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KU Leuven erg gewild bij Spanjaarden en Nederlanders

Frankrijk en Groot-BriHan
~u liet akademie jaar 9~d op
.... gang gekomen is. hebben ook

de studenten die met een Bras-
musprogramma vreemde oorden "eb-
ben opgezocllt, ziel! geïllstalleerd. Voor
Leuvense studenten zijn er in net blij-

tenland vooral beurzen voorzien in de
naburige landen. Afgaande op de sij-
[ers van /tet voorbije jaar zijn Frank-
rijk en Groot-Brittannië het must in
trek. De KV Leuven zelf wordt dan
weer het vnabt betocm door studen-
len uit Spanje. /11 1996-97 daalde het
aantal Leuvense studenten dat werd
uitgestuurd overigens gevoelig: van
649 in 1995-96110ar 572 vorig jaar.
ofwel een daling van bijna twaalf
procent.

mus venrok bijna automatisch l'en betere
uhslag haalde. MOlM hel i5 mijn persoonlij-
ke indruk - en ik wil daar heel omzichtig
in zijn - dat die situatie nu meer in even-
wicht komt. De omzetting van de punten
(in het buitenland wordt een gelijkwaardige
eksamenprestatie vaak hoger gekwetecru.
zodat er om tot een -realtsrtsche' Leuvense
uitslólg te komen, een rekenverste van de
punten wordt doorgevoerd) gebeurt t..gen-
woordig heel wat emstig .. r. lIij rechten ko-
men wij enesans tegenwoordig (lok wel
eens gebuisde grasmussrudemcn tegen. Pn
wij van onze kant durven nu ook al eens
een buis undelen."

Met Bresmus een andere bestemming
opzoeken blijft een zaak van dl' humane
wetenschappen. teneren (117), ekoncrrue
(I 14) en rechten (109) verdeelden hel
voorbije akademiejaar onder hun drieën
ongeveer zestig procent van de beurzen.
Dat Slaat in schril kontrast met bijvoorbeeld
landbouwingenieur (10). lichamelijke op-
voeding (IJ) en eksakte wetenschappen
(201. Een verklaring hiervoor kali zijn dat
het Erasmusnroiekt - studeren in een an-

PEDAGOGISCHE HOGESCHOOL LEUVEN

ë nog altijd de populairsten

Justitit wordt in htl dtftnsief gedrtvrn, Op het VRG-debat halm parltmtnts/tdtn hard uil naar dt
magÎ$ffatuur tn in zijn nituwe bOlk wttr!tgl Lu( Huyst htl buld da' dl menten van htt rteh; OWT
zichzelf in stand houdtn. Lu! (rowr op pagina'f vijf in ztvrn, (foto Ivan Put)

nieuw een elitarisering heelt plaats gevon-
den: 'Die rapporten brachten de maat-
schappelijke onevenwichten duidelijk In
beeld. Daardoor werden de koördtnatoren
zich bewust van de problematiek. Ik kan
me voorstdien dat ondertussen die gevoe-
ligheid voor dit tema weer wat is
weggeëbd. Voor volgend jaar is alvast een

nieuwe studie gepland".
Bart ëeckhout

Vno gaat in dl volgmdl nummtl'J hu oneer-
wijfSytttm, dt Jtudrnttnlxwtging tn dl sfttr van
ttn at:lntal Europtu landtn btschrijvtn. Dil
dom wt aan dt'hand van mmringtn van 'eras-
musstn'. Dat Wl'tk krijgt u alvtul een IIOOT'

s:maakjt op pDgina 6.

Voor een belangrijk deel van de sruderuen
is een studiepenode in het buitenland een
onlosmakelijk deel~an de licentieopleiding
geworden. KennIsmaking met een andere
kultuur, avontuur of een vervolmaking van
de opleiding vanuil nieuwe perspeklieven,. 12'ls'pcq!tdnae'- t seeM':,. ~>(,ij"'~.~~uurAQ.&....L"!""iJIi"WI'
e kokl'!l te pa en. Ook wordt eenjaanje aansluit bij de opleidingen in de geeseeswe-
-êrasmussen' in het buitenland vaak genen tenschappen. Voor een student Germaanse
als een jaar van zelfstandig leren leven, biedt een tijdelijk verblijf in Oxtcrd of Hei-
waarbij het studeren in beperkte zin niet delberg nu eenmaal meer voordelen dan
altijd op de eerste plaats kerm. voor pakweg een spon- of een boerenkot-

Dal heel! evenwel nkl noodzakelijk ter. Anderzijds kan het toch ook wel jam-
negatieve gevolgen voor de studleresulta- mer genoemd worden dal het êrasrnuspro-
ten. Integendeel. wie vanuit Leuven naar jekt de traditionele klooI TUssen positieve
een andere stek in Europa trekt. komt zël- en humane wetenschappen eerder lijkt te
den met een mindere uitslag naar~huis. bevestigen dan Ie overbruggen.
Hoewel. volgens prof Van den Auweele. ook op het gebied van de Ontvangst
ërasmuskoördmator van de fakulteit gech- van buitenlandse studenten staan dezelfde
ten, is die trend aan het ombulgen: "vroe- fakuJteiten voorop. Rechten (2131, ekono-
ger was het misschien zo dat wie op aras- mie (1331 en in mindere mate letteren (47)

krijgen nagenoeg drlekwan van hl'! vreem-
de volk over de vloer. Van de groep buiten-
landse studenten die zijn tenten in Leuven
opslaat, komt - ahans voor wal betreft Eu-
ropa - een opvallend groot deel uit Span-
je, met twee-entachtig eenheden op een
totaal van '53Q in 1995-96. Ook de Duitsers
(53), Italianen (59), Fransen (47), Neder-
landers (62) en Zweden zijn hier goed ver-
tegenwoordigd.

Aan het eind van de jaren tachtig pu-
buceerde Jan De Vuyst, direkteur studeo-
tenvoorzienlngen van deze unief, geduren-
de drie opeenvolgende jaren een rapport
waarin het proliel geschetst werd van de
Brasrnussruderu, Een van de opmerkelijkste
bevindingen was dat hel projekt met de tijd
'demokrauscher' werd. Hoewel EraSmU5 In
de aanvangsfase een projekt leek dat enkel
op de leest van d.. meer vermogende soera-
Ie groepen was gescheeld. nam al snel het
aantal studenten uit de lagere groepen toe.
Het lelt dat een reisbeurs kon gekombl-
neerd worden met een reguliere studie-
beurs Is hier niet vreemd atm. Toch vraagt
Di' Vuyst zich af of er inmiddels. niet op-

Student geneeskunde uitgewezen
Ziyad Abushima Studeen eerste kan geneeskunde. Hij en zijn zus waren vier en twee jaar
oud toen hun ouders uit Ubiè vertrokken. Zijn jongste broer Is hier in Leuven geboren.
Vader Abushima werkt als vrij onderzoeker aan her akademisch ziekenhuis. Enkele
maanden geleden vroegJûl voor de.10fi.sste zoon de Belglsc~alionallteit aan. Nlet Iang
daarna werd hij iiffgënodfgd bij de politie waar 'h..m mondeling werd meegedeeld dat hij
en zijn familie binnen veertien dagen bel land moeten verlaten. De redenen voor deze
beslissing zijn Tot op beden niet duidelijk. Open erenzen Leuven Is alvast gestart met een
petitie om deze toch wel weinig menselijke beslissing aan te klagen. ZIYOIdAbushima is
vorige Vrijdag op de Algemene Vergadering van sociale Raad zijn verhaal komen doen en
heeft daar een oproep gedaan aan de kringen om hem en zijn famllle te steunen. Sora
heeft zich alvast geëngageerd om de petitie te ondertekenen en Ie verspreiden vla de
kringen.
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Eerste passen in wetenschapskommunikatie

Grenzeloze wetenschap
ee spreekwoordelijke teqenstel-

UII9 tussen harde en zachte
wetenschappen werd voor liet

eerst vastgesteld op het einde van de
jaren vijftig_ Van die kloof is 1111al
lan9 geen sprake meer. Onderrussetl is
de diversifikatie in de wetenschap zo
groot geworden dat vele aparte weten-
schapsdemeinen moeIe" worden 011-

derkend. Het pas verschenen boek van
Jan Van Pelt wil eenstaalkaart aan-
reiken van wal vtaamse universitei-
ten Ie bieden hebben op wetenschap-
pelijk gebied.

Naast mlrnstcr-prcsldem is t.uc Van den

Brandt' (CVP) ook minister V,IJIweten-
schapsbeleid. In die funktie toont hij zich
een tervcm voorstander van wetenschap-
pelijk onderzoek, wal reeds bleek ULt ZIjn

toespraak bij de opcnmg van hel akademie-
jaar. Hij praat wal graag o ver de kennis-
maatschappf en het belang van ïnnovane.
Deze teerste mag volgens hem absoluut
geen 'samcnle vIngsgeïsoleerd' I)fOC('Szijn.
Iedereen die dal wil. moet zich kunnen
informeren OWf wat er zich hlnnen dl' UII-
derzcekswereld erspeelt. Van den Brandc
ziel hel tevens als de plicht va n elke welen-
schapper zlch over :l:ijn ondcrzockswerk te
vcrantwoorden. Daarom heel! hij bij het
cpsteflcn van dl' ocgTOting voor weten-
schapsbetetd een kleine uugavcposr ingt'last

voor wetenschapskomrnurnkaric. Mei dat
geld subsidieerde zijn mtnlstcnc het projekt
van Jan Van Pelt: dertig Vlaamse toponder-
zoekers een getuigenis laten afleggen over
hun dissipline, de blinde vlekken erin en de
relevantie ervan. Daarnaast 7..11 een weten-
schapsbus de vïcarnse scholen aandoen om
leerlingen op een ludieke wijle in aanra-
king Ie brengen met wetenschap.

Jan van Pelt is werenschapqournaltst
en -vertaler. Lulsieraars van Radio 3 ken-
ncn hem van lijn ochtendlfjke 'beriduen
over wetenschap' . In 1994 verscheen van
hem 'De vrije vlucht der hersens', een jour-
nalistiek verslag over de Vlaamse braindrain
naar Noord-Amerika. In zijn nieuwe boek,
'Grenzeloze wetenschap', benadert hij hel
onderzoek zelf dat door Vlamingen wordt
verricht. Voor de onderwerpen in dele
bundel maakte hij een keuz ... uit vter grote
gebieden: eksnkte wetenschappen ~8).me-
disene en biomedische wetenschappen (8).
humane wetenschappen (9) en onderzoek
in de industrie (5). Daarenboven lijkl hij

De intellektuele onzekerheid van vriie tribunes
De F,-JIN: j",unalhl Revel Il..r zrch ,)<.»)1 ontvallen J<lt -uc Wd~ van
de: t"eknm~tig" m~'n~hdd erin zal bestaan het vermogen op IIc'
brengen tUI IIllrlfi'\..tud,· oIl7f'k.-rbdd teuuddcn vau mall'rkk
zekerheid" rn die 1Jn vtarten wij al eens graag een dhku"it·. in d~'
hOl)p cI.lt (kIt' hijdr<lagl tot een verbetering van het bestaande. AI
J,Ht'l) j.!,.\ot'1) '-"t· 1II('n~~'n l-CII forum Cri denken wc ,u-I! mee IlVl'T

ondermeer de verbctenng van de kwahtca van hel [ul1l"er~lIain')
(>nJt'rwij~. lkl plan Dillemans llt'efllll'1 •febar 0\'('[ de !..wdlill'its·
\I'tl'>C'U'rin!: VJII 11.'1nlld('f\'I'ij~ lil ecu stroomvcrsuclllng ~d'r"d1t

V.md,IJ[ de 1I1)()JfJ.Jk dal studenten. prollen. medewcrkerv "11 ;\11'

dercbctrokkenen lidI hu-nu meugen. Daarom Willen we ..k vtiW
ttlhun,,,, I,) VlTI mn);dlJk n-cr-rveren voor dil dd>.at Paamad~1
'i-lJ,lt h"1 Iedereen uiteraard "rij om vi.l een It7"r:Wrîd tl' rvagcrvn
PJ\)!<-s....u ~tJlld,jen 'Icd..t van \\>;11mer zfjn "hle nver el..wn1l'n\·nr·
UWI) BO\"nJl<-n vrlw,lchl<'n wc beschcuwtngen uvcr Ik raunnah
'>('nnR, hl'l t()('blln}l,hddd, het plan ruttemans zelf en dies meer.
Kruts die clt'gcni in Vt'llIl

• (rg)

~ vrije tribune
De vrije tribune kan bezorgd worden op hel redaklie~kret.Jriaal in de .~ MeÎl'rs~trad1 5. 3000 Leuven en moel vóór vrijdagnamiddag

16.00 u binnen zijn, liefs! op rnskeue of e-mail veroevero.srud e nt.kulcu ven.ac.be.
De vrije tribune Slaat open voor iedere persoon ol orgamsaüe die met redelijke argumenten een standpunt verdedigt of eeu

gefundeerde mening tormuteert. Hel standpunt kan vrij aangebracht worden. De Persoon of organisatie is volledig verantwoordelijk co
aansprakelijk voor de inhoud en kan slechts één maal per jaar een vrije tribune krijgen. De vrije tribune wordt steeds ondertekend met
naam, swdiejaar en volledig adre-s. en is onder geen beding anoniem.

Eventuele reeknes op een vrfje tribune worden uitsluitend gegeven via lezersbrteven.
De vrije tribune wordlolwel tnregrael ofwel niet gepubliceerd en I~ niet langer dan 7.000 tekens (sparies inbegrepen, wal

overeenkorm met a vl-c:r getikte bladzijden met dubbele inlc:rlin'e:-). De ~ktic!'bdloudl :dch hel recht voor de vrije: tribune niet Ie plaar-
sen .. h aan de crucrrc ven (t'dclîjkt' argumentatle. e-en standpunt en gefundeerd zijn n!cl ~Irikl voldaan wordt.

Stel je eigen eksamen op
Graag wens ik enkele bedenkingen te formuleren
met bc1rtkking 101eksamenvcrmen. Als iemand
die telf nooit aan de KU Leuven gestudeerd heeft.
heb ik me vaak ...erbaasd over hel enorme belang
dat hier gehedu wordt aan de vraag of een eksa-
men mondeling ol schriftelijk 'lUUmoeten 'lijn.
Andere vragen, zoals die naar wie het eksamen
mal! opstellen, komen nauwelijks ter diskussie. Bij
deze gelegenheid zou ik in het kader van de ver-
dcrc optimalisering van het onderwijs een bepaal-
de eksamenvorm willen voorstellen, die namelijk
waarbij de student zelf zijn of haar eksamen 01'-
stelt. Vooral weze gezegd dat ik dit niet als enige
goede vorm beschouw, omdat ik voorstander ben
van een grote vatWleÎt in eksamenvormen zodat
eenieders (verborgen) telenren IQIuiling kunnen
komen. Mijn pleidooi is trouwens allerminst origi-
neel. Een groeiend aantal koUcga's aan de KU teu-
ven past deze eksamenvorm reeds toe, en in hel
buhenland zijn er unlsersnalre instellingen die d-
m eksamrnvorm slrukrurttl hebben ingebouwd.

Een rksamenvorm bestaal uiteraard niel 0Jl
zich. Emt dkn je Ie bc:-palenwat je onder eksa-
men verstaal en wal je in etn bepaald eksamen
wil evalueren. Als ik het woord eksamen hoor.
denk ik vaak terug aan wal Ik prott'Slantsc leoloog
Kar! Banh hierover zei: ·Hel moet duidelijk zijn
dal je teologie niet swdetn om voor etn eksamen
te slagen dat je uilocstaan om tut:1!Jng Ic krijgen
101pasloraaI werk. en ook nict om l'en universi·
laire tilelle behalen in de houp een cmière van
professor aan te vangel!. JUiSI IJCgn:pcn is een
eksamen een llriendschaplK:lIjk ondcrhvud lU:iSt"n
enkele studenten in de lrologie. dt l"f1eflw.-u ou-
der en de anderen wat jonger, OVèronderwerpen
waarin zij bdden gdnteresseerd zijn. Helonder·
houd heelt tOl doel de jongere gcsprckspanners irJ
de gelegenhrid te slellen Ie lonen walle verwe-
unlijkt hebben, hoc: ze lot nu UK:gewerkt hebben
en in welke male ze kunnen aange"'tll hoe ze ook
in de loekomsl zuUen wt'rken: Wal Kilrl Banh
ovtr hel vriendschappelijk onderhoud ...an leolo·

gen legl, kan misschien als ideaal gebruikr-worden
om na Ie ureven in elke studierichting. De deûru-
tie die rektor Ooslerlinck vorig jaar in december op
hel overleg 'Eksamen- en Deltberauecruera' gal
belicht nog een andere dimensir: "Ben eksamen is
een test waarin een uudent aantoont dat hij ol lij
voldoende kennis heelt over een bepaalde kerm-
houd. om met die kennis en kundigheid aan beo
]laaide maatschappelijke etsen te voldoen.' Welnu,
onzc maatschappij verwecu dal stuoemen parate
en encyclopedische kennis hebben, dat ze infonna-
ue kunnen opzoeken, maar ook dat ze kreaüet
met gegevens kunnen omgaan en verbanden kun-
nen leggen tussen verschillende deelsebieden van
een studie. dat ze initiatieven kunnen nemen en
tenslone dal ze naast details ook een globaal in-
zicht hebben.

Deze twee definities ge...en zetr goed de ba-
siskenme-rke-nweer die-de aduergrond vormen
van een e-ksamC'lidat de student zelf opstelt. Vol-
gende doelslellingen worden dan ook met dt'2e
e-kSdmenYOflItgeevaJuerrd: de:-krealieve vemer·
kwg van de leerstof, de ...erbanden die gelegd wor-
den met domeinen binnen en buiten de leerslof
[ondrnneer de huidige milJtschappij), de melodo-
Jogie dir men zich eigCDheelt gemaakt. de ...oor-
uitgang in de wetenschappelijke zoektocht. Het is
een dialogaal eksamen waarbij de dOCèntgedeel·
telijk student wordt, en de student vom een ogen·
blik docent,

Voor de konkrcle uitwerking vall hel eksa-
men beslaat etn grote ...ariëteit aan mogelijkhe·
den. Kandidaatstudenten kan I1\l'n geleidelijk aan
meI de vorm vertrouwd maken door hen op hel
einde ...an etn college (of ...an I.'tn les) enkele vra-
Krn te lalen lonnuleren. Zo [eren l( ook gelddelijk
dl' kern van ee:-nkursus te vallen. De docent kan
hieruit dan een selektie maken ",oot hel eksamen.
Aan licentiestudenle:-n kan men vragen etn Slelling
Ie lormulrren die aan de hand van het kursusma·
leOOI gestaafd moet worden. Er kan ook ge_vraagd
worden zeil ~n deelonderwerp uit de kursus te

kiezen en een verband Ie leggen met de helt kur-
sus of met andere korsussen. Deze formule kan
trouwens gckomblneerd worden met bestlande
vormen (mondeling. schriftelijk. essay, open boek.
enmverden.

Zoal5 alle andere eksamenvormen zijn ook
aan dele vorm mcgchjke voor- un nadelen ver-
bonden. Er is bijvoorbeeld hel gevaar dat de stu-
dent slechts een zeer beperkt gedeelte van de leer-
Slof bcheerst. lerwljl hel eigenlijk de bc:doeling is
dal hij of zij verbanöen Itgt lussen de verschillen-
de onderdelen ...an de kursus. Het eksamen is veel-
eisend voor sommigen omdat het niet voldoende is
om dl."Slof 'van buiten' te leren: men moel ze 'van
binnen' kennen. Ook is de docent niet noodzake-
lijk ...enrouwd met het materiaal dal de student
aanbrengt. Hij ol zij moet desnoods bereid zijn na
hel eksamen de overgebrachte kennis Ie 1000sen,
öeze eksamen ...orm funkiloneen dus best als ren
onder verschillende andere ...ormen. Het groolsle
voordeellijkl m~ echter dat voor beide gespreks·
partners het eksamen zelf een leerproces kan Zijn
waarvan de kenniso ...erdracht permanent onder-
houden zal moeten worden. Zo heb ik hel in ieder
gellill DtOg\:nervaren. Alle cksamens die ik als stu-
dent ~]f heb mogefl opstellen heb ik nu nog bijge-
houden en ik grijp er rC'Jltlmatig naar terug. wal
niet gezegd kan worden van illIe kursusnota's. En
ckSdmcfls die ik nu ~Is docent op een meer klassie·
kc manier alneem. werp ik na de reglementaire
periode weH.-maar van de ekSdmcns dk sludenlen
zelF hebl,Jcn opgesteld heli ik er al verschillende in
mijn kursuw=n ...erwerkt. /I1'n voorstel klinkt mis·
schien mooier diln de harde realiteil van hel ekS<l-
mengcbeuTtn waarbU ultc:inddijk loch de dOctnt
de punten bepa"h. Dat nermt nirt weg dal ik zelf
al ...etl plctier aan zo'n ·...ric:ndsdwppelijk onder·
houd' hcb mDgi!n beleven. De andert gespreks·
panners hopelijk ook!

PTofeswr N. Standaert.
Studierichting sinologie

neljes de machtsverhoudingen in hel
vlaamse universitaire landschap in acht te
hebben genomen.

In de interviews houdt Van Pelt steeds
dezelfde struktuur aan. Tdkens verneemt
de lezer hoe een bepaalde wetenschap de
voorbije honderd jaar geëvolueerd is om te
komen lOl de huidige stand van zaken. De
interviews sluiten me-estal af met de uitda-
gingen waarvoor de vorsers zich in de roe-
komst gesteld rten. Aange-zien de stukken
van het boek vrij kort 'lijn. blijven ze erg op
de vlakte en is hel niet duidelijk waarom
hij nel 'toponderzoekers" nodig had. Elke
Heeruk-student zou in principe hetzelfde
moeten kunnen zeggen. Hel bock zou dus
zeker niet rulsstaan in een pms-centrum
om lilat~lcjaars van het middeltmar onder-
wijs U.' informeren over hun studiekeuze.

van Jen nrauoc legt er ook de nadruk
op daÎ welenschap niet mag worden bedre-
ven met een open achterdeur zodat de on-
denocl(>resullalen zomaar vervlieden. Dil
vindt 7.iJn,.,':eerspiegeHng in de gesprekken
met onderzoekers uit bedrijven. Ze pleiten
voor een unive;~tcil die niet enkel een vijf-
jarige basisopleiding verzorgt. maar daar-
nanst ook instOlOltvoor een permanente bij-
scholing gedurende de gehele beroepsloop-
baan. De mlnister-presjdent omschreef het
boek als een knappe unnodfgtng 101de we-
tenschap voor de jeugd.
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Oikonde op de 24-urenloop

Wonen als medicijn
Oedereetl heeft ze wel al eens

gezien, die vrolijke posters in
de A/ma, waarop een grappi9

man "etje met zwarte bothoed je
schalks aankijkt. "Oikonde Leuven
zoek, vrijwilli.qers"slaat er in grote
leners op gescllreven. Oe plaats vall
gevestigde waarde die Qikonde in hel
Alma- ell straatbehang heeft tlJge-
dwonqen ell Illm deelname (Uttl de 24-
urentoop - voorde eerste keer-
vragen om een nadere kennismaking.

