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Hoe komen bedrijven en KVHV aan jouw adres? i

Wie beschermt de privacy van de student? ~
Orijg jij ook zoveel reklame in de

bus val' bedrijven waar je n09
nooit van gehoord ',ebt? Hoe

komen zij aan je naam, en vooral wie
geeft die door? De Bdgiscl,e wetgevi"g
Ier bescherminq va" de persotmliike
tevensfeer, is een vrij strikte wet met
een rui", toepassingsgebied, Zij zier er
oudermeer op toe datgegevensbesta,,-
de" van personen "iet misbruikt wer-
den door de houders ervan, /11 de uni-
versitalre wereld sirkuleren de gege-
vens ww studenten 0" verschillende
nivo's en kunnen in handen vallen van
bedrijven die studetlten als potentiële
konsumesuen aansenrijven. Maar ge-
beurt dat atlemaat wel volgens de wet?

De wel lOt bescherrnlug van de persoonlijke
levensfeer mei betrekking tot dl' persoons,
gegevens dateerl_..\!iWIecru december 1992
Enh'k tundarncruete principes van de wet
zijn len eersle de Iinalttehvrcgcl - Ilnalttelt
wtl zeggen dóll het doel moet bepaald wor-
den - en ten tweede hl" tntcrmauerectn

gegevens niel verwerkt mogen worden,
behalve als het dot'! ervan bij het begin Is
meegedeeld, want die gegevens mogen niet
voor om hel even wal gebruikt worden,
Het doel dil! de KU Leuven inroept om de
besrenoen van studenten Ie gebruiken is
'het onderwijs'. De untversnen houdt hier-
bij telkens rekening met 'het belang van de
srudcm'. Het lnforruatterecht betekent dat
bij de verzameling en de rpgistratie van de
gegevens aan de betrokkene moel gezegd
worden wal het doei van de verwerking is.
wat de identiteit van de houder is, enzover-
der. Als de betrokkene er schriltelijk om
verzoekt moeren de gegevens die op hem
belrekking hebben ook worden meegedeeld.

De unsrandkomlng van deze wet heeft

er ondermeer toe geleid dal de cksakre
punten - en niet meer de teners - op hel
Iermuller staan dm men na de deliberatie
krijgl: men vreeroe een admtnlstreneve
overrompeling door studenten die hun
punten te weten wilden komen, op grond
van hl'l Inzagerecht dar dele wet hen biedt.
Ook dl: doorverkoop van adressen aan on-
dernemingen voor l'en dlrectmailkampanje
wordt door dl: voorliggende wet behandeld.

Bij de drenst studenrenbelekt - die
gaal over hel beslandsbeheer van de SIU-

denren - past men SIrIk. de wet toe. De
adressen worden alleen toegespeeld aan
initiatieven die in hel belang van de stu-
dent zjjn. Een voorbeeld van zo een lnitla-
net zijn de infonnatiedagen die de diensl
Studie-advies otgantseen in samenwerking
met Alumni, omdat zo zoveel mogelijk
mensen bereik! kunnen worden. Ook voor
de gUmmende boekjes van de bedrijvenda-
gen van de internationale srudemenbewe-
glng Aresec worden de adressenbestanden
vrijgegeven, Volgens professor Dumorlier is
dit wettelijk. Hij wijst erop dat het belang-
rijk i5 dal de studenten op voorhand - bIJ
de inschrijving bijvoorbeeld - weten wat
er met hun bestanden gebeurt. Een voor-
beeld uit de rechtspraak is het verbod dal
aan banken is opgelegd om bestanden van
mensen die overschnjvtngen doen, te ge-
bruiken om hen reklame van verzekeringen
toe te sturen. In die zin Is hel volgens Ou'
mertier nog net verdedigbaar, als men ten-
minste rekening houdt met hel belang van
de student, dat de universiteit de adressen
van laarstejeers rechtensredenten - poten-
tiêle advokaten - doorgeeft aan een han-
delaar in toga's, dan moelen ze die zelf niet
meer zoeken.

