiteraard in het dekken van de studiekost
van de student. Het logisch gevolg daarvan

De materie zal allesains de komende
maanden opnieuw onder de aandacht-ge-
bracht worden door de verschillende orga-
ntsattcs en de studentenbeweging. Hopelijk
heelt de Vlaamse Regering de boodschap
goed ontvangen. Alle jongeren moeten,
ongeacht hun socio-kulturele achtergrond,
verder kunnen studeren en hun kapacnet-
ten 7.0 goed mogelijk benutten, Als een
samenleving welzijn beoogt, dan moet ze er
ook voor zorgen dat zoveel mogelijk men-
sen kunnen partlefperen aan die sameale-
ving. En dat ze daar de nodige middelen
voor over heeft.
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Een jaar geleden rondde de permanente onderwfjskcmmlssie (POK) krtmtnclegisrhe
wetenschappen haar programmahervorming af. Een h.alf jaar erna werd 'lI."_ goedgekeurd
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staat nier zeer sceptisch tegenover. Zij acht de ka-ns dal er volgend jaar hier toch problo-
men zouden rijzen zeer grOOI. Bovendien kreêert dit een ongelijke roestand IUS.5enhaar
studenten en is dit een afwijking met verstrekkende gevolgen van de programmaherver-
ming.
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Een half toelatingseksamen voor de (tand)artsen

"Hel zal beter zijn als we met wat
minder in eerste kan ziHen"
Of! "m9 besproken studenten-

beperking binnen getleeskunde
en tandheelkunde is nu een

feit. Op J til 4 juli Iegden ongeveer
negen honderd aspi ra nt- (Ia IId)a rtsen
een tvelari"gsproe{ af. Zevemig pro-
cent van heli slaagde ;11 de proef. Op
8 en 9 september volgtn de herkan-
!;;"gcn. IIwliddel." raakle bekend dal
er zich ;1/ totaal slechts een goeie äui-
zend kandidaten hebben ingescltreven
voor het toelatingseksamen. bijna een
derde minder dan verwacht. He' af-
sci"ikki"9seffekt van de proef lijkt
dus alvast zijn doel bereikt Ie hebben:
de instroom van studenten geneeskun-
de en tandheetkunde zal vanaf vol-
gend jaar hoedonook worden beperkt.

De Leuvense studentenbeweging had vorig
jaar versebulende malen zijn ongenoegen
laten blijken over de örgaulsatie van de
proef Bij de polilid vonden ze mei hun
klachten weinig gehoor. Het Arbitragehof
volgde in haar arrest van 29 mei wel de
kritiek van de studenten en die van de in-
richtende machten van het middelbaar
onderwijs. Het onderdeel 'kennis en inzicht
in de wetenschappen' stond dan ook niet
op het programma. verschillende scholte-
ren, die nu aan de artscnoplcldlng witten
beginnen, kozen immers twee jaar geleden
een studierichting die hen nlet opthnaal
voorbereidde op het wetenschappelijke deel
van hl't toelanngseksamen. Toen WJS er
eetnor nog 1lÎt'IS besusr over de organlsatlc
van het todJtingseksamen, ('11 dus waren
zij onrechtmeug benadeeld

Enk'" her deel 'Informatie verwerven
en verwerken' diende dus wuéenten Ie se-
lekteren. Dat deel bestond uit een ca1>U1>en
~pt"<ifieke proeven. Dl' casus bestond onder
andere uit een op vtdco opgenomen k'S
overeen medisch ouderwerp. een gesprek
met een pOlII"'nt en een teambespreking. De
vpcctûeke proeven waren redeneerproeven.
geht'u~wnpflwvcn en patroonherkcnmngs-
proeven. Vl'W zocht twee deelnemers op
van de proef Rozellen Cardoeu en Char-
jene van den Bogeert VJn her Heilig-Hart-
tn~lituut in nevertee bukken terug op hun
(gè~lilagdc) proef.
Veto: tn wdkl! ItI,Ut wuJ jllllit slIIdlrk/;'u;e

IKlin·/Qt!d door dt lot/atllfgsprocf?
charronc: _Eigenlijk weet ik nUK steeds
niet of ik genceskunde ga studeren. Ik twij-
fel nog, maar indien ik nicl had meege-
daan, kon ik alvast niet meer "it"zen.~
aozeueo: «Ik wou al een tijdje geneeskun-
dl' studeren: hel tuclating~ek!>1lll1ell heeft
mijn kCUlC dan ook nlcl cc!n beuwtocd. Ik
weet wel dat andere mensen zlch wel af-
ge~("hrikt voelen door de prucf ur lijn dan
ook minder mensen lngcsch reven voor de
proef dan dat er nu in de eerste kandida-

tuur zlucn.»
Veto: Hot rell!JltrJt dl! 5,1100110111WJr/gjaar dt
bUIIdei mtl moei/ijkt IIOOrMeldvra,qm UI/kwam;>
charteue: e'rcen die bundel uitkwam, was
er wel wat heiSd rond. De school heeft dan
gereageerd door extra lessen wiskunde,
naruurkunde. scheikunde en biologie te ge-
ven. Ook de ouders werden hierover gem-
fcrmeerd.s
noseuen: -ne school was tegen de organl-
salie van de proef. Ze hebben onze ouders
ook gevraagd In beroep te gaan tegen de
pröef.»
Veto: Hot slaan jllilit ul!ll!Jf,,"wr htt fM/a-
lirl9stksamm?
chartcne: «Ik vind hel idee zeker niet
slechr.Br zijn teveel ansen en het zal ook
beter zijn als we mei lVat minder in de eer-
ste kan zmen. Ik ben niN te vinden voor
dlc massa. Ik denk dal dl' prod wel goed
selekt eert. 'hoewel een perfekt sluitend<:
proef nooit kan besraan.»
aczeuen: .Zu begin je cigcntlJk pas te
spreken als je g.......laagd bent. naarvoor had
ik eigenlijk liever geen proef Ik ben eerder
tegen tcctatlngsprocvcn. Ik vind een proef
wel beter dan In Nederland. waar loting
bepaalt wi .. geneeskunde kan beg+nnen.»
Veto: Wal "'lij Julfjt! ,"druk <M'T di prtNfl't!f'
Was IItl moti/ijktr IJ!!JfmrlkkdlJktr dan dt I'OOr-
bu/dvragm dit jlflfit !Jlkrt~" hadden"1
aozeuen: .Hel W.lSwel moeilijker dan de
voorbeeldvragen ledere ..n dacht dal de
psychologrsche tesl~ gernakkclljker -oudcn
zijn.e
Charlotte: _Er wa~ vooral een probleem
met de njd: lang niet illie oefeningen kon-
den opgelost worden binnen dl' tijd~limiel.
vandaar dat heel veel mensen een slechte
indruk hadden na dl' eerste dag. De tweede
dag stond er bij dl" imlrukli('~ aangegeven
dal niet verwacht wen' dat allt, oefeningen

binnen dl' tijd opgelost konden worden.s
Veto: Dmkm julllt dal jullit nv meer kamtIl
htbbm M' tr J/oyn m dt tlrslt kalldidalltllr?
Rozelfen (resoluut]: .. reeent Het ek samen
heeft er misschien wel voor gezorgd dal er
aantal studenten niet kunnen beginnen.
Maar ik denk n~t dal de rest kan voorseet-

Mosaic: Europese studenten maken kennis
met Vlaamse kultuur

Een natje en een droogje
OP J augustus was het lover:

Zeselllwintig studenten uit
Spanje. Italië, Duitsland, Ier-

land, Zweden en Finland arriveerden
in Leuven. Gedurende twee weken
konden ze in net kader van de 'Sum-
mer School of Culture' kennismaken
met verschiltende aspekten van onze
taal en kuttuur. De motor achter dit
projekt is Mosaic, de overkoepetenae
studentenorganisatie van de Coimbra-
groep, de kllrje van de oudste univer-
siteiten van Europa. De praktische
organisatie viel dit jaar te beurt aan
de Leuvense Overkoepelende Kring-
organisatie, die een gevarieerd pro-
gramma utt de mOllw wist te schudden,

Elk Jaar vlndr er ergens In Europa zo'n
summer School plaats. Daarmee probeen
Mosalc haar steentje bij Ie dragen tot de
Europese eenhctdsgedactue. Bedoeling is
dat de bezoekende studenten kennismaken

tru-t de taal en kultuur van het gasttand. Zo
volgden de deelnemers bijna dagelijks les-
sen Nederlands aan hel Leuvense Instituut
voor levende Talen. De moeilijkheidsgr.lad
varieerde al naargelang van hun voorken-
nis. Enkelen konden al een aardig woordje
meepraten, wal ze tljdcns de andere uktivl-
teilen onmiddellijk In de praktijk konden
Omzeilen. Die bestonden voor hèl grootste
deel uit hel bezoeken van een aantal be-
langrijke bezjenswaardige plaatsen Zo pas-
sccrdc de Mosaicbus in Brussel. Brugge.
Bokrijk. Scherpenheuvel en Averbode.

De meeste deelnemers hadden ver-
schillende redenen om nee r hlcr Ie komen,
gaande van een kennismaking mei een
kleine kultuur en met haar taal tot gewoon
een IOlIe vakantieperiode. Dl' serieuze za-
ken werden ook die laatsten echter niet
bespaard. Die kregen ze: onder andere in
hel Vlaamse parlement. Daar luisterden ze
naar uncenzeumgcn over de Belgische
staarstrukruur, Vlaanderen's Internationale
relaties en haar unlversiteitslandschap.

vooral de mogelijkheid rot diskussie achter-
af gaf dit bezoek een extra dtmenste. Daar-
na brachten dl' studenten een bezoek aan
Brussel. Maar de hoofdstad van Europa kon
het stedemenbezoek maar matig bekoren,
zo bleek. "Een stad zonder persoonlijkheid".
wisten sommigen. die in 'Manneken Pis'
geen fallische evenknie van dl' Eilfchoren
vonden. Zeer impr ..sslonanr vond men dan
weer de andere Vlaamse steden. waaronder
Leuven zelf. Eén deelnemer vond onze kust
indrukwekkend: -rusug, maar loch vol
reven". Door de plaatselijke middenstand
wordt zoiets omschreven als -een slechte
zomer, mei één zonnig weekend".

Als wij ergens voor bekend zouden
zijn. dan zou dat loch met onze gastrono-
mie te maken moelen hebben. Maar ook
hier verkozen veten meeders keuken. Hel
Vlaamse eten heel te smaakloos, Ie wetrug
gezouten, te weinig geöued of te veel
broodgericht. Om de rollen eens om te
draaien en loch nog één avond deftig Ie
eten. organiseerden de groep dan maar l'en
heuse rnternauonete kookavond. En de
Belgen? Die mochten voor hel bier zorgen.
Vooral het lichte Belgische bier viel bij de
deelnemers zeer goed in de smaak. Ze be-
leefden dan ook dolle pret aan de rondlei-
ding in Interbrew en aan de estateue op de
kenrus.

De deelnemers hadden natuurlijk ook
een eigen mening over de mensen die ze
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len hoeveel slaagkansen de studenten zul-
len hebben dit' een gemiddelde skore
behaald hebben .•
Charloue: "Ik denk ook van niet. Hel is
natuurlijk Wf'1leuk Ie weten dat je door het
toelatingsek5olmen geraakt bent."
Veto: lijn rr n"tl JIIBfltstiN voor dr eksamen-
kommlSJIt?
Rozellen: eIk vind wet dat ze proeven
reginnaal moeten organiseren. Als je al van
halfzes moet opstaan om vanuit west-
vlaandcren naar ärusset Ie komen en dan
nog een hele dag moet kunnen redeneren,
i~ d,11 niet gemakkc\ijk. Het moel toch mo-
gt'lijk zijn om hetzelfde eksamen op ver-
cchülendc plaaasen in Vlaanderen Ie ergent-
seren.»

Ludwlg newcgbc

hier zagen. "Puifnuuuuers!", klonk het in
koor. Iemand omschreef de vlamlngen ab
beleefd. maar roch ook alstandelijk. -Niet
zoals ons Italianen", voegde hij er nog met
een Limburgs aksent aan toe. OOk het uil-
gangsleven was anders dan in haliè: -Sij
ons lopen mensen gewoon 's avond rond
door de straten en praten wat mer elkaar.
Ze gaan niet zoals jullie aan terrasjes lillen.
Op dal punt hebben jullie heel wat weg
van de Fransen: kleine tafeltjes langs de
weg." De Spaanse meisjes vonden ons Vla-
mingen surrealistisch. maar hun voorbeel-
den. zoals oude mannen met korre broeken
op lerrasje-s, waren niet overuugend. WIJ
blijven rcummste met onze fikken van sue-
ren ai.

Eén van de grote sponsors van dit
projekt was. naast de KV Leuven, de
Vlaamse Gemeeuscbap. In hel kader van
'Vlaanderen 2002' probeert ze deze deel-
Slaat aan dl' Noordzee wereldwijd bekend
It' maken als aanloop naar dal magische
jaar. Dan Is het immers predes zevenhen-
derd jaar geleden dal de Guldensporenslag
plaatsvond. öpvanend was dal in de pro-
grammatie bij geen enkele uitstap de taal-
grens werd overgestoken. Misschien Iets
voor 2004. wanneer de Fransen kunnen
herdeuken dat hun troepen zevenhonderd
Jaar eerder de vlamlngen gewoon weer
onder de voel liepen.