'Wonen als medicijn' is de slogan waarmee
Oikonde (Grieks voor 'op weg naar huis')
haar werking bondig samenvat. De wieg
van Oikonde ligt In de nadagen \'010 mei
'68. wanneer enkele sociale werkers de
werkwijze van de tradlrionele inslellingen
op hel vlak van welzijn afwijzen en 1111"1
een eigen ahemanet Manen. Zij zijn van
oordeel dJt lil macodonunnuurcn als dl:
gevangenis, de p;.ychianiS<.he en medtsch-
Ilffiagogische instelllngen de eandactu voor
remtcgranc van de geuuerueèrden in de
samenleving niet veel voonlclt. Hoe moet-
en mens •en die U( grote )1.:'111van de rnatel-
hng naar de 'butrcnwcrcld' maken, worden
bt'ge!eid" Het antwoord was het toen
unieke konvcpt \'.111klein~dhlhghcid: de
hulpv ragers of -gavrcn' zouden worden
ondergebracht lil kleine leeteenheden in
rijhurzcn en 7ovccllnogl'1ijk heµdeid door
vrijwIUlger~. Het 'gI'WODC'hurs-In.de-rf
was zowel kwa vorm alv kwa inhoud oe
antipode van de grote, afgelegen Instelllng.
het anders71jn van de hulpvragers moest
Immers niet geetalcerd worden. De ano-
ntmitelt van dl' ciad aan dj' endere kant,
biedt de be~te garantie voor integratie in de
saml'nleving,

'ekuperarie

Hel sukses van deze vernieuwende
werkwijze in de sociale hulpvetlening bleek
al snel een keerzijde te hebben: overbelast-
in}; door hulpvragers met akute materiële
en/of p..ychische problemen bedreigde het
leefklunaar in hel "huls-In-de-rij In 1974
werd daarom het Io.risisopvangl..entTUm in
de R('ga~traal in hel leven geroepen. .....aar
mensen In akurc krisissltuatk~ altijd u-recht
kunnen en het ook weer lIJdi)! kunnen vc-
rtaten. Tot °11 heden beril st de werking van
Olkonde (Ijl drie pijlers: de dienst pleegzorg
{lx:geldding van ex"pçy('hl;l1rische patten-

Leer dit boeiende
kaartspel op een

prettige en
moderne manier

met

CURSUS
BRIDGE

I
BRIDGECLUB

PIETERMAN LEUVEN

Cursus speciaal voor studenten
van de K.U.Leuven en de hoge-

scholen

12 dinsdagen vanaf 14 oktober
om 19,30 u, onderbreking tijdens

de kerstvakantie

Leopold I-straat 17, Leuven
Prijs: 1200 Ir. tekstboeken in-

begrepen

Lesgever: Andre Leplat (Bloso)
Inschrijven ter plaatse op 14 okto-
ber of info: ti' 20,67,55 of

22,78.39

ten. mentaal en Iysièk gehandicapten en
mensen met psychosociale problemen I, dl'
dienst reklassering (bcgclctdlng van ex-ge-
vangenen) eu het krtsisopvaugcenrrum.

Een andere bedrelging voor Oikonde
vormde de introduktie van hel kleinscha-
hghetdsprtnctpe in de otûctëfe hulpveefen-
Ing, waardoor otkondc een deel van haar
doelgroep verloor, Ook de zogenaamde
grote instellingen bewandelden hel pad van
de kleinschaligheid, maar dan enkel op ma-
terteel vlak. Zo werd bijvoorbeeld enkel de
huisvesting op kleinschalige wijlt' georgan-
iseerd [bijvoorbeeld door kleine woonblok-
ken), De rekuperatie van het kleinschalig-
heidsprindpe door de grote instellingen
betekende echter een verwatering van dat
pnnope. Kleinschaligheid bij Oikonde he-
tekeru immers ook dat er aan de hulp-

vrager een zekere verantwoördelijkheid
wordt gegeven. Zijn beslrsstngsbekwaam-
heid in het dagehjke leven wordt erkend
door de hulpverlener. En dit !otaat lof
stond?) haaks op de organtsaue van hulp-
verlening binnen een sterk gepro!e~si"n-
aliseerde kontekst.

Vrijwilligers

NaaST de kfctnschaltgheld is de panlef-
petie van vrijwilligers in de werking van
Dikende een escenueel kenmerk van haar
hulpvcrlening. Het beroep doen op vrij-
willigers is niet enkel omwille van budget-
taire redenen Ie verantwoorden maar krijgt
vooral e_en sterke legitimÎ!("Ît vanuit de
kleinschJligheidsideologie en eerder tera-
peuusche overwegingen, De vrfjwilllger Is
ruet zomaar het hulpje van de ororesstonere
hulpverlener.' In de beginjaren bestond
Oikondc ten andere aueen uit vrijwilligers,
wat al mei iuet werkbaar bleek. Waar de
prclesstcnele kracht binnen de organisatie
een koêrdtnen-nde funktie heeft en samen
met de 'gast' op zoek gaal naar een oplos-
sing op zijn maat gesneden, Slaat de vrij-
williger in voor een meer spontane benede-
ring van de 'gast'. Mei het oog op maal-
schappelijke remtcgraue is hel aangaan en
onderhouden van spcmene secale kontak-
ten essentieel - namelijk een relatie tussen
gelijken - naast de relatie professionele
hulpverlener-hulpvrager. Te meer omdat de
hulpvragenden vaak mensen 7.ijn van wie
het sociale leven opeen zeer laag pitje slaat
en ze dus nood hebben aan 'gewone' SQ_

dele kontakten. 'Wonen' Slaat bijgevolg
niet enkel voor huisvesting maar ook voor
een subjektief gevoel van zich thuis voelen.
In die Zin zou 'wonen' persoonlijkheids-
(bejvestlgend moeten zijn, belangrijk om in
de toekomst terug op zelfstandige wijze te
kunnen leven. Is dl" belangrijke rol die aan
de vrijwilligers wordt roebedeeld in de
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Integratie en_ra,
Or dedaame VaDOilwodr.aD .. 14·un:-nlnup hl lot doel wr wt'tktng bij hc-t
~k - ah porenueet R'krult'ringw1:"ld our vrijwllhtc.enwrrl - belr.wd IC
makra_ ~6jk is de ckrbw~ aan de 14-un:oloop ook bedodd. era spl)b,ooncsak
llvjtdt" ZIJ die: YOOIOiknnck Jorm, kunnen lkh Wen ipuOSUlTn 001 :w w.1I&rid in hel
bakje IC bftongen. Wil je' voor Oikonck m«1oPf'n op Ik 14-wm .,1 vod ~ a iets \lOOf om
vdJwfIlIItm,wnk IC doen bil 0Ik0pdr~td_ 0160122,96.1), .dm.: nC'nsne~ 17, 3010
Keaf-Lo,

hulpverlening wel alnjd Ie verantwoorden?
uet moel worden gezegd dal niet zomaar
elke hulpvragende bij Oikonde kan worden
op-genomen. vaak wordt hij naar andere
cp-vangceurra doorverwezen. De opvang
vraagt Immers ook een serieus engagement
van de hulpvragende zelf: hij moel bereid
zijn en de kapactten bennen om samen Ie
leven met anderen. tets wat trouwens niet
altijd zo duidelijk vasrte stellen is bij men-
sen die ui! een soctaat Isolement komen,
Verder is ook een zekere graad van zelfred-

zddmhdd verel~1 om in een "huis-in-de-rij"
te kunnen wonen, De rul van de vrijwil-
II~er IS ten stoue nog op een andere manier
van belang: hiJ beeft (MJkeen seustbntseren-
de lunktte naar zijn naaste omgeving toe,
hoc klein de lmpakt hiervan op maarschap-
pchjk IUVO uok mag zijn.

Koukreet kunru-n verschillende 'lire,'
van vrijwilligers bij Oikonde worden onder-
schelden. Teil eerste zijn er de Inwonende
vrijwilligers die semenwonen met dl' hulp-
vragendon en In onderlinge samenspraak
het dagelijkse leven organiseren. Daarnaact
rs er sprake van de 'binncnwippers". vrijwil-
ligers die ntet willen of kunnen inwonen,
maar 'als vriend des huizes' ill en toe eens
op vrsne komen voor een babbel, deelne-
men aan ontspauningsakrlvttehen, .. , verder
zijn er de "lnslepers" van hel knslsopvang-
centrum. Zij brengen regelmatig (zo'n drie
maal per maand) de avond en nacht door
in hel centrum om "oor de permanentie Ie
zorgen, waarbij er altijd wel een professjon-
clc kracht van wacht is. De vrijwilligers be-
staan vooral uit studenten en mensen die
zich in een overgangsfaze bevinden (bij"
voorbeeld stage or eindwerk).

Zin

Uit welke sociale geledingen komen
Oikonde's 'gasten'? Een klaar am woord is
niet langer mcgclljk. De tot voor kon dornt-
nante visie om kansarmoede te reduceren
lOt een materieel probleem. gaat nlet langer
op. Op meteneer vlak is er in de welzijnsek-
tor immers op korte tijd bijzonder veel ver-
wezenlijkt en meer algemeen is het vol-
doen aan de materiële levensvoorwaarden
nier langer hét probleem in onze welvaart-
staat, in tegenstelling tot vroeger. Nochtans
blijven vormen van desintegratie bestaan
en moet bijgevolg de term kansannoede
veel breder worden opgevat door bet ook
op 'geestelijk' vlak te situeren. Het krisisop-

vangcernrum kenstereen een verjonging
V.lII de groep hulpvragers én de toename
van hulpvragers uit de hogere sociale klas-
sen, Voor bijv(MJrbculd jongeren die uit•welvarende hulsgezinnen komen, beteken!
het scharniermoment van IBjaar- het
moment waarop ~~n niet langer leer-
plichtig is en tegelijk meerderjarig wordt-
een potentieel gevaar. Opgegroeid In een
..nuauc van luxe en bctullêling is de jon-
gere tegenwoordig waarschijnlijk minder
~tand tegen dl.' problemen die gepaard

gaan met hel zelfslandig
worden 111 onze samen-
levmg. Nu de materiële
levensvoorweerden niet
langer problematisch zijn,
dringt, aldus Julien Pacs-
mans van Oikonde, de
vraag naar zingevmg en
p~ychisch welzijn ZII::h
"leed, meer op. Een situ-
alle dl~ door onze gemak-
keliJke konsumpuekuhuur
lil de hand IS gewerkt en
de jongeren belemmert
voor zichzelf dutdeljjke
lcvcus-doclstëllingen te
stellen, zich zowel psy-
r-hlsch als sociaal goed in
hun vel Ie voelen. Of hoe
een 'welvaartsmaatschap-
PIJ' tt-rug een vorm \ an

~~ ermoede kreëen.~.
_- Efficiëntie

•

Ten slotte is in onze

(' J ' ) konsurnpucrnaatscbappjj
I<>/C' rroen .../SS</IS

het ekunornlsche denken
in alle maarschappehjke sferen doordron-
gen, Dit korm tOl uiting in hel nieuwe
dekreet over de kwaliteit van de hulpvee-
lenIng in d... sociale sektor, dat onlangs in
het vtaams parlement is goedgekeurd. Dil
dekreet beoogt een unllnrmisertng V.:'lI1 de
hulpverlening: de verschillende takken ah,
krtslsopvang, reklassering. .. moeten to!rug
in één struktuur worden opgenomen. Fr is
met andere woorden terug een tendens
naar groorschaltghctd in de welzijnsektor.
RilllonaliSl'Ting en elfleientte. de toverweer-
den In het ekonomisch denken staan van-
daag ook centraal in het webjjnsbetetd. Om
tot een 'kwalltehsprodukr' 11"komen (en
aanspr.lak te maken op ovcrheidsubsidies)
moet de metodiek van hulpverlening uni-
form worden gemaakt of zeg maar gesten-
daardtscerd worden, waarbij de hulpverlen-
ing wordt opgedeeld in een aanralfazen.
door de overheid vastgelegd. In Nederland
staat men daar nog veel verder mee, daar
worden hulpvragers in een stan-daard-
schema geklasslllceerd, waarbij voor elk
vakje een bepaald aanta! uren hulpverle-
ning.. terepre en admtnlstrcûef werk is vast-
gelegd. Kortom volgen~ Julien Pees-mans:
'Brave New wortd'. Voor orgamsaues als
Oikonde zijn deze evcluues in het wel-
zijnsbeleid problematisch: 'Wat tussen vrij-
wtlllger-gast gebeurt Is één van de essen-,
uëte elementen in onze opvang maar ook
niet te meten en daarom niet geschikt voor
het beleid, liet laat zich niet valten in een
lnput-outputlogika." Oe eerder pesstrrüsü-
schc lijdsanalyse van de dominantie van de
ekonomische logika op alle nrvo's. eindigt
echter met een positieve noot, veraer of
reaktie 7.a1van onderuit (moeten) komen,
Steeds meer mensen krijgen hel idee dat
het 7.0 niet verder kan. Neen lOCh?

Cédric Rijngaert
Hans Neers
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Feestweek van Los Buenos en Tegenstroom

Steven De Batselier doorbreekt het zwijgen
OeI/ijkt een ietwat bruinere

kroeg meI een misschien "iet
zo alledaags publiek, maar

voor "et o'l/trigt: verschilt Iret in niets
VQn een doorsnee kafee. Maar laat het
'Hl liet dát zijn, waar de ml'IIsen vall
Los Buenos "iel vall willen horen,
Parkstmat 14 is voor hen JIJ de eerste
plaats eeu ontmoeünqsruinue, of een
'eigentijdse en teqenaraaase vri]-
ptaats'. /til/ar geen alfedaags kafee. 111
de week ""11 IJ oktober organiseert
Los Buenos ;11 samenwerking lJIel
regenstroom ee" feestweek om de
opel/ing V{/IJ I"", nieuwe jaar tuister
IJij te zeilen. Opvaltend in de pro-
gram","';/! is een gespreksavond met
de köntroversiële oud-professor De
Bossetier.

Los uuenos is ontstaan uil de völkskcukenc
van hel projekrhuls Genoeg in de Vlamin·
genstraar. Enkde mensen die het idee van
de volkskeukens - samen eten met daar-
opvolgend een diskussie - niet echt ver-
lidllend vonden, wilden verder gaan. In '93
hebben zij vzw Los Buenos opgericht.
Hiermee wilden ze een nieuwe struktuur
opzetten om te werken rond de pijlers
enunoettng. vorming en akue. De vzw
Tegenstroom huist In hetzelfde gebouw in
de Parkstraat en verzorgen er de Infoteek.
Enkele middagen per week vind je er
pamfletten. boeken en dergelijke om in te
kijken of te' kopen. Hel gaat hier om male-
riaal waar je in dl" modale boekhandel ni Cl
vlotjes op zal Stoten: het zijn dan ook
geschriften die meeste! in eigen beheer
worden uitgegeven, Veelal gaal hel om
politieke (anarchistisch georiënteerde)
uitgaven, maar er zijn bijvoorbeeld ook

romans of muzicktljdschrtlren
te vinden, Daarnaast kan Je er
terecht voor "r-shtns, suckcrs
en platen.

Pottenbakken

Los guenos he e!! zich in
hel verleden vooral gcprofl-
leerd als een organtsauc die hel
.11 Ie strikte asielbeleid wilde
aanklagen. Naast 11l~1vcrstrek-
ken van i nronnauc en hel
organiseren van bctoglngcu.
vingen 7e asidzueker~ UI) in dl'
kamers boven hun outmoe-
tingcruirnte. Omdat dit Ie
omslachtig werd voor w een
kleine \ 7W hebben u' deze Uil'

\'.1IIg echter noodgedwongen
moelen atbouwen. Toch blijft
hun interkultureel engagement
een belangrijk onderdeel van
hun werking. Zo plannen ie
ontmoetings.avonden voor
vluchtelingen, die elders geen
ruimte of tijd roebedeeld kri]-
gen. Toch willen ze een zo groot mogelijk
publiek aanspreken en bieden ze een afwis·
selend programma aan. Zo zijn q onder-
meer t;liskussie·avonden over wapenhandel.
Zen en bijnadoodel'\laringell. Daarnaast is
er ruimte voor dichters en zijn er werk-
shops over srctttngeuspclcn of ponenbak-
ken.

De feestweek wil deze verscheidenheid
aan aknvnetren benadrukken. Naast de
gebruikelijke feestavonden lIlet zwoele
zuiderse muziek of ambtent Is er een dfchr-
avond en een straatfeest. De meest in het
oog springende avond Is waarschijnlijk de
gespreksavond mei Steven De Batseller.

Deze veelbesproken professor ging afgelo-
pen "l-tkaderniejaar in alle stilte op emeritaat
Hij heelt naam gemaakt in de zogenaamde
·...ml-psychlarrte' en recent kwam hij nOMin
opspraak voor zijn onkcnvennonete opvat-
tingen over pedofilie.

Gespreksavond

De Batseller heeft vlak voor zijn ernert-
raat gezegd dat hij na het verlaten van de
universiteit mei 'schokkende en mersom-
ziende onthullingen' op de proppen zou
komen. Bij Los Buenos hopen ze er aues-
zins op, want de endertttel van de ge-

sprcksavcnd luidt -De Barseher doorbreekt
hel zwijgen". Deze gespreksavond vtndi
plaats op woensdag IS okrçber, Diezelfde
dag is er naast de film 'La Hrune' ook de
dokumentaire 'Roger and Me' van-Michael
Moore. Deze dokumentaire geeft op .....
treffende wijze weer wat de gevolgen
waren van de sluiting van een autofebrrek
die bijna de volledige stad Flint in de Ver"
enigde Staten werkloos maakte. 'rensloue
vervolledigt de Nederlandse aktiegroep
'EUROdusNIE' hel programma-Zij benen-
ten de gevolgen van een verenigd Europa
op een kritische manier.

Raf GerÎLS

~
~
IS.......-..c.......- -;;... '5 boeken in de ACCO-ki;ker:

Hoe word je
aandeelhouder?
(een praktische handleiding in 5 slappen)

1. Ga naar ACCO in Leuven, Antwerpen of Kortrijk

3. Vul de papieren in.

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

4, Geef je mooiste pasfoto.

5. Betaal 1,250 fr,

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

,
PS. Je gemet meteen van

alle ACCO-voordelen.

ACCO in detail

•

!t... '.
•··••••· '.· . .· .· ..' ..' .· .• •·.· .· .·.· .· .·.·.

•
..

······ ·•• ...
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....
Acco Acco Acco
Universiteitslaan 4 Prinsstraat 21 Tiensestraat 134·1:1)
8500 KortnJk 20Cl0 Antwerpen 3000 Leuven
Tel.. 056/22 44 88 Tel. 03/22 66 402 Tel.: 016/291100

..

FINANCIEEL LEXICON,
Pennlnckx M .•
Ced Samscm
• gewone prijs: 2331 ,·bfr
• Area-prijs: 1165,·bfr

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

..

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 kortmg op tal van boeken en andere
publikanes. Op wetenschappelijk bedrukt tekstiel
(zoals labojassen en t-shrrts) geven we ook
korting. Bier beschouwen we niet als studie-
materiaal (jammer genoeg).

2. Je Investeert ~~NMAAL 1.250 fr. en Je bent
voor de rest van je leven Acco-eandeelhocdec
Met andere woorden: je blijft van je voordelen
genieten zonder extra kosten ook als afge-
studeerde vader, grootvader e%f
overgrootvader.

3. Aandeel beu, geld terug. Inderdaad, Je kan na vijf
jaren Je aandeel terug inleveren Je knJgt dan je Imtiêle
betaling grotendeels terug Waarmee weer bewezen
is dat een ACCO·aandeelln feite NIETS kost.

4. Mei een aandeel behoor je meteen tot één
van de grootste studenten coöperaties van
Europa (en omstreken). ACCO telt zo'n
120.0Cl0 aandeelhouders. De bovense helft van
denkend en creërend Vlaanderen bezit een
ACCO·aandeel.

5. Als ACCO·aandeelhouder kan je genieten
van kortingbons (zoek ze in de Accokrant)
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ONZE SCHULD,
De Grauwe P.,
lannoo
• gewone prijs: 495,·bfr
• Acco-prfjs: 195,·bfr

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

WEGWIJS WISKUNDE,
2 delen,
Vlaamse Universitaire Raad,
Acco
• gewone prijS: 1195,-bfr
• Acco-prijs: 595,-bfr
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VRG debatteert over parlementaire kommissies

Dehaene doel loch zijn zin
•

Gorige week organiseerde liet
VRG eCI! debat over de
'(oll)zill van parlementaire

kommissies', Kommissies zijn dan ook
erg 'ln', ZO\'cel is zeker. Er gaalgecn
dag meer voorbij of er komt er wet
teiltje i" het nieuws of in de krant,
A/~ er "iet gelekt lVordt door CCI! lid
van de kommis. ..ie Dutrollx dan doet
eCII of andere mil/ister of professor
wel een slrtlffe uitspraak in de R1I'on·
dij- of de Bende-kommissie, Ah je
'populairste politicus' wil worden. of
gewoon je kop op TV wil zien. kan je
111001' beter zetelen ;11 CCIt vnn de l'ele

parlementaire kommissies.