Er zou pas echt sprake kunnen lijn van
onregelmalIgheden als de unief adressen
zou doorspelen aan repeutorenkautoren, of
- duidehjker nog - aan politieke verent-

gmgeu. Maar dit gebeurt volgens de dienst
Sruderuenbcleld ûktr lIift. Hoc het komt
dat bijvoerbeeld de studenten rechten-
vooral de tweedeziners en bissers _ dart
nog worden aangeschreven door onder-
meer hel repetitorenkantoor 'Memento'
wilden ze bij 'Memento' zelf nfer aan veto
vertellen, Hoewel ze bevestigen dal ze de
adressen niet van de unief krijgen wilden
ze niet zeggen hoc ze er wel aan gereken..
Maar deze kregelige awijgzaamheld ts -
naar eigen zeggen - mede Ie verklaren
door het feit dolt dóll ze bij 'Memento' de
kritische bijlage over repeütorenburo's in
Veto, nu vijf jaar geleden, nog niet ver-
werkt hebben, Toch blijkt hel in hel alge-
meen een prekatre kwestie te zijn: verschil-
lende ondernemingen, die reklame aan SIU-

denten sturen, reilgeerden terughoudend
bij de vrailg hoe ze aan hun adresseube-
nartden geraken. Anderen gooien assertief
de telefoon dicht.

Mosterd

In deze diskussie duikt onvermijdelijk
de naam van het KVHV (Katoliek vlaarns
Hoogsrudemên Verbond) terug op. Zij stu-
ren aan eerstejaars nog steeds een eksem-
plaar van hun ledenblaadje 'Ons Leven',
mei een vriendelijke postbode erbij die hel
abormememsgeld komt innen. Vele ouders:
en studenten betalen dil dikwijls onwetend.
Hoe her KVHV aan de adressen korm van
de eerstejaars is een - sedert jaar en dag -
goed bewaard geheim. Zijldf gaan er prat
op de adressen gewoon af Ie halen in de
hallen, waar ze inderdaad Ier inzage llggen.
Maar om die adressen mee te krijgen, moel
men eerst roestemmlng krijgen van profes-
sor van eerven op de dienst studemenbe-
leid, waar men ten srethgste entkern de
adressen te geven aan het KVHV omdat zij
het absoluut niet eens zijn met de praktijk

van de postassignatie. Dil is trouwens ook
de reden waarom op de Raad Voor Stûden-
tenvourzieningen van afgelopen vrljdagvan
eerven het KVHV een crrekte aansluiting
op hel ketnet weigerde,

Hoe die bestanden dan zo wijd ver-
spreid raken is eigenlijk eenvoudig, Oe
KV Leuven ged! immers de adressen zon-
der problemen aan de verschillende kring-
en die er hun fotoboeken - met adressen-
lijsten - Illce maken, Het is meesial via de
fotoboeken dilt een onderneming de adres-
sen IC pekken krijgl, en in hel geval van
bljvoorbet'ld repetnorenburo's _ via hel
beproefde systeem van de vergelijking-
weet wie zijn Jaar moet bissen. Volgens pTO-
tessor Dumörtier rrerr de universiteit en de
kringen geen schuld. Als een bedrijf een
fotoboek gebruikt als adressenbestand zodal
hel jou dingen op kan srureu, dan moeten
zij eerst aan elke persoon die in dat foto-
boek staat, vragen ol dal mag. en dat is nu
net Will ze niet doen en waardoor ze in
strijd ziJn met de wel.

Hel KVHV kan zijn Informatie evenwel
niet halen uit de fotoboeken. Zij hebben de
adressen van alle nieuwe eerstekannerp
voordat er fotoboeken lijn uitgebracht. Het
groeiend konflikt met de KV Leuven zal het
KVHV er volgend jaar wellicht tee nopen
voorzichtiger Ie zijn dan vriendelijk te
waarschuwen in 'Ons Leven', dal niemand
verplicht is de postbode te betalen en ieder-
een die het wenst zijn geld kan terugvragen,
ZIJ kunnen misschien mosterd halen bij de
kringen. die steeds voorzichtiger omspring-
en met de gegevens van de studenten,

Raf cerns



• lezersbrieven
Alk It'/t'r,feak1it'\ kunnen bezorgd worden op h~t r"dakul""iekrdaruat lil de