Herman Pauwels
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De nieuwe wegen van het Stuc

Waar artiesten graag werken en het
{

t \. _-;-.;a.

eet L~II"ense kunstencentrum
Stuc kende eet! wodig jaar.
hlterue problemen 1.'11een

tegenvallende betoelagin9 vall de
overheid leidden tor hel opstappen
van de driekoppige artistieke leiding,
Sinds I ,"aa,.t traden twee nieuwe
'~jefs' in hu" plaats die de Stucboot
weer vlot moesten zien te krijgen,
KaroIien Denvael en AII-Mane Lam-
hrechts ..,rM,gen honderd daget. tijd
om IUIII plan i" elkaar te steken,
Reikllalzelld werd uitqekeken IIaar
liet resultaat, 1.'11 dat mag er best zij".
Het programma oog' erg ambitieus,
met op teatervlak bijvoorbeeld liet
Leuvense debuut l'an de Nederlandse
spraakmakende toneelgroep 'De
TrIIs", de blijde terugkeer vall 'Ho/-
lat/dia' en eCII groot projekt ww
'TOt/celgroei' Amsterdam', De pro-
grammatie van film, video en muziek
wordt overgelaten aalt kurasoren van
buiten liet Stuc, maar ook daar zijn
de planmm niet mi", Samenwerkinq
met gelijkgestemden binnen en buiten
de studentenstad is de sleutel die van
het Stuc weer het kloppend hart van
de Leuvense kultuur moeten make",
Veto sprak met een vrouw - de
andere had even iets anders aan de
hand - met eelt plan,

Veto: Aan Iwlk profiel moesten jul/ir b~(llftwo·
oram?
An-Marle Lambrechts: _Eigenlijk moet je
dat vragen aan de mensen die ons aange-
nomen neboen. Wij zijn naar hier gekomen
mei het idee om het artistieke en het alge-
mene beleid van stuc weer helemaal op
elkaar af te 'temmen. Dat was ons ant-
woord. maar of dat ook van in het begin de
doelstelling was. dar moet je aan anderen
vragen .•
Veto; Etn dul van dt probltmtn mrt dt wrigf
plOfg had tt maktn mtt ttn uktrt dtprtriatif
van ol't'rhridn4't!Jf. mtl grwllgNf voor dr subsi·
dirs. Dan wartn er strikI gtHomtn twer optiIS:
oftwl ut hlt Stuc konstkwt'nt haar eigtn lijn mtr
allt grvolgen val/diln voor de subsidies, ofwel
probrer je wal meer in Ir spelen op wal dt M'
/aalheren wn.va(httn. Ongttwijfeld hrbbtn ook
jullie voor die ktll.lt gtSUlan.
Lambrechts: _0(' vorige leiding heelt ze-
ker waardevolle keuzes gemaakt. Dat zie je
bijvoorbeeld aan de werking van het 'Ate-
lier. dat onder meer mei de video van
Johan Grimonprez (die nu op 'Documenta'
In Kassei internationale lof oogst met een
door hel SIUCgeproduceerde video, nvdr]
grote suksessen heeft gebeekt. Die tegen-
stelling broodheren versus eigen lijn lijkt
me wel wal zwart-wit. Een kunstencen-
trum heef nter alleen een opdracht tegen-
over de broodheren, maar ook tegenover
hel publiek en het artistieke landschap. Je
moe! je afvragen voor wie je werkt en
waarvoor je subsidies krijgl.o
Veto: Wat m~s, rr dan precies wrandtrtn?
Lambrechrs: _Ten eerste willen we wel
blijven werken in de bekende dissiplines:
teater, dans, Illm, video en muziek. Kam-
hen en ik nemen de teatcrprogrummatlc
voor onze rekening. De andere dissiplines
worden uitbesteed aan kuratoren. maar we
doen wel alles in samenspraak. Binnen dl'
keuzes die je 1.0 maakt. willen wij, ten
tweede, loch kts breder ga...n werken dan
tot nu toe gebeurd is. Wij denken namelijk
in vergelijking met de vorige ploegen an-
ders over de kontekst waarin hel Stuc zich
bevindt. Ons publiek besraar grotendeets uit
studenten, die meestal reuuct weinig ge-
zien en gehoord hebben van podiumkunst
vooraleer 7.e in Leuven aankomen. De eni-
ge andere kulturele aktor is het Kultureel
Centrum die meer melnstreamevenernen-
ten brengt. 'russen dil' matnstrcam en de
eksperlmeruele avantgarde is er een hele
zone, die in Leuven niet gedekt wordt. Die
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ruimte wlilen wij opvullen. Wij willen aan
de studerneu een aantal referentiepunten
aanbieden. zodat ze hun eigen keuzes kun-
nen maken. Maar we werken ook niet al-
leen voor studenten. Er zijn heel wat men-
sen In Leuven die wel nog op de hoogte
willen blijven van wal er allemaal gebeurt,
van het hele artistieke landschap tOl en mei
het eerder cksperimentele, dat dus ook In
het Stuc te zien moel zijn. Voor film geldt
net hetzelfde. Er gebeuren heel veel dingen
die nret in. de kommersiële bios kopen aan
bod komen, maar daarom nog niet meteen
tot de avantgarde moeten worden gerekend.
Voor alle dissiplines willen wij die redene-
ring volgen.
Veto: Etn 'brtdtr(' programmafit, hoe ziet die
er dan ko"krtrt uit?
Lambrechts: ~Wij gaan bijvoorbeeld
Theater Antigone' programmeren, een
gezelschap dal voorheen alleen in de Stad-
schouwburg speelde. Daar werken nu men-
sen die wij heel interessant vinden en dan
programmeren wij die ook. De opdeling
binnen het teaterlandschap tussen klem- én
grootschalig werken gaar !:!iet meer op en
daarom hebben wc met het Kultureel Cen-
trum de zogenaamde 'Dubbelspel' -formule
ontworpen. We merkten dat regisseurs zo-
wel in het kleine als in het grote dreun aan
hel werk zijn. Guy caseters doel een 'Faust'
bij het Zuidelijk Toneel. én bij Het Barre
Land, een groep die- per definitie In het
Stuc thuishoort. We hebhen in samenwer-
king met de Stadschouwburg die twee
voorstellingen aan elkaar gekoppeld. Je
krijgt nu een reduktie als je naar de grote
en de kleine voorstelling gaal kijken. We
kunnen als kunstcnceutrurn moeilijk aan
onze traditie vasthouden. wanneer die
scheidingslijn in het artistieke landschap al
lang voorbijgestreefd is.~
Veto: wdk lI"a90 wil/frt Stuc lIdI dan aan-
mtun?
t.ambrcctus: wHt't Stuc moel l'en goeie
plek zijn. waar antesten graag werken, en
het publiek hel gevoel nceü er welkom Ie
zijn, en waar ze regen lage prijzen tets kun-
nen zrcn wal de moeite waard Is. Da's alles .•
veto: Waaruhij"lijk $pttlt d( nieuwe infra-
struktuur daar een grolt' rol bij.
Lambrechts: _Zeker. Alle vurige ploegen
wilden ook dat er veel volk kwam, maar de
infrastrukruur is niet optimaal. De univer-
'sitd! komt ons al een heel eind tegemoet,
da's dus fantastisch, maar het wordt tijd dat
~ve naar nieuwe gebouwen gaan uitkijken,
want deze zijn uitgeleefd, en hebben te

,

weinig zichthaarheld voor de doorsnee stu-
dent. ..
veto: Het StllC wit verèasten /la4r /rtt Artlt-
btrfl-imlililut. w~ar alft aktiviltittn onder Un
dak kunntn warden gtkcnctnrrtrrd. Maar dit
laak lijkt tt blij'l'tn aansltpen. Komt rr al wal
schot in?
Lembrectns: -De dossiers zijn onderweg.
en daar moel de overheid nu op reageren.
Het provtncjebesruur, de KU Leuven en het
stadsbestuur zjJn entoesiast. maar nu moel
de vteamse overheid over de brug komen .•

Bksotisme

Veto: Ot nieuwe programmatie zitt er allrs:zins
ambititus uit, kwantitatief zowel als kwalitatitf
Is dal al Uil aanloop naar een grOltre zaal rn
een grottT plI.blitk?
Lambrechts: eNu moeten we nog niet
werken voor grotere zalen in een mogelijke
toekomst. Nu werk je voor de huidige situ-
atie. Maar als wc ambiëren om ooit op die
plek te komen. moet je wel bewijzen dal Je
dat kan waarmaken. Maar we doen niet
meer dan andere ploegen. hoor.»
Veto: Htr is wtl dr brdotling dat er tIkt dag itls
Ir IN/tWn is in htt SIII.c.
Lambrechts; «we streven naar een week-
systematiek. De mensen zullen dan weten
dat ze op zondag en' maandag in hel Stuc
een film zullen kunnen xren. op dinsdag en
woensdag teater, en donderdag meestal
muziek .•
Veto: Brtngl dit b/okprogrammatit dt inltrdis-
siplinarittil nitt in hrt f/(drang?
Lambrechts: «Neen, doorlopende en te-
mausche programmatie vullen elkaar aan.
De eerste twee maanden staan in het teken
van het eksousme. O...arbijzullen de ver-
schillende dlsslplines ln elkaar overlopen.
Als je aan het programmeren bem, dan
begin je automatisch verbanden te leggen.
Maar je mag daar ook niet Ie ver in gaan.
Het filmpubliek en he! teaterpubliek zijn nu
t'enm.li11 gescheiden. Diegenen die beiden
willel) zien, vormen een relatief klein pu-
bliek. Je kan proberen dat te vergruteu. en
dal is ook onze bedoeling. maar als organl-
sater mag je niet verwachten dal elke
teaierbezoeker ook nog eens naar de film
gaat kijken. Je moet daar realistisch in
rijn.•
veto: Daar was de vorigt plo~g veet ambitieuzer
in,
t.ambrecms: «Het is ook goed dat ze dat
gedaan hebben. Voor sommige dingen, bij-
voorbeeld de muziek, heelt dat gewerkt.

liek welkom is

,
Maar dat is niet het eerste doel. volgeus mij
Is het verwachtingspatroon. dat je weet wat
er in het Still' te doen is, ook heel belang-
rijk. Dat wordt dan gekoppeld aan een
goeie brochure, waar we ook de modellen
van de vorige ploeg overnemen. Eventueef
moeten we de promotie en de spreiding
wat verbeteren. Je werkt met wat er al is.•
Veto: Geeft htr dan gun probftmtn voor dl.'
kontmuîteu. als jr merta dal er nauwelljks mtll-
sm in her Sru( zijn dir drit jaar gdtdm al met:
werkttn?
Lambrechts: _Elke kulturele organisatie
kent een groot verloop. Ikzelf heb hier wel
niet gewerkt, maar ik heb [aren het STUCop
de voel gevolgd, en ben er dus wel ver,
trouwd mee. Daar til ik niet zo zwaar aan .•
Veto: In dt BrursschOll.wburg vjn er mensen
dit u/ vijftiln jaar mtrdraairn.
Lembrechts: _Ja. maar dat :tijn de technt-
ct. De artistieke ploeg is vijf à zes jaar gele-
den helemaal veranderd. Die mensen heb-
ben drie jaar moeten knokken. örndat ze
heel nieuwe dingen deden. Een goed voor··
beeld van een ploeg dil' helemaal opnieuw
moet begtnnen.»
vero: (H laatste lrs jaar ZÜ'ner in htt Stll.( wtl
drie wrschil/tndt plotglll gtwtt$/.
Lambrechts: .wlj hebben alleszins de am-
bhle om er een paar jaar tegenaan te gaan."
Veto: Nog even Itru9komm op de programma-
tir. Opjullir ptrskonftrtlltit kwam er plot.rUil

bittert klaugzan9 over gtbrtk aan gtld. WÎt gaal
dat aan allemaal btw/tn?
Lambrechts: • Het Is onze opdracht om te
werken binnen de ons toegewezen enve-
loppe, punt uit. Maar loch moet men zich
up bejctdsntvo afvragen of men, met de
middelen die men ann de kunsteneerure
geeft, de taken mag vragen die per dekreet
zijn vastgelegd. Her arttsueke landschap is
de laatste jaren zwaar veranderd, aan dl'
inlrastruktuur worden steeds hogere eisen
gesteld. Ve-rgelijk bijvoorbeeld de zitjes in
de bioskopen met die van het Stuc. De nor-
men van hel publiek met betrekking lul
komtort. veiligheid en presell.'alie zijn veel
hoger geworden. De overheid moet zich
dan atvragen wal haalbaar is. Doe je min-
der evenementen, die veel beter gcêaur-
peerd zijn, dan word je minder zichtbaar en
krij~ je het verwijl dal je Ie weinig doet
voor je geld. Dat kan niet de bedoeling zijn.
We moeten naar de grens van de vijftien
miljoen. die het mogelijk moet maken om
ietwal komforrabet te werken.»

Ban Eeckhout
Joris Jenssens
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Prachtige prijzen te winnen op Marktrock '97

Supermarkt of rommelmarkt?
02'S ropmarttour heeft n09

maar pas Groot-Leuven achter
ziell gelalen, of de metlsen

moelen alweer naar Uil ander mIJZ;·
kaal mega-e"'enement: Marktrock '97.
Het was echter zonder enige zweem
van ironie, dat Marktrock - dat tot
voor kort nog een familiefestival heet-
Ie te zij" - ziell dit jaar als 'muzi-
kaal grootwarenlwis' profileerde.