Nochl,ln~ i~er (}c)" krtnek. ons all<,r l't'r~ll'
mini~ll'r Dchaene heef zich reeus meerdere
malen laardunkend uitgelaten over de par-
lernentaire kommtssles. Hij ~dHi"t er dan
ook niet voor terug om aanbevelingen \<111

dl' komuusctc Dutroux naJ~l zkh neer te
Iq:;gen (7..<lakWathek!). Maar ook, en voor-
al. vanuil de magistratuur wordt een heuse
veldsliljolgeleverd 0111de kcmmtssles lil een
sleetu daglicht te stellen. 'Geheim van hl'1
~wr(,<hlelijk onderzoek' en 's<:hciding der
machten' zijn daar de strijdkreten. SlOf
genoeg dus voor een debat. De genodigden
waren niet van de nunstcn: Marc ver-
wilgben (VLD), aenear Landuvt (SP) en
Gcrolf Armemans (Vlaams Blok) zijn wel-
licht de meest akneve leden van de kern-
missie Durroux. Ludwig catuwe (CVP) Is
werkzaam in de Rwanda-kommissie en
voor juridis<:he roeucnung werd een beroep
gedaan op grondwetspectallst André Alen.
De VU en Ag<llev waren mei uitgenodigd
naar verluidt wegens voldoende andere
grote publiekstrekkers. Journalist Ivan de
Vadder moctn hel debat In goede banen

Wal

zeilde politici in terug? Alk politici waren
het erover eens dar er nusschen wel veel.
maar zeker niet té veel komnussres zijn.
Volgens Anncruans zijn de.parlememalre
nnderzoe-kvkonuutwles N'n middel van het
parkment orn het rcgcrmgvmonopolie te
doorbreken. lij lijn een maarschappehjke

lijk parlementair debat gevoerd kan worden
over dl' grote lijnen van ht'l beleid Pro-
r('~....,r Alen was minder lovend. volgens
hem zijn pertemematre kommissies een
mlddel om de onmacht van he parlcment
IC verbergen reu aanzien van de publieke
opinie. Het feit dat in de kommissies ste....ds

en bel gerecht op de voorgrond. Professor
Alen stelde dal hel met naam vernoemen
van veramwoordelijken inging tegen de
ftnalltelt van het ondcrzoeksrccht van een
parlementaire kormutssie. Bovendien. J;O ui
hij, kan het een schending van bepaalde
mensenrechten inhouden. Dit is mei name
hel geval voor her venneeden van on-
schuld en het recht op eer en goede naam.
Namen noemen is renclone in strijd met de
scheiding der machten omdat het enkel aan
de rechlo:rlij!..e macht toekomlom Ie oorde-
len over ",huid of onschuld. aldus Alen.
Een vermetdtng in een rappon van een

uitlaatklep voor her ongenoegen In de pu-
opinie over hel bckid van de rege-

ring. verwilghen ziet In de kernmissies dan
weer een laatste redmiddel in situaties waar
de gewone mlddelen van parlemerualre

Berst werd het fenomeen van de patle- kontrole lollen. Dit Is het geval bij akute
meruatre kommissies zelf onder de toep problemen die gepaard gaan met een grote
genomen. Waarom zijn er zoveel kernmts- publieke druk. Landuyt vindt een kommts-
slcs. en waarom vtndr men l'r Il'lkt'n~ dl" ~ie dan wet'r t·t·n fnrum waar l'en bt'hoor-

Nieuwe Sedes is
van ma Umdo tot 23 uur open I
Speciale exotische en vegetarische
schotels.

Op de intemet-pagina van ALMA
(http://www.alma.kuleuven.ac.be)
lanceer je een onderwerp en Sedes zet
op afgesproken dag en uur
een tafel klaar.
De koffie krijg je er gratis bovenop!

SEDE
Vlamingenstraat 87, tel (32) 34n

deaellde mensen terugkeren ligl volgens
VerwiJshen aan de 'aard van de probLema-
tiek die daar aan bod koml. De kommissies
werken namelijk altijd op een of andere
manier rond justitie, ZOOtIlhel ook altijd
dezelfde 'eksperten' zijn die zich ermee
bezig houden.

Wie

Daarna kwam de vraag aan bod of de
samenloop van een parlementair en een
gerechtelijk onderzoek niet voor onover-
komeliJke problemen zorgt. Het debat spu-
ste zich hierbij roe op twee aspekten: het
geheim van het önderzoek en de problema-
tiek van het namen noemen. Zoals ver-
wacht ontaarde de diskussie rond de ge-
heim houding al snel in een wenes-nteies-
spelletje lussen Armemans en de anderen.
Annemans beweerde: eigenlijk helerneet
niet gelekt te hebben. Hij heelt immers
helemaal geen staatsgebetmen of deukare
informatie vrijgegeven. Hij heeft enkel met
diepmenselijke bedoelingen de waarheid
aan het volk verkondigd. Landuyt kon daar
utetmee lachen. Hij waarschuwde de aan-
wezigen ervoor zich niet te laten misleiden
door de strategie van Armemans. Die be-
st.1at er in de indruk IC wekken alsof alle
polllid erop uil zijn om eventuele bescher-
rulngspistcs tee te dekken. Hel Vlaams Blok
teert immers op de onrust bij de bevolking.
Professor Alen vroeg vooral duidelijkheid
over hel al of niel toepasselijk zijn van het
beroepsgeheim opparlemerusleden. Hier-
over bestaan lUI op heden immers nog heel
wat b_etwislingcil. Ook lekken mot! volgeus
hem Strenger aangepakt worden. Nu bestaar
er enkel een politieke sanksie wanneer
kommissieleden hun mond voorbijpraten.
Zij worden dan uit de kommissic ge7el en
mogen enkel door een partfjgenoor vervan-
gen worden indien hun parlij zich publie-
kelijk van hen distantieert. Alen pleit er
dan ook voor om 'lekkende' kommtsstele-
den ook ûnanoeet aan Ie pakken.

In de diskussie over hel al of niet noe-
men van namen door een parlementalre
kommissie kwam de Sirijd tussen dt' politiek
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komrnlssie is. ofschoon geen strafrechtelijke
veroordeling. loch zeker een vcorcordeel
naar de publieke opinie toe. Op die manter
ontaardt het parlementair onderaocksrecht
in een tucht- of strafrecht. Meteen bereikte
A1en's popularnen bIJ de polinet een histo-
risch dieptepunt. Hij werd al gauw gedegra-
deerd 101 'voetvolk van trekendaet' _Voor
de politld stond hel buiten kijf dat het noe-
men van namen noodzakelijk Is om de ver-
antwoordelijken aan ICduiden. De namen
doorsturen aan het gerecht zonder ze open-
baar te maken Is onaanvaardbaar. Oe bevel-
king vroeg juist om een eksrcme kontrole.
Alen werd dan ook verweten dat hij de
magistratuur In bescherming nam. Landuyt
gaf de studenten rechten zelfs een waar-
schuwing mee: zij zouden beier eens de
wenen lezen vooraleer ze: de kursus van
bepaalde professoren voor waarheid aan-
nemen.

Waarom

Laatste onderwerp van debet was de
vraag wat er moet gebeuren wanneer de
regering aanbcvellngen van een kommissie
naast zich neer legt. Ter diskussie stond na-
tuurlijk de hervorming van de politiedien-
sten zoals die door de regering nu wordt
voorgesteld. Cal uwe en Landuyt verdedig-
den het regeringsvoorstel door Ie wijzen op
het leit dat het rappon Dutroux slechts een
kader aanbiedt met algemene principes. Zij
stelden tevens dal op dil moment op tokaal
nivo (want daar wringt het schoentje) een
volledige integratie van de politiediensten
vooralsnog onmogelijk is door weerstand
op hel veld, vooral dan in Wallonië. ver-
wilghen vond dit onaanvaardbaar. volgens
hem was het rapport van de kommissie
uurroux wel degelijk meer dan een kader
en gaf het heel kcnkrere richtlijnen voor
een geïntegreerde politie op Iederaal én
lokaal nivo. Bovendien moet volgens hem
de regering uitveeren wat hel parlement
besusr. Meerderheid legen oppositie dus.
Wal is hel lijn t't'ft politicus Ie zijn.

Kristöf riantets
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Vijf Leuvense studenten over hun Erasmuservaring

Hoe buitenlander hoe beter
Oommigen willen Uil vreemde

taal aanteren of een andere
kultuur leren keturell. Anderen

beschouwen het gewoon als eelt jaar-
tje vakantie in het zonnige zuiden.
Steeds meer hoor je ook het arqument
dal een jaar in her buitenland 'goed
staat op hel CV', Er zij" heel wat mo-
gelijkheden 0111 ;11 het buitenland re
9atUl studeren, maar het Brasmus-
prosrommo is oIJgetwijfeld hel he-
kendste. Veto gill9 op zoek IUlar stu-
deutel/ die met Brasmus weggeweest
zijn, om eens ilO Ie gaan hoe ze het er
vallaf brachten in liet verre of minder
verre buitenland. Anouk, Eva, tsabel-
Ie, Patricia el! WOllIer waren graag
bereid hun motieven et! erverinoen
met 011$ te delen.

Op de vraag waarom studenten de grote
sprong In hel al dan niet verre onbekende
wagen, kregen we een waaier van verschil-
lende antwoorden. Wou Ier die de eerste
drie maanden van zijn tweede ucenue wijs-
begeerte naar Dublin [lcrland) Hok, was
vooral gewonnen voor hel grote avontuur,
de ervaring van in het buitenland gewoond
Ie hebben en hel ontdekken van een nieu-
we kultuur, tsebene wilde tijdens haar
tweede licentie TEW haar positieve ervaring
die ze met Rotary in de USA had opgedaan
maar al ICgraag herhalen In Zaragoza
[Spanje]. Anouk trok lijJens haar jaar In-
temertonale Belrekkingen naar Tilbingen
(uunslend]. omdat hel haar wel wat leek
om een ander untvcrsnatr systeem van
dfchtbf Ie leren kennen, en er natuurljjk
ook de Studenten IC netmoeten.

Eva zag tijdens haar eerste licentie Mo-
derne Geschiedenis een oude droom in
vervulling gaan roen ze naar Tours iFrank-
fjk1 'rok .n.- ,,;:1" rr!"d( ",mar m""l"jl,lchnf':_'n:·

ue rond 111elIk uke tint l~'11jaar naar her
builenland te gaan. en dankzij hel grasmus-
programma nam deze droom eindelijk vaste
vormen aan". Ook ljj was uit op komakten
met nieuwe mensen. avontuur en jawel-
Ot;k Il<'rwonliJke ontwikkeliug! Patricia.
tweede licentie Handclsingemeur trok naar
warwiek iGrl)(ll,ijrinannii:') om voor zrch-
zelf uit te zoeken waarom Engeleen 70 kon-
senalicf lijn 1'0 7(: de Buropeso gedadlll'
111)rcgclmange tljdstlppcn trachten te
dwarsbomen.

Lessen

Dl' kcu/c vnn hel land hangl van ver-
~(hillcl1dl' takturen af. Ten eerste is er het
aanbod dat dOnT de KU Leuven en dl' ver-
schlllcndc Iakuhcuen wordt bepaald. Zij be-
süssen ten~I()1!e met welke universiteiten er
koutakten gl'kgd worden, Vervolgens i~ er
de konkurrenue onder-de studenten voor
'populaire' plaarsen ats Parijs. Londen, Ber-
lijn .... Ten derde i~ er de laai dit: ecu 1*-
lan)(rijkl' lmpakt heelt all de keuze en [en-
sjonc - in mindere mille - het aanzien
van de unlvcrvncusrad waar men heen
nd..j,

Voor Anouk lag de keuze voor dl'
hand: aangenen 11Jlijd('n~ haar studles
Ger1llaan~c hel j-ngcts en het Nederlands
reeds uitgebreid onder de 10l'1)genomen
had, kom 71J voor Duitsland vanwCllC di'
taal. "~erlijk j::e7ej::dmoest il.. de kaart erhlj
halen (JIJl ti' ruudekken waar Tübingen juist
lag.~, bekent 71'. Voor Wouter was het hij,
schaven van hel I'I1J.:l'ISdan weer van door-
slaggevcnde .lard. I~,liwlk k('!lik !laar eigen
zeggen geen woord Spilan~ vtlor haar vcr-
Irt'k l'n leerde in Zarag07.,l d,lll maar zdf de
tail]. met behulp \'.ln ('en plaatselijke ktn..,us
en hl'1 biJwunen van de dagelljksl' le~~cn
aan dt' univer~iteil "TIJch was ij.. nil'l hde·
maal verloren aangezien ca vele \·...I"\\',"lt-
'>Chapi>cnzijn mei het Frans En de re~l van
de woorden, dil' lO(.'J...jl- gnvoon op!"

Ot: .,rganisatÎ(' van het hele Erasntu~-
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gebeuren wilarmee de Leuvense student
gekonfronteerd wordt, omvat twee luiken,
Ten eers-e is er het thuisfront. waar elke
buitenlandse studieplaats vertegenwöördigd

wordt door een bevoegde docent van elk
departement of elke fakulteit. Dc7.C goede
man/vrouw helpt dan in principe de stu-
dent volgens de richtlijnen opgesteld door
de sekue onderwijs van de Europese Kom-
missie {aanvragen van de beun. inlichtin-
gca III verband met hel programma. buts-
vl'Sling. .. ). Ten tweede is Cf (11.' emsmus-
verantwoordelijke van het gastland waar de
dcsbctrcüendc student neertoe gaat. Ook
deze is meesral verbonden aan het deparre-
mem ol de fakulteit waar de student deel
van uitmaakt, Dele verantwoordelijke re-
gelt de opvang en begeleiding. persoonlijk
of met behulp van derden, bijvoorbeeld de
plaatselijke studenrenorgantsane. MeCSJal
omvat deze opvang infodagen. kennis-
maktngsekuvneneo. huisvesting en andere
nuttige begeleiding.

Organisatie

Maar net hier knelt hel schoentje van
Erasmus het vaakst, Hoewel de richtlijnen
duidelijk vastgelegd zijn en ieders verant-
wöordelijkhcid gedetailleerd wordt bepaald
in een uitgebreide en degelijke brochure
getiteld -socratcs leidraad voor Ailnvrager~'
van de Europese Kommtssic. blijken som-
mige individuen hel soms niet zo nauw te

nemen met hun verantwoordelijkheid.
Meeslal gaat het dan om dezelfde iluiderse)
landen waar de dingen menigmaal mrsto-
peil, Toch zijn er eveneens gevallen bekend
waarin Leuvense prolessereu onvoldoende
over hel desbeueffende programma in een
bepaalde buitenlandse universiteit weten.
Dit kan resulteren in moeilijkheden bij het
krijgen van de zogenaamd .. (.'kwl\alc-n{lö
voor Tn 11ei1)IJi"nl .."J ,ifi_i.":f.:,i,:"J.:, v"TIen
tater op hel jaar,

Zo wist Auouk's Leuvense koordinator
niet eens af van de mogelijkheId om naar
Tilbingen re gaan, 0:11 schrok hij nog meer
toert hij vernam dat ze lijdcns de perlede
april-juli zou gaan, "h dit dan wi-l moge
lijkr, zou hij verwonderd !ll'vrila~d heb-
ben. Bij haar aankomst lil Tubiugcn bleken
de papteren met Octre~king tru haar tnns-
vesting in Dunstend of)k 1l0~ t'rn~ loek ge-
raakt Ie zijn Gelukkig kwam 7l' llilt'ind.'lijk
in een ~t'7elllj:W 'wotmhcun' tcrectu. "Intlat
dil euvel toch nug voor een Jl()~i!id gevolg
heeft gr7ol'gd. Eva was tI.1I1 weer zee-r I,',
vrede» over de organbatie van haar Iakul-
reu: 7.e J..reeRduidelijke a,11lWljlin!,wn in
\'rrb,md met hel Ie \ elgen programma,
ekwtvalcnucs en dergelijke. "Dt'/l.' informa-
ticsessie was echter welpas gepland voor
begin oktober". sten ze, 'en toen waren er
reeds een groot aantal studenten venrok-
ken naar her buin-nlaml Zij hebbeu hl't
dan ook zonder dele inlormane moeren
doen"

Tevreden

De opvang in Tours viel dan weer
zwaar legen: "Er was Idls geen nmllenlij\1
bekend van de aanwedge I.euv{'nse studen-
ten in Tours. alleen voor de akkoruodatie
had men gezorgd." Isalx-llc was dan weer
best te spreken over Ik IJrg~ni~,ltie van het
rhulsfrom. In Spanje aangekomen moest ze
echter zelf haar akkornodartc weken. "0('
meeste Erasmusstudenteu vcrbreven de
eerste wceJ.. in een hUlt:! en gingen van
daaruitl1p Zot'k naM een klJl. Ik kon geluk-
kig lijdelijk bij een vriendin up k\Jt \'erbUJ-
ven tOl I).,m'n eigen ~tekje gevonden h~d.'
Over de resi van de opvang in Spanje W.15
7e nielte spreJ..ell: "die was nUlli"'_'~."
\VOlltl.'r'Sondt'rvindiug wa~ daart'l1teg('n
leer Jl·()~itid, ~Alle~ \Va~ 1"1lIa~li.·i{"h
geregeld. Dl' k()<Ir,lmawr ",Hl fllo~olll"
kl.'nde njn koJkga in Dublm It.'t.'r gUt'd ...11
tlOk de Mudt'llIeIlOI)Vang tOnhegekiding

was er heel professioneel". l.egt hij emoe-
sia~1.

Na een algemene evaluatie van hun
verblijf in den vreemde woog het posittevc
schaaltje duidelijk door. "Ik heb wel de ge-
woonte de negatieve ervaringen Ie vcrgc-
ren." lacht pautoa. Hel grote aanbod van
allerlei kulturele. sport -en andere akuvt-
reuen van de -sccrcues' ol kortweg 'clubs'
die aan de gasumtverslu-ü vcrbonden zijn,
vond ze een positieve noot die in Leuven
z'n gelijke niet kent. Verder vond ze hel
'queucen' (netjes OJl z'n Brits nnnsrhutven
In een rij wachtenden) een bizarre maar
efficiënte regeling, Negatief was natuurlijk
het alom bekende, gehate en gevreesde
Engelse sluitingsuur van de pubs. wouter
was overweldigd door de vriendelijke en
openhanige sfeer onder de studenten, -re
werd letterlijk door het studentenleven
opgezogen", beween hij overtuigend. De
vele uustapjes met de huurwagen en de
üers in hel woeste Ierland lullen hem bij-
blijven.

Positief

.. Anouk genoot net als Wouter van een
aantal interessante uhstapjes In haar omge-
ving. "Het Wohnheim waar ik verbied me!
een gevarieerde groep studenten bestaande
uit Duitsers en vele internationale studcn-
ten en hel feit dat ik het Duits onder de
knie kreeg. waren voor mij evenwel de
meest rostneve punten van m'n \'crbIiJf."
lsabelle trok voora I in het begin haa r ogen
open: "Al die internationale komakten. die
andere sfeer was heel rot. Na een tijdje was
het nieuwe er wel af maar het bied gezel-
lig, de hele tijd door".

Tensloue vond ook Eva hel ontmoeien
van mensen van overal heel belangrijk: "Je
maakt vrienden voor het leven. Alleen de
mobiliteit in 'tours liet Ie wensen over: net-
sen was levensgevaarlijk en het openbaar
vervoer leek nergens op",

Wat vonden onze Erasrnusgangers nu
van hel studentenleven in hel buitenland
in vergelijking mei Leuven? Patncia vindt
dat de studenten in warwiek aktiever bij
hun unrvereuett betrokken zijn, -zo bestaal
er een Imernkuevere vorm van lesgeven in
kleinere groepen" Ook de kommerstele
geest (public relations] van de universtten
was opvallend: ·Zo waren er allerlei gadgets
en een grocil kultureel aanbod." En niet Ie
vergelen, "Je üets WOlS veilig op de karnpus.
Diclst.ll was praktisch onbesanande. Een
dief werdammers zonder pardon van de
unief verWijderd,~ Anouk ervoer de sfeer in
'tûblngen áJ~"veel losser": het kontakt met
de proffen was infonneier en de Duitse
studenî&n zouden ook intenser met hun
studie bezfg zijn: "Zelfs als ze niet naar de
les moesten. SIOMdendie om zeven of actu
uur '5 morgens opl~Het viel Eva op dat er
in Tours geen echt studernenteven bestond:
"Studenten hadden hetzelfde uilgangsleven
als de andere inwoners van de stad." Ze
was wel verwonderd en tegelijkertfjd
IcicurgCSldd over de beperkte aktiviteit van
de 'tcurse kringwerking. tsabelte voegde er-
aan toe dat men er in zaregoza noch tij-
dens de week op uit trok. "In de weekends
werd er des Ie duchtiger op los geleest. en
dat tol in de erg vroege uurtjes. Dat komt
vooral omdat ongeveer "ijllig percent van
de studenten nog thuis \'1'00111.' Ze liet zich
wel ontvallen dal er meer wordt gedronken
op grasmus. -Jc onuuoet zoveel mensen.
en dal gebeurt meeslal op kafec nalu"'Urlijk.~

'rem crarvsse

III!OfmaliibrM/lIIrr1 O~"l'TEramms zijn Ie f'er-
kriji/I'II bij dl' wrarHwlIordefijke van elke lak,,'-
/eli of hl dl' Umvrmriuhalten, Olld~ Markt ij,
Dirmt Internationale Rl'la/tes KU l.WWIf.

JOSE DO CARMO
FADO

Indringende Portugese schoonheid

Waegehuys (Romaanse Poort, Urusscl!.C3trmll 63)
Donderdag J 6 oktober 1997 om 2() u
Toegangsprijs: -400/360 rr.
Rcscn'ering: 016/222 ll3

José do Ccrmo is afkomstig uit de streek van Bvora in midden-Portugal. Hij werd
geboren in CCIl arm bocrengezin en trok op uchuienjnrige leefnijd naar Lissabon om
mei zijn opvallende stern zij n geluk als Indo-vanger te beproeven. Tien jaar geleden

besloot hij zich in Brussel te vestigen en stielure daar IICt fadohuis "Barri!".
In het Waegehuys treedt Jo~é de Carmo samell mei twee andere "fadislas" op, De
aal1wc7ighcid van Carlos Madera (viola) en Manuel Corgas (guitarra) kom I dc

expre~siviteit van het optreden alleen maar ten goede.