's !\.1l'I("r;,trai!15, 3000 Leuven en moelen Vt)()Tvrijdagnamiddag Ih_OOIJ binnen 'Ijl 1
htfSI "p diekern- of ~'ia (,-IIl.lIl V{'WCifH':1Ocrudeur.kul .. uv e n.ec.be
De brteven moeten betrekktng hebben op in veto behandelde ouderwerpen ol op

l.cuvcnce (studclltcn·).Il..tUJhlt'll Anorncmc brieven komen nooit In ,J,llIlTIl'rkHlt,::d.'
~(hrij\'e r moet steeds naam. vtudlcjaar en Jdrcl>bekendrnaken. ~Ic('hb uuzonderlqk.
en nol uitdrukkelijk en gemotiveerd verzeek. kunm'n 7(' weggelaten 1'11\)1'11('1)in V('!O,
Brteven dil' langer 7Jjll dan l400 td,l'n~ 1~Il.1U~·~inl)\.'grq~lI. wat "ITlc ...n komr met

:t 1.5 getikte hJ.l(biJdl' met dubbele inu."rlimel worden in pnnopc lIllEekon. De redak-
lil' behoudr zrch hel recht voor brteven niet te plaatsen.

De 'K' van de
Kul (1)
Bij hel lezen van VelO van de afgelopen
week moesten wij even onze wenkbrauwen
fronsen: "Studenten bereid 'K' van de KUL
te lillen vallen". Om rationalisaties en kwa-
lireltsverbeteringen u- bekomen zou een
ideologische 'K' een 'V' of een 'R' in de
weg staan. Wij stellen OIIShierbij twee vra-
gen. Ten eerste: brengt een doorgedreven
destdeologlsertng van een umversncttsrn-
stelling wel echt l'en kwallrchsverberertng?
Behoedr ril' ideologische Idemhelt van een
unief niet voor l'en te sterk ekonomisch
uursdenken. wat veel meer remmend kan
werken? Ten tweede: Is ectu pluralistisch.
ideologievrij onderwijs mogelijk? Breng je
met het schrappen van het ideologische
clement in dl' naam van een unief niet
gewoon een masker voor het ideologische
gelaat van de instelling? Voorilleer ons be
reid te verklaren om In ons gev a 1 de 'K' va n
KUL te laten vallen, denken we dat het be-
ter Is om ons eerst grondig over deze vra-
gen tl' bezinnen.

Ruben treboeck,
21' kan. Rechten

aer Geurts,
Ie kan. LAJ Godsdienstwctenschappeu

De 'IC van de
KUL (2)
'Stuctcnten bereid 'K' van de KUL te laten
vallen: Deze tnel in de verc van vorige
week was allicht provocerend bedoeld,
maar de kwaliteit van het onderwijs is In-
derdaad belangrijker dan de ideologie. Een
unief is toch een unief. meer neg- deze ln-
stellingen zouden onderling zo koherent
mogelijk moeten zijn, aIs 1_1' met weten-
schap bezig zijn. Vlaamse gezinnen kunnen
toch geenjurptus betalen voor onderwijs
dat louter dient om maa rschappeljjke te-
gensrelhngen te kweken. door dingen als
een verborgen leerplan. Konkreet kan zich
dit ulren Jn verschillende ideecn omtrent
blo-erhfck. ideologie enzovoort. Dit surplus.
kan beier betaald worden voor een onder-
wi~s dat schaalvoordelen en 'efIîOl'ncy'
kent. In die denklijn bevindt zich onder
andere geen I...nge a tst a nd russen de plura-
listische Universiteit Antwerpen (UA) en
Vrije Universiteit Brussel (VUB). die een
konlederiltic moeten vormen. Hoe is $(1.
menwerking Zl) optimaal als mogelijk? Met
den' afstand ligl dubhek benutting van
biblioteek en doc::entcn toch niet ZOvoor de
hand als samenwerking mei dl' Katolieke
Universiteit Brussel (KUB). Dit laatste be-
stolat al. weze hel informeel. Deze relalie
wordt positief geëvalueerd door beide rek·
loren

F.r beslnan al plannen om met Neder·
land samen te werken, men werkt aan het
idee van één univenildl voor beide Llm-
burgen. In de EurOI)(SC toekomst zullen we
wch verplicht zijn met onze noorderburen
samen Ie werken. Er zijn in Vlaanderen
neutrale. vrije en pluralistische universÎlei·
ten, als deze hun verschil willen doordruk·
ken bclanden we in kleingeestigheid en
verdt."Cldheld. Bij eventueel kon federale
samenwerking tussen de KUB en VUB
moeten deu Inslellingen hUil idenlÎleit niet