Supermarktrock: in zekere tin een con-
tradlctlo In terminis. Maar sult. ook wij
duwen medio augustus llcver een karretje
door koele rayons dan met de kinderen bij
het haardvuur op de Gameboy te spelen.
Op naar Marktrock '97 dus: waar de pint jes
vijf Bef lekkerder zijn dan tijdens de rest
van hel jaar, en de kaaskrokeuen twintig
Bef. waar de aandachtlge toeschouwer nict
alleen naar groepjes kan gaan luisteren,
maar ook t-shilts, caps, luxeposrers, ban-
dana's en vliegreizen kan winnen - met
dank aan een voorheen totaal onbekend
jeansmerk mpekllevelijk een jengerenzen-
der hipper dan Ché -, enge erekres kan
opdoen en zich te builen kan gaan aan
pizza's, caramelbonbons en sojascheuten
met varkensvlees, In dit munekwarenbuts
waar de klam king ol wock 'n won is (zeker
als die de kassa stevig doet rinkelen) meng-
den we ons onder de rekreatie! shoppende
menigte, Afrekenen nul

Kommunisten

, Kassa I: de crote Markl. veenten jaar
lang voorbehouden aan performerende
antesten en groepjes, dit jaar helemaal
gereclajmed door, jawel. de sponsors. Niet
dat het volk zich dat aantrok. ol zich om
die reden minder goed amuseerde. Elrwas
dan ooI;: veer elk. wat wils op dU kOn&ek.-_
den vernieuwde marktplein, Zo kon Je de
door hel al vernoemde jeansmerk uitge-
deelde bonnen gaan inwisselen voor petjes,
t-stnns en bandana's. en werden er leuke
spelletjes geerganjseerd, waarmee prachtige
prijzen (nog meer pc;:tjes, t-shins en ban-
dana's) te winnen waren, De deernemers
moesten bijvoorbeeld in ondergoed plaats-
nemen op een verhutsttn, en terw-ijl die
omhoog ging zo snel mogelijk een jeans-
broek aantrekken. Daarbl] aangemoedigd
door een opgclokte vra-banaan: "Hoe
noemde gij? xaneue. da's ne goeie naam,
Nanetret" Dat Nanene een te kleine maat
koos en voor de: ogen ven het geamuseerde

publiek haar broek niet aan kreeg. doel
haast gewagen van een nieuwe heilige drie-
vuldighcid: tits, ass and personality.

Het is onderrussen genoegzaam bekend
dal onze konsumptiekultuur gericht Is op
vervlakking en eenheidsworst. De sponsors
lieten dan ook geenkans onbenut om sub-
versieve bevolkingslagen in het gareel te
dwingen. Post-hippies "'I} andere oudere
jongeren - traditioneel allerminst ulI~er'
'led audtcnce op Marktrock - werden,
alweer dankzij het tut voor kurt onbekende
jeansmerk. gralis van hun wilde haren en
stoppelbaard afgeholpen up een naesr de
Sint-Pieterskerk opgestelde liftieskapper·
stoel. Verder werd het ook de zogenaamde
Generatle X niet makkelijk gemaakt. Zelfs
de meest toegewijde werkontduiker kon
het afgelopen weekend geen pint je bestel-
len zonder een fukraueve Job aangeboden
Ie krijgen van een Mechelse multinational.

Merkwaardig Is dan ook dat een de-
monstratie van de PvdA voor de arbelders
van de Porges door de verder behoorlijk
arrogante politie wel werd toegestaan. vol-
gens een van de: organisatoren omdat ze
deze keer <eens niet op Tobback lagen te
kakken". Maar dan liggen ze Ie klagen dat
een handvol duizend mensen hun werk
kwijt geraakt zijn, terwijl er precies zoveel
banen werden uitgedeeld door hogerge-
noemde multinational: die kommuntsten
moeten toch altijd èrgens hun el over kwijl.

En wie tenslcne ziJn flets kwijt wou
had twee mögeljjkhedën. Op het Ladeuzè-
plein had een zekere jongerenbank - naar
verluidt de eerste - een lietsenstalling ge-
bouwd, waar je tweewieler à la Tamagotchl
liefdevol ontvangen en vertroeteld werd.
De alweer in grote getalen aanwezige win-
kelderekuves waren anderzjjds ook beretd
je fiets met een glimlach In hun blauwge-
streepte karretjes te laden en af te voeren

...,g,jlii.WIa..@iüpsgt;bQuw...R"~S'bu:...
jongerenbank slaagde er trouwens ook dit
jaar weer in de lelijkste hosu'ssen op Ie
voeren. 'I Is ten slotte het innerlijke dat
telt, W~I iedereen, en de bank speelde daar
handig op In.

Hesp

En de muziek dan? Veel wille produk-
ten uiteraard - minder duur, maar (biJna)
net zo lekker - en een aantal merken die
de versheldsdaturn al een tijdje overschre-
den hadden. Marktrock ligt namelijk al ja-
ren In Strijd met Suikerrock TIenen om de
titel van meest konservatieve popfestival in

vlaanderland. In de- eerste kategorie was er
bijvoorbeeld Cooüc, een groepje mei covers
van Stevie Wonder en Dr. Dre, en ook No
Way Sis, een covergroepje opgericht voor
mensen die geen 150 Engelse ponden over-
hebben om naar 'the realrhtng' te gaan
kijken. In Engeland organiseren ze namelijk
tegenwoordig ook konserten op de Zwarte
Markt, iets waar wij hier in Leuven nog
1)let aan toe zijn. De 'Iads' hadden echter de-
boot gemist, en arriveerden nog net op tijd
om drte-cn-ccu-ha]! I1Ut(lI11erte spelen.
Niet echt een oase dus, eerder een Iata
morgana: je blijft een beetje op je dorst
zitten. Uw repeners werden vervolgens
bijna opgepakt toen ze in de Naamsestraat
een wandelend blikje steüa probeerden
keg te drinken.

Omdat het lange wachten op No Way
Sis wtl eens op de zenuwen van het over,
verhtne publiek zou kunnen werken, vond
een of andere organisator het nog nodig om
Big BJIl uil de backstage en onder hel stof
vandaan Ie halen en de anne man een ont-
stemde gitaar in de handen te duwen. Bilt
slaagde er live' en unplugged nauwelijks
nog in de akkoorden van 'Ene mei hesp en
ene met kéés' te herinneren. Voor ons Is
het best otee als een Iesuval haar eigen
mnes wil kultiveren, maar dode legendes
hebben een immens voordeel op hun
levende kollega's. ze kunnen ztchzen niet
meer doorprikken.

Verder riep Bart Peeters nog maar eens
-coefenavond Ouwe Marrekr", en speelde
ook Paul Young op automatische piloot iNS

wat ze op de alrshow In Oostende ook
maar beter hadden gedaan.

Pianist

De rekken met zoete broodje-s waren
ook dit Jaar weer goed gevuld. Zo deden de
.dólme.5. en .be.rea VaD.Abba Gold een. paar
duizend nostalgen terugverlangen naar het
echte ding. en deed de Belgische cover-
groep 1111'Apples ongeveer hetzelfde mei
betrekking lal de aeeues. Dat ook Elvls
herdacht moest worden stond natuurlijk
buiten kiJf, Daartoe werd ene Hounddog
Junior Ingehuurd, in een gerecycleerde
verpakking van De Mens en andere lokale
non-tejemen. Op de eerste M,lrktrockdag
was ook legende Herman Brood trouwens
al overgegaan tot een spontane ode. Samen
met de zanger "all Claw Boys Claw ver-
blijdde hij zijn publiek met ten versie van
Love Me Tender en Blue Suede Shoes.
Brood? Onthou die naam.

(fOIOPeter Crumtrs)
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Verder wisselden deJongens van Clou-
seau nummers uit hun l"\1euwe plaat al met
oude krakers, hergeen eigenlijk ook wel
van alle andere groepen kan gezegd wor-
den. En Boudewijn de Groot deed volgens
mensen die hel kunnen weten wat van
hem verw-acht werd (door mensen die het
kunnen welen toch).

In de afdeling leuke gadgets vonden
we dan weer de Funky Green üogs. Deze
techno-dj's timmeren in dat tfptsche Markt-
rockpatois -at jaren aan een eigen weg". en
waren daar blijkbaar zo ingespannen mee
bezig - of zo moe van - dat ze _hun inge-
huurde zangeres maar alleen de Oude
Markt op stuurden. De 51'1bestond uit
karaokeversies van drie keer hun hitje '-
plred Up, en verder nog één nummer dat
verdacht veel op hun hitje gtred Up leek.
En dan nog zeggen dal techno niet serieus
genomen wordt.

Verder vlogen Claw Boys Claw er mei
de eerste noot meteen In - iets waarover
hel publiek op de Vismarkt alvast opgeto-
gener was dan dat Indenijd in Oostende -
en wlsl Guy Swinnen nog steeds hoe hij
een stevige rocksong moet schrijven.
Kalrlna & The Waves bewezen dal ze heel
terecht hel Eurovisiesongfestival gewonnen
hebben en Joan Osbome profiteerde zich
als -one hil wonder"; inderdaad een beetje
zoals die Jordaanse vliegenier in Oostende.

•

Koppels

Het was dus heus niet zo moeilijk om
drie dagen op Markrrock '97 rond Ie lopen
zonder een keer in vervoering te raken,
behalve dan door de hier en daar te om-
waren geur van ganja. Maar laten w~ tn
godsnaam niet op de pianist schieten. ·Feit
is dal de namen van de artiesten die wij
vandaag bekendmaken niet steeds de
namen zijn die we voor ogen hadden", be-
kenden de organisatoren in de persmap.
waar ook nog maar eens ruim werd inge-
gaan op het dooreengeschudde sponsor-
landschap: ·01' grote winnaar moel inder-
daad de resnvatbezoeker blijven: hij/zij
krijgt een bijna gratis resnvat aangeboden,
zonder zich daarvoor door een echt
reklamebos te moeten wringen naar het
podium toe. Muziek, dat is de essentie!"
Met dl! in hel achterhoofd gingen we naar
Kloot per W en de Wizards of Oaze luiste-
ren. en keerden we huilend weer. Gelukkig
stond een zeker jeansmerk alweer belenge-
I!IOS met een bandana klaar om onze lia-
nen te drogen. Fn we waren nog wel toe
aan een sigaret I

Een waar grootwarenhuis dus. en geen
ramtueresuva! meer. I-Iel was dan ook op-
vallend hoeveel kibbelende koppels en
l.'C"hlelijk{'rU7ie~ er het afgelopen weekend
op de Leuvense pleinen 11" zien waren.
Marktrock is er enkel voor de familie, in die
zin dat echtelieden naar Leuven komen om
IC verbergen dat ze elkaar eigenlijk niks Ie
vertellen hebben. Supermarktrock als re-
medie tegen de verveling, en tegelijkertijd
ook muzikaal een symbool ervoor. En op
herzelfde moment een sublimatie ervan. De
verstokte vrijgezel was dan ook in meer
dan één betekenis 'unserved audience.'

Manijn Graumans
Joris Jenssens
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De Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie
Welkom in Leuven. Mi~sdliell maak je nu
je eerste behoedzame pasjes in de Leuven-
oe studentenwereld. Of ben je een anci,.,l
di(" zich weer eens heelt laren vangen aan
tweede zit. Word Je aan alle kanten Inge-
peperd dat je je niet mag laten verleiden
dO()Tde vele vcrtukktngen van deze stu-
dentenstad. Dal je 'op tijd moel begtunen .
En toch Zonder een aanval te willen in-
zenen op al jc goede bedoelingen. willen
we je er toch even op wijzen ddt studeren
zoveel meer is - moel lijn - dan kursus-
sen doemudden bijlen. Ah je je een beetje
volwaardig wil ontplooien - met welge-
meende eksku.I.(~, voor J"llct.!agngcmcmlj-
nologle - kijk je bC\1 (lok naar wal er zich
aan de andere kant van je korraam al-
speelt

~aasL tuvsen en in dl.' katees vmd je er
bijvoerbeeld de studentenbeweging. In
Leuven heet dit' sind~ 19S6oe 'Leuvense
O\.ert.t>cpelcnJI.' Kringorganlvatiu'. kunweg
uACJ, Lok\) houdt zlch, luiden, haar eigen
statuten. bezlg met t ...) het geheel van

rnaatschappelljke problemen zoals die zich
voor doen aan de student al, jonge tmet-
lektueei, met een belangrijke maatschap'
peltjke verantwoordehjkheld, tijdens en na
lijn studies, W Meestal wordt die allesomvat-
tende problemauek samengevet in de vier
woorden -demokrausertng van het onder-
,....ijs' In de beste van alle werelden moel
elke jongere zich kunnen ontwikkelen 70'
ah hij dat zcll vcrkiest. zonder dat hIJ in
dil' këuzc belemmerd wordt door onder-
wtjskuudigc. sociale, findnciclc kulturele
of Iyvlcke drempels. I:!n het is daar dat
I.oko naar toe wil.

Haar helangrtjkvte hulpmlddel da,1rhij
is haar demokrattsche struktuur, die het
middels een 'getrapt vertegenwoordiging-
~r<;teem' lll!lJ.:elijk maak I dal zij tegenover
de akadenusche en politieke overheid de
vtem van 'de' vtudcnt vertolkt. vcrtegen-
wonrdigere van e-lkestude-ntenkring er
j~ruw ge7egd éen 70'n kring per studie-
rtchung -- ze-telen in de vcrschillende
'raden' die allen sarru-n Lokt) vnrtuen. ""'el

problemen van underwljskundige aard ol
met matertee die de studentenkrtngen ra-
ken, kan jc terecht bij Kringraad. sernes-
tereksamens. studiedruk en Iulfzalen zijn
enkele van items op de Krtra-agenda.
Kringraad vertegenwoordigt je in onder-
meer de Onderwijsraad en de Akadermsche
Raad, her hoogste besli~si.ng~orgilan van dt'
unief. socure Raad houdt zlch onledig met
- hoe raad je het - de sociale kant van
de zaak. Sttl je daar ondermeer kotver-

•huur, «udtebcur-cn en temahutzen bij
voor. 50r<l laat de stern ven de ~ludenl
weerklinken in de vcrgad ..ringen van AI·
ma, A(C'o en de naad voor Studentenvoor-
zlentngen. Kultuurraad waakt over het
kulturele aanbod in de studentenstad. f'en
nauwe sarnenwerklng met hel kunsteneen-
trum Stuc, dat uit de xureschoor groeide,
en ven aktief eigen kuhuurbeletd .,t<liln
daarvoor garant. Bij Sportraad draait het
om glimmende kutren en afgetrainde spier-
mll~<.<I'~,maar vooral om betaalhare ~P()rt-
akuvueucn en -Iasviliteucn voor Iedereen.