Gmrü inleiding {/oo/'lm Hen/WilS om 191/.
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Recensie van 'Ie nouveau Huyse'

"Advokaat is een beroep als een ander"

~
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Goorsommige metlsell is de
Jmidigl' krisis in het gereelJl
eet! bron van inspiratie en

werk. Luc Huyse. socioloog aan de
recllls{akuireir, behoort bij uitstek lol
deze groep van ",etuen. Na 'De kleur
van liet recnr ell 'De lallge weg lIaar
Neu{cha,eau' bettent Ilij samen me'
Hilde Sabbe in zijl! jongste werk de
rol die juristen spelen in de huidige
samenleving, 'De mensen van het
recht' behandelt unvoeriq de versehit-
lwde beroelJskalegorieëll - maqistra-
t/lUr, advokatuur; ambtenarij. enzo-
voort - waar juristen terecht komen,
Hllyse gaa' de maatschappelijke im-
piikanes na vall deze beroepsgroep
ondermeer aall de hand van I/lw
privileges. de vervrouwelijking en
'uw groeiend 0011101.

novsc Slipt in 'De mensen van het recht' de
affaire Dutroux aan als katalisatur van de
groetende openheid waartoe justitie ge-
dwongen wordt. Van daarun grijpl hij 7jjn
kans om likt alll'en de magistraten. maar
ook dl' advokarcn, notarissen en gorechts-
deurwaarders onder d~ loep te nemen. Aan
deze dril' laarsu- beroepsgroepen wordt
trouwens de meeste aandacht besreed in
het boek. De bedrljfsjuristcn en magistratcn
l>eschrljfl hij kort. Ceurraal ~Iaat de vast-
stelling dal hel model dal deze groepen van
hun eigen IIt'r(ICp vooropstelfen Mecd~ mln-
der strookt met de werkclijkhcid. Dit knmt
hCI srerksr 101 uhlng bij d~ advokatuur. Ad-
vokaren gaan er volgens Huyse maar wat
graag van uit dat "ZC een vrij beroep beoere-
nen. Zij houden hieraan vast, omdat dit
hd,mgrijkt· voordelen oplevert. Zo kan de
raad ç au dc Orde van Adl'nk,Hcn vrij twpa·

o '9fO

DJ.lrnaJSI voorzk-n 7e in hun eigen tucht-
regeling en bl.'palc,n advokareu I'rlj hun
ereloon.

groeit. Een aantal werkt in grote kantoren,
waar ze eigenlijk bandwerk vemchren:
ieder houdt er zich bezig mei een bepaald
aspekt van een zaak. zoals enkel konklusfes
schrijven of pleiten. Daarnaast staagt de ad-
vokamur er niet in de groeiende instroom
van nieuwe edvckaten te beperken. Advo-
kaar is een beroep als een ander geworden.
Toch blijft de advokeruur zich in alterlet
bochten wringen om zijn zelfstandig staWIII

veel meer
dan een
evolutle in
sijfers. Sinds
do
advokatuur
in 1922
werd 011C1l-

gesteld voor
vrouwen,
nam hun
aantal ge-
staag toe. Bij
de gerechte-
deur-
waarders en
de nëtaris-
sen maakt
hel aandeel
van de
vrouwen
echter nog
geen ilende
uil Vim hel
geheel. Toch
staan ook
hier veel
vrouwen
,lan de
poonen te

dringen In
de vorm van

stagiaires of kaudtdatcs. II\1y~e schuift hier
de terughoudendheld die bij de verschillen-
de beroepsgroepen bestond ren aanztcn van
de openstelling voor vrouwen naar voren.
Of de aanwezigheid van vrouwen vee!
heeft veranderd 1,1.11hIJ echter in het rmd-
den, Er wordt enkel vcrwezen naar een
aantal mensen dre beweren dal er meer
aandacht is voor overleg en bemiddeling in
hel recht door de aanwl'7.ij.!hcid van vrou-
wen. Maar er zijn evenveel mensen die dil
tegenspreken.

Band •
Oe praklijk blijkt echter ver van dil

model af Ie staan, Slechts één vierde van de
advokaten werken alleen. de rest werkt in
een of ilndt'r~' a~~lIdalk l'l1 !WI hel aantal

Epiloog

Verder kornt tot uiting dal op elk vlak
het aantal Vlamingen ondervertegenwoor-
digd is ten aanzien van hel aanral Franste-
ligen en Brusselaars. Dit zou als voornaam-
ste gevolg hebben dal de kommunautaire
tegenstellingen de heterogentreu van de beo
roepsgroepen verhoogd. en als gC\lol,g hier-
van de kolleklieve opsrelllng mede doet
vcrmlnderen. Daarn<1aSI geefl uuvse aan
dal dl.' vcrnedcrtandsfng van hel recht niet

ver genoeg is gegaan, Ook bepleit hij een
aanpassing van het juridisch taaltje met be-
trekking tor hel cksrern gebruik. dus naar
klièruen, slachtoffers en gebruikers in he!
algemeen toe.

Huyse gl'bruim in zijn btw!.. regelmatig
de rnctatoor van Ik fOIOl-:rafie,llij neemt
roto's van de berot'llsJ.:T(x'1)1;:nen plaatst 7.<:

samen op de Inw. Als we lerdcf dit' meta-
foor aanhouden kurnwn wc zeggen dal de
loto's scherp gcnonu-n lijn. maar dat hel
boek eigenlijk ('('0 fotoboek is geworden,
Hel i~lnuuerv 111t'l,lhijd dllide1ij!.. waar cic
auteur naartoe wil. Ihj ht'schrijfl de jurlct in
al zijn hoedanigheden <lp l'en treffende ma-
ruer. Als hIJ ]lij\umlx.'dd 1I\ijkl wil zaaien
over de veraruwoordiug dil' dt' verschillen-
dl' llt'rocp\~mt.'pl'n aanhak-u vour hun pri-
\'ilegt'S trl'kl 1I\1~w daar echter geen kon.
klucles ult. l-nkc! "11Ik alk-rlaatsu- pagillil
- op ht'l t.'ÎIHk van een epiloog - ver-
meldt hij kon !eh .1,11.11\ konklusie zou
kUl1111.'ndoorgaan. Al do~ berm-pen 111",'-
u-n zich ,1,mjl.l .."I.'O.1,111 IWI vnjcmarkt-dcu-
ken dal onJt· m,l,l(" h,lPllij 1>~.'rlWt"rSITut 11
maF: dn I'l1n\llll.' I1It'l .lt· Iu-h- Juru!bchl'
dl\'n~"nlt'l11ll~ g.l,l11lIH'rhl,,·r'il'Il. In ,1,11
opzrcht Ilt'dl 111I)"w r,·.'d, .'.-nl"1 111IH'1
bock C,'11l,m~ gebroken voor lwwr l·I.'1
g<'urgalli\"l<rdl' g<l('dJ...0l'l'll'thl,hu:1' ,11
\('hlcn er-n It'l\ I" "lg.'m"lw J...••nJ...llhl< \ "1'1
70 een Iwdel.,ilkl'rdl.' d",lrlieh!in,.;

Raf Gerits



Het Vlaams filmmuseum doorgelicht

Vlaamsche Fonskens
(l)et Vlaams Filmmuseum en

-archief huist momerdeel in de
gebouwen IJ.:In de stad in de

vanderkrtenstraat bij de openbare
biblioteek. Een museum dat niet zo
hekend i" de oren klinkt maar loch
eell uitzondering blijk' in hel vtaamse
museumlandschüp, Volgend jaar viert
liet reeds zij" tiende verjaardag. De
plannen voor hel opstarten vall een
[itnnnuseum lagen al tanqer te rijpen
maar de uiteindelijke aanleiding )tIas
het sukses van de vierdaagse aktivi-
reilen rond negentig jaar film. Het
museum heeit ondertussen een schat
omJ [ilms in de archieven verzameld
en 5teft alles tn net werk om qeînteres-
seeraen kennis te laten maken met de-
ze vaak historische dakumenten, Een
andere aktiviteit waar net Vlaams
Filmmuseum en -orcnief zich mee
bezig houdt, zijn de uitreikingen wm
de 'Fonskes', eell prijs voor al wie rich
verdienstelijk maak, voor de Vlaamse
en Nederlandse film.

Jos Hoeybergs. direkteur en afgevaardigd
bcheerder van het Vlaams Filmmuseum en
-a rchlef vcrtelde ons dat de plannen voor
een dcrgelljk Iniliatief al langer lagen te
broeden maar men enkel moest wachten
totdat de tijd rijp was. Toen de Heverleese
Filmgroep. In '83, zijn vijftienjarig bestaan
vierde. was er naar aanleiding daarvan een
vierdaagse akrivitejt met al~ tema negcnug
jaar film. Deze vierdaagse werd een sukses

en vormde de aanleiding voor een aanvraag
bij het stadsbestuur voor een Vlaams film-
museum in Leuven. Vijl jaar later opende
het museum de deuren Om het museum
los te koppelen van de Heverleese sum-
groei) werd een nieuwe ....zw opgericht: 'De
vrienden van hel Vlaams Filmmuscum' Zij
staan in voor het dagelijkse bestuur val! het
museum. In de ....zw zetelen trouwene ver-
schillende grote namen uit de filmwereld
zoals Robbe de Hert en Stijn Conlux. met
sineasi Frank Van I'assel al~ voorvtncr.

Werkkracht
Eén van de hoofddoclvtelhugen V.1I1

het Vlaams Palmmuseum en -archlef t~ het
in srand nouden van een museum 11.11de
technische kant van Je rum. van tWI seturn-
menspe-I tot en met Je video belicht Ht't
museum ~hikl over meer dan 600 toe-

stellen. Een ander belangnjk a!ipd,1 i~ het
archief dat 3.702 lilmrltcls bevat en waar
getracht wordt om alles Wilt met dc Belgi-
schc en Nederlandse film te maken hecF! Ie
bewaren. Daartoe behoren ook roto's. sena-
rio's. affiches, persmappen. boeken, lijd-
schrtîten, persknipselSlen dies meer. In tO-
laai is er inlormatie beschlkbanr ever 6.273
films waartoe (XJk bufreutandse produktles
bchuren. Een laatste doelstelling is het ver-
tonen van dele films. Er worden dan ook
regelmatig voorstellingen gegeven in het
museum. Op dele manter kan ook de jonge
generatle kennis maken met oudere fitm-
produktles en die vergelijken met de he-
dendaagse Iilmkultuur.

Het Vlaams Filmmuseum en -archlef

draait nog steeds volledig op vrijwilligers,
net zoals in de beginperiode, mei uitzon-
dering dan van een stadsbedlende uit hel
Brouwerijmuseum die' sinds de sluiting van
hel Brouwerijmuseum lijdelijk In het Film-
museum werkz.aam is. Jos HO('yberghs: *Zlj
is voorlopig de enige betaalde krach I maar
er zou iemand moeten komen met een ver-
antwoordebjke positie (liever twee) die het
spuüeke verder rum en dan moeten we
wijzen in de richting van de vlaarnse Ge-
meenschap. Datgene wat de stad op dit
ogenblik doet voor de Vlaamse film is vrij
veel. Zij stellen hier de lokalen ter beschik-
king, elektriciteit. verwarming en een ruim-
te voor het opslaan van de films. In dl' ma-
te val) hel mogelijke restaureren wc Iilms
en dit allemaal met hel geld van de stad. Ik
vind dal heel wal. Als er nu nog'ieb moet
gedaan worden d,HI vind ik dal de Vlil,llnsc
Gemeenschap dal moet doen. Eind '96 7.ijn
wij erkend door het ministerie van de
vlaemse Oerneenschap en untvmgcu wij
een kleine subsidie maar daar kan je geen
enkele werkkracht mee betalen. Dh jaar
hebben wij weer een begroung mgezunden
en hopen op basis daarvan een ruimere
toelage te krijgen"

Brandbaar
Het Filmmuseum heeft in ZIJn kollek-

tie. sinds 1994. een aanral nitraatfilms in
bewaring die van brandbaar materiaal lijn.
Deze filmbanden moelen dan ook gcschel-
dê'n blijven van de nieuwere acetaatfilms
om brandgevaar te vermijden. Het proces
om films van brandbaar op niel brandbaar
materiaal over te brengen is Zèer duur,
waardoor het niet mogelijk is dit op korte
termijn te bereiken. Er zou dus gezocht
moeten worden naar een andere ruimte om
die nuraaûüms Ie bewaren, nu liggen ze al
in een soort gekllmatisccrde ruimte in de
kluizen van dl' oude Kredietbank in de

Muntstraat. De srad heeft wel gepland om
het oude Rilogebouw om te vormen tot ar-
chiel en biblioteek. Daar zou dan misschien
ook plaats gemaakt worden voor een betert'
gt'klimatiseerde ruimte waa .. negatieven en
kopies bewaard kunnen werden.

lesjaar al organiseert hel Filmrnuscum
in samenwerking met het magazine 'Film
en televisie + video' de uitreiking ven de
Leuvense 'Fouskes'e Jos Hoeyberghs: 'We
Wilren enorm blij dat een blad als 'Film en
reievtsre + video' met ons wou samenwee-
ken omdat wij in de beginperiode niet wis-
ten hoe wij bekendheid konden afdwingen.
Je kunt dat doen door relletjes Ie schoppen
maar we wilden dat toch liever op een an-
dere manter doen. De eerste samenwerking
met het blad was een enquête bij de lezers

•van 'Piln~en televisie + video' over de
twintig b('~IC vlaarnse filrnv sinds de subsi-
diering. Deze films werden dan gedraaid op
een IP'>I(valwaaraan we lilter een aantal
laureaten koppelden. Dal was de Ieuclljkc
aanletdtng voer de uitreikingen van de
'Penskcs'. Elk ja";p- bekronen we nu enkele
personen die een klein beetje als verdien-
stelijk kunnen beschouwd worden voor de
Vlaamse ol Nederlandse film in z'n geheel.
Ik ben wel een klein beetje jaloers dat wij.
in vergelijking met andere Iestlvals, hel
alleen nog maar moeten doen met een
'Fonske ronder daar een ünancte!e prijs
aan vast te hangen. Aangezien onze ~ubl;i-
diering beperkt is, kan dat niet. Hel geld dal
we verdienen met rondleidingen zullen we
daaraan nlet spenderen wam daar kunnen
\\IC zaken mee doen die \...·e niet recht-
streeks moeten vragen aan de overheid."

Bart Andrles
Vlaams Filmmuseum til .archlef' Vanderlceltll-
Sfraal JO, 22.69.06. TM!Jall!J museum: 50120.
-12 j. gralis. In helliekel vaar Ir!! filmmu$rum is
ook Uil fifmV/JOr'Stellin!J inbegrepen. Voor hel
programma 1Il11l de ftlmVl'r1ollingm kali nUII
zich wenden tor hfl Filmmuseum.

KUL-fitnesscentrum

(D) ie delikt dat Uil rappel van de
lichtmast van het sponkot een
moeilijke stunt is, heeft zeker

"09 nooit een pogillg tos rolstoettennis
ondernomen. Probeer maar eens in
één bewegin9 dat karretje te draaien,
"'lar \'oren te rijden en een deftige
'back/mild' te placeren om die kl=tebal
over dal liet te krijgelI. Deze en een
hete reeks andere sporten werden
vorige week op de jaarlijkse 'Sport-
ItaPIJelliug' voorgesteld.Met deze Sport-
raadklassieker tracht mell meer stu-
denten lIaar net Universitair Sport-
centrum en zijn sportdubt Ie lokken.

De grote massa van de studenten vindt
vaak pas de weg naar hel sportkot op het
moment van de vieremwintigurenloop. De
openingsklasstcker van de Leuvense Spon-
raad hedt eclner ook zijn publiek. Bedoe-
ling is natuurlijk om veveet mogelijk stu-
denten een eerste kennismaking mei hel
Spon kot IC bleden. De Spon happening kan
echter ook meer en meer rekenen op C1:'n
vast publiek voor wie het een 'passage obli-
gatoire' geworden Is in het begin van hel
jaar. Deze getrouwe aanhang kan dan ook
rekenen UI)zljn klassiekers. Zo stijg! elk jaar
het aantal srudemen dat voor een tweede
of derde keer wil ardalen van een van de
lichtmasten rond her kunstgrasveld. Hel
blijlt dan (Juk Indrukwekkend. zeker op een
'Zeer winderige woensdag narruddag. Ver-
mocdcljjk blijtt daarom ook he! aarnat stij-
gen van studenten voor wie hel zeker geen
tweede keer hoeft.

Romp
Zo hoog als een llchtmasr moest men

hel nler neodzakelljk gaan zoeken. Men
kon ook (of niet) blijven plakken op de 12
meter hoge klimmuur of een meer laagbij-
degrondse aktiviteil uilproberen zoals de

8

.
In avantpremière op Sporthappening

•

spcieobox. De rappel, de klimmuur en de
spek-obox vormen stilaan de ruggegrililt Vim

de spon happening nel als het mouma!u-
brkcn. het boogschieten, hel zwemmen en
het schermen.

Andert sporten die tets moeilijker in
en rond de sporthal gereend kunnen wor-
den, werden voorgesteld In allerlei ~tandjc~
in de hal van sporthal De Nayer. Onder-
meer de untversnarre vrouwenploeg rugby
ronselden studentes met karakter. Ze wen-
Sen hun vijltienkoppige ploeg verder uil te

bouwen om volgend jaar de finale van de
Belgische Beker Ie winnen. iets wal dit jaar
nel niet gelukt is. Ook de aanwezige alpin-
lsten-. diepzeeduik- en skiklub tuchtten de
sfeer van hun sport over te brengen op de
passanten. Een ultgcstalde romp van een
zweefvliegtuig brengt jammer genoeg loch
met dezelfde emoties teweeg als een vlucht
lelf, de idyllische dia'S ten spijt. Bepaalde
eksposamen kroegen over een verminde-
ring van het publiek. Zij kunnen. nu men
een sportkaan kan kopen bij de inschrijving

(foto Efrna Schutjts)

in de universiteitshatlen, immers niet meer
rekenen op de vele studenten die hiervoor
vroeger stonden aan te schutven btj h~1
sportsckretarlaar. Vele wachtenden dood-
den I~ Immen hun tijd met een 8etelli~
babbel aan één of meer standjes.

Validen
Telkenmale brengt deze klas~ieker weer

nieuwigheden naar voren. Met soms ver-
rassende sporten overstijgt dit initiatie! het
fenomeen van een loutere sportdag voor
Vlaamse ambtenaren. Schorclqcs draaien
en op een balletje lopen bij de sirkustech-
nieken trok natuurlijk veel volk. Maar een
echte openbaring waren de gehandicaplen-
sporten. 0(' rolstoelen van hel sportkot
werden voor één keer ter beschikking ge-
steld van valtden. Deze speciaal voor de
spon ontwerpen rolstoelen worden ge-
bruikt door het revaudauecenuum en het
C,AS, een vereniging die de sponbeoefening
voor gehandicapten organiseert. Wckclijks
wordt titermee aan basket. tennis en I.ells
een variant van rugby, 'quadrugbv', ge-
daan. Basket in de rolstoel lag iets heler In

de markt en lag er relatief gemakkelijker
uit. Tennis spelen in een rolstoel daarente-
gen is verre van evident. De twee aanwezt-
ge andersvalide tennisspelers, waaronder de
nummer twee van België dwongen leden
re'Spekt al.

Hel was echter niet Sponraad maar het
Sponkot dat dat jaar met de primeur ging
topen. Met enige trots werd hel nieuw Uni-
versitair Fitness Centrum aan de studenten
voorgesteld. Met spiinternieuw Iltnessmate-
naal. computergcstuurde cardiotraining en
krachnralnlugsapparatuur wordt dl' kon-
kurrcutle aangegaan met de priveccernra
dit' Leuven reeds bevolken. Zelfs de AB-
Coach, gezien op VT4, zal ter beschikking
worden gesteld. Men kan zich echter atvra-
gen of het we! de taak is van de KU Leuven
om een ûmess centrum uit te balen. Het
centrum heeft wel geen kommersteel oog-
merk maar de abonnementen moereu de
niet geringe kostprijs van het matertaal te-
rugbetalen. Een gezond lichaam blijkt dus
nog niet meteen voor redereen weggelegd.

Dletser Geerae.rt
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Straatfuif geteisterd door storm en wind

De dag dat het zonlicht niet meer scheen
e e wegen va" Moeder Natuur

zijn ondoorgrolldelijk. De
Sociale Raad VQn de Leuvense

studenten (Sora) kan vorige woensdag
eindelijk haar langverwachte 'Redaim
ttie streetr-futf tn de Tiensestraat or-
ganiseren. Een I"if met standpunten
die inmiddels gel/oegzaam bekend
zij". Voor dicgcllell die het lIog "jet
wiSlell: er werd gefeest voor de rech-
ten van de zwakke weggebruiker en
tegen de alomtegenwoordigheid van
de auto i" O/ISstraatbeeld, Ondanks
deze roei, wel ekologil'cll verantwoorde
boodschap keerden de namureiemen-
teil zich Icgcn de orqanisatoren, Toell
is liet IIog plezant geworden.

De afwezigen hadden ongelijk, maar ze
lijn wel droog gebleven. De voorbereidin-
gen in de nl'n~t'~1rdil[begonnen reeds in dl'
vroege namiddag onder een hemel waar
donkere wolken zich hadden samengepakt.
De wind SIll'èlde vervaarlijk met de in 01'-

"_ _Verscnerpmg
fielskonlroles
De Leuvense pHlllk heelt er tin iu. 031
blijkt niet alleen uil hel Idt dal de voor-
bije wek-en weer menig Student In de
rcrrerecure hedt mogen lasten om een
boete te betereu. Ook de heugliJk<: erva-
ring de flets In het verre Phtlllpsgcbcuw
te mogen terughalen ....alt steeds meer
studenten te beurt eerechten staken
dan ook dl" kop op Er LOU een nieuw
polnleeeglcm ..nl ('I) komst lijn dal de
pollue zou toelaten om alk 'dubbelge-
pat;kKel~;_*tliell--"'u~

'aar rook i~,is
vuur en het ergste werd dan ook ge-
vrcesd. Aangezien onze Infiltrant bij de
Leuvense pohuc rriet bereikbaar bleek,
zagen we ons genoodzaakt de polule
rcchtvtreeks met deze geruchten te kon-
fronteren AI~we dl' betrokken ,lgt'nI
mogen geloven is er van een nieuw
potulereglcrnem helemaal geen Sprake,
Rook vonder vuur? Toch nlct. Onve
vriend de agent kon (Ins namdijk trors
meedelen d,u de politie reeds een tiental
dagen de kcmrofe op flt't~overtrcdingen
danig had verscherpr. DaM h blijkbaar
niet eens een nteuw polttlereglemem
voor nodig, verseherpre kontrole DCu>
kent gewOl)l1 dat geen ooKie meer wordt
dichtge-knepen. net bcte:"ent niet dat
elke 'dubbejgeparkeerde' ueu automa-
tisch verwijderd zal worden maar wel
dat er areuger op wordt tot'gelien dat
zulke fietsen de dourgang voor voetgan-
gers nit't blokkeren 'Blokkeren' 1",;1 dan
Roggen dat er minder dim drie stoepte-
gels jongeveer éen meren rruncir UVN-

blijrt voor de voetganger, Fletsen dk niet
in orde zijn - geen echternctu bijvoor-
beeld - zullen onherrocpcltjk vcrwij-
derd worden en ook éénrfchtlngsvcrkccr
UIl m('l harde hand afgedwongen wor-
den, ev e nals mt'crijdl.;l1 eoneer "OCI'
steuntjes. Je kan In de: 'rtcuscuraat duv
best niet mrt je lief aclucrop rtchrlug
Focnpleln netsen. Dat kt'~1 Jc tmrucrv
meteen mlnsten vijfduizend zeshonderd
frank. liet beleid van dl' stad bliJIt dus in
de eerste plilaiS repres)id Preventleve
kampanjes -oats "Tatoeage. gratis en
voor fiel~' (gr,nis fietsgraveringen) en de
uhbretdmg van het 9dlllal Jle\)stalJingen
in de hinnenslad lijken dan ook meer-
opsmukoperaues. Voor de politic zijn lij
blijkbaar zelfs een eks\.uu) om nog har-
der op Ie treden tegenover de zwakkere
weggebruiker, die de fletser toch al Is,
Van een doordacht mobiliteitsbeleid ge-
sproken,

(kd) (j(Jfl) Maurlm Ti",mtrmans)

bouw zijnde
stalletjes,
vandaar dat
verscheldene
verwachte
standhouders
verstek lieten
gaan. Toch no-
leerden we op
de infomarkt de
aanwezjghetd
van organlsatles
wals de Piet-
sersbond en
Oxfam Wereld-
winkels.