2

verbezen. is reeds uit liberale ~LVVJhoek
gezegd,

Dit geldt toch ook voor de KUL. de K
verwijst gewoon naar de oorsprong van
deze unief die nu reeds meer dan vijl'hon·
derd jaar best aat, Het is juisi dat de instul-
lingkeuze niet bepaald wordt door ideolo·
gtschc motieven. Op onderwijsnivo is het
belangrijk dal hogere opleidingen roegen-
kelljk blijven, er kan beter daarvoor een
prijs betaald worden dan voor het in stand
houden van het vertik a re pluralisme. weze
het met oprechte Inremles. Dit kan reeds
beginnen in Brussel, waar men over de
ldeologtcên heen zich naar andere talen en
knhurcn kan richten. waervoor de potcrulc
van de hoofdstad van meerteug en dlna-
mlsch vlaenderen gcaktuallseerd kan wor- ...
den voor hel centrum van Europ a.

Dominick De schepper,
ze kan politieke wetenschappen KUB

Che (1)
Ekstremisme verspih engagement Er zlln
verschillende maatschappelijke v!~ll'~ welke
naargelang hun slogangehahe en nuance-
ring aanhang vinden bij de bevolking. On-
derhng in deze strekkingen heerst er een
zekere konsensus. natuurljjk. Men is Re-
groepeerd door de ovenuiging die deze van
her individu én (11' vereniging i~, Dele svs-
temen werken Ilas zoals doktrinair voor-
zlen, als er overeenvtcmrmng in, en hande-
len naar die maatschappijvisie is. In de rna-
te dat het gehanteerde paradigma van de
werkelijkheid "fwijkt dreigt er marginall-
reu.

Guevara-, ....nhanger; nonit eriwn~ lullen
komen mei hun ldeallsrne omdat kepltehs-
ten de zaak zullen infiltreren en ten gronde
brengen. Br bestaat een geva .. r voor dokm-
nairc hardlug, die in het hoofd kan geklort-
ken worden: denk m ...ar a an l'en strijdlied
v...n dl' internationale 'La luuc Imale vetd-
gebrink van dil eknremtsrne keilt dch in
Che zelve, die opteren TOU voor meerdert'
vtctnams. ekstreernltnksen die bij Renault
gaan vertellen dar het hele lant! 111atmoel.
molotovcockratls enzovoort.

De soctat e bewogenheld van eksucmc
groepen 1.0U zich beier naar werkbare mld-
dens richten, en kijken naar verworvenhe-
den. Marx's terminologie Is gedeeltelijk
aanvaard door de wetenschap. onder ande-
re door hel soctansmc Uil de Sovjetunte zijn
er iJ BcI~ie meer soct ...le voorzrenlngeu dan
in ac-vs.

Haalbare lmperaucven van eendere
fiiqsofle, ldeologte of ovenuiging kunnen
zich .eneen laten gelden als ze integreerbaar
zijn in een~best a ande meerderheid. Deze
bljsturing ~n..het bestel vanuil een ldeclo-
git' is mogelijk en gebeurt dan in het parle-
mem. Om werkelijk iets te veranderen
moet er aansluiting zijn met de realiteit, het
sociale midden, zontel dreigt de marginall-
teil voor desbetreffende ïnuovereurs.
Bruuske. onbedachtzame omverwerping en
opzei van een systeem dat deviant is met
betrekking tOl de omgeving. leidt veda I
(ahljd) ter achtcrultgung op maatsrhnppc-
lijk gebied.

De akrfeve (he-aanhangers worden
hier gepositioneerd in de vrije tribune van
vorige week, lk7dl ken hen door persoon-
lijk kontakt bij wervingen om meer mensen
achter hun samentevtngsbeejd te zenen. Dit
is een middel om dl' realneh naar de hand
IC zeilen van die visie, en eventueel uit de
marginaliteit 11' raken.

Vele jaren poogt een kleine groepering
dan met zijn eksrreme visie door Ie breken.
Waar bevindt zich dan de vreugde om het
sociaal engagement \ erder te zetten, zonder
veel sukses? In de onderlinge overeenstern-
ming? Als dit 10 b, wt"le het erg kleingees-
tig van deze personen en een verspilling
van sooale betrokkenheid voor een beboer-
nge maatsrhappl].