Onder andere de za-urenloop en de stu-
dentenmaraton staan onder hun auspiciën,
Studenten uit het buitenland overwinnen
hun annpassingcpreblemen en de admlni-
srratieve en andere rompslomp door de
goede zorgen van Loko's jongste dochter,
Portulaca. IOndan hch je nog hel blaadje
dat je nu aan het lezen bent, Veto. Veto
bericht. zoals Je merkt, over Je heldenda-
den van Loko en over nog zoveel meer dat
de studcru kan of moer Interesseren Veto,
Kringraad en Soci ..tle Raad vind Je in het
Lokohouîdkwartier; In de 'S Meiersstraat 5.
Kuhunrraad hokt sarncu niet het Stuc In
dl' Van IOvell~traat zd. Op een l....,ogscheut
daarvandaan 110Udt Pnnulaca kantoor, in
do gt'hnuw('n\·.;m 'Pangaca' in Ik vc-ahns-
straat 34. Wil je hij Sportraad terecht, dan
loop je best naar hel Spurtkot aan de Ter-
v\luTwve~I'(,N()gl1laak welkom m Leuven.
Laat het echt~ leven een aanvang nemen.-

(bel

Kringraad verliest debat

Poort geopend voor
semestereksamens in
eerste kan
ee nationale pers vond het

nieuws vorig jaar zo belang·
rijk dat ze een aantal kolom·

men va/schreef over de mogelijke in-
voering van een semestersysteem voor
de eerste kandidatuur. teringraad. de
geledil19 van toko die de onderwijs-
problematieken behanigf, venene
zich sterk tegen een nieuwe jaarin-
delinq.

Het idee, initieel door rektor oosterunck
naar voor geschoven, leek vrij duidelijk,
"De studenten krijgen twee Vrijheden in
hun eerste jaar in Leuven. Enerzijds de vrij-
lleid hun studles te organiseren zoals zij dat
zelf willen en anderzijds ook nog de vrij-
heid het leven te organiseren zoals ze dal
willen. Dal is van het goede teveel". aldus
onze rektor, De oplossing: struktureer het
eerste jaar de eksamcns zo dat studenten
verplicht worden sneller te blokken. Twee
semesters met in januari een eer..te eksa-
menpenode. Kringraad, dat bestaat uh de
presessen en ollderwijsveranlwoordclijken
van alle Leuvense studenten kringen, vindt
dat die redenering niet zomaar opgaat.

Indikatie

Een eerste belangrijk probleem zijn de
proefeksamcns. Die vinden nu in januari

plaats en ze hebben enkel een mtormaneve
waarde. Als je met geslaagd bent, zljn er
geen negatieve gevolgen, Het is wel een
indikatie dat er iets mis is met je studeer-
gedrag, Als er semestereksameus komen,
dan moeten proefeksamens vervroegd
worden. De represeutattvtten van zo een
preereksemen kan dan wel wat te weusen
overlaten, Het is volgens Kringraad ook niet
opportuun om in november alprucf-
eksamens af Ie nemen, omdat eerstejaars
dan nog in een aanpassingsperiode zitten.

Landbouw

Daarnaast worden er nog een aantal
tegenargumenten aangehaald Herman
Pauwels. studl'ntcnvertegenwoordiger op
de Onderwijsraad, ~omt er een aantal op:
'Het is mogelijk dat professoren hun nor-
men aanpassen, Als ze in januari cksamcns
moeten geven, welen ze ook dal de .studen-
ten relatief meer tijd hebben voor dat vak
dan wanneer alle vakken op het einde
samen worden geëksamineerd. Het is
mogelijk dat de prof zijn normen gaat ver-
hogen door büvccrteetd meer detailkennis
te vragen. Daardoor komt de nadruk nog
meer te liggen op enslklopedische kennis -
puur van buiten blokken dus -, en dat is
geen gunstige ontwikkeling. Bovendien
worden vakken minder binnen l'en bredere
kontekst gestudeerd. Als men vakken gerse-
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leerd ondervraagt. dan 7.a1men minder snel
samenhang zoeken met andere vakken, die
dan op het eind van her jaar bevraagd wor-
den."

Een werkgroep van de Onderwijsraad
milakte een genuanceerd advies over de
wenselijkheid van de invoering van semes-
tereesamens. De werkgroep oordeelde dat
het probleem V,II1 de [aartndeling zelfs een
sekundatr probleem was. De kwaliteit van
de vakinhouden. het doceergedrag. de
eksamenvormen lijn meer belangrijke
aandachtspunten. De Akadernlsche Raad,
het hoogste besltsstngsorgaan aan de uni-
versiteit, liet echter wel een poort open
voor de invoering van een semestersys-
teem. De takulretten mogen nu zelf immers
voorstellen doen voor een andere jaarinde-
Jing. De lakulteit Toegepaste werenschap-
pen (met de richting burgerlijk ingenieur)
en ook de fakulteit Landbouwwerenschap-
pen denken eraan dit jaar vrijstellingen te
koppelen aan de proeteksamens. Dal lijn

dan uiteraard wel geen echie prorfeksamens
meer. Vanaf volgend jaar kunnen die Iakul-
telten dan zelfs een volwaardig ·semester-
systeem uitvoeren. Kringraad zal alleszins
garanties vragen aan die Iakultcltcn om de
gevreesde nadelen te ondervangen.

Topics

De taak van de onderwijsgeleding van
Loko bestaat uiteraard uil meer dan hel
opvolgen van het debat rond semesteresse-
mens. Kringraad doet ook onder meer de
redaktie van de vademecums die de eerste-
jaars bij de inschrijvingen krijgen, Ook
vertegenwoordigt Kringraad samen met
Sociale Raad de Leuvense studenten bij de
Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS). !
Andere vergadertoples voor het volgende "
jaar zljn roelaungseksamens en het nieuwe
plan Dillemans. U hoon oog van ons.

Ludwlg Dcweghe

MEUBELS, KLEDING, FIETSEN, HUISRAAD, ...

van fifties tot seventies
van klassiek tot modern

Kringloopwinkel Spit,
, "alles wat je kot nodig heeft

OPENINGSUREN
dinsdag tlrn vrijdag 10u-18u

zalerdag 10u-17u
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aciD/I! Raad, of kortweg Sora,
bekleedt binnen de Loko.fami-
lie als oudste dochter een atmr-

te plaats. AI meer dan drieendertig
jaar houdt Sociale Raad zich bezig
met bet vormt", hel bekendmaken,
het doordrukken van de studenten-
standpunten over de sociale sektor.
Va" \Vat je als stt,dellt op je bord
krijg' in de A/ma over de kwaliteit
va" je kol tot nieuwe of oude lema's
voor een rechtvaardigere {studenten}-
wereld, Som bespreekt het allemaal.

De basis van Sociale Raad wordt gevormd
door de Algcmcnt· Vergadering. die is sa-
mengesteld uil de vcncgcnwoordigers van
de Leuvense fakulrehskrtngen en de stu-
dentenraden van de Leuvense hogescholen.
Het zijn 7ij die in overleg mei hun respek- ,
ticvclijkc kring of raad de standpunten van
Sociale Raad bepafcn. Nilast die stemge-
rechtigden kan sera ook rekenen op een
legenJc vrijwilligers. Het zijn meestal zij die
een groot aantal van de medebeheerstaken
op zich nemen. omdat de kringvertegen-
woordigen vaak heel wat verplichtingen
hebben binnen hun eigen kring.

Kotfiches
c-
~

De standpunten die binnen de Algeme- :;;
ne Vergadering worden gevormd. kan 50- ~
da1c Raad dan naar builen venerken in de
organen waar ze het medebeheer van de
studenten verzeken. meer bepaald in de
sociale sektor van de KU Leu ven. Om dat te
bereiken stuurt sociale Raad studenten-
vertegenwoordigers naar de beheerstruk-
turen van het sruderuenresrauram Ahna,
het kursusbcdrijf AcC'(len naar de Raad
voor Studentenvonrzlcntngcn (RVS). Van
die drie is RVS veruit de belangrijkste. Daar
worden dan ook alle middelen beheerd die
de overheid aan de universiteit - en voor
welbepaalde diensten de hogescholen - ter
beschikking stelt voor de sociale dienstver-
lening aan de studenten. Dal geld wordt in
de eerste plaats aangewend voor de dlën-
ncn die rec/lIsrred:s onder het beheer van
RVS vallen: hulsvestlngsdicnst, jobdienst.
sociale dienst en gesubsidieerde restdennes.
beter bekend als de peda's van de unief.
Verder wordt een aanzienlijk deel gereser-
veerd voor subsidies aan andere waardevol-

De strijd voor meer rechtvaardigheid van
Sociale Raad

Laat ons een boom en
wat gras dat nog groen is

tenvertegenwoordigers gehoord door een
kommissie die in staat voor de voorbetel-
ding Vim dil dekreet. Om die materies goed
Ie kunnen opvolgen, Is hel natuurlijk ook
nodig dat cr ook op een hoger nivo wordt
samengewerkt- Daarnm levert Sociale Raad
twee van de vier stemgerechtigde vertegen-
woordigers van de KU Leuven in de vlaani-
se studentenkoepel vvs.

Ie sociale initiatieven zoals Alma. het Sport-
centrum, velo en natuurlijk de studenten-
beweging.

Toch beperkt Sociale Raad ztch niet al-
leen rot die medebeheerstakeu. Daarnaast
worden ook de ontwlkkcllugen 0J) het ge-
bied van studietoelagen, de huurwetgeving
voor studcmenkamers, numerus clausus.
lnschrljvingsgelden en dergelijke op de voet
gevolgd. Het zijn trouwens meestal rond die
laatste dossiers dat de bekendste tnntaue-
ven van de studentenbeweging worden
georganiseerd. Zo kwamen vorig jaar de Waar nodig.. traent sora ook de wer-
studenten massaal op straat om hun onge- king van de drenseen van Studenten voor-
noegen te uiten over hel nieuwe dekreel zieningen aan te vullen. Zo werd het svs-
'ond'velligheid ~alltC'l1-van Sludenterl· teemvan korftches ingevoerd. waarmee de
kamers. Ook rond studiefinanciering werd studenten de kamer kunnen evalueren
er heel wat gewerkt met het oog 011 het waar ze het afgelopen jaar in hebben ge-
nieuwe dekreet dat rond die materie zal woond. Daarbovenop voert sera gratis pro-
worden uitgevaardigd. Zo werden srudcn- cessen voor studenten die de dupe werden

Temahuizen

Portulaca kijkt naar de toekomst

Goede raad voor
buitenlandse studenten
eatl de 26.278 universiteitstu-

denten in Leuven Zijn 2.324
buitenlanders. Dat is bijna tie"

procent. Portulaca is. naast de jOll9ste
raad van toko. ook de raad die de he-
langen van deze tien procent ter harte
neemt. Dat doet ze enerzijds door de
belangen \Ian de buitenlandse stllden~
ten te behartigen bij de linie!; ander-
zijds door binnen- en buitenlandse
studenten wat dichter bij elkaar te
brengen.

Portulaca bestaat uit enerzjjds de kringver-
tegenwoordigers - idealiter een Belgische
en L'C1l buitenlandse st udemlndicn het gaat
om iruernmlonale studieprogramma's _ en
anderzijds venegcnwoordjgers van de zoge-
naamde kulturele assoctaucs. Deze verent-
gingen. momerueel 70'n twaalftal. groepe-
ren de buitenlandse studenten volgens
nationaliteit of volgens kultuur en religie.
De buitenlandse studenten zijn vrij om hun
eigen associatie op Ie richten,

Jaarlijks wordt binnen ronulaca een
prestdom en een vtce-prestdem verkozen.
De eerste is steeds een buitenlands student.
de tweede een autochtoon. Deze verkiezing

gebeurt door de algemene vergadering. die
om de veertren dagen samenkomt. en
waarop alle kring- en assoeteuevertegen-
woordigers welkom zijn. Vanaf dit jaar
wordt de vergadering op vrijdag gehouden,
hetgeen de leden toeslaat het nuttige aan
het aangename Ie paren.

Kultuurschok

Voor de vergadering hel Leuvense
nachtleven intrekt, wordt er nog wel heel
wat werk verzet. Zo worden er beslissingen
genomen over subsidies, en worden allerlet
sociale en akademlschc problemen bespro-
ken. Daarnaast is er nog een wekelijkse
burovergadering mei al degenen die recht-
streeks betrokken ZIJn bij de dagdagelijkse
werking van Portulara. Porrulara ts op deze
manier de essenuëte link tUSSt'l1de buncri-

landse studenten en Loko. Loko kan op
haar beurt de belangen van de buitenlandse
studenten bij de universiteit gaan verdeca-
gen.

Zoals reeds vermeld hierboven, werden
allerlei problemen op de algemene verga-
dering voorgelegd. Daarnaast zijn er ook
veel studenten die met hun vragen of
moeilijkheden langskomen op het buro van

Pcrtuiaca. vlak bij de Alma 1I en het Stuc.
Het kan gaan om Leer eenvoudige probie-
men zoals het venajen van een biJ~luiter, of
om ernstigere problemen. zoals beurzen die
te laag zijn of problemen met professoren.
De studenten worden soms doorgestuurd
naar andere diensten, maar In sommige ge-
vallen is het opportuun dal Portulace zelf
een initiatief neemt. Vele problemen waar-
mee buirenlaudse studenten te maken
hebben zijn te wijten aan een gebrek aan
kommunikatie. aan hel met op de hoogte
zijn van van bepaalde gewoontes en regle-
menten, of aan een te grote kultuurschok.
Die kan gelukkig grotendeels verholpen
worden door een betere integratie met de
Belgische studenten. Dat is dan ook een
van de belangrijkste doelstellingen van deze
raad. Portulace probeert op verschillende
manieren dit doel te bereiken.