Ook andere
elementen die
het geheel nog
wat hadden
moeten opvro-
lijkcn werden
noodgedwon-
gen afgevoerd:
7.,0 verging het
toch de video-
en lichtshow,
Toen iets na
vieren de luil
van start kon
gaan was het .'IJ een tijdje aan hel morrege-
ncn. wal hel de rest van de avond nog 7.0U

doen met enkele kone onderbrekingen.

Vrachtwagen
DJ Von Tannaka mocht de spits afbijten

maar door de omstandigheden (te veel nat
en te veel licht) riepen de vtbes slechts bij
weinigen danskriebels op, Deze DJ speelde
overigens net als de vier anderen op een
installatie in een vrachtwagen die dwars op
dl' weg het gebeuren afschermde van dl'
verkeefic:Uen.k lil a.: V~lauw.r aaL.

In de vroege avond slaagden de Dj's
Trasher en saskta er uiteindelijk toch in om
met hun reehnodreunen een meute - ecu
paar honderd man - aan hel dansen Ie
krijgen. Tegen dal moment hadden de
meeste standhouders hun strijd tegen de
elementen opgegeven cu hUI! blezen IW-
pakt. De erstoner van de avond. Rinl
Squed, kreeg dt, meeste mensen 11\ I!CWl'g'
tng. Vooral dl' junglebeau, mtsren hun ct-
Iekt niet. Afgl'Sl'ltl'n werd meI cel! strl'epje
hiphop, waar de meeste danslustlgcn ook
op reageerden zoal, van hen verwacht
werd: gewoon 'cool' weven. intussen was
de politie uitgerukt om Ie komroleren of de
ruuziek niet te hard stond. quod non. Wc!
verplichtten 7.e de organisatoren de lege
olievaten met een kampvuurtje erin u-
doven, Zoals aangekondigd werd dl' muziek
om twintig over nen bccindigd crudar de
'rtenscstraat om elf uur weer voor vk-rwlel-
ers toegenkeljjk IIIOl'St zijn, Zunder vee!
protest trokken de aanwezigen huiswaarts
or de kroeg in. Om dl' kh-reu Ie drogen.

Spekglad
Al bij al is er lIjdt'tls zee en el'n hall

uur Reelarm thc streers wel veel vul" door
dr- Tit"n~slr,lal gt'j)d)~t'~'rd, maar )ledH~
wemtgen bleven er lang hangen. Allwewel
het geheel 00" als een lee\t vuur skaters CII

sh'der~bedoeld was. b daar nk-r veel Vim
terecht gekomen. De rnurps vu andere
skatetocstcllcn die voorzien waren lagen er
spekglad en dm vcrlaren bij, Ook de ~Iad~-
wachters dil' aan de ingang vnu Alma t
W,lIl~ rietsen graveerden. keuden maar een
hetrekkelijk sukses,

DI' orgamsasoren bleven dus Ietwar
teleurgesteld achter, gcztcu de pubtiekc op-
komst loch wel een stuk lager lag dan dl'
verwachtingen, Toch was het feest reeds bij
voorbaat een sukses, De Tiensestraat was
vrijwel de hele dag afgesloten voor het ver-
keer: zo hebben dansende jongeren de
straat kunnen opeisen en hebben aurcmo-
biltsten in een extra lange lilt' kunnen stil-
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Staan bij hel mobllltehsprobleem. Kritische
stemmen suggereren dat niet alleen de re-
gen voor iets lussen zat. maar dat techno
en jungle niet in die male in de smaak val-
len bij de gemiddelde Leuvense student, dal
ze de hele avond zouden raven voor een
betere wereld. Toch hopen de organisatoren
dJI dit geen eenmalig evenement is, maar
in de nabije toekomst navolgurg krijgt: in
andere steden in België, bijvoorbeeld, en

zeker niet altijd met de goedkeuring van de:
eurornchcn. Dit om in dl' geest van de oor-
spronkelijke Reelalm the SIreetsfuiven Ie ....
blijven, aldus nog één van de organisator-
en, N;r regen komt zcnncnscjujn. zeggen
wij altijd.

zvert Keu
Raf ccrns
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Amanda Miller en Anouk Van Dijk presen-
teren nieuw werk op Klapstuk

Zoekend dansen
e'staan "jet enkel danssolo's op

KlapslIIk. Amanda Miller en
Allouk Va" Dijk zijn enkele

vau de uitzonäerinqeu. Hun chorea-
grafieën zij" voor gfote gl!zelsclwppell
gemaakt, maar laten heel wat ruimte
voor de individuele danser. Ze zullen
beide zowel oud als nieuw werk bren-
geil.

•

Amanda Miller Irat\ twee [áar gekden met
Klapstuk voor het eerst op in België. Ze
genter stilaan meer bekendheld met haar
eigen gezelschap preuy Ugly. opgericht in
199], en mei hel ballel van Pretburg. De
stukken van Miller zijn niet onder een
hoedje Te vangen. Ze zijn gelaagd en rijk
kwa dans, muziek en senogreue. De suuk-
mur van haar gezelschap zu daar wetuchr
voor iets tussen: een lorum waar dansers.
kosunun- en decorentwerpers. kemporus-
ten, sineastcn, Sthrijvt'r.; en andere artles-
ren lesamen hun ding kunnen doen. Het
resultaat Is een komblnatie van vrijheid en
veramwoordelljkheid, waar In de eerste
]llaats verbeelding ucct is. Daarnaast krijgt
ook hel pubhek een rol: ht.'1 kan de dans
lezen als een abSlrclkl schlldcrf], zodat elke
bew('J.:in~ voor ieder een persoonlijke bc-
rekcuts krij~1. zo 7..11ook hier de verbeet-
ding Je dans verrijken.

Stuurloos

De dam van Amanda Miller rs erg bij-
zonder, omdat ze steeds hCI vool-lupig rcsul-
raai Is van een zoektocht. Konklusles wor-
den neon getrokken. Dansers moelen zich-
zelf zijn en nlet een vorm reproduceren. De
choreografe dtent slechlS een grofmazl}: nCI
n- Wl'H'U Wilar alle) mgl'\ Ioducn kan wor-
«en. Dl' zoektocht start bij de rulmie. de
dans beweegt zich naar allt: karnen. op
zoek naar een bestemming. Deze moel ech-
ter niet gevonden worden; onbcstcrndhetd
is immers een voortreffelijke motor voor
boeiende dans, Stuurloosheid is daarom
een sleutelwoord voor Miller, 7.ebrengt

haar dansers in situaties waar ts: hun kon-
trclc moelen opgeven. rtstko's moelen ne-
men en breekbaar durven zijn. De d,Jns
wordt een verbeeldend dansen, waar Idee-
en zich van elkaar vcrwijderen en dan weer
samenkomen. Meerdere lezin)tcn gebeuren
Iegelijk, misvcrstanden worden vruchtbaar:
de dansers brengen de lJil~bided:n up plaat-
sen waar zelfs de. chorcogretc het niet had
kunnen vcrmoeden.

langzaamaan opgeslokt. avtderure kern hier
geen plaats. de dans blijft efemeer ZA! wil
zich geen konkrete resultaten opdringen.
Zo is ook de muziek, 'sonates and inter-
IudL'S lor prcparcd piano' van John Cage.
als een zeeken. een opzwellen en ontspan-
nen. Hel decor past hier op haar beun erg
goed bij. Hel zijn twee roodkoperen wan-
den die doen denken aan schtlderkunsuge
monochromen met metafysische pretenues.
lIierop is echter een teddybeer aangebracht.
prachtig ontwapenend.

Gekte

'Four lor Nothlng" is een nieuw werk,
mee gerealiseerd door Klapstuk. dal de we-
rdd van de barok onderzoekt. De muziek
zijn Badl's 'Brandcnburgse Konzcnc', zo

beelding belangrijk is, een onbegrensd asso-
dalJel 1'I'rIl108cn. In de muziek wisselen
SIr,lkke kcmposhle en losse jmprovtsaûe
elkaar af. in een balanserende beweging.

'My Jesrer" is een stuk uil twee delen:
de dans en de herinnering. De choreograaf
en de danser worden hier legenover ejkaar
geplamsr. Het tweede deel emsrond name-
lijk op basis van hel eerste: de wijze waarop
dansers zich de repclilit.-:I van hel eerste
deel herinnerden, dus ook hun persoonlijke
verwerking ervan, vormden hel uitgangs-
punt voor nieuw bewegingsmateneal. ZO
kunnen dansers zich profileren tegenover
de choreografie en hun eigen tasstnaues en
stijl gebrutken. Toch grijpt de choreografe
hier in, "Elke 'J..:lmer krijgt een nar Oester)
toegeweven dili ervoor zorgt dal er een en
ander mis toonr. Fen danseres is bijvoor-

beeld geobsedeerd door
lichtheid. Daarom krijgt
re omgekeerd een paar
gr}'tc voeten aangebou-
dca, ~ie haar op dl'
grond houden. De nep-
voelen dulden het opgc-
legde karakter van die
tasstnaue aan en halen
de dans uil haar eviden-
tie. Dt' bewegmg heeft
zo op zichzelf een ver-
haal, maar loom daar-
nuast ook de kracht or
de kwetsbaarheid van
een danser. Een bewe-
ging moet nnddel en
doel zljn". 20 zegt Van
Dijk.

'Eter/Ether' is een-
nieuw stuk dal op het
rcsuva! in première gaat.
het laatste deel van
'Adrlana's trilogie' - ·M.y
Jcstcr' is deel twee. De
veerkracht van <Ic vnat-
iteit is een konstante in
de dril' stukken, vinuo-
Siteil wordt soms onder-

mijnd door een verlies van komrele over de
ledematen. In 'Ela/Ether' staal overle-
vingsdrang cernraat. de dans beweegt zk-h
Inslinklmatig voert terwijl ze voortdurend
op de proef gesldd wordt. Hier vinden de
dansers elkaar soms als bondgenoren. waar-
na ze verder dolen of zich als nvajen gedra-
gen. Verplicht voor padvinders.

Jeroen Peeters

NaaSI dans vormen muziek, belichting
en decor belan~rlJke eiemenren In Mlfler's
werk. Deze rnaken eveneens deel uil van
hel grofmazig weerset. De openheid is ook
hier belangrijk, de talrijke verwijzingen
vormen een soort korurapunt, een polyfoon
konsept met daarbinnen duizelingwekken-
de variaties. De pas de deux 'Meidosems' is
een mooi voorbeeld. 'twee dansers zoeken
hun weg in de teaterruimte en deze wordt

bekend dal je je kan afvragen of ze nog
dansbaar zijn, nog vcrrasstagen In petto
kunnen hebben. tets om naar uil Ie kijken.

Anouk Van Dijk danste gedurende ver-
scheidene jaren bij Amanda Miller. Dal le-
verde in ieder geval een positieve invloed
op. De dansers krijgen ruuure. Zt brengen
zelf bewegjugsmatenaal aan. De dans kom-
bineert vloeiende bewegingen mei tegen-
draadsc wendingen. waar ook hier de ver- Voqr data m uren: tÎe (lymd(l,

Film en video op Klapstuk

Onkruid met een ge
eo/gende zaterda.9 beteeft 'Dial

History', de j01l9ste produktie
\'all videast Johan çrimonprez.

opliet tctapstukîestival zij" Belgische
première. Deze film, geretlliseerd mei
de steun van Klapstuk, werd i" we"
reidpremière getoond in het Centre
Pompiäou en t(/(O daarna aanweziq
als Bel9ische bijlage op nokumenta X,
waar hij (lolgellS veten tot til! toppers
"an de tentoonsteltinq behoorde. Na
de voorstelling v(ln Dit" Histery \-'olgt
een herhalinq w", 'The WilVof üte
Weel", ecn Vlaam.\e scienceiiction-
damfillll vall de Filmfilllriek, 9t're9is-
'Icad door All Madl! Lambredlb,
Peter Missaul!Il 1"11 A/lilt' QuirYIli!II, i!/1
vor;,,, jaar reed,\ Il' zien in Stuc.

'Dial Hi\lor( i~('l'l1 lilnl '0\"1 tl'I"["'II1'IIWcn
haar bc~taan hij Iie ~r')li,' \,111dl' h,·,kn·
daagse Ill.l>sanll'di,l. In ". hl"II/,"tr~ mintl'
ten wordl'n dl' mce~1 \jlr,la[..IIl.J\..,'nd,· \lieg·
luigk,lpingen _ v,)ll.lf dt, ,','r'I,· I',l'~~.l~iers-
vluchlen in de j,Hen Jt'\lig lOltlal1<l.lal:-
mlx'cld gebracht. Ielkens \"eXlr7il'n \,111tb-
tUI11en Iliaars van htt gCOcur"n ,11 tllldt'r-
~tl'ul1d duor originclc mUZlt'k l,ln de Am,"
nkaall!ol' kumjlol1l~1 Dal'id ~ht',l. Wie echter
dl'nkl dat delt' montage nkl nWl."ri~ d;!n
een ,aJlt· (t'll(lrT.lgt·\·itll'" l1<'dl 11<'1Imt
Grrmonl'ro 1'.1'1' 11.1.1' 11«1111[..:"''''h,l).!·
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gskode
menten. ook - soms heel Jo:ralljlig - Illm-
beelden in. De lragmeruen zijn, naarmate
ze recenter worden. steeds meer loq,(CSllitst
op de seuseuoncte kant van de vliegtuig-
kaping. Dl' belangstelling van de kamera
vcrschuur van een evenwtctulge bericht-
geving naar een overheersend in beeld
breneen van paniekeri~e slachtoffers,
schreeuwende \"'lilf\('huwin~l'n van dl'
bemanning en emoue-, 11.1dl' llCI rijding,
Daar I~ het 10h,111Crinwnpn'7 ook net om
u- d....·n. Hl' Wil ,1.111lOnl'1ld,lt tcrrortsnsche
aanvlagen ~I<-rhl' ~'..-n doel hebben JI~ 7e
aandacht kriJ!1"n 111dt· medro c-n 1\' dus en-
kc-l b,·~t,l,ll1 hij (k Sr,llk van dk medla.
(_,nrno llj1r'" \ 11',1111\'1\ " .. r.l I [,1~,inl' fl'nd
h,,,, i"url1ali~I,'n 111dl' '!rijd (l1l1\..liksijkr~
Illln ).,.lnwr,) .lh \\,I Pl'I} }:l'brui).,en mil be-
11.1,11,1<-11,'111'"lld"1 Ik .t.uld.ll"ht Il'[Jfl'lIgell
111et'IlUIt! \I,I.lril1 bl'l"lthlgl'llll).: \' ..hl\" Ilkl
111',','r" 11,1111,11111'1".'11'111<\.1111111de lUit'
zeu·1 [l•.roti., dr,hlli \!o<1rhl'l'n du.," 111011-
1.1l/,t'liin l'Î.:nl bet'hllll 1'.111dl' kUII~tl'l1aar.
t('I\...·n~ r.+,- "·T!H·[.. <'11,ultm"l'ling-
~n'l1n. Dc lall'nl<' ,1IlJ.:'1d.rt dil wel ,'l'lh
l','n l.l,ll~ll· (>I1,"I",·lil1).:7nu [..ulml'n zijll
blijfr hll'rhlJ ,·,'n ~1<'I'II~.1,1I11\1·/i.:111l"rnJ

Terrorist

'Dial IJi'lury wiJ \l·u.lo.'r ou[.. dl' pilr.1lld
cl,lI11onl-n 111"..'1' ,k 1,,'II<III,ll'll dl' kun~le-
n.IJI (.,lil11""I''''' h.h ... ·td. 1,,1r '''''I lIJn

lihn op twee romans van Don de Lillo-
-whue Norse'. over de de terreur van dl'
televisie. en 'Mao 11'. over een in actroer
gcgijze\de dichter - omdat volgeus dele
Amerikaanse ..dirijver kunstenaars vaak
vanuit et·ll7.ellde motivatie hun werk kunsi-
pkiren als waaruit n-rrorlsn-n handelen. lij
willen hun untevredenherd 1IICIdc polule-
kt'. ckcnonnsctre of socta!c gang "all zaken
Jan dt wereld bekend maken, Gnnu.nprcz
wil hiermee de plaats van d..· kunstenaar en
zijn Invloed op dl' maatschappij in vr,I.1g
stellen en slelt vast dat niet de kun~I ..'naar,
maar de media vaak de winnaars liJlI

Onkruid

E"l'!l/l'l'r 'lb 'Dial Hi,l"rr om \"on-
[wrrteel"l lIlt'l Cl'1l Il'Jldijkl' \\'a<1rht"id,
IIl'C/Ul 'Tllc Ilar ,,1111l' WI.'l·d' t'r CI·t111I111'It'
Illce, Deze 11I1~illbi1.ûrre ~IJn~l)fl'l1l I,'rldl
hel I'l'rhaall'an Thomas ,\1tM.:rnu~. ~Il'r-
d:lllser bij hel Balkl Frankftlrl \lal1 \ViJliJm
Fur'Ylhe. die anno 7097 gt'dr"lll \\luclt in
el'n dl'solaal landschap Hij muel hit'l JlI

I'pdrachl \".11) tne Alan dl' rl'~ultall'n IJn
l'l'n vTOc)o!erlln\..ruide\..5jll'rin1t'1lI lracllll'n
(lP Ie ~JxITt:n '{a dril' da~en 11111de\..1Ther·
111.1'În ,','n tunnel lerr"I.'~h· wall'TkIUIII~I'n
,'11<','11IH,g,l1onge\ll"lI1 compUl,·r;.\SII'l·lll.
Dl' files dit· hij kraa[..\ ~"ven irrlurmaue vnj
t1~er on\..ruiu m('II't'1l gt'drJgskock dJI een
t1il\lol'hl'l uI o\erhlijhd hlljk! IC IIJrl 1,111

het vroegere kruideneksperiment. Thomas
vlruh ook naakte. schijnbaar levensloze
mensen die. wanneer ze in een reusachng,
lichtgevend aquanum gedropt worden, al~
!tet ware lul leven komen en op ltctuc
muziek - gcknmponeerd donr Peter Ver-
me e·rsch -c-minimale bewegingen maken.
·Objckten lijken in slulmerparalvse. MaM
in her water gaan ze bewegen. newegtngs-
patronen komen overeen mei die van de
eerder untsijferde files. Deze lijken op pro-
«xturatc geheugenvoorraden van een 011-
bekende srarn. 11I'tzo lastig Ie identificeren
als de bewegingspatronen van onkrufd".
aldus Thomas in zijn verslag aan Alan. De
uhje\..tl'n, dit dus mensen zijn. bewegen op
cvn gtdrag~\"ode die hen per ujdseenhetd
Ingegeven wordt Zij kennen dus geen VN-

leden "I 1l>1:[..omst.bewusrzj]n of ondcrbe-
\\u~17iln Dil hele koncept sluit !l,lUIV.1.1n
t'li dl' ldcc dk rorsythc heelt over dans:
·\\',IJr men hl Frankfurt naar (lP zoek is, is
<IJtgt'l1l' \IIJI duelgl'ridll, rechtlijnig werken
likt bij machll' i~ Il' prO(lu(ercll, Illen in"i-
l,'l'rl ,rls hl·t WMl' Ill'lg~'en I11Cll11/1\·(lor-
h.\I1d nll'l hat.! \..UIIIWIlbl·denkl'n. het!:l'en
ah hij 10,'1'.11gebeurt",

'Tllt' \VJ)' ol lllc 'Il'ed' stl'ekl vol
~1,C(iJI dklt~ l'n digitale hoogslitndjes. die
som~ [a~~in('rl'nd, maar onk M cn tO(' ener·
\l'rl'nd 7ijn, Vom dl' f<1l1~\lan \ViIIi.1I11I'or_
~\'Ihl' is dcZl.' film 7\'ker een aanradn. \'(){Jr
andl'n'fl is dil \ldlrdll nit't nrl'l'r d,m l','n
htm wa.Hin \Vl'!lug gl'llt'urt en dIe zkh
'''111\ i(·t~ Ie Ira,1): n<l,lr ~ijn einde sleepT,
maM ludl .1ltijd 111,)(Ijhlijh om n,lM te kij-
[..l'l1.ll~)l' d,l.lr11..or het geduld I..:rnopbrt'n-
gl'll.

Kalrien DJrras
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en r-ij7igc lig uren van crecomcut mei klom-
pen klei al~ voeten. Gaudreau untwlkkëlt
aan de hand hiervan haar visie op hel ti-
chaarn: op het podium wordt her lichaam
berooid van haar logheid en bruralüëu en
vervolgens herschapen. 'twee jaar later pre-
senteert caudrcau 'Anatomie' op het dans-
Iesuvat. Ze benadert dan het menselijk ll-
chaam op een wetenschappelijke manier
door te venvijzen naar de schetsen van
Leenarde Da Vind. Met behulp van lijnen
cri geometrische figuren kunnen menselijke
verhoudingen berekend worden.

een heel knnkrete manier de ontleding en
konstruktie van hel lichaam op het podium
voor.