Zoniet spelen er naar mijn mening niet
nader genoemde motieven mee dil' een ge-
vaar voor hen zctr en voor de samenleving
zijn. Men kan Ol) die manier beweren dat

Jan swcus.
Ie kan pol & soc

vervolg lezersbrteven op p. t4

~ vrije tribune
De vrije tribune kan bezorgd worden op het redakncsckretan aa t in de 's Mekr..stra,i1 5, 3000 Leuven en moet vóór vrijdagna!.nlddag

16.00 u binnen zijn, helst op diskcue of e-marl veroeveto.audcm.kulcuven .ar.bc.
De \'rije tribune Slaat open voor Iedere persoon of organlsatle die met redelijke argumenten een standpunt verdedigt of een

gefundeerde mening formuleert. Hel st ...ndpuur kim vrij aangebracht worden. De Persoon of urgants ...tie Is volledig verantwöordelljk en
aansprakelijk voor de Inhoud en kan ~Ie('ht~ één maal per jaar een vrije tribune kriJgen. De \'rije tribune wordt steeds ondertekend met
naam, studiejaar en volledig adres. en is onder geen bedlng anoniem. I

Bventuele reaktles op een vnje tribune lVorde~ ultslu!~end gegeven vi...l,ezersbrieven. J
,(' vi'tJEtntniliëWordlOMI!ITnlegraal ofwel niet gepubliceerd en is niet I.-.nger dan 7.000 tekens hpatlc~ inbegrepen. wat

overeenkomt met :t vier getikte bladzfjden met dubbele lnterltnle}. De redaktie behoudt zkh hel recht voor de vrije tribune niet te plaat-
sen als aan de criteria van redelijke argumentene. een standpunt en gefundeerd zijn niet strikt voldaan wordt.

Credits of punten?
Naar aanleiding van h~artikel in Vetoover het
N~rlandse puntensysteem (Veto,irg. 14. nr. 5)
wil ik graag een element toevoegen aan de dis·
kussle rondom dl' mogelijk!'invo<:ringvan een
'Nederlands pumenswteem' aan de KULeuven.
Hel Nederlandse puntensysteem is weliswaar itl
gnnc lijnen duidelijk geformuleerd. maar de 1>1::.
naming voor het Nederlandse puntensysteem,
'creditsysrecrn', tmpneeen een samenhang tussen
het pumcnsvsteem en dl' nedieflnanderlng. Vol·
gens mij was dit er aanvankelijk in Nedertand
nitl. En het iSvoor studenten in Leuven ook lteT
onwenselijk om naar een koppeling van de twee
Ie streven. Sterker nog; studenten zullen alles in
heiwerk moeren stellen om een koppeling Ie
vermijden en vruchten te kunnen plukken van
een puntensysteem.

Hel Nederlandse pumensysteem is aanvanke-
lijk puur omstaan uit een behoefte aan unljormi-
ren in her hoger ondenvijs aan hel begin van de
jawn negentig. Het was moeilijk om studies ~It
waarderingen van verschillendt' universiteill'n mei
elkaar te vergelijken omdat iedere instelling hier'
\'oor t'tn tigen systeem uitged.xht had. Dit !(\·er·
de een komplex wetge~ingslelselop. Hl"!,!.\iniste·
rie VilnOnderwijs ~olgdede trend van de zich
terugtrekkende overheid en probeerde het aantal
wtlten in l1ethoger onderwijs ttrug Ie dringen. Ze
deed dit door eell unifurme wet toe te passen die
een kader gJf waarbinnen de universiteiten en
hogescIJ~1(=nhun regels voor studieprogramma's
mOt'Stenvastleggen. Dh paste teveos in de taak·
stelling van het minislerlt om een Heksibder
onderwijSiysteem te krtèren. Eén en ander is
Ilttrgelegd in de Wet op Hoger ondl'rwiJs en
Wetenschappelijkonderzoek (WHW)die vanaf
1992 van kracht is.

Blauwdruk voor dl' WHWwas het rapport
van aanbeveling van de KommissieWijnen, waar·
in onder andere tachtig richtlijnen \'OOrffiI SlU'
dl't'rllaar ondtrwijsprogramma gegeven worden,

Een &el van die richtlijnen heeft betrekking op de
indeling van de oodernijsprogramma's in blokken,
waarbij ieder blok een aantal studiepunten verte-
genwoordigt; elk studiepunt mat VOOl' 38 uur sru.
dietijd (ten studieweek]. Hiermee is ook een basis
gelegd \IOOrhel Nederlandse pumensvsreem wals
het tegenwoordig funknoneert.