Solidariteit

Zo beschikken de associaties over een
jaarlijks budget waarmee zij aktivlteltcn
kunnen organiseren waaraan ook Befglsche
studenten kunnen deelnemen. Portulaca
zelf organiseert ook een aamat cknvücucn.
al dan niet in samenwerking met Pangace.
het intemationaal ontmocuugccmrum van
de KU tenven. Zo was cr de voorbije twee
jaar een zogenaamde rwin-avond. en heeft
Portulaca goedkope trips georganiseerd
naar het bultenland. Deze traditie wordt dit
Jaar zeker voortgezet. Vorig jaar werd er
bovendien voor de eerste keer een apart
vademecum gemaakt voor de buitenlandse
studenten, en maandelijks wordt er een
nieuwsbrief verstuurd in het Engels. Dit
jaar zal gewerkt moeten worden aan een
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van de kwalijke praktijken van hun kot-
baas. In de meeste gevallen gaat het over
eigenaars die drogredenen gebruiken om de
buurwaarborgsom niet terug te betalen.

Zeer aktief dit jaar waren de werkgroe-
pen 'Vrouw Man Universiteit Samenleving'
(VMUS) en 'MobIliteil'. Om de scheefge-
trokken verhouding tussen man en vrouw
in de maatschappij aan de kaak te stellen,
organiseerde het VMUS een debat rond
'De Vervrouwelijking van de Kansermoe-
de'. En met een enquête bij de kringen en
de raden wilde men eens nagaan hoe die
verhouding ligt binnen de studeruenbewe-
ging. De werkgroep Mobiliteit gooide het
over een andere boeg en wilde met haar
'Alternatief mobilitelrsplan voor de stad
Leuven' een antwoord bieden op de ver-
kecrsmoe~ijkheden binnen Leuven. sera
eiSt m~er\andacht voor de zachte weg-
gebruiker en wil dl' auto slechts op de
tweede jllailts laten komen in Leuven. Dat
plan koll op hed wal positieve reakues re-
kenen varl zowel andere organisaties die
zich met die problematiek bezighouden als
van diverse polittél..:partijen.

Een drietal jaren geleden werd mede
onder Impuls van Sociale Raad Velo cpge-
start. Velo omval een fietswerkplaats en
verhuurdienst. en biedt tegelijk een teweek-
steJlingsplaals voor kansarme jongeren.
Binnen Studcntenvoorzjeningen Is er bet
Sensibiliserings- en Informatiecentrum
(SIC) voor informatie èn sensibillsering
rond de rnebilltelts- en afvalproblemauck.
In het SIC is Sociale Raad ook vcrtegen-
woordigd. Ten sloue start dit jaar ook het
projekt van de Temahulzen. Onder impuls
van Sociale Raad werd vorig jaar ol;!,RVS
beslist om van start te gaan met gc,","n-
schapshulzcn waar studenten kunnen sa·
menleven. -woncn en -werken rond een
maatschappelijk tema dal ze zelf kiezen. Dit
jaar lullen er twee projekten rond kansar-
moede, één rond de derde wereld en ~entj~
rond het stadsleven in al haar facetten vBn
start gaan. ,

Pieter Van Heek

nieuw vademecum. Wal de trips beleeft, is
het streefdoel maandelijks een uitstap te
kunnen organiseren in een bepaalde Belgi·
sche streek, begeleid door Belgische studen-
ten van daar.

'rcnstone heelt Portulaca ook nog een
aantal plannen voor in de verdere toe-
komst. Maar weinig Belgische studenten
zijn er zich van bewust dat zij hier in het
weinig kosmopolitische Leuven mensen uit
meer dan tachrlg verschillende landen kun-
nen ontmoeten - landen die velen van
ons ooit nog wel eens willen bezoeken. Het
kost weinig moeite nu al eens kennis te
maken met mensen die daar vandaan ko-
men. Voor de buitenlandse student is het
ook mooi meegenomen als hij aan het
einde van het jaar mei andere dan alleen
ekadcmlschc herinneringen terug naar huis
gaat.

Zonder de andere doelstellingen te ver-
waarlozen hoopt Pörtulaca. nu de ~roeipij.
nen achter de rug zijn, de rijkdom aan kul-
turen in deze provindale sruderuenstad wat
dichter bij de Belgische studenten te oren-
gen. Een grotere betrokkenheid en samen-
werking tussen Belgische en buitenlandse
studenten stlrnuleert ook dl" solidariteit en
is een onschatbare verrijking voor beiden.
Elk initiatief van om hel even wie is daar-
om welkom en een bijdrage rot de ver-
wezenhjklng ervan nog meer.

Sofie Smet
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De wereld volgens Kultuurraad

Knal kop eraf
G'Uderen in teuven betekent

meer dan kursussetl blokken.
Een zoektodlt doorheen hel

kulturele veld hoort er zeker bij. Aan-
bod is er voldoende. onder meer bij de
Kultuurraad der Uu"'euse studenten
(KI/ra). Dus als je kursussen reeds
onder tafel zijn verdwenen en al je
ridder-lego is opgebouwd. waag dan
je kans bij Kura. Zo loop je binnen de
kortste keren Dorion MoUna tegen hel
lijf.

- Kuhuurraad is he! deel van de Leuven-
se Overkoepelende Knngorgantsane (Loko)
dat zich bezighoudt mei kunst en kultuur.
De kutakkers zijn bekommerd om hel kul-
tuuraanbod. maar willen evenzeer moge-
lijkheden voor akneve kultuurbeoefening
kreêren. Bovendien ben je altijd welkom
om zelf mee Ie bouwen aan het huidige
'kulturele erfgoed',

Wal doet Kultuurraad dan predes?
vooreerst is er, net zoals bij de andere
Lokogeledingen, een algemene vergadering
(AV) die tweewekelijks samenkomt. Hier
wil Kuhuurraad als overkoepelend orgaan
binnen de universneu de eknvnetten van
de verschillende studentenkringen op el-
kaar afstemmen en onderlinge kommuni-
katie mogelijk rnaken. Het is de plaats waar
de kulluurverantwoordelijken van de krin-
gen samenwerken, Maar ook andere geïn-
teresseerden worden er met open armen
ontvangen.

naamaast verzamelt Kura een aanlal
emoestesreuugen die zelf allerhande zaakjes
willen organiseren en zo - voornamelijk
projekl$gewijs - een verassend Jaar vol-
puzzelen. Die projekten kunnen groot of
klein zijn, bljvocrbeejd een teruoonstelllngr-

•

Penninckx M.,
eed Samsom
• gewone prijs: 2331,-bfr
• Acco-prljs: 1165,-bfr

STATISTISCH ZAKBOEK
VAN BELGIE,
Matthijs K.,
lannoo
• gewone prijs: 595,-bfr
• Acco-prijs: 125,-bfr

ONZE SCHULD,
De Grauwe P.,
Lannoo
• gewone prijS: 495,-bfr
• Acco-prijs: 195,-bfr

SPIEKEN,
EEN VAK APART,
Demyttenaere B.,
tearus
• gewone prijs: 495,-bfr
• Acco-prijs: 395,-bfr

WEGWUS WISKUNDE,
2 delen,
Vlaamse Universitaire Raad,
Acco
• gewone prijs: 1195,-bfr
• Acco-prijs: 595,-bfr

of een konsen. Alles kan en mag. er is dan
ook geen vooropgeslelde vorm: elke dtsst-
pline. elke lokatie. elk idee kan in aanmer-
king komen wanneer het iets bijdraagt tot
het 'Leuvense Kultuurlandschap'. Op die
manier wil Kura een brede 0llvatting han-
leren van wat kunst is of wat kunst kan
zijn.

Het eerste projekt van dit akademiejaar
wordt een muziekrally langsheen de Iak-
bars op 26 november, in samenwerking met
de kringen, Een reeks konserten waar zn-
wel gitaarrock. tripjazz. hipflop, wolk folk,
drumê-bass en poueuê-pannen. als andere
genres aan bod zullen komen, voor ieder
Wilt wils dus. Een slokpaardje van Kultuur-
raad is eigentijdse beeldende kunst. Door.
heen de jaren kreeg die interesse zelfs de
vorm van een klassieker: Ithaka genaamd.
Op 5 maart 1998 zal dil evertemcru voor de
zesde keer plaatsvinden.

Uilgangspunt blijf! het verhaal van de
veellistige held Odyssees die na lange om-
zwervingen en avonturen terugkeen naar
zijn geliefde thuiseiJand Ithaka. Voor de
duur van één dag wordt Leuven ventm-
merd 101 een kunstige kaJeldoskoop. Op
een parcours doorheen de stad zal heden-
daagse beeldende kunSt te zien zijn. cedu-
rende het j~ar worden jonge kunstenaars
gevraagd om een werk te kreêren voor een
scecüeke lokatie. in situ, zoals dal heel. Zo
moet het geheel meer worden dan louter
een verzameling kunstwerken: de bedoe-
ling is dat de werken en de omgeving waar-
In ze geloond worden op elkaar Inspelen.
De kunstenaars zijn zowel studenten van
diverse Belgische kunstopleidingen als
reeds algestudeerde kunstenaars. Daarnaast
zijn mensen die geen kunstopleiding ge-
volgd hebben maar wel beeldend aktief zijn
ook steeds welkom. Afgelopen jaar waren

Hoe word je
aandeelhouder?

t'r zo'n vljfentwinttg werken geïnstalleerd
op diverse plaatsen In en rond de Leuvense
vaankern. In dele suksesvolle editie, Jfhaka
ExCiti, was de stedenbouwkundige proble-
matiek nadrukkelijk aan dl' orde. De Vaart-
kom - een door stad en student wat ver-
nnachtzaamd knooppunt op het Leuvense
stadsnetwerk - bleek een geschikte lokarre
voor de bonte kunsthappcning .

Een ander beeldend projekt dat vorig
jaar veel aandacht kreeg was 'Art ol Pare'.
Mystiek-abstrekte schilderijen van de Chi-
nese kunstenaar LeopoJd Uou werden
gepresenteerd in een spedaal ontworpen
architekturaal kader. Die tentoonstelling
vond plaats in een verlaten deel van voor-
malige Phillps-komplex, een lokatle waaruit
weerom een stedenbouwkundige bekurn-
mernis weerklinkt. Als vervolg op die twee
aktlvtteitën mag je in januari nogrnaals een
projekt rond beeldende kunst, architektuur
en stedenbouw verwachten. Dat tema blijft
immers aktueel in een 51,Jddie voortdurend
rransrormeucs ondergaat.

Kultuurdag

Een andere vaste waarde binnen
Kultuurraad is het kursusaanbod. Basis-
kursussen fotografie, dans. teater en mu-
ziek bieden de mogelijkheid aan studenten
om beginnende interesses af te tasten en
één en ander uit te proberen. De nieuwe
reeks start in november. De muziekkursus-
sen worden ingeleid met een docentenkon-
sen inlle stucbar op zondag 9 november.
Aansluitend daarbij worden gedurende de
maand november door alle kringen werk-
shops georganiseerd in het kader van de
Kultuurdag - eigenlijk met een 'c,maar
hey, dit is Veto - van de universiteit, die
dil jaar op 3 december plaatsvindt. Op de
dag zelf komen er van alle workshops toon-
momenten. Wat Kultuurraad betren kan je
een vooral muzikaal getint aanbod ver-
wachten. Zo improviseert Geen Huybens
muziek bij een stomme film. en lal Arne
Van Petegem (JJ-Records) jullie inwijden in
de geheimen van homeraping. Freaks ko-

men hiermee ook aan hun trekken. Dorian
Molina doet de groeten. De kultuurdag
wordt algeslot~1l met - hoe kan hel anders
- een kultuurdagJuif waarbij de Dance-
rtall-formulc zlju sukses zal bevestigen.

Tegen I~t etndc van het akadernlejaar.
ner na de paasvekantte. wordt nog een
vervolg op hel -tearerresuva!' van dit jaar
uit de grond geslilmp\.-Jonge podiumarties-
ten zullen gedurende enkele dagen ruimte
krijgen om teater te maken voor een gein-
reresseerd publiek. Uiteraard is er eveneens
een startschot - Kultuurraad wil immers
vooral slt'rk beginnen. In de week van 3
november - na hel Klapstuk-danslestival
- houden Kultuurraad en Stuc een open-
lngsweek mei een reeks gratis voorstellin-
gen. Op 6 november organiseert Kuiluur-
raad in samenwerking met Stuc en JJ-
Records een dubbelkonsen. Eerst komt de
Iloisy pestreek van de Schotse Iermatte
Mugwai aan de beurt, daarna spetterende
eollagl'jazz van Ex-X-Legged-Sally Ban :!<

Macis en 'Kamikaze'. Bizarre cartoonrnu-x
zick die doorkruist wordt door snelle lat ln-
grooves, stukjes volks spektakel, snerpende
gitaren en cksplosteve Iunk. knal kop eraf.
Wie Kura nog sneller wil ontmoeten kan •
terecht in de stucgebouwen op 29 en 30
september voor een rondleiding. zo weel je
meteen waar je de reSt van het jaar de ~
lamp zal branden.

Jeroen Peeters

ACCOin detail
[een praktische handleiding in 5 stappen]

1.Ga naar ACCO In teeven. Antwerpen of Kortrijk

3. Vul de papleren In.

2. Zeg: 'ik zou graag aandeelhouder worden'.

4. Geef je mooiste pasfoto.

S. Betaal 1.250 fr,

En je bent voor de rest van je
studentenleven gered.
En alle jaren nadien.

PS. Je geniet meteen van
alle ACCO-voordelen.