Dat de choreografe tegelijk de scene-
grafie van deze voorsretnng is, bewijst dat
Gaudreau ook haar visie omwikkelde op de
relatie tussen choreografie en lokatie, Vol-
gens haar onderschelden ruimtl's zich door
hun ltcht en geluid. Ze streeft ernaar haar
werk Ie Integreren In die ruimtes zonder le
aan Ie rasten. Het is daarom niet vreemd
dat Gaudreau huenslef op zoek ging naar
porenuële lokaties voor Still UIe n- I. Voor
de voorstelling op Klapstuk koos ze heel
toepasselijk de aula AZC in het Universitair
Ziekenhuis Sfm-Pteter; de aula waar stu-
denten geneeskunde jes krijgen. Haar voor-
naamste eis is dal de ruuure een beperkte
kapaciteit h('e~ waardoor dele haar intimi-
tclt niet vertJes.. De kijker meet dicht bij
het podium zitten zodat hij als het ware
met zijn ho~_ld 00\1('11 de dissektielilrd mee-
hangt, voor'Ïie tltd haalt Gaudreau haar
inspiratie wee; bIJ de schilderkunst. Wat de
kijker te zien krijgt, r~als een sulteven van~-
een tafel'fruit en dieren.

Nieuw werk van Lynda Gaudreau op Klapstuk

Dansen mei skalpel en delol
GC'" vijftien tot achttien oktober

stelt de choreografe Lynda
Gaudreau haar "ieuwe pro-

duklie \'oor op Klapstuk 1997. 'Still
tlfe ,,0 l ' wordt uitgevoerd door twee
donsers va" Compagnie De Brune ell
twee niet-dansers. Net als BenoÎt La-
chambre komt Lynda Gaudreau uit
Canada en is haar \loorstellill9 een
ko-proäuktie meI Klapstuk, Still Ufe,,0 I is de zesde wereldpremière voor
deze editie valt Klapstuk.

Met de voorstelling van Lynda eau-
dreau onderstreept het dansfestival weer
eens haar Imernanonaal karakter, SliII ure
n° I is een ka-produktie tussen Dance City
uil sewcesue. Compagnie De erune uit
Montrial en Klapstuk, De [an-nlange samen-
werking met Klapstuk heeft ervoor gezorgd
dal caudreau Leuven uitkoos voor de
werefdpremtère van haar nieuwe produk-
ue. Toen Klapstuk haar voor het eerst ult-
nodigde op hel festival van 1993, werd
Leuven haar werkterrein in Europa, Aan de
ene kant vervuft Klapstuk een promotione-
le funktie door Construction. Anstomie en
nu StiJl Llle n" I voor Ie nellen Jan het
Purepees publiek, Maar even belangrijk is
de rol die Klapstuk s]X-'C1tin hel krealief
proces van deze en andere produktles. De

werking van Klapstuk omvat tnnncrs bui-
len de seizoensgebonden programrnatie van
dansvoorstelllugen ook een sonunuc "are-
llcrwerking". Een voorbeeld hiervan is PEP
oftewel performance Education Program-
me, L'en intensief opleidingsprogramma
voor jonge dansers. Een ander voorbeeld is
het videoprojekt van Johan Grimonprez in
de ateliers van hel stee. 11('1 kunsteneen-
trurn dal In hetzelfde gebouw als Klapstuk
hulst, gaf hem de technische en unanocle
mogelijkheden om diill Hisrorv te realise-
ren, Het resultaat kon je al in Kassei zien.
in oktober ook op Klapstuk 1997. lil dit
'artlst in restdencevkader brengt Lyuda
Gaudreau haar meeste produktles tot stand.
ZO omstaat de mogelijkheid tal een inhou-
delijke dialoog tussen danser en dansorga-
nisatie wat vaak rcsuhcert in een weder-
tijdse beutvloeding.

Anatomie
Een konstante in her werk van Lynda

Gaudreau is de voorstelllng van hel men-
selijk lichaam in de beeldende kunst, Gau-
dreau ontleedt het menselijk lichaam zoals
Lconardo Da Vind en etacement dat ook
deden. In 'Consrrucnon', de voorsrelllng
waarmee ze twee jaar geleden debuteerde
op Klapstuk. droegen de dansers zware
schoenen; een referentie aan de gesrtleerde

Vriikaarten voor Klapstuk
KJ,ll'lSWIo. voorzier l'en e.\lr.! ~oorstdlin~ van Annamtri Van der Plufjm Ichorc')Jlr<lfle.'!Ian
fabr(') vp donderdag 16 nl.tl\Ocr orn lO. JO \I in de Vlamin(:cn~trJ"1 83_ \"('10 mag daar-
voor ~'ijrmoet twee vrijkaarten wq:'j:(l'H'n De hJ.Htcn ~aan Il<lar ,liq!~'nt'n die voor 1(>
(.kllll>t'T binnenspringen in de .~ .\ki,·rstraat 5 eu on, de naam van n:n d.'r zeven clan,·
"I1~ek-ll \U'l"l u- metden. Dicgrncn dl,' h' laat zijn of joieend.ln~cngd kennen. kunnen
Il~ ste..(·tI\ ticL.:t'I~\"~rlIljMeu bij "la~lUl ,df. Dit b. tc \"i!ld~'11111Ik van ~vt'mtra,lt 2d
nW<'eJ~' \ocrJit-pinl!) ol telef"lIbdl cp het nummer 20_81 .j.j.op de dJ~ van de voorste!
lin

MEUBELS, KLEDING, FIETSEN, HUISRAAD,_ ••

van fifties tot seventies
van klassiek tot modern

Kringloopwinkel Spit,
alles wat je kot nodig heeft

OPENINGSUREN
dinsdag t/m vrijdag 10u-18u

zaterdag 10u-17u

Diestsesteenweg 104, Kessel-Lo
016/26.09.21

Lokatie

In 'Still Uk n° l "werkt ze deze twee
voorstehingen verder uit en precies in dit
voortborduren schuilt misschien haar zwak-
Ie. Gaudreau beschrijlt zichzelf als een ana-
tomist. wat ze bevesugt mei haar nieuwe
voorstelling. Deze keer ptaatsr ze de dansers
letterlijk in een wetenschappelijk kader. De
twee naakte dansers bewegen zich rond en
op een tafel waardoor de scene in kombi-
natie mei het licht de gedachte aan een
anatomieles oproept. ZO stelt Gaudreau op

Sofie Overstljns

StiJl Uft n" 1 VUilLYllda Gaudreau en Cit De
Brune kun jr blkijkm op J 5, 16, 17 til ts oao.
b(1"hl aula AZC VUil1'1(/ UZ Sim-Piertr; De voor·
sll/JinfJ ulf btgi,,' om 10.JO u, mutin!} poi,,' om
10,00 I1 Slip' (JUli lUI UZ om van dearult naar
de aula Ir wordtn fJ~bra(l!t.

,

•

•
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Leuven en Hasselt samen Literair

Literair pintelieren
ee stad Bnl99f! di"9' "aar 11(~1

starllltt van Europese Kil/tuur-
hoofdstad in 1002. volgend

weekend vormtIl Hasselt en Leuven al
de literaire dubbelhoo{tlslad in eiqen
land. 'Literair H(l!J,!J,e!,en Letwen
Literair' presenteert {Utjaar weer een
hooqstaand 'populair proqramma
voor een ruim IJtlbfÎek',

r euven Literair Ilt"gill\ een vaste waarde te
worden in JWl kulturele lII1~lrJlin~ VJn dl"
1,' \\.111Ikl 'HH<,pronk c lij" jUl'l' - auteurs
utr Vlaandt'rcn en Nederland lezen VO\)r uil
d~l'n wcrt, -- werd in dt, ,ligtinpen [a ren
verder uhg{'die])[ C-Il ultgcbrctd. AI.sllel
uH'r.lceg de fnnnul(' het louter voorlezen
van Clgl'll werk en werd lrteraruur gekorn-
bmeerd met andere kunsrvormen. Vanaf
1994 werd gcktl1('n \'(IOT kleinere en mne-
ruere lokeues in plaal~ van éen groot podt-
um. Men zocht en bekwam een dtrekter
kontakt russen schrijver en publiek. Leuven
Llteralr gaat steeds gepaard met eksperr-
menten. liet linken van literatuur mei
kunstvormen als teater; video en beeldende
kunsten wordt een vertrouwd fenomeen.
Vorig jaar werd een grote slap gezet door
een samenwerking aJn Ie gaan met hel
kultureel centrum van Hasselt. 'Leuven U·
terair werd 'Leuven Literair • Literair Has-
selt', En het klikte blijkbaar lussen de twee
kulturele centra: dit jaar is de snrnenwer-
klng aan herhaling IOC,De formule heeft
niet alleen logistieke voordelen maar ook
inhuudelijk blijkt het een verrijking Ie zijn,

Nieuw dil jaar is hel konsept 'roogver-
halen'. In beide steden verlaar men het
kultureel cernrum en trekt men op ka fee.

Zowel in Ha~~elt en Leuven kan men gaan
pintelleren tcrws]l auteur) en akrcurs pilllge
loogverhalen IC berde brengen. In Ha~~11
wordt dit nog gd,ornbinl-erd met cel! recht-
streekse rediouuzendlng mei Jan Hautekier.
Daarnaast kan men, dankzij een saruenwcr-
kinJo:mei Libre ll, in Leuven 01.11.. binnen-
~I)fingl'lI in dl' Il<.lt'kh,lllllt-b lnloduk en A{-
(u. De hooldprogr.unm.rv vmdcn ,lh naar
vanouds 1)I.I,lt\ in dl' kuhurck- lelltr;) ~.lll
Leuven cu H.I\\dl. llihuudciiJk krijgen wc
dl' vaste waardon teru}:: rulnu- pla.n-, i-, tra-
dirioncel vocrvlcn voor Jloe.dl' en dlrht-
kunst. En ook dil jaar I..rlJ~en debuterende
auteurs hun podium. Ml'. ondermeer pOl"
ZÎl:, secrele aanktaebt en hhtorl'>l.hl' "I he-
dendaa~,t' romans wurdt een debuterende
veelzijdigheid aan.:d)(.ul'n,

Toog

Maar Leuven Llrcralr is meer en over-
stijgt de boekenkunst met oudenneer een
temoonstclhng van Jan De Mae~,(hakk,
illustrator vaneen bekend VI.lam~TV,bIJd_
De 'Knipoog van Mcdu~' brengt de Gnck-
se Goden tCII tonde, Daarin wurdt bewezen
waarom Griekse mnen crin slagen eeuwen
te overleven. Mei de komblnaue van tek-
sten, teater, beelden en muziek in 'woor-
den en Beelden' wordt de nami<ldag a rgc-
sloten. Dit alles licht verteerbaar.

DIClger Geereert

Literair Hasselt - Leuven Lillralf vindt plaats /Jp
rtSpátitvtlijk 17//8 til 18/19l)ktobu in dt kul·
IUft/t cmtra ~'QnHasu/I m Lruven. Info: wv-
Leuven. SallCyttSlraat 4 en KU//UfUI Cm/rum
Leuven Romaanu Poort. Brll$Mlststraa/ 63.

VAM'/NJOA'? )

.s r:
r:

VIIiI ZOlkt DDt altijd medewirki!!.
V blut Dig altijd VIII hart! wllklm lp dl redaktinlrglderillg,

Ilkl vrijdag DIII lilr lUI iIl de '. IIIlil!!st!aat 5.
DI aprillg glWOGII liDI biwll.
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M'n rekening,
vanaf m'n studies tot het beroepsleven.

Dat noem ik G-kracht.
Om af te stevenen op uw 25sfe levensjaar is er nu Gel 10 25, Méér dan alleen een
zichtrekening. staat Get 10 25 u bij vanaf uw studies, bij uw eerste job. van het beha-
[en van uw rijbewijs tot het inrichten van uw eerste appartement. Met dit pakket
bancaire en extra-bancaire diensten beheert u uw vrijetijdsbudget, regelt u al uw
uitgaven en haalt u het beste uit uw inkomen. De BancontactlM.r. Cash-, Protoe- en
Visa-kaart" zijn slechts enkele voorbeelden uit een waaier aan voordelen. \Vie een
Get to 25.rekening opent kan op een gratis elektronische zakagenda rekenen,
Leef uw eigen leven Get 10 25 geeft u een duwtje in de rug, ..

Bel "oor meer 'nfo gra"s onze Cliçnt'-'ndiell~1 op 0800 116789, van ma.andag lot vrijdag van 7 'Ol

n u, en Ol' Mlerd"ll viln 9 lOt 17 u. afkom langs in een van onze Generale Bank.~nl8Çhappen .

• On,I ...1' "'Ourloc:huud vlln allnva ..nling van h~( d05.;~r,

Jaargaug 24 ur, 4 dd. 13 oktober 1997 0: ,alo



Riot Squad bekent

"De flikken zijn niet onze
beste vrienden"
.,

Is er al kali gesproken worden
van een Leuvense hiphop- ell
jU/lglesceuc. dan is rhe Riot

Squad daarin zeker eet' van de be-
kenaere "amen. Vorige \!leek \!II/ren zë
dan ook afsluiter op de Recllli/ll thc
Streets-party. De DJ's en MC's trap-
fJerS) leerden elkaar cnkele jaren te-
rug kennen op Radio Scorpto. CII
sindsdien werd hel U/wel/se straat-
beeld regl!lmatjg helatlgd door hun
affiche!>: provocerende "!beeltli"9cII
,'all de atenaars der \Vetdie in \'Ol
ortJaaf één of andere komende party
aankondigen. Oorspronkelijk bestond
TlII! Riot Squad stectus uit drie DJ's:
Damentcd, VYSfllllksllll1U1I en WOl/-
time. Geleidelijk aall breidde (Je groep
zich uit meI verschillende MC's, zoals
daar zijn Sanctnm, Damn Rig/u Joe
ell Ghost Blfsta.

Muztkaal gczten kan je je dus verwachten
aan hiphup en jungle. "Specifh ..k goede hip-
hop, dus allesbehalve de kommcrsrele 'west
C0<l51 erop' er ougcmspireerde -c-runk' die
de gemiddelde radio uitbraakt," aldus Rial.
namcmed en Dysfunkshunol zoeken hun
heil aan de andere kam V.:J1lde Verenigde
$1.1Iel1, in wat sommigen de -ecst coasr
hiphop zouden nocmen. "De pure hiphop
die zichzelf sleed~ prebeert Ie vernieuwen."
heel dat dan. Naast hiphop staal The Rial
Squad ook voor jungle, W.:JIwontune be-
trelt kan je je eerder aan hel hardere werk
verwachten: 'Destrukncvc b".ll~ en baslj].
nen dk hel mot:'ilijk makt'n ulIocwogen 1..-
blijven. Geen alle oppcrvlakkijie J<ll.I.y rie_
deltjes. maar m~ssieve sonische lerrem,"
Velo: IVdk p"hflt'k \\'(1/"Jt door ju/lit' IJ/il,.,"
1Jt1J1:Jt'lri.lklo:rn?Glim het 11'11 mensm dir hUil
/n't'l1Swij:~ 'Wil de IIIII;::i(k Irrbb<'l1,hlll."(I'<lSI.
;:,'.slsj ..PiJw)Orbuld op pUllkoplrrdms zirt?
Oysfunkshullal: .Een I rij al~t"meen pu'
hlie~ gewuoll.. ,
WontimC'; ~jI,knsen dk \'.111d~' llH1ZIl"k
houden Jt: kan zt:' ni"l
1l1l'It:L'nin ~'~'n\"akj"
\1"1'11\'11.Ho,,: I).:J\j('
ImUI\ ('n\ k In l'(l\I\ i17"
,hln ,1.11)IlH"il"~'" D"OI'

Ik iuhh' !..I.-I(·n Ie dr,,·
Io:<'n.'.\1\ J" led mt'l
mum'].. hui).! l",'nl.
1\·,1(.11 1ll'1 \.111/t:1I1"t"11
.kd I ,1n j~'1("\t:1I.'
Damented: ,1~ \ r,l.l~
lil'" ,11 !ll hUl"\errl' 11<"1
.·.·11 ]..1""111' ',111 Tl"
1"I"n'll 11'" ,',lil 1<" p.l'
,,'11 ,1.111I" !lWlIl']..
\-kn,,'n duo lhh)[ 011'"
hll\\'ll ~"tI,,"n, :,,1,'11
1<".101)lfJ~"I, ,tl1 til' mll-
li,,'" .I,' 111",'1',' i,

'"
'Irl

miJl,

" " " ,
IIIJ','! ,/ "/'

Dy\funkshunal: 11,
d"IIL tI,l! ,k I!lU/((·]..di,'
"11 .11,1,11<"11,,,\\ 1(''''

I' 1(,1,11.1,I(Jt I' ,nj.!"II'
"(lr.!: Iwl((('(("I,,1
O.lrnl·llIed: Id.,· .1.-
11I1'h"I' ,11" lil kiw ,Tn
",,'n 111,"h"111n7i,·]..i,
'Ju,] ,Illitud.· ti,ln !tI,
Wonlime: ..]].. ]..,111]l(.-
f!riil'l'n dJt on7,· l1lu/k]..
n'''f '''!1l1111g,'n mi\·
\(hkn ,I~n'\\id lij!..l,
nltl,lr d" ~r..-I"T"I' hlil'l'lt

waar wc dr,l.1i>.'ni~ alJn-

behalve aggres~icf. Hel is misschien wel zo
dar er tn hel algemeen meer jongens opd ...·
gen. maar ik heb juist de indruk dal er
meer en m..er een evenwicht aan het om-
slaan is.•
Veto: Rapp(n di~ .'p jJ/lli~ optredent naer \'''-
ren treden, SluUII daar ;:tker niet mer IWII lI1,lIId
voltanden Vazilll/t'II:~ dn allel/Illal ulf. of
'1/J{m u 1111/1i/lsplflHte 11/1'<'1" van bertVllldt'U
kJIlt'.o/a Os?
Dysfunkshunal: ~N.ltuurlijk hebben ze
veel naar andere MC\ geluisu-rd. maar ze
hebben edH wel hun '1i:en ~Iijl en hun
eigen 1à.,SI"I1.•
Oamented: .0,11 i~ ultciruh-tijk de essenüe
ervan: je eigen reksten schrijven, waardoor
je bijdra,)gt aan de vooruitgang van hiphop
In hel algemeen. onze Me, bekritiseren
dan ook constant de 'blters". die stukken uil
reed) bÖUl311de I"k~tt:n halen. en die zich
toeerg ..ncn. Sancnuu rapt bijna uitsluitend
in het Nederlands, en de anderen atwtsse-
fend in hel Engels en het Nederlands. Op
onze partics rappen ook andere MC's. zoals
de Woods crew uit Tervuren .•
Won time: .In principe mag iedereen die
naar onze fuiven komt gewoon de mikro
pakken, en beginnen rappen. Op eigen
rislko natuurlijk, wie slecht is. gaat af._

Visie

Veto: Op juflit affi(ht$ vinden WO'" fteedx paliIi~-
IJgmtm in fltvlchtSllitrllstin9 tnufJ. Hrbbm jut-
lit hitr Uil SJNdrllt b(doûin9 mu, Zijll er bij.
voorbeeld fH1li/ltkt aspiratits nI~~wrbO/!dtll'
Wontime: _De affiches spreken voor zich.
Wal hebben agressieve agemen met politie·
ke a~piralil'~ Ie milkCII" Tt-der van ons heelt
nalUurhjk 'Lijn eillen upv;iluUlgen ovt'r-<k
dinj.!en, maar de muziek komlOl' de eersIc
pl.1,ltS. De manit'r waarop wij de wereld
ervi!ren wurdt .lUIDmalisch gereflekleerd in
d.l(f(..nc waar!l\t:e wc bC7ig 7.ijl1,_
Dysfunkshunal: "Latcn we zeggen dat de
flikkcll nÎCt On7.l·bl'sle vrienden zijn.
Oamented: .De llt_'dodil1~ van Tht' Riul
SQuad is du~ in de Cl'r~I,' rl.1.:JfSbezig zijn

Dansen nar __ doel
Nlt't dolt alh altijd een llil('(h .Iud m<>c.'tbt"l'l!ell mdaJ at. het al t'\'I1\ IWl>I'urt verdient
het a-kn ildn.Jatbt, 'Rl;"dalm thc.- \1I~'eh' h een \lij recemc "VUil ven aktievoeren die 1-1111
wur1t"h bc-efa In bet E.njC'Llnd voltn bel ~ van de jaren JlcgeJllLg. IJ.lar "!~ft'l'jeugeren
aljllft'nlang aktit' do .. r ..r dl;" meest ullvc:rwa\hlc plaateen CII morncnu-n hnnsdui\i('u 1\'

CIT':.1I\1~ren01' ~trad'. Hiermee Ud~ell lij tic vemlcltngcu oan tik hl·t autoverkeer up
ek.ol''MI\çh. dmnomi ....·h 1'11 '>I1(I<lal\'1<11.. aanncfu terwijl tic tl\erheid .11'...uto als v.. rvocr-
n".IJd vcrder t>lijh pnunou-n. ~lIikl g"llen ~ing hel 111Le-uven dan 00].. niet echt om een
Reelarm thc ureets um,!.lt S,...iale R,la,j teen ~cktlil!g binnen lo!-.o) tO('\h'mming ver-
kn'e)! voor 11CIIeCSI Her rMlllt.l,lf wav echter hetzelfde.