We zien dat de WHWmet het pumensys-
teem in 1992 ingevoerd is. Bchter pas in 1993 zijn
de wetten aangenomen die de studiefinanciering
koppelen aan het punten~tet:rn; de studlevoen-
gangsnorm, beter bekend ah tempobeurs en later
prestcuebeurs. In dit kommentaar ga ik verder
niet dep op deze srudleûnandenngswcnen in.
Wel kan gesteld worden dat de uniformiteit in het
puntensysteem mogelijkheden böod, etsteoer nog
een noodzakelijke voorwaarde "'0'15 om een kop-
peling tussen studitrt'Sultaten en de srudieûnan-
rienng tot stand ICkunnen brengen. De studie-
financieringsmaatregelen strookten allermlnn met
de richllijnen van de KommissieWjjn<:nten aan·
zien V3nrandvoorwaarden voor een goed 5tudi('·
resultaat; namelijk kUlmel\.SlUdertl1londer geld·
zorgen.

Ik kan me voorstellen dat verschillende leden
van de Kommisslt Wijnen zich de baren uit het
hoofd hebben getrokken toen ze Zilgenhoe hun
idealistischopgezet studiesysteem gebruikt werd
om bone beZllinigingen\l~nde mini~ttr te realise·
ren. Ook de studentenvakbeweging heeft zith
merkllaar, maar aChltraf be7.ienvrij zinloos. Itnet
tegen de koppeltng lUssenhel Sludiernultaat en
Sludiefinancienng. Sinds 1993 zijn er nog diverse
wetswijzigingen doorgevoerd die het punten5)'S'
leem ~n de studiefinanciering aUeen maar nog
inni~er mei elkaar verstrengeld hebben tot een te
slrak finandetl keurslijf voor studenten. Hidden
agenda mini~ter?

Wanneer we terugkijken is misschien de ge·
schiedenis zoals ik ze hier \'OOrsttlwat naltf. Wel·
ncht had de minister van Ondenvijs. Jo Ritzen.

zijn hidden agenda in 1'191 al klaar. En gebruikte
hij de invoering van de WHWom politiekt goed-
will en randvoorwaarden te kreëren voor zijn
rigoereU1.ebezuinigingen op de studiefinanciering.
Want onder het mom van"de studemen hebben
nu toch een goed studeerprogramma. dan kunQ.tn
ze ook snel studeren' zijn lot nu lot alle wenen
goedgekeurd.

Ik denk dat de Leuvense studenten een Ie;
kunnen leren van de &<lngvan zaken in xeder-
land. En dat ze er hun voordeel met: kunnen
doen. D~tbetekent pleiten voor een uniform pun-
tensysteem, want het heeft vele positieve kanten
(zie Veto.jrg. 24, nr. 5)). Maar alert zijn voorde
andere partijen (cverbetd, univt'TSiteil)die de
voordelen van hl'l puntensysteem om willen hul-
gen lot nadelige gevolgen voor de ûnandêe posi·
tie Vande sudenten. Vermijddaarom in iedcr ge-
val de term 'credu5ysteem'. omdat dit de deuren
voor een koppeling van een puntensysteem aan de
sludicfÎllandering al openzet.

l\olochlde rektor nu per se willcn blijven hij
de term 'credilsysteem', laten .....e dan een andere
betekenis aan het woord geven: de unive:rsheit
moet haar rrerlits verdielK'IlI'oor ttn goed stu·_
decrhilar en htllkr geformuleerd onderwijspro.
gramma; dit in plaats van studenten de rekening
Ie laten betaltn m~t prt'Statie·dsrn waarvoor de
universitcit7.elf niet de noodzakelijke randvoor-
waarden kan kre(lren. Voorlopignog genoeg werk
aan de winkel dus voor de rektor om ten helder
en unilorm onderwijsprogramma tC realiseren; op
weg naar een uniform studiepuntensysteem.