. .. •
Acco Acco Acco
Univt"r5iteitslaan 4 Prinsstraat 21 rensestraat 131-a)
8500 Kortrijk 2()(x) Antwerpen 3000 teeven
Tel.: 056/22 44 88 Tel.: 03/22 66 402 TeL 016/29 11 00

.•,,
•, ?·,·, .· ,, ,, ,, ,, ,, .,

.
" -,
'.
-,
'.'.
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De 5 voordelen van een Acco-aandeel...
1. Een rechtstreekse korting van 15% (en meer) op je
ACCO-boeken, cursussen, op papier -en kantoor-
produkten. Een korting op tal van boeken en andere
publikaties. Op wetenschappelijk bedrukt tekstiel
(zoals labojassen en t-shtrtsjgeven we ook
korting. Bier beschouwen we niet als studie-
materiaal (jammer genoeg).

2. Je investeert ~~NMML 1.250 fr. en je bent
voor de rest van je leven ACCO·aandeelhouder.
Met andere woorden: je blijft van Je voordelen
genieten zonder extra kosten ook als atge-
studeerde vader, grootvader enlof
overgrootvader.

....

3. Aandeel beu, geld terug. Inderdaad, je kan na vijf
jaren je aandeel tervg inleveren. Je krijgt dan je initiële
betaling grotendeels terug. Waarmee weer bewezen
is dat een ACCO-aandeel in feite NIETS kost.

4. Met een aandeel behoor je meteen tot één
van de grootste studentencoöperaûes van
Europa (en omstreken). ACCO telt zo'n
120.000 aandeelhouders. De bcvense helft van
denkend en creërend Vlaanderen bezit een
ACCO-aandeel.

5. Als ACCO-aandeelhouder kan je genieten
van kortingbons (zoek ze in de Accokra.nt)
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Een ongezonde geest in een gezond lichaam

Sportraad speelt met je
voeten
eal/Jel/eVen in Leuven meer is

dan studeren, fuiven. zuipen.
slapen en eten. bewijzen de

medewerkers van Sportraad (Spora)
die ;/1 de schoot van moeder wko
zorgen voor IIW fysiek welzijn, en dal
met behulp van de ludieke sportraad-
'klassiekers', Ook dil jaar m09 11 zien
weer de ziet uu het lijf lopen voor
krin9 en vaderland. Een overzicht.

5J)(Jr,] bevindt zlch in tegenstelling 101 de
andere raden rlkl In hel centrum van teu-
veil mail! ~\('Itemidden van her Unl\l'n.i-
taire Sponeemrum. - het spertkot dus-
nCI over dl' ring. Hel bclanGrii~ste orgaan
val) Spora ]) dl' Algemene vergadering die
elke maandag om acht uur de) avonds
dourgaal up hel 'sponkor'. Op dit' vergade-
ring zitten zowel de krlngvcnegcnwoordl-
gen. als lo~1.Cmedewerkers dle door een
vruchtbare samenwerking de klasskkers
van week tot weck geMalte geven.

De sporakkers worden altijd gcasso-
deerd met hun kla~sh:kers maar dat vcrtm
maar één, weliswaar belangrijk. del'! van
hun werking. Spore subsldlcen ook de grc-
re en kleiue sporunantf ...statles van de krin-
gen en peda's. De bedoeling daarvan u een
1.(, ruim mogelijk aanbod van sporten te
garanderen aan een zo laag mogelijke prijs,
Ook Spurtraad VOCr! Immers dernokranse-
ring hoog in het vaandel. Daarbuiten verte-
gcuwoordlgen zij ook nog de studenten op
de Sponadviesraad en samen met dc an-
dere Loku-geledingen op hel stadsoverleg.

Komend akademiejaar organiseert
Sportraad viJl klassiekers mei hel zwaane-
punt in het eerste semester. Op één na ~
de maraton ~ zijl). al die akliviteiten gratis;
Het sponraadjaar wordt op gang gebracht
met de Sporthappening op de tweede
woensdag van het akademiejaar. De spon-
happening wordt georganiseerd in samen-
werking met het Sponkomitee. waar je
overigens ook terecht kan voor een spon-
kaart of het reserveren van een sportter-
rein. Op de 'sportdag' kunnen de studenten
gratis kennis rnaken mer verschillende ge-
wone en ongewone sponen. Het [aar konu
echter pas goed op gang met de meest lot
de verbeelding sprekende Sportraadklasale-
ker: de 24-urcnloop. Voor de vijfentwintig-
ste maal al wedijveren de verschillende
kringen, peda's en hogescholen in cstafcue-
vorm om de meeste rondjes te lopen in 24
uren tijd. Zal VTK weer In Apolloon zijn
meerdere moelen erkennen of gaat de
spreekwoordelijke derde er met de door-
geelstok vandoor? Antwoord op 22 okto-
ber. Natuurlijk word! er niet alleen gelopen.
Naast de piste ls-er ambiance in overvloed

en ook op de piste wordt de sreer gegaran-
dcerd door allerlei ludieke nevenklasse-
menten.

Ook de derde klassteker van het jaar
heeft iets te vieren. De Maraton wordt rJ.1-
melijk al voor de derugste keer georgani-
seerd. Waar hel vroeger van Antwerpen
naar Leuven ~ing. blijft Je mararou Je laat-
~le jaren in Je heuvelige omgeving Vim

Leuven. Om het mooie kader waar de
maraton plaatsvuuh nkl Illln'll VOOI'Je
algetrainde atleet (Ucgankelijl.. tt' rnaken.
bestaat er ook de mogelijkheid om een hal
ve maraton of uen knomeier IC lopen. En
voor de echt rustige medemens beqa<1t er
de mogelijkheid de hele en halve maraton
I'" wandelen. De volgende klassu-ker 111 de
rij is gebaseerd op een bekend televioevpcl
sport Zonder Grenzen i~een kl.l\skker die
elI..jaar rond een ander tema plaatsvindt.
Teams van elf personen bekampen elkaar in
spannende spelterjes met ,ll~ klhuax een
groot eindspel met iedereen samen.

Badminton

Het ganse jaar door vinden er wedstrij-
den plaats in he! kader van de lruerfakul-
tatre bekerkompetitie (lFIl). Die kompetitie
kent zijn beslag op de IFB-fill,lledólg. Als je
je geroepen voelt om de kleuren van je SIU'

dentenkring te verdedigen, kan je je bes!
wenden 101de kringsportverantwoordelijke.
Hij of zij zal je meer tnronnane kunnen
verschallen over de Kompetities in de
vcrschutende spontakkeu. De teerste klas-
sieker, hel Leuvens Internationaal Studen-
ten spernornoot of kortweg Ifsst vindt
plaats in het tweede semester. Gedurende
vier dagen bekampen verschillende teams
lIit"Spa"~.~m:milrk.m, rnonkriJIt.N~-
land en een groot deel Oost-Europese 1010'

den elkaar in verschillende spcndisstpllnes.
Ook de de IFS-finalisten treden hier aan.
Nel mals bij de andere klassiekers is er
naast hel veld mmsrens evenveel of lC1fS
meer Ie beleven. Echt afsluiten doen de
sponraders met een heus badmintontornooi
voor niet-gektasseerde spelers.

Jer Van der Wee

Sportraad: de feiten
8/10
21110-22/10
5/11
10/12
11/2
23/2-26/2

Sporthappenlug
24-urcn loop
marathon
Spon zender Grenzen
IFB-finaledag
LISST

Alle evenementen hebben plaats, op hel
Universitair Sportcentrum.

-Zet al uw zintuigen
op "standby" en treedt binnen
in het Universum van het
Cultureel Centrum Leuven.

dompelen u onder in een borrelend bad van uitgel~zen
concerten. voorstellingen. lezingen. cursussen

en tentoonstellingen.

o Ja. mijn nieuwsgierigheid is geprikkeld. Stuur mij onverwijld.
maar vrijbLijvend de nieuwe seizoensbrochure van-het Cultureel
Centrum Leuven

Naam: ___

Adres: ___

Leeftijd: __

o Ja, ook Later op het seizoen wens ik op de hoogte te blijven. Daarom
abonneer ik me gratis (1) op het aanvullende maandblad van het
Cultureel Centrum Leuven.

Vul deze strook in en stuur ze terug naar: Cultureel Centrum Leuven.
Brusselsestraat 63, 3000Leuven
Telefoneren of faxen kan ook naar, Tel.: 016/23.84.27, Fax: 016/29.12.15
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Weekblad van de Leuvense overkoepelende
kringorganisatie

Rakel naar de Hallen
0,vierentwintig jaar [unqeert

hel blad dar je "" vasthebt als
dé spreekbuis van de Leuvense

sludentellbell'c9ÎI/9. Aangename
kennismaking, de "aam is Veto. De
gC<iclliedenis vall Velo, trouw maar
waakzaam zoals hel een waakhond
betaamt, was bij lijden woelig en ook
"ti lig' Veto I/og geregeM onder vuur.
Afhankelijk ww tie bron wordt Veto
gcwnordeerd =ntet ;11 hel mimi' door
de grote broers vall de nationale pers
- of gevreesd -door de verscheidene
overheden - omwille t'all zijn kriti-
sche bericll'gevi"9. Net als de andere
geledillgen binnen de Leuvense over-
koepetende krillgorg(misalie (Loko)
voert Veto immers de 'demokratise-
rill9 van onderwijs til samenleving'
"009 in het vaandel, til dat ll00P;
soms lol stellingen die niet noodtake-
lijk overeen komen met die va" de
officiëte instanties. Maar dat je in
Veto de waarheid et. niets dan de
waarheid zeesr, betwist "iemand. NII
ja. niemand ...

In de loop der Jaren onderging Veto een
gevuelige gedaanteverwisseling. Vroeger
was alles immer; eenvoudig. Kerk. staat en
kapitaal waren de gedroomde vijanden dit'
de studenturabewcglng In de nasleep van
mei '68 wel cvcmjes mil hervormen. In die
lijd wev Veto dan ook het ~trijdblad van de
sruderuenbewegmg. waarbij het niet op een
slogan meer o! minder aankwam. Onder-
russen vloeide er evenwel heet wat (be-
hoorlijk vervutldï water door de Dijle. en in
de plaal~ van het konütkuuode] kwam een
meer kousrrukucvc opposmc. Week na
....e.·k vtre-elr Velo "rnadl "m een volwaar-
dig journalistiek produkt aan 7.1jnlezers aan
te bieden. Hocwel veto territoriaal gezien
geen land of 1df~ J._:l"ellpmvtncte bestrijkt.
willen wc toch een 70 gmol mogelijke 111-

vloed hebben. Uiteraard richten we ons
naar de vmdcm cn - en dan neg wel die

van Leuven -, maar d.1t neemt niet weg
dal de gebeurtemssen aan de lInin'rsiteil of
in de studemenbewegtng geen rmpakt 70\1-
den (kunnen) hebbe-n up andere dtJlnt'i!wn.
DiH is immers de taak van zowel de univer-
~iteil al~ de ~tl1dentenl}{'w.'glng.

Richten

uoewet do: vijand niet meer 711dulde-
lijk afgelijnd is als weker, gaan wij ('r toch
prat op 1I een onafhankelijk studenten-
weekblad te kunnen aanbieden. Ona lhan-
kelljk waarvan dan nog? Univer<;it,lirr noch
politieke overheden halen hel in huu hoofd
invloed Uil Ie oefenen op veto. Maar meer
dan dat durft Veto wanneer rmdig ook
kritisch te kijken naar de studeruenbewe-
ging. waar het zelf deel van uitmaakt. Nlct
zonder enige pretentie durven wc dingen te
schrijven die los Slaan van wal 'men' op
bepaalde rnomenten graag wil horen. zon-
der op een eilandje Ie uaan schreeuwen.
Dal IS toch steeds onze betrachtlng gt'wCt'5l,
tets waar enkele dagbladen tegenwoordig
misschien ook wat meer rekening mee
mochten houden. En rendorre is er alle
reden toe om trots Ie zijn op het fen dal we
ons ook onafh'.II1kelijk eperellen van welke
kommerstele rnvtocd dan ook. Er staal
slechts een beperkte ruimte 10 Velo open
voor reklame, waar wc dan ook nog sclck-
tiel in durven zijn. De opbrengsten hiervan
gaan Integraal naar toko.