Op.1e 1'(_·r.l..onkrt·fl\l(· 1',11!-;, ..... 11,·R....1J 15<'ral kJ.:,k ,Ic w ... "tlvol·n.kr de nadruk "I'
de dualiwring van de momlneit. l'm'nIJd~ h er het autoverkeer dal lurgt ,"'Kif ekunorni.
«he en c-kologi'>Ch"laq, dIt' ni.'1 I t"IWIt:d wordt door Je aurogebrutker. Anderzijds l~er
h"1 vn'l tr- dure \'11.IH·J"I"lk ope-nbaar vervoer, Daarna ru huc d,,· vcru-gcnwocrdige-r van
de t"u.:L!-enntlnrl van Ieuven zijn pljlen op Ik prcblc mcn van de fklwr In Leuven. Zij
l'i~l'1l ondermoer e-en zone jütn de binnenstad, tagere ~nl'lh~'~l'n "I' Ut ring en meer en

l

Feit I~ dat hel nu I'" rederecu bcguu door te drtnge-n dat ht'1 lIlohlhldtwrJiljbtuk
cén van tI.- gn>t(' problemen i~,d"l luudanu-mele hervomnngcn (hlOdla~k(_ Dl' ~m,l!!
b,"('11 l'arij\. It,,·]..'''I VOnt ]..,'rt "111\<.·1Zul"·Ameri~.:JI\\(_· t)i~J!ati.,dU' ~rnol~H:'d('n te
trctcn. Aff!l'lopell wt'('1.. 7...t rit t>.:hlentbpib lu] ons kk-mvavt, P. ruudat iWI begoll IC

u-gnen. Dansen ",'llr een g"t:ti doel mol!!dl eens.
(rg)

met muzlck. en niet mei een ol andere
elitaire beweging die (Jn7" \l1~ie venttlcen.»

Redolim The Stre~'I\ hjkt 1tI,· ,,,)k 11'.-1 I\at_"
Dysfunkshunal: .Ik vund het 0l' zich al
goed. W,)1l! muzfck klinkt in open lucht '>0'

wieso beter dan ]1ilm~·II."
Velo: Ju{/it hebhen ruds verschillende .mix-
tar(S' uil!Jtbr.:lrhl. 11'0t rijn jll}/i~ toekomstplan-
IItn?
Dysfunkshunak .D e mixtapes zullen al-
tijd wel blijven komen. en daarnaast wer-
ken we ook wel aan eigen nummers. zuwel
jungle als hiphop .•
Wontime: .Wt" weten wel welke richtÎlll:
we uitwillen. maar voorlnplg Lijn onze mid-
delen 1.. bep .. rkr om er echt aan te deuken
zelf tets uil Ie br..ngen. Mecenassen die ons
een studjo Ier beschikkIng willen su-Ilen
mogen ons l1atuurliJk sleed~ kontaktcrcn.»
Veto: Jull/( droom rijk en beroemd worden?
pamcnrcd: «Eerder genocg hebben urn
van te leven en berucht IC blijven. Als dal
met The Riot Squad zou lukken, dan zuilen
wij niet ontevreden zijn .•

Droom

Veto: Op Redaim The StrUIs weren julUt als
/aaWt (lct geprojrammurd. Sraen Jullit 1IOIIrdl9
ad!l~r ~ -" prlJjrkt?
Wontime: .Dit was geen neetarm The
sneers. Als je de straat terug in handen wil
nemen, ga je dal niet eerst br a ai aan hel
stadsbenuur vragen. Hel oorspronkelijke
idee echter Reelarm Thc Srrects is dal je
zoneer roesremming een bepaald deel van
de weg afsluit. om cr eert soundsystem neer
Ie poten, en lot laat in de nactu te leesren.
wherher rhev Hke il or nol. Om dil te berei-
ken heb je natuurlijk genucg mensen nodig
die bereid zijn om de ordedtcnsren Ie belet-
ren tussenbeide te komen. De happening
van verteden week was toch de moelie
waa.rd, gezien dl:' l>ercîdheid van honderden
mensen om hel slechte wt:t:r Ie tmtscren .•
Oamentl.'"(.]; _Hel entoesiasme! van de ml:ll·

sen mankte hel zeker de moeile wa.ud. en
ht:1 7011i{lcaal zijn als dil een aall7.{'t zou
ziJn wt et"l1 illegale Reclalm The Str,'eh. Het
kan nooit kwaad een happening dis dt:Zl' Ie
urgani~('ren, maar komml'rcide sponsoring
past ahmhlllJ niel binnen de doelstelling, Ik
sta dus wel volledig achter zulkt:' e\·cnemen·
len. maar de lIildagill~ van l"en eChte

Anja Kuhn

Damrnfrd, DyJfll/lk5Jlllllal (// w,mlim~ J,Jt'/I <'1('1'

wtmlajlll'I!"d ir/lil din!} .'p Hlldio Sr,JrIJi., (/06
FM) IrISSl!Il 18.00 I'" 11.00 !I Ook dl! Si'" :ullw
:i) nl<"lhUil /I'llIIvr:/!}lJrhlwrbltjdm, (/J ,wl,'p
14 okIober (F,,,',f), 19 .,J.:/,'''rr (It'ar,f.:t.//u· .W/I·
Im/llllm) m15 d<'«mb,"r (Cllristmas Jam). Ri."
Phl'lIt.ll_88A7.

o vsto Jaargal/g 24 /fr, 4 tltI. IJ ok/ober 1997
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al een t/lfw rItrt/r' grwordm_ MrII~n J;npm
ju/llr Slr/rs d<l,In'flo>r,
tvorv: _Wij verkopen Oe Bekhoorn aan de
distributeur voor amper vier gulden. Wij
setneten daar geld bij In, dus dàt maakt ons
nl~ls uil, Anders maakten we wel een blad
mei een andere uret dan 'De bedenkelijk
kijkende grondcekhcom'. Hel is allemaal
erg direkt. die slljl i~hekmaal nier zo wel-
overwogt'n .•
Gummbah: .,Ik wil hier nog even één ding
duidelijk stellen, omdat ik bang ben dal hel
niet in hel antke! komt: Tom Poes suckt!
Maar neer ouvter heeft wet een lekker
kQJ1\je.•
veto: Wal In dt 'yro/ldukhoom' verschijllf.
nocmen Jlillit Jt btS/e wtrk. Waarom dan?
Gummbah: ..Pr~ies omwille van het on-
gedwongcnc. Als'Jt iets maakt dot voor pu-
blikatie dient. perk Je je automatisch in. Je
gaal anders denken. sensureert jezelf omdat
je Loch m~I dai~ezerspubllek in je hoold zit.
In de 'grond~ekhÓorn' staan ongelooûfjk

sleeflfe grappen.
afgef"eu·rde tekeningen,
enerter dingen waar wij
toevallig l'elf wel
gruwelijk om moelen
lachen. Bij di1 blad be-
schouwen we onszelf
als het enige publiek.
We vinden onszelf ont-
zettend leuk. Wilt de
rest ervan vindt kan
ons geen bal schelen.
Dal 'de eekhoorn' een
bescheiden suksesje is,
vcrbaast ons oprecht;»

Gummbah en de rebellenclub

"Tom Poes is klote, maar Heer OUie
heen wel een lekker kontje"
Oen interview afnemen met een

kunstenaar is geen pretje. Of-
weilleefl IJij niks Ie vertellen,

ofwd 1leeft hij geen zin 0111 te tUit-
woorden op je vragell. Gummhah, in
België gcliefd tot berucht cartoonist
sinds zij" onzacl/te versellijllillg in liet
weekblad HUil/a, koos legel/over Velo
voor een subtiele mix van die twee
strategieën, Hij werd daarbij gerugge-
steund door JerOCIIde uijer. Steppie
Lloyd 'îrumpstein en tvory Lee, drie
minstens even eminente vakbroeders
met wie hij ;11 Nederland /Iet cult-"
magazine 'De bedenkelijk kijkende
grolldeekJuxJr/" opzette. 'De grolld-
eekhoorn' is liet soort slriplijdschrift
waarin aues mag et/ "iets moet, een
gednlkt kladschrift je waarvoor liet
viertal liet beste WIII zichzelf bewaart.
Vela moest liet met iets minder stellen,
omdat de heren co, pilsje teveel op
hadden uit liet land waar de sigaret-
ten Belga en Tigra "eten, Maar:
"Zoals Willy vandersteen af zei: 'Het
leven is ats een P"S gescJwrell klitje. ,.

Gummbah: ~'!)e bedenkelijk kijkende
grondeekhoorn Is een beetje gCSt.1r1als een
buurtblad. Wij woonden allemaal bij elknar
In de buurt. Tilburg bestaat (lil zeven dorp-
jes die aan elkaar zijn geplakt door teksttel-
baronnen. En toen was de baronure weg.
en hlee! er niks meer over. Behalve wij._

Kijk bijvoorbeeld naar die
wasmachine op de hoes van
de laatste plaat van Sonic
Youth. De mensen noemen
dat underground, maar in
feite is dat een goed geoliede
machine. -----
stennrc: ..De buurt waar wij W\)t1('11 is echt
wel een gore pld •. Lekker luchtig wel, elke
nacht Is er wel een ander joch tlat je ramen
ingocn. En verder ben je blij ah je weer de
avond gehaald hebt zonder een mL'S tussen
je ribben. Voor die buurt gingen wij dan
een blaadje maken, dat wc huls aan huts
wilden ronddelen. zodat die meneen loch
één keer 111de week vijl minuten iels om te
lachen zouden hebben. Dar was in hel ge-
zegende jaar 1995, Maar toen ik op een
keer een pistool onder mijn IU'USgeduwd
kreeg. hebben we het maar over t-en ande-
re boeg gegooid .•

«In Bdglt' heb je dal loch ook. plaatsen
waar het niet zo lijn is om te wonen: Char-
lerol, Luik. weet ik veel, In Nederland heb
je Oss, Wassenaar, Alkmaar ... ken je dal,
Alkmaar? Dat is hel Mol van België. weet
je wel?
St èppte: «En vojendam, bah. Dat is een
siad vol van die gezonde mensen .•
veto: 'Ot grolldukhoom' is het blad waarin
jullit dt dill9m publiaren dit jr r/derf met kwij'
traaki. Hebbtn jullit dan lrul van sr1Isullr?
Jcrocn: .Oa115 eerder een kwestie van
zensenseer. De 'grondcckhoorn' is voor ons
een vuilnisbak. maar wel één met een rijke
tnhoud.s
Gummbah: «De eekhoorn I~ ook ontstaan
omdat we het zo'n zonde vonden als we bij
elkaar telkens weer zo'n cutzenend grappi-
ge, mooie tekeningen ontdekten. Dus heb-
ben we die rekenlogen maar van de grond
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geraapt en er een tijdschriftje mee gemaakt.
Hel voordeel aan dit blaadje is dat nu nie-
mand na onze dood onze kladsc hrtttjcs zal
moelen uitgeven. Dal hebben we lekker
zelf al gedaan.e
Veto: Zijn IT onderwerpen dit jullie lIin aal/ra-
km_-:>

Jeroen: dk weet,wel teil paar voorwerpen Veto; Enrrajds U er 'IN lfTOl1dttkhOOnI', waar-
die ik liever niet aanraak. (hIlJrileit) Maar mee jullie in de marge van dl! stripwereld lil/til,
serieus nu. er lijn loch wel een paar dingen undrrti;ds pubtireren jullie ook l'aak m ",ur
waar ik vanaf blijI.. popIlIairt media: Huma. Ot NiruWt' RtvU. Waar
Gummbah: _Tja. van jou ~unll~n we wel p/atJISt'lI jullie jeulf "p de lijn l'al/ undtrground

teerd. ötaer ik sluit het niel per definitie
uit. Als zo'n aktuele situatie zich roevallig
leent voor een goede grap, zal ik ze niet la-
ten liggen ...

Wasmachine

(j% Ieroen USStns)

Hoofd

Velo: Gllmmball maak!
leg.-nwoordig ook reklame
Wilr een DmlS automerk
WMr liJudt/t ju/lit 1109
sruas rtk/amr vvor ma-
km?
Gummbah:
e Zaaddodende pasta
voor ItnkihandiRe,o. Dat
besraar nog met. maar
net daarom willen wij
ons steentje bijdragen,
Omdat die mensen nog
niet aan hun trekken
komen. Haha. Ol Piel
Bam~rgen. daar had ik
ook nog wel eens rekla-
me voor willen ~ken_
Helaas. Ie lilill.•
veto: oe vraag die je
nooit aall een kumtenaar
mag netten. w"ar /Ial// je
de mspiratie \'alldaull?
Ivory Lee: ~Bij mij
ga"t hel alleszins verder
dan alleen hel werk
van andere tekenaars.
Alle~ wat arctubaar of
tastbaar is, kan een
bron van inspiratie zijn.
Verpakkingen, oude
mm~ ui oude foto's, Ik
hoef die dingen niet
eens zelf In mijn bean
Ie hebben, maar ik sla
ze op in mijn hoofd en
dan komen ze er van
zelf wel weer eens uit.e
veto: Htbbm jullir em
boodstllap?
Ivory: «Ik ben hang
van welja: als je elke
week in een tjjdschrtit
slaat. heb je een bood-

zeggen dat je nog noen tets hctn aange-
raakt, Jeroen.»

schep. Vrees lk.»
Gummbah: _Ik vraag me nu bijvoorbeeld
al waqrom we geïnterviewd worden, Ik heb
helemaal geen boodschap, laat me loch
gewoon l'en tekeningetje maken .•Nummers

naar populaire kultuur?
tvory: ~Wal is underground? Zodra je pu-
bliceert ben je geen undergroundlekenaar
meer. Je maakt gewoon wat je maakt. vol-
gens mij Is er tussen de underground en dl'
upperground geen verschil meer. Kijk bij-
voorbeeld naar die wasmachine op dl' noes
van de laatste Sonic vourh. De mensen
nocrneu dat dan underground, maar in
leile is dat een goed geoliede machine .•
Veto: Jultir maten daar oeI.: wr/ Uil ~rtjr y-
bruik van. Jullit slordigt stijl is in '{k grolldetk-
hoorn' muschirn noodzaak, maar dit i$ intussen

Veto: Ik btdot/dt ri!Jw!ijk dat julfir wrl fel re
larr gaan ltsrIl de k/rinburfJtrlljkt maatschap-
pij, maar de pofirirkr aktua/ittit komt bij jullie
/loeir aan bod. Waaram fJrrnsrapprll makrn
O\'l'r Srebrenica bijwJOr~tld?
Steppie: ..We komen gewoon te laat, vrees
ik. Ik vind het Ie gemilkke1ijk, Bovendien
worden [erekenlngen er i11 snel door geda-

aan Eeckhout

Gummbah S nituw$tt 'HtX Eddir in balbezit
kwam' iJ pas wrschelltll bij 1I.itgt1-'trij 'Ot Har-
mOll;r' tcarus', In dr hl/rrr striptoak: Wild jr ook
het vitrdr du/ van 'dt btJtnktlijk kijknuh
gro/ldukhoorn' dat totpasstlijk het nummer vijf

krers·
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& zoel(erljes
" Klio zoekt originele doorgeefnok voor de
24-u~nloop. De enorme leren fallus van een
paar jaàr geleden is momenteel bezet.
,J Eendracht vooruitl

.J Hallo vriendjes! Hier zijn we dan ItrUK met
0111.(brijjame. gczagsondermjjnenûc berichtjes.
voor Veto (een wereldblad, overigens). Wel-
kom in de wereld der Maaslandse (en Moer-
beekslaanse) ruilt
'I' God :det u. zWèlaieens!
"EIC-praeSC"S van een kleine kring loekt doel
in hel leven. Hen Jij dat doel. dan kan Je con-
lilCI opnemen op 22_11_09 (namiddag).
..J Ben je ongeveer Im67 grOOI. studeer je hu-
mant" wetenschappen en heb je I\,(lM~haar.
Boeboe zoekt je nog ahijd.
v Claudc loekt Iulfzaal. Lcko het geld
"-!Jen jij «11 weênte of nÎolje?"
.J Gezocht, doorgCi'lstok voor Klio's 24-UT('I1-
loop die minder dan 100 kg weegt. Hanue
wordt verlucht ZICh niet meer Ie melden.
"Kring voor lnrcrnarionalc bcrrekklngen:
Înl(wer~ilderiJlI: op 13 en 15 oktllher osu .20
uur ln rangace.
"Ec:ndrachl voorunt
V En nu 'all een iets lKllcrnisdlcr karakter-

Wij verklaren hierbij plechtig de oorlOj.\ (ja-
wel) aan de 'currywcrsten' (eerste kan ge·
sctnedentsj. Ons mono: 'Search and ucsuoyt'
,j Hel 7ijn Irtkandellen .
,j Waarom 7.it er ei~enlijk geen kal iJl eerste kan
geschiedenis? Zijn er (iberhaupt ilO!! eksarnens?
,J Een spook waan rond in Leu veu. Zijn naam:
smdlo-nrusseüsenng. volgend doelwit: scor-
pio (U weet wal ik bedoctü.
.J Cermanla. een CRIMENele kring!
v Zoekenjes zullen voortaan verwe(r)kl wor-
den door de speetale search-engme 'H.ns·
.J vi va our new huis.
.J Ik ga nooil vreemd, wam Ik vod me overal
thuis. (E. Swl,)
,J aart 11. Producucns 1:0t"~wlol Neem deel
aan de ·Karna·Sutra-voor--doc·het··,el\'crs··
sesstes aan uillOnderlijke l'rijLen. Praeses van
KlJo krij~1 grtnis toegang.
V vcrgeer de moderne techniek. I.......e de katrol.
,j BWm. wat is nu echt hel IIll>l'iI'Jk>le" ëen
liel vmdcu, kola aansluuen in d,' lak ui een
rondje IO)Jen op de 24·urenlnop?
,,' Papa laai een appel vallen lam]c gaal aan

hel raam kiJken.
...' La Iunkke mobbe me rend lOujour~ comptê-

tcrncm jou.
v Papa: "waarom sta je aan het raam Ie kijken?
V In hel kader va~ 'Reclaim the Srreets' ver-
strekte Klto een grans rondje Safari-puur. De
zelfbediening werd wel Ie IcllcrllJk opgevat.
V Jan. "Ik ben aan hel kijken or ct hier een
boom staat, wam we hebben op school ge·
leerd dal de appcl rlooil ver van de boom valt."
,IObellx. gaank den menhirs beeorge. en lcat
us met rfis.
-.J Alle mannen oppassen voor Kalleen, Saram
en Liestberh: Ze zouden wel eens vreemd
kunnen gaan {vreemd hé~.
,j Bedankt voor de meubels.
,j Startvergadering r i.r t.tr-srooemen. maan-
dag 13 oktober 1997. 20.1'; u lil Vlamingen·
Siraat 116.
v·U mag dan niel van Ielevisie houden, maar
dil moel u toegeven: ons Irustraticnivu is op
schmerende wijle gt"Slq;en". (Piel TIH'Ys)
VGuidn GoeUe, de mnc untlutsterd. Gclelle
was niel 7(1'n genie dal hij zijn gedichten Ul1
hel toeale nielS revocrscnnn toverde. neen. hiJ
voud inspiralie in de zeventiende-eeuwse
Zuid·Nedcrland.o;e lueraruur (dIe memend
kern]. Aha.
~ Dus rij rustig door oriluje ('1) geef extra gas
ln] rood. Er is leven er is leven na de dood.
v Jean doil polîr \.011 sol. Jean a lrunjl ses
punches pendam de~ heurev Mainlenant II va
pchr sen dllnOl'i. Le mondt' tourne comme ~a,

-J cezochc preses. Antwoorden te nemen naar
ptene, wcnet.
"Keizer ClaU5, kOIlUlll Mulisch ol reooieboom
admiraal. Dano fu lacht met ze allemaal.
V te....e België,
.J Na de witte. de rode. nu de blauwe mars.
Volgende keer de appelblauwzeegroene lII.1rs?
,j xms. xsus. ssns.
,j ·Xaunie wete wan-om wudde spelling nets-
Sluwe vreenvaudjgge" cc. Iluddingh')
,j Hel is rood en 7jt onder de grond. Wa! is hel?
v Een mol op een rood fictsj(',
V Wal is het verschil lussen een mol en een

mctró?
,j In een metro zmcn geen deuren .
,j Ambiance in de Renaissance!
,j Amok in de barokl

" Cynisme lil het classtcismet
,J Glutto schtt kunstwereld wakker .

22 JO u DANS Ik K<'Com"d;cr. Paxten en
woester t.mU]l. I" ptllh]", toejot 1110/450,

0fJ KLlJ"!oIUk.
22 )0" DANS f'.lbreJn-ntlblq'n' 'Vier tempera-

menrcn'. Wim V3ndd .."ybu~, in Sluu .... I,
rocg 3801450. ers- Klap"u~

DONDERDAG

Lemmt:n51n5IiIUUI, 1tM:1I.1,0'200, otll'
Lemmenstnsmuur.

20.00 u KONSEJtT Jeen-Lculs Daul".1 Zap
Mama. In Oude Markt, lOeg. Gr.lIls, org.
Rock werctner 5- Studcru Aid,

20.00 u PILM 'I.... Hamc' van Malhleu xassovltz,

lil ,.,,'>1 00 28. 11>eg graus. org ISHA
20 JO U DANSEk~lra H>OT)lcllm" van Ik ben zo

JalOt:r~ "I' tic 1<-,: .. 'an Annolnlirl Van der
rluijm. in Vlalllln!tlNr.,1 Sl, reeg cveruueet
gratis, urg. Klal'Sllil

20.30 u DANS Amanda M,II~r. in Stadschouw-
b"rjt. loeg. 1001700. (.rg Klapstuk,

20.30 u KDNSERT"The Clerek'~ c-oup': poly·
rome rond J.O<"kegem .. in Sml·(i«nruikcrk.
tUg. Fc~"val van Vlaanderenn.

22. lO u DANS De KecfSmaeker. Paxton en
woosser Gröup, in Philip'l, lOCII.38014~O,

«s. Klal'~luk

VRIJDAG
'YIiiA6o'DIiRING lI06Nt_r~rini

Amn{"lly Itliemalionai. boven HOR.
20.15 u KONSERT 'CC'Sk:eTrio', in C.c. OrO:Il00-

rii.'nhol. reeg. 250. org. C.C. orercnënnor.
20.30 u DANS Amanda MIlIer, in Sladschouw.

burg. teeg. 3001700. erg. Klapstuk.
20.l0 u DANS Lyl1da Gaudreau . In Aula AZC.

iiO 16/20 1.30 1

malha-avond in Pak W&-L • 16/10 om
I I ,00 u: barbecue QP Parking letteren.
·20110 om 20.00 U. kantus in Ambiortx.

Kilo
• 13/100111 14.00 u, Tapnamiddag in de ra k.
14/10 praatkamer in Iak 0111n.oo u. en
rcndlcidtng Jusrus Upslus vereamejen Bibc
• I S/IO om 20.30 11: 'Mod~rne neo-Lanjnse
poêne', in MSI 00.28. teeg. gratos .• 16110
kanlU! om .20.00 u: . verzamelen bareel Msr.