Vriendjes

We lijn natuurlijk beperkt in de keuze-
mogelijkheden bij hel aansnfjden van 011"

derwerpen. VooT.l'en weekblad van de
Leuvense sludl'"nlt'nbcweging is dl' veno-
ving van prinses Diana VOOT~ommigelt
nusscjuen \'ol'1 jnrt'ro:s~ó1nt,maar -h"(wgc-
naamd mei reievem. Pdoch! Er 7.IJnwI'inig
onderwerpen die we schuwen urndat re
met relevant zouden 7iJn De II1lert"S5(,~van
de studenten lijn erg uiteenlepend en de
gebeurtenissen al even dlverc. Vandaar dat
\"elo buvoorbeeld aandacht schenkt aan

Vanaf zaterdag 13 september
ligt het nieuwste album van XIII
(Het Vonnis) in Het Besloten
Land, je Leuvense strlpwinkel,

zowel sport en politiek als kultuur en
onderwijs. Op wt'lk segment de nadruk ligt
wordlook alweer door uzelf als studcru
mee bepaald. Velo richt 7.ich niet enkel tor
vruderueu en her gaat niet alleen \ oer een
grOOIdeel over studenten. maar het blad
wordt door de studenten zëlf gemaakt. Laar
dit dan meteen de eerste oproep van het
jaar zijn. Als u altijd al graag opstelletjes
schreef over 'mijn vakantie" of al~ nier

alleen uw lief de vakantleloio's die IJ zelf
[rok weet IC appredèren, kom dan voor ons
lotogrilleren ol schrijven, Maar ook als u
reeds op uw uende uw vriendjes wisI te
unponeren met de Commodore 64. kan u
die computerkennis altijd bij veie komen
gebrulken

Word Kuifje
Bart Eeckhout

Raf oerns

Hel prachtblad Veto wordt nict alleen !!l'- papier - zorgen wij. Ervaring met unt-
maakt voor. maar ook door studenten. Van wikkelen en afdrukken is een pluspunt,
hel bedenken van nndcrwcrpen lilt ht·t maar geen noodzaak. Ook zonder Canon
l..yenten van de laat51(.' komrna'v en pun- of Ntkon kun jl'"een pikrurale btjdr.lJolt'.liln
teil. alle\ komt tot stand met ~tud ...nteu- vero leveren. maar dolt veretst dan wel
bloed. SLJalenlcn7wt.'l'l en studentc rura-, ecu ,rhl'rpc;il.'kl'l1lll'n Al~ je je geroepen
11('0. Al~ je thuis stiekem je haar blondeert voelt 11!)1alt.Vell)-CatlOonisl in de voetspo-
en in een kuifje 7t'I, een blauwe pullover ren te Jopen van ondermeer Nix - zie de
en een te korte bruin!' broek aantrekt CII Mixkram in Dl' Morgen (en
overal onraad ruikt, dan kunnen wij Jl' ~ snüjt ze daarna zo snel rno-
alvast gebruiken. veto I~ lldmt:lljk dnu- 'gelijk weer weg) - is dl'
gcnd op zoek naar nieuwe 11Il"rsti!JiltiVf' " MeiersSIrOlat voor jou
rtpontrs om IC schrfjven over alles de plek.
wal de student kan aanbelangen. ... Op zondagavond
Onderwijs. sociale zak ...n, komen de professoren
pohuek, maar ook spon. kul- lonneblocm van de
tuur in de erg brede zin van l. veroredakue JO aktie. Zij
het woord en studcntenza- I zorgen dat al die rek-
ken zijn vlechrs enkele van sten. loto's en canoonv
de vele mogelijkheden. De ... één Veto worden. Het
redaktie vergadert in het «ekelükse wonder dat
akadermejaar elke vrijdag zjrh daarbij voltrekt
orrtvter uur in de Loko- heet desktop publishing
gebouwen in de '5 Meier;, 1DTP). Als je W«I hoe je
straat, CI1 iedereen die gcîruer- een computer moet aan-
cssccrd Is. b dan welkern. zetten en zelfs iets meer dan
Onderwerpen worden t1.l11 dat, kun je de Vetorangen
verdeeld, de vorige vete ., misschien versterken 111 dat
wordt geëvalueerd en de kompartiment Voor de kenners:
nieuwe voorbereid. Al~ veto wordt geDTP't in QuarkXprt:"óS. Jaja.
Je mee wil w erken. mag je en in Roswell Is een Ufo neergeston.
uiteraard nok in de week eens btnnen- zeker. Omdat we een beetje bij de tijd
vpringen. Je wordt met open arnu-u ol een willen hliJyell, hebben we er tegenwoor-
kop koffie omvangen - beide tegelijk (hg ook graag wat vormgevers bij. Zij nes-
leiden 101brandwonden, wij weten waar. reten akh tussen eind redaktie en DTr om
over we spreken. dil blad nog prarhuger Ie rnaken. Ook
__ ~_en ..~UJfj~~onder B~bi'~BII.\~'HJ__sl~~~~~ljn_we nog op zoek naar vrijwil-
draagt die gewoonlijk een touuocsict rond ligers.
dl' nek. Onze fotografen worden 70 moge- Je merkt hl'l: wc hebben Jt' nodig. en
lijk nog meer gevreesd dan hun KhnJwn. \~el nu. Br-halve liefde. drank en uuelh-
de collega·s. Geen eminentie of eksellenne genue hebhen wc je vooral een unieke
pa''>!'Prt in Leuven of hij wordt In de kur- kan, tv bicden om ervaring uI' te du\.'n in
ten gebeten door één van onze hardnek- de mediajungle. Je vmdt oud-vcto'ers op
Jdge portrettentrekkers. dit' ztch kwa ka- zowat alle kramcn-, tijdscbtilt- en fOIO-
drenng en posuioncnng met ll(>o<lJ.akdijk n-dakucv van het land. hij de televisie. up
beperken tot de beste kam vall hun on- de radio. en hlnnenkort - ah ZC"echt pJM
derwerp. Als je graag zelf diep in de len~ moeten gaan - mlsschrcn zelfs op de
kijkt. kom Je dll~ ook van Ila~ bti \1\.'1\). AI- middt'np,l!<ln,l'~ van 'De vicuwe Panera-
k's wat je nodig hebt is een eig,'11 karnera. ma' St'C Y,l.
voor d.. ren _ van filmrolletje tOl aldruk

Klapsluk zoekt kijkers en medewerkers
Als je in Het Besloten Land
voor eind
september
drie albums
van de reeks
XIII koopt,
krijg je
een vierde
gratis.

016121.58.40 (Fooa) - 016119..47.85 (Fu) - bnt,piacHI@pia"be(e-mall)

Het Stucseizoen opent met het Klapstuk
internattonaal dansfevtlval van 29 wpn-m-
ber 10122 oktober. Dil miliatief van Stuc
en pesnval "iIJl Vlaanderen Vlaams-Bril'
bilnl pn'senteert bijna d.lgelijks nieuwe
produkties en wereldpremil'res. I-.:1<lp"'lul..
97 wil na.m het werk van kleinere en·
o;embk'S, bij10ndere iland.1dll schen"en
aan solovoorsteJlingen van grole choreo·
graft'n wOlarin de aandacht \'oor de danser
zelf centraalSlaaI. Zo.lls g('wo(lnhJk wordl
ook m'er hel muurtje vóln de hedendaagse
dans gekeken. onder meer naar troater,
film, video en mU7iek. Op 2 o;~'ptembt'T
wordt het volledige progrólmOla bekendge-
maólkt en start de tkkelverkoop.

StIldeden en zÎj die het Sluq)rograOl'
llliI in de bus omvangen, krijgen de Klap.
slukbrochure gratis op hun tl1ulsadres.
Wie geen Stuckaarl heeflof hel ~tuc-
boekje niet toegestuurd krijgt, kan deze
bon invullen. In seplember onlvang je dan
gratis het Klapstukprogralllllla met een
schriftelijke bestellxJIl. ZOOdlje nlrot naar
Lcuvell moet komen om lickets te kopt'n.

Klapsluk 97 zoekt ook vrijwilligers
voor de vt'f'>prclding van alfich("!; en fol-
ders, voor hel vervoer van anie~l("n, voor
sleurw~rk bij technische hoog~tandjt'S en
voor talrijke on\'oorzi ...ne taken. Van die

naam:
adre~ (waar je in sepu::mb...r Ic b\.'relken
ben!):: ,
Il'Idoun: , . . . . .. ..
gel>oortedJtum: , .. ,."." .. ,.,.

vrijwilligere wordt verwacht dol! ze zowel
in de periode voor In-t k'"!>livdl(vanaf scp-
n-rnbcrj als lijdem Klafhluk 97 beschik-
baar lijn. Als \egl'npfl.'Sla[\(' kunnen vrij-
willige,", grat!' naar de Klapstukvoor.tl'l-
hngen. Kom vrijblijvend eell~ lang~. of
stuur de7.e bon op.

V(M,rzijn IlIlernalJonólJe ga~ten loekt
Klapsluk ()f,)kdil jaar naar gastenkamers.
HnteJs zijn \'oor langere periodes niet vtij
en buvendÎl'lI duur. heb je een "ó1mer ('p
overschot en wil jl' graag één \'an de Klap·
~tukgastl'n (chotrogralen, dansers, organi-
....toren. crltid) omvangl'n, bel dan
23.67.73 ol vul dl' 0011 In.

• krijgt het STUCboekje niet toegestuurd,
1110larwil de Klapstukbrochure omvangen
in september.
• wil in augustus \ C'I"'<\'lttigdworden \'an
dl' ...r1jwilligetswrgadering van Klapsluk
o heelt et'n kamer vrij en \vil één van de
Klapstukgauen omvangen.
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Horizontaal- 1 Beschermheilige 7 Voertuig 11 Aanduiding van het jaar 18 Versterkte
plaats 24 Limburgse gemeente 26 Automerk 27 Vreemde munt 29 Familielid 30 Sluwe
kapper 31 Voorzetsel 33 Balk 34 Hoeveelheid haar 36 Muzieknoot 37 Werkende kracht
39 Griekse lener 40 Deel van een boom 41 Rivier 42 Muzieknoot 43 Spaanse stad 45 Ruim-
telijk klinkend 47 Lucht doorlatend 49 Bekoorlijkheid 52 Bel.lIlgrijk wielerevenemenl
54 Gelal 55 'rerm bij hel gewichtheffen 56 Muziekinstrument 57 Menigte 59 Schijnvrucht
61 Voordeel 62 Voorzetsel 63 Familielid 64 Jongensnaam 65 Familielid 66 Zichtbare water-
damp 68 Pers. vnw. 70 Deel van de week 71 Lutetium 73 Duizend meter 74 Listig 76 Echt-
genoot 79 Gevangenis 80 Draagband aan een broek 82 Te eniger tijd 84 Stichter van Rome
87 Deel van hel alfa bel 89 Rantsoen jenever 90 Lelie-achtige plant 92 Staat in Azie
93 Buropeaeu 95 Bijeenkomst van improviserende artlesten 97 Onmetelijk 98 Dwaas
99 Tocht 100 Waterdier 101 Waterdamp 103 Deel van de bijbel 104 Deel van een rrap
106 Neon 107 Reusachtige gedaante 109 Spornerm 110 Mdsjesnaam 111 crtekse lener
112 Moeil_aam werkend 114 Grasgroen edelgesteente 116 stok waarop de kippen slapen
118 Muziekfestijn 120 Muzieknoot 121 Hoofd~tad 123 Deel van een geriIamIe 124 cewet-
dige massa 125 Vaartuig 127 Opening in de bodem 128 tor 130 Scherp 131 Opperwezen
132 Bevel 133 Gc(,."Stelijke134 Zuilvoet 136 Ocel van een toneelstuk 137 Aanvoerder der
zuidelijken 139 Meegaand 141 Godin van de blinde drilt 142 Kleur 144 neetbaar door twee
146 Dreumes 148 Vervoermiddel 149 Vreemde jongensnaam 151 Kon verhaal 154 Godin
der vruchtbaarheid 156 Voorzetsel 157 Slede 158 Mannelijk dier 160 Roofvogel
162 Familielid 164 Koraalbolletje 165 Havenonderdeel 166 Uitstraling. luister 168 Voorkeur
169 Wapen 171 Nuuig 172 Eiland voor de Normandische kust 174 Feestelijke wapen-
schouw 177 Sloep voor een paleis 178 oorlogsgod 179 Een vijandelijk schip beklimmen
181 Roofdier 183 Soort van overall 185 Deel van een sirkeivlak 187 Vlek. spat 188 Ver-
derfelijk i 89 Europeaan J 91 Warme springbron 193 Grasac1uige 194 Op deze wijze
196 Muzieknoot J 97 Ogenblik 198 Muzieknoot 199 Begrip 201 Kluitenbreker 202 Voeg-
woord 204 Voegwoord 205 Kenteken op Bulgaarse auto's 206 Amerikaans president
208 Krampachtige samentrekking 211 Onvriendelijk 213 Groot vertrek 215 Hongaars
komponist 217 Vrouwelijk dier 218 Ocel van een blad 220 Kostleerling 222 Venroosting
224 Spotnaam 225 israeuet 226 Nummer 227 Voorzetsel 229 Haarversteviger 230 Hoewel
232 Gedroogde vrucht 233 Plaatsje bij Diksmulde 234 Doorboorde stop 235 Chinese
lengtemaat 236 Griekse lener 237 Grafmonument uit reuzenstenen 239 Voldoende gekookt
241 Voorzetsel 242 Insekt 244 Geldbedrag dat terugbetaald moet worden 247 Smalle en
ondiepe uitgraving 248 Eerbetoon 249 Geleerd 250 Dunne lal met Ii\aatvcrdeling.
Vertlkaal- I Klasse van bezitloze arbeiders 2 Verlichtingsmiddel 3 Gesneden hengst
4 Familielid 5 Voorbij 6 Schrander grijsaard 8 Lengtemaat 9 lichtende kring om de zon of
de maan 10 Berg bij Troje 11 Havc[\onderdeel 12 Tijdelijk vcrulijvcn 13 Drank 14 Meisjes-
naam 15 Dlerenverhlijf 16 Hocveelheul drank 17 Klaar 18 xocrman 19 Kluitenbreker