LBK
1)/ 10 Bambo en jene ....era ....end. In Gnorgl.
14/10 om 20.00 u: Peter- en meteravond.
16110 om 20.00 u: O~nlngskantm, in

WUI1>crg. en om 22.00 u: Aerobic Night.

Logopedie
·1)110 om 20.)0 u, 'KIlSCb -n rocktail night',
In 'I Plectrum .• 20110 om 22.00 u.: StanfuiI ..
in RUlub..:!..

Mecenas
• 15110 om 22.00 u: Jeneveravond. in Praat·
kamer. fOlkW&l.

Medica
• I SI 10 om 14.00 u: POSIC~rbtUrs, in Zaal Mo·
Heila.· lS/1O om 22.00 u: ·Aulentiek·. Î]1

Duc's Bar, loeS· gralis.· 16/10 Kleuter- en
pcuu:ravond. in Ooc's bar .• 16110 om 14.00
u: Posleroeurs, in zaal MOIIelia .• 17/10 om
21.00 u: Kantus 4e doe en lull in Doc's Bar.
!Oeg. gratis.

JQ MEUWISSEN
'(, Alle verhuur

Vidco-,~Iank- en hchtmarertaal
Videoscrll;rmen lOt 4 m
DISCQBAR-EN CD'S
met of WIlder D.J.

KARAOKE (1.500 titels)

• agenda & ~ ad valvas DOORKATRIENDAltRAS

2000 u DEBAT 'Bdilie. één jaar latcr' "'Cl <I.a
nobene n'oranc. TInnie Ma~t (o.v.). in ,\lTC
grote lIula. toeg, graus. org. MLH.

20.00 UVERGADERING Inlol'<'rgadering I',,"r
alle IIclllIcressecr,Jt>n. in PangJca, tlrg. Kring
....oor IntcTIla!Îonale Berrekkinllen,

20.OQ u LEZING 'Vervagende gn:nl('l1·jll ....er 20.00 u TEATER 'Fado' door Jusé do üarmo. in
seksuele Identiteil). In Bareel vonr MSI·inSli· WalCdlup. Bn>ssebcsll"ilal 63. org, Cuhureel
IUlll, org. Htl öceee Spoor. Centrum I.c'uvt"n.

20 .• " u VERGADERING SUlllvi'rgadentlg 20.00 u INFO-AVOND -(II)eerhjk rune maken"
11.11.11 ·)Iudemen. in Vlamîngen~lra ..1 116. 0.1.v lmplll •. I" R()maan!i.Cpoon, roeg graus.
uuven, erg. l.oUl'rllllh.

20.30 u DANS Anouk Van nijk.. in Damsludio. W.oO ti KONSERT Jazzmuziek ~d.rachl door
1Ot:g.l1W4QO. Olg. Klapstuk. bc:~ ~~ ~rIIIMIo

20'-30 u DANS FabrelTroubleyn: "Vlet rem pere-
memen'·Annamirf van der Pluljm. ln Via·
m1ngen$r •. Sl, loet. 31!O14~0.org. KlapslUk.

20.)0 ti FILM ·l'5ycho'. in Vlaams PlhnmuS('\Jm·
en ·archlef, VanderkclcnSITlIJl )0, lotg. 100,
org. Vlaams Filmmuseum eu .arehld Ism
Cultureel Centrum Leuven.

H.lO u DANS De Keersmaeker, Pal<IOn&
weester Group, in philip!i. rotg. 380/400,
org. Klap!ilUk.

22.)0 u DANS Fabrc:/Troubleyn:'VJer lempera·
roemen' • WlUl V..ndekeybus . In Slua.aal.
teeg. l80/450. org, Klepstuk.

MAANDAG

DINSDAG
20.00 u VERGADERING Tema·V(!rgadering. in

Ma!i.Crc:elcJub.011. Ik Roze Drempel.
20.30 u DANS Anouk van Dijk. in OlnSSIUdio,

Nilj.mSC:Slr.96, 11.Ic:B.3301400, o.g. Klapstuk.
20.30 u DANS rebrerrrooblevn: 'Vier lernlJ(:ra'

mcmen', Annamirl van der PlulJIII.. In Vla·
mlngennr, g3. loeg. )801450, 0.... KlapSlUk.

22.10 II DANS De xeeemaeker, Paxton tn
woester Group, In Philips. teeg. l80/450.
0 .... Klapstuk.

22.)0 u DANS F."brelTroubleyn: 'Vier tempera-"
memen-. Wim Vandekcybu~, in SlUcual.
I()CII.1801450, org. Klapstuk.

WOENSDAG
1.3.00 11 VlOEO "Th~ way of !he weed'. In SIII(>-

ual, ÎOCg. gratis. org. Uur KULlUUr.
14.00 u FILM 'Rubens·. van Henri Srorc:k en

PoJulHaesaem. In vlaams FUmmuseum cn
·archiel, 011. Vlaams PilmmllR'UIll en ·ar·
chid.

19.30 u KWIS·AVOND. venamden aan Aln...
2. org. De Roze Drempel.

20.00 u VERGADeRING Infovergaderill8 Y<X)r
iIlIe gcinleresseerden. In PoJngan. org. Kring
voor Inlemalionale Betrckkingen.

20.00 II KONSERT ·Orion· .. in Parochieual ïcr
Bank', ttM:g.250/300/350. org. Folk·Podium.

20.30 u DANS LYII~aGaudreau. in Aulo AZC,
UZ Sint·Pieler. lOèg. )301400, org. Klapsluk.

20.30 u DANS Lynd;! G.iudreall, in Aula AZC.
UZ Sinl.Pieler. l()Cg. 330/400, orl. KlapsIuk.

UZ Sinl·PiCI~., «)..g nOf<lOO. urg KIaI'~lUk

ZATERDAG
22.00 u TI':ATER 'Ilclli~en en 1~)I1,"'a,.,.·rt,hr

I!mernble 11 Pr~ll<oçlinn.in Kapel ROll1aa~'>c
Poort. Bru~~el),t'Slraal 63. reuven. ,)1'8' Cul.
toreet CemrUiIl LcllV~I1.

ZONDAG
I UlO u MUZIEK 'Muzlek uit Middeleeuwen en

R~na;ssance' door Calherina consen. in
Ka[><:1Rtlmaanse Poort, HrusselsntraoJl 6).
Leuven. o'g, Cultureel Cenlrum Leu ...en,

MAANDAG
20.00 u LEZING ·l.ijl~rk>, in Arenbe'gin)liIUul,

nrg, Hel Goede Spoor.
20.00 u LEZING 'Ujfwerk', In Arenberllin~rilUul,

loeg. lITati~,org. Hel Goede Spoor.
21.00 u FILM 'gemma nOAJI'.ln Vlaam$ Film·

museum. Vandcrkclenslra~1 30. Le" ....en, 0'11.
Cultureel Centrum Leuven.

Alla Medlsoc
• 13/10 Avondup in folk W&L.· 14/10 Kan-
nen; legen lleers.· 15110 Spelletjesavond in
pcnna.

Blos
• J}/IO om 22.00 u: Fuif in Udo.· 16110 om
20.30 u: 'To die for'. in ZL toeg. gratis.

Crimen
• 13/10 om 22,00 u: fuif in Albatros. • 1';/10
om 22.00 u: gezetschapspeten. in Fak·
bar.e B.W.O. in 'ZiIilIIJ~boven TIr na n'og

Ekonomlka
• 13110 om 20.00 u: Peter- en meteravond
(T.E.W.) .• 15/10 om 20,00 u: Peter- en
mereravond (IU.R. ClI E.W.).

Geoloalscbe kring
·16/10 om 22.00 ll: FUif 111Calo!' 'I Plrorum.

Bennanla
• 14110 om 20.00 u; Voetbal terste legen
lWl:ede kan .• 15/10 Eerstl' kandag. mei om
14.00 u: beIDek aan SleUa en om 19.00u'
opnames TIen om Ie zl.en, Inschrijven op
pcnna .• 15110 om 20.00 u: 'Tbe Shallow
Grave', in MSI 03.18.

HI$lorla
• 14/100111 20.00 u.: 'GoodfcUiI$', in MSI
03,IS. meg. gralis.· 14/10 om 21.00 u:

• 14110 om 22.00 u: Cocktaèlavond in wink.

Polllika
.14/10 om 21.00 u: kemus in Parapoef.
• !SIlO örn 21.00 u Vietnamavond in Pöhtlka.
16/10 om 22.00 u: cockratlavend in Pcluêka.

Psychologie
• IS/ 10 om 21.00 u: "Nesta" (Reggae en Ra'I),
IJl Shrink, teeg. 50 .• 16110 -soece 1'1Iny~. ill
Shrink, toeg. gratis.

Romanla
• I lilOom 21.00 u: "Ie English pnient'. In
MSI, toeg. Grati~ .• 15/10 om I l.OO \.I: , In
perma, fak W&L.· 16/10 om 21.00 I" Peler-
en meteravond. eerste llc.avcnd. rocktall-
avond, in Tîjll~g. gUIis.

VHB
·15110 om 20.)0 u:, In Nieuwe Valk.. mlwm·
hal.· 16110 SlUdClI1ellmarkt. VRG dag mtt
o.a. Mini ·Prolll.'l, In 8rab~nthal.. 16110 om
22.00 u: EraSmU$.peler.en-meler-n1ghl, In
HDR.· 19/10 Erasmu$ noche Espanola.

YTJ(

• 1JIIO om 20.30 u: OpellingskalllUS. in
Wallibetg .• 14110 om 19.00 u, Venrek naar
KMS aan !okalll van Euravla • 15110 om
21.00 u, Beach·pany in 'I Elixir.' 11110 om
10.00 u. Cane blanche in 200M.06 en om
II.lO u. in 2ooM.07.
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Berstekanners over eerste kan

werd bekritiseerd, was het feit dat hen
gezegd werd dat hel om een verplichte leSI
ging, tenvijl di! volgens de onderroekers
helemaal niet hel geval was. Wh,' kan je
tegenwoordig nog vertrouwen?

Studeren In Leuven wil ook zeggen:
leven in Leuven. Zoals de meeste Leuvense

studenten zitten ook deze
vijf studenten op kol. Voor
heel Win studenten is hel
kotleven een hele
aanpassing maar voor
ïsebeüe is de overgang
alvast vlot verlopen. Ze
vind! hel zelfs Iamasusch
hoe proper haar kor er
nog altijd !liJ lig!. ie had
':1!C1..ergN verwacht.
Wilirwu en Hans hebben
zelfs al een meisje gevon-
den om hun kot op 11'

rulmen en de afwas te
doen. Ook op mammie
wordt mervoer n,11Iwel
eens een Ix'roep gedaan,
net ..Is voor het eten. De
diepvnesvakjes worden '~
'Zondags blijkbaar goed
gevuld. Zelf koken olijfl
dan fJO" rueevtal beperkt
tot kleine maaltijdun of
snacks. Hans ~lekk
trouwens dat 'als je n'1et
kan koken, je lx:~t niet
kan koken.' Hij sprak Uil
ervaring, al had hij het

"Als je niet kan koken, kan je best niet koken"
zal je maar overka-

; van de ene dag op
de andere word je
gedropt in een studen-
tenstad als Leuven.

Plots moet je zelf voor je
eten en toiletpapier zorgen en moet je
maar uitzoeken waar, wanneer en
welke les je moet volgen, Die lessen
blijken dan ook nog in immense
a,l[a's door te qaan die in niets gelij-
km op dat gezellige klaslokaaltje uil
de humaniora. Je leraar blijkt dan
ook Ilog eens veranderd te zijn in een
saaie prof die gewoon :.ijn kursus
staat af te tezen. Gellikkig is net nier
allemaal kommer ell kwel. Je bepaalt
uiteindelijk zelf of je til{ al dim niet
naar de les gaat, je leert een heleboel
interessante mensen kennen en je
gaat ZOt/cel op stap als je :elf wil of
kali. De grote bevrijding of een rltge/-
rechte nachtmerrie? Wij peilden naar
het lief en leed van enkete nieuw-
komers in Lelfven. Vijf studenten
strikten we ;1/ onze netten: Wilfried,
uans. Jörg, tsobette en Kim. Respek-
tievelijk studeren tij oude ell moderne
gcscldedenis en de taaiste drie pol &
soc. 111de hoop dat het heli goed zat
blijven ver:qoan, zullen we "en nog-
maals interviewen na de proeîeksa-
mens en vlak voor de eerste zit.

Alle onderzoeken en oncntcnngsproeven
ten Spijl blijkt het ondcrwljssystccm en het
vakkenpakket nu niet meteen hel doorslag-
gevend element te zijn bij de studiekeuze.
De keuze valt veelal op Leuven omdat er
l'en tol uitgaansl c ven is en 'te hier veel he-
kenden denken ul hopen tegen te komen.
Toch blijkt hel fr!il don d~ p1'Ol"'ft!k~amen'
nier bindend zjjn en dal bljtl<l alle cksamcus
schrttreüjk zijn bij een enkeling Ie hebben
meegespeeld. Kim en Jurg kozen unetnde-
IÜ~ V09r 1>91en sec 0l11gai ze dat hef best
vinden aansluiten bij de richting mens-
wetenschappen die ze gevolgd hebben in
het sekundair. reetene ziet de drie dingen
die haar het meest interesseren in haar
studiekeuze verenigd: talen, Omgaan met
mensen en rekenen. Ze vcrwacht dan OOk
dat ze volgend jaar de richting kummunika-
tie zal kiezen. wnrned wil graag geselilede-
nisleraar worden en bij Hans waren het de
infodagen die hem over de streep trokken,
samen met de goed ungerusre bibhoteek die
hij te zien kreeg. Het feit dat het om een
katoüeke universiteit gaat, blijkt niemand
echt te interesseren. Alleen Hans vindt het
positielomdat hlj zich toch nog katoliek
voelt. Allemaal vinden ze wel dat cr van
het katolleke karakter sowtcso weinig te
merken is.

Fak

Over de opvang tijdens de eerste
weken zijn ze aUe vijl zeet emoestast. Voor
wntrted is de aankomst in Leuven heel
goed meegevallen. Hij had wel wat sch rik
'voor heel veel studenten' maar aangezien
hij..1leel SQda.jl' hen 'bi"jl p.1'J;1 l1iillI
aanpast', waShel nog wel 'heel plezant'.
Isabelle, Jörg en Kim zijn mee geweest op
het opvangweekend georganiseerd door
Pölltlka en vonden hel een positieve ervar-
ing. Op die manier konden 'u: ergens
terecht met hun vragen en leerden ze
mensen kennen om tijdens de eerste weken
mee naar de les of op karee te gaan. Ook de
Iakbar is volgens de pol en soccers heel
belangrijk In de opvang. Daar zitten immers
studenten die eerste kan reeds ach Ier de
rug hebben en dte nog heel secale mensen
zijn ook. Die komen met je babbelen en
behandelen je niet als 'schachten' maar als
gelijken. Hel is volgens hen wel opvallend

eersrekansrer (een meisje dus] in haar wél naar alle lessen geweest. Toch had ook
eentje de Iak kwam blnnengewandeld, hij verwacht dal de kursussen wat sneller
Volgens Hans heef ze zich alkszins goed beschikbaar zouden zijn. Voor Hans lag het
geamuseerd. Ook de opvangakûvttehcn die probleem meer op het vlak van de tinan-
buiten de rekutrenen werden georganiseerd een. Hjj nlOCllljl1 kursussen zeil betalen
werden positief onthaald. Hel studenten- met het budget dal hij iedere maand van
welkom or de: Oude Markt. vooral de film, thuis gestort krijgt. Omdat hij de eerste
kun OfJ-verl ~Mle" ~~:'" - --TVet'klffitt'1~I'fif!:"'M~!lMd,e1§ Vfl'ó~~t

Op studievlak was al wat meer hij echter dat er Ijkt genoeg geld za! over-
verschetdenhctd waar te nemen. wlttrted blij veel. \Vat de lesrooster bet relt wou Hans
kon ons üer meedelen dat hij nog geen noS even kwijt hoc hatelijk hij het wel
enkele les gemtst heeft. Hij heeft dan ook vond dat de lesuren echt niet aanstenen.

Jörg cu wtllned schaarden zich volmondig
achter hem, wanlook zij vinden dit' zoge-
naamde springuren onnodig tijdverlies.

Ofschoon hel monitoraat nog niet echt
met de begeleiding van start is gegaan,
waren alle Studenten toch wel van plan om
cr zeker gebruik van te maken, Isabelle was
wel even geschrokken op de eerste inlos-
esste. Ze kreeg te horen dat ze na eind
oktober maar best niet meer kon uitgaan
en dat Zt dan snel achter haar teeken -
moest kruipen. Dal zag ze totaal niet zitten.
Toch vind! ze het goed dal het monitoraat
haar een becije schrik probeert aan te
jagen, -anders gaat dal echt niet goed
kernen". denkt ze. Jörg vond vooral de
persoonlijke begeleiding die het mooiloraal
aanbied! een goede zaak. Zo ook"Wilfricd.
die vond dat de drempel om naar een prof
toe Ie stappen toch wel heel grom was. Kim
was evenmin erg geneigd om in een aula
met vierhonderd studenten een vraag te
stellen aan de prof. Ben 'rooit' ballonkop'
zag hij duidelijk niet zitten.

dar voor eersrekanners die niet meegeweest
zijn op opvang weekend de drempelvrees
veel groter is. Zij 7ullen minder snel ge-
neigd zij om in hun eentje de lakbar
binnen te slappen. Zo nok bij studenten
geschiedenis. Tol voor kort was hel daar
blijkbaar nooit voorgekomen dat een

"Vijftig frank voor een
stomme kola is echt wel
onaanvaardbaar"

zeer goede voornemens: alleen als hij zich
na een avondje stäpren echt ré slecht zou
voelen zal hij misschien wel ecns brossen.
Bij de pol en soc'ers was het vlees zwakker:
alledrie hebben ze reeds meerdere lessen
gemist. Ze tillen daar wel niet al te zwaar
aan. Isabetle vindt een Polirîkafuif toch net
iets belangrijker dan sociale statistiek. Jörg
schuift de schuld voor zijn gebros dan weer
af op de vatven. Hij vindt die alles behalve
duidelijk als bet er op aankomt om je les-
rooster te achterhalen. Aan de valven gaan
kijken vindt hij sowieso nogal veel moeite.
Ook Kien vlndr brossen helernaal nlet zo
ng, Veel nieuws badJlÜ in de lessen
immen nog niet geleerd. Dat de eerste
lessen toch maar saaie inleiding zijn en dat
proffen toch maar hun kursus stonden af te
lezen, werd eveneens ter verschoning
ingeroepen. Dit lag trouwens in de lijn der
verwachtingen: de meesten hadden van
kennissen reeds vernomen dat naar de
lessen gaan zeker geen must ls. Als je de
kursus leert kom je er wel, wist Klm ons te
vertellen. Met belrekking rot die kursussen
werd nochtans hed wat kritiek geuit.
Vooral het feil dar veel kursussen er
gewoonweg nog niet waren omdat zlj elk
jaar volledig herschreven worden, werd
allerminst geapprecieerd. Hans vroeg zich af

waarom het eigenlijk nodig Wil;'> om een
kursus elk jaar aan Ie passen. Isabelle
ergerde zjch vooral aan de lange rijen In de
Accu en hel fejt dal er voor bepaalde
vakken helemaal geen kursussen waren.
Voor WiJfried was dat allemaal niet zo'n
probleem. Hij had zijn notities want tuj was

Mammie

(fiJII) Elrna Sdlllf]N)

dan over het doen smelten van een plastic
potje in de mfkrcgolfoven. Ik Alma wordt
sporadtsch wel eens bezocht door Willried.
Hij vindt het er veelte druk maar het eLen'
is er wel te pruim c n. AI1cc n iets te vet!
deegwaren naar zijn smaak. Gelukkig is
leven in Leuven meer eau eten alteen. Toch
11j~~irTêTmnlJétl'~rl:t"tót h
ulrgangslevcn. Niemand had op dil moment
echt lijd om te sporten. Ook aanslunen biJ
een ol andere ver cniging za! er voorlopig
niet in. ungee» den maart Keuze genoeg in
Leuven. maar toch blijft de lakbar hel
populairst. Kim vindt het trouwens nogal
duur op andere plaatsen. Vijftig frank voor
'een stomme kola' vindt hij echt wel
-onaanvaardbaar". Ook dl' tutven waar men
naartoe gaal Zijll voorlopig nog vooral de
luingfuiven. Vooral omdat men z'n weg
nog moet vtnueu. Geen van de vijf had
echter het gevoel dat het studentenleven
'de grote vrijheid' had gebracht. tsabellc
vond dal haar ouders haar thuis ook heel
vrij lieten. Kim vond dan weer datje in
Leuven ook helemaal niet vrij bent. ·Als ge
thuis zit, bebr ge uw ouders om te konnol-
eren en als ge in Leuven zit hebt ge uw
budget." Hans vond wel dal de vrijheid die
je in Leuven hebt ook z'n nadelen had. Je
hebt immers een sternafakter nOdig als je
nog aan studeren wil toekomen.
volledigheidshalve voegde hij er meteen
aan toe dal hij alvast geen sterk karakter
had.

Dat bracht ons onvermijdelijk bij de
verwachtingen op studiegebied. Hans
betwljfejde alvast of hij in één zittijd 7.OU

kunnen slagen. Hij hoopt er natuurlijk wel

•

zou vinden ten opzichte van haar ouders
moest ze een heel jaar op diens kosten gaan
'bonjouren' en dan met slagen, Toch was
Kim de enige die heel zeker was dat hij
eerste zil ging halen. Hij ziet bet namelijk
niet zitten om in juli en augustus, met
temperaturen van boven dertig graden, nog
eens Ie gaan blokken en tweede zit af te
leggen. Wordt ongetwijfeld verv.olgcl.

Krbtof riantets
Raf G-erits

In oe Veto van vorige week kon je
reeds lezen dat in de eerste kandidatuur pol
en soc en in de eerste kan Rechten dit jaar
geêkspertmemeerd werd met ingangs-
cksamens. Aangezien bij onze eerste-
kannets drie pol en scccers waren, peilden
we even naar deze unieke ervaring.
smoestast waren ze niet echt. tmegendeet.
Zowel Kim als Jörg en Isabellc vonden dat
de test veel te lang duurde. eodat het bijna
onmogelijk was om de hele test gekoncen-
tr ccrd te blijve-n. Klm nam de test sowieso
niet echt serieus. Er werd blijkbaar ook niet
echt uitgelegd waarom de test nu eigenlijk
werd afgenomen. Wat echter het hardst