20 plantenvocht 21 plooidal 22 Griekse godin 23 Opperbestuurder van sommige orden
25 Onbeduidènd 28 Deel van l'en fiets 30 Noodlottig 32 Legendarische voetbalspeler
35 Insekt 37 Havenstad aan de gelijknamige golf 3a Lichtekooi 40 Rijwiel 42 Kracht op een
oppervlak 44 voegwoord 45 Sint 46 Voegwoord 47 Zoogdier 48 Het tiende Vin een liter
50 Dwarsmast 51 Watergod 53 voonelsel55 gerste koning van Isral'l56 Kort geleden
58 Verliefde geluidjl'S maken 60 Armoedige steeg 63 Bosje. roet 6S voonrcffelijk 67 Zoog-
dier 69 Bediende in een restaurant 72 Deel van een koe 74 Klein. gering 75 Ijchtztnmg.
onstandvastig 77 Scherp werktuig 78 Onderricht 80 Wapen 81 Rechthoekige tak of buidel
82 Europese hoofdstad 83 Boordsel van gouddraad 85 Algerijnse havenstad 86 Zwitserse
stad 88 Periodieke wisseling in een beweging 89 Griekse lètter 90 Mestvocht 91 goofvogel
94 Europeaan 96 Tijdperk 97 Berg op Kreta 98 Onvolledig gegist druivensap JOl Indone-
sisch eiland 102 Valse verklaring 105 Afrikaanse Slaal 107 Auto-onderzoek 108 Gedroogde
vis 111 KolfieSlad in Jemen 113 Antimoon 114 Stad in Noord-Frankrijk 115 Italiaans dich-
ter 117 vooracrse) 119 Geestelijke 121 Meisjesnaam 122 Een zekere 124 Dwaas 126 Vrou-
welijk dier 128 SIrafwerkwig 129 Bestuur een beS!)il.nnen voertuig 135 Voor meer dan een
uitleg vatbaar 137 Antwerpse gemeente 138 Kluilenbreker 140 Zware hamer 141 Naam van
God 142 Pers. vnw. 143 Bloem 145 Gevecht voor de eer 147 Wang 149 Europeaan
150 Keukengereedschap 152 Onbelemmerd 153 guropeann 154 Loom, lui 155 Gebonden
vloctstol 157 Bovenste delen van de halmen bij graangewassen 159 Braaksel 161 Nauwe
opening 163 Geneesheren 165 Specerij 167 Orgaan 168 Plezier 170 Klipgeit 172 Mansnaam
173 Sponterm 175 Spinnenweb 176 Griekse godin 178 Slotwoord 180 Gezagvoerder op een
TUrks schip 181 Lomperd 182 Mongoolse nomade 184 Verwaand 186 Deel van een zeilboot
188 Houten vaten 189 Terughoudendheid 190 MeÎsjesnaam 192 Lilndclijk 195 Kleur
197 Toestel om gewassen linnengoed glad te maken 199 Stuk 200 Horige 203 Opgela~te
hoeveelheid 205 Vlaams schrijver 207 Goud 209 Griekse lener 210 Bijwoord 212 zoogdier
214 Romeinse munt 215 Dienje
216 Voorbij 217 Boksterm 219 Mislukking
U I Faam, roem 223 Bijbelse vrouw
224 Baken 225 Deel van het jaar
228 weide in het hooggebergte 231 Jong
dier 233 Deel van een stengel tussen twee
knopen 215 Puntig uiteinde 237 Deel van
een adellijke naam 238 Pers. vnw.
239 Japans bordspel 240 Voertuig
242 Griekse tcuer 243 Muzieknoo1
245 Nikkel 246 gevel.

-

Door Filip De Keu keleere

JOMEUWISSEN

""""Alle vert1uurvideo-, klank-en _
lichlmateriaal. i

Videoschennen tot 4 m. i
DISCOBAR EN CD's met of

zonderO_J.

a 016/201 301
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Het Britse wegprotest

Een oorlog tegen beton
" Engeland wordt men
gekollfrontet-rd met een
lIifllwe ~'orm \.'on
protest. een guerrilla

~ 1IItl9 men haast zeggen.
Verspreid over liet land

ver:etlell groepjes mensen, zowel jOlig
als oud, zien \'erbeten tegen de verde-
re lIfbro(lk \'(111 Moeder Na/llllt:
Moeder Natuur die in hun ogell
steeds mur wordt bedreigd door snet-
",egeli, 'sltappiug-centers' en andere
IIj(beton opgetrokken gedrocllren.
Door ziel, ;1/ primitieve omstandig/lt-

...--- I den op de bedreigde gronden te vesti-
gen JIOVOI ze de nietsontziende
honger \'(111 bOllwprojektontwikktla-
rm Ie kunnen Sloppen. Hierdoor zijn
deze laatsten verplicht een reenter
onder de anll te IItlllen om de
'bezetters' ven de grmla Ie kluwen
verjagen. de :ogi!mwmde ontruiming.
rers Ulat vee/tijd til geld kost. "En
geld is hel enige woord dat ze
verstaan", aldus tie bezetters.

Eén onder hen was Hans, een jongen
uh het Leuvense die besloot dit projekt
met' te endemeunen. Hij verbleef ander-
half jaar in Engeland, om mee te helpen bij
hel kraken van gronden. Wat zet iemand
nu aan om zo'n lange tijd have el! goed te
verlaten om een stuk bos Ie gaan verdeer-
gen?

Bomen
Hans:~lk had net mijn eerste kandidatuur
geschiedenis mei sukses voltooid. Maar ik
had het gevoel: dit is niets voor mij, Het
systeem en de manier waarop wij hier
leven, daar stelde ik me heel wat vragen
bij. In Leuven was ik reeds aktief bij het
organiseren van lietsakties. De Nar (anar-
chistisch tijdschrIlt), Genoeg. Los Buenos
enzcmeer. Toen Ik een paar weken naar
Engeland W3Sgeweest kwam ik terug om
alles in orde te brengen om voor lange tijd
te vertrekken. Via het Ratnbow-ceruer. een
gekraakte kerk in Londen van waaruit veel
akties gekcördlneerd werden ben ik op de
plaats gekurnen waarvan ik direkt wisr.'hier

ga ik een tijdje blijven" Dat was eet)
gekraakt stuk grond In Newbury, waar de
bomen reeds gekapt waren om de A30,
autosnelweg aan te leggen."
Vela: H{'t mMlell wt .'/lS dolf VOJNfdlm? Ben
soort ~'a/!.:amp/llj'·'''' pak w (<1 Pukkdp.,p.,
Hans: -xeen. het was heel elK
overweldigend. Er was een ~o<Jn muur van
hout. In a...nbouw, met daarin een kamp.
De mensen dit: daar waren hlcldcn zkh
volujds bengmet 11('1bl"~(ht'rnwll van d.u
stuk natuur dal dreigde vcrleren IC! .: ...... n.
Maar Ik ben ook in andere kampen
geweest, waar ze hutten hllllwtkn in dl'
bomen. sornuugen zelh op t\'vh1lt~ meter
boven de grond. "u. ik heb a !tijd In of nabij
een stad gewoond en om te sten hoc dtc
mensen daar leefd ...n en weermee 'te zlr'h
bezighielden wa~ heel indrukwekkl"nd·

Bunker
Veto: Erell t1I Jmlk~n h,,, .~m.<IdiJl in ZIjn
wers. midJtn in all b.,>l?
Hans: "Dat eersetinde van kalTlpplaats 10(
kamrl}laaIS, maal meestal «ouden uc
omwonenden achter ons en 1.1: bractueu
ons zoveel eten dat wc het ~om~niet

opkregen. Water was tets dal le ons niet
konden weigeren, maar desnoods pakten
we het van buitenkranen. Verder hadden
we onze eigen tuintjes ofwel kochten we
het natuurhjk. De sympathieke reakues van
de buurtbewoners waren In leder geval een
hart onder de riem. Hoewel er natuurlijk
IXIk een hoop waren die ons haatten.They
love- us or they hate us I~
Veto: Wartll dt ltvtll$omsltJndighl'ut1I er pri·
mitit[ of wes er toch nO!)sprab vall tnigt val1'l1
vall Iwm[ort?
Hans: ·We leefden in benden (een soort
tent, niet van nylon), waar we een zelfge-
maakt kacheltje in plaatsten. Ofwel op een
platform in de boom waar we zo een
bender over plaatsren. Zelfs In de winter
was het in de tenten goed warm en ze lijn
uiteraard waterdichr. De tottenen waren
grote galen in de grond, die we elke maand
vernieuwden. In de winter was dal wel
moeilijk, maar daar wen Je snel dan.
Douchen deden we in het kantoor in de
stad waar de kOÖrdinatic van deze
kampagnes gevestigd was. ~
Veto: Hot br/Jchtm juf/it dr tijd door in het

~~..,. __ 'V '-""'L "ml"'9 ou;;'Io,HIt """'r
'ito: WQSer tm h«irït lfrrr in hn bmI' til vr:rlrJfV""

hot gÎII!I(I/ Jllillt MI mll proJbltmm ill .U!}r.xp'? Hans: ·We wisten een half uur op voor-
Hans: We vormden een heel hechte groep h ...nd dat ze het kamp wilden omruimen.
en be-schouwden mekaar 001..als tarnure. Dat gebeurde om hal! drie 's neerus op een
Als er eens iemand her moeilijk had dan keude mhlig(' nacht in januari. Het ging
kon je steeds terecht bij de groep. Het feh allemaal trg snel toen. opeens was alles
dat we allemaal een stukje van ons leven verlicht. De politie stond helemaal rond het
aan henende doel gaven schlep een nauwe kamp ,"11 Iedereen vluchue in de- bomen.
band. Maar er waren natuurlijk ook wel tunnels of bunkers. Ze haalden de mensen
eens problemen. Die werden zoveel moge- overal uit en gooiden ons hele kamp In
lijk uitgepraat, maar soms kwam het wel puin. Ook onze bunker waarvan we
eens lot een uitbarstlng. Als het echt niet dachten dat ze er zeker drie dagen nodig
enders ging dan werd er wel eens Iemand zouden hebben om hem te verureten. lag in
aangemaand te vertrekken, Maar dat WdS een oogopslag tegen de vlakte. We konden
niet echt een probleem. tenslotte wan-n wc vla de intercom met mekaar babbelen in de
allemaal 'travcüers' en waren cr voldoende tunnels, maar al snel W<lSduidelijk dat wc
andere kampen waar dle persoon het nog het niet lang 'Zouden volhouden. Toch lijn
eens kon proberen." er mensen In ons kamp die ongeveer
Veto: Was er neg fijd om afm lOt It [USleII. twintig uur onder dl' grond hebben gezeten,
Hans: ~Natuurlijkl We vierden k"t"Stbij de vooraleer de politie hen kon oppakken."
zonnewende en bij volle maan, maar voor
het overige was het afhankelijk van de
sfeer in de groep."
Velo; Wat I'OOf mensen ZQfm er rifJ~lIlijk in d~
ktJmptll en over hoewei mtns.tn htb jt het dan7
Hans: "Ons kamp noemden we Trolheim
en daar zaten eigenlijk voornarnelljk
punkers en raven, terwijl aan de overkant
een kamp was met mensen die het allemaal
leuk en gezellig vonden tussen de groene
blaadjes wakker te worden. Zij waren de
elfjes, ... hippies dus. Maar de verstandhoud-
ing was heel goed, we waren tenslotte met
hetzelfde bezig. Uiteindelijk heeft hel zo
een beetje zijn roots in de hfpplebeweglng,
maar vooral in de punk met zijn 'Do II
'ïourselp-ethfek. Als er feest was maakten
we allemaal zelf muziek, maar omdat er
ook mensen ven de -free-partv-scene' bij
betrokken waren, werden er IXIk wel
techno en jungle fuiven gehouden. Zo
waren er bij ons in het kamp de mensen
van de KLF mei een enorme rnuzlek-instal-
larie, maar die hebben we niet gebruikt
omwille van de buurtbewoners.

Hel aantal mensen durfde wel te
schommelen. In de winter was er meestal

k,Jtllp?
Hans: "in de winter i~het eigenlijk niet
meer of minder dan oveneven Je gaal naar
de winkel hout sprok kelen water halen,
tenten bouw ..n o:nZ"ffiCt'r. Je slaapt ook
heel wd, ik heb gemerkt dal als Je tn de
natuur leeft Je Hchaarn '5 wtmcrs heel veel
vlaap nodig heeft. In de zomer ben je eigen-
lijk de hele dag bezig en dat wordt eigenhjk
ook verwacht van je. He! fun (het omheinde
kamp) moest verder uitgebouwd worden.
lor tlloe~tcn tunnels gegraven worden. Er
werden hutten in bomen l'pgetrokken, je
kun gaan helpen in hel kantoor, l'r was
.. !tIJd wel iets re doen. IkzeI! heb met \'el1
paar mensen ongeveer vier maanden
gewerkt aan een bunker van hout om ons
te beschermen' tegen de steeds dreig\'nue
onu-utming door de houwheren en de poli-
tie. De bedoeling van de versterkingen was
het de JXllitie zo moeilijk mogelijk maken
om ons weg te krijgen. Daarnaast hadden
we- ook eigen tuintjes waar we groenren
verbouwden."

maar weinig volk. ~n..man of twintig.
Maar in de zomer en äb we \'ennoedden
dJt er een onrrutnnng op til was, kon dil
aantal wel oplopen tot tachtig p,etSOnen:
Veto: HiJdJm )U/lil ,Iaj;?!ijb lasl "U!t di ",'lil1~,
nans: ~Ze kwamen wel regelmatig kijken,
maar er 71JII nog wellen in Engeland die
krakers goed beschermen. Zo moest de
pollrlc een hele procedure doorlopen als ze
nn~ lori wilde betreden ol tn een gal van
di\'per dan een halve meter wilde kruipen
ale le In onze tunnels wilden:

"De omwonenden
brachten ons soms zoveel
eten dat we het niet
opkregen" 't

Tegenstroom

Veto: Htbbm ju/lit ook ill dr !1C'VtJllfjtJIÎS
gtltlm7
Hans: "Ja. maar niet lang. De meesten
kregen een SOOrt van vrijheid onder voor-
waarden, een van de voorwaarden W.:lSdan
niet meer In de buun van dat bouwprojekt
te kernen."
Veto: Blij dal jt ftrug in een huis l0<l00111in hlt
gtltl!ifJt LtuVl'n7
Hans: "Ik woon in een woonwagen bÜ
vrienden in de tuln. een huis is niets voor
mij op dit moment. Ik heb trouwens niet
veel geld."
veto. WQ/zijn jt fctkomslplamlm?
Hans:~lk weet het nog niet maar Ik lOU
graag vanuit een wagen voor Internershes
zorgen bij zulke aknes, dat is er op dit
moment nog nret. Maar nu boud ik me
vooral be7.1gmei Tegenstroom en ik ga een
computerkursus volgen bij de VDAB, ik heb
een zwaar Jaar achter de rug:

Raf cents
Pieeer Van He<:k