Baukje van Nunen.
Erasmusstudent in Leuven,

Oud-vice-voorzitter Landelijke Stu-
dentenVakbond (LSVb. Nederland),
Onderwijs- en studieflnanclerlng-

specialist Nederland
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Een onderzoek naar de band tussen onderwijs en armoede

Zeilde diploma minder rendabel voor
kansarme dan voor riike
O'J de vorige twee vetonummers

(nummers 5 en 6) werd gesteld
dat de äemokratiserinq van het

onderwijs "og "jet voor morgen is.
Het äoktoraatsonaerzoetc ven ldes
Nicaise vall Het H09er Instituut Voor
Arbeid (H/VA) - (/,,1 enkele weken
geleden 1Iog de Huygf'IJrijs mor huma-
nc wetenschappen aan de KV U!IlW!IJ

JIJ de waan sleepte - benandelt de
de moks-a tiseri IIgsproblema I iek va" 11jI
tiet f"rspektief van (kannormoeäe-
bestrijding_ Wa", het moge duidelijk
zijn: de band lussen laag gescJlOoid
zijl! en armoede is ;" euze kennis-
maatschappij een kruciaal gege"cII.

Het onderroek vertrekt vanult het begrip
'hurnan rapital', dat venvijst naar onderwijs
en opleiding als een vorm van uoekomsr-
gerichte) investering in mensen. Bij f'en
steekproef van echtdufzend mannen en
vrouwen van de beroepsakneve bevolking
hlijkl hel 'human caplrel' - mei als lndika-
IUTen onderwijsnivo en It'ehijd, dal is de
ve-rgaring van bultenschoolse kennis en
vaardigbeden - lachlig JHOC('n1van de
vartauc in individuele a rbelds- I'n vervang-
ingsinkomens te verklaren. waar ledlijd en
nnderwijsnivo bjjzonder befangrjjke deu-r-
mutanten 7ijn VJn iemands inkomen, resut-
teert een hoger onderwijsnivo ook lil een
grotere inkomenstoename rl,1aQwlang dl.'
leefnjd \ Jn die persoon toeuecrru.

Daarnaast bernvloeer hel onderwijs-
III"'U ook de kans up lnaknvitcrt bij mensen
op akneve leeftijd: zo'n vijlender1ig procent
v,m de bcroepcakueve ndg('n dit' IHUl J:l!;t'r

unlvcrsnatr geschoolden het geval b, Be-
1.1Ilwljkl-oorzaken van inaktivlteh zljn niet
enkel ~verl..tooshl'id. maar ook dt' kans op
71..kte. jarocids)ongevaJtt·n. handicap en
lelfs (k kans np gcdwougen inal.li\itl'it ah
alleermaande ouder om voor dl' kinderen
I.' lHf~en voer laaggeschoolden lijn deze
mrt..o'~ vij{ à nen keer grou-r dan voor
ht}l)!:gC'Schoolden, tets dal Ie wijlen i~aan
een vccfhetd van Iaktorcn die vcrbonden
Irjn mei een lage scholing, will~ omn-rmccr
uugl'nmd en gevaarlijk werk. ollgl'7clllde
woonst en ~p.lnningen binnen hCI gl'7in
door ftnanrtéle problemen.

VilIlUÎ1financieel eegpunt i~ etuderen
voor dl:' meesten een "rcudabelc' mvcsre-
ring. Gcmlddejd genomen o...e~lîjg{'n de
haten (een hoger Inkomen] de investering-
en (bckcmiging onderwfjs pJU\ hel gederfde
inkomen van de student ill~ potl.'n1ide
werknemer) met zo'n 7,5.1 13.5 procent,
Hl'! grole belang van undcrwljs voor de
kJn~ op tewerkstelling en dl' Inkomens-
hoogte imphceert dat armoede zeer sterk
gekoncentreerd is bij laaggeschoolden. bij
vier op vijf Belgische geztnnen die beneden
de armoedegrens leven, heef! hel gezins-
hoofd ren hoogste l'en diploma lager se-
kundalr onderwijs behaald, Hetperverse
van de hele zaak ligl daarbij in het feil dilt
lage scholing om allerlei redenen (tie ver-
der) veelal van generalÎC up generalie
wordt overgedragen, waardoor een hele-
boel mensen syslematisch ter plaatse blij-
ven lrappelt'll, zonder enig pcrspcklicf op
een toekomstige verbt'tering van de eigen
shuillie.

Nog sdtrijnender wordt het wannet'r
blijkt dal de sodale herkomSI niel enkel
een invloed heeft op de onderwijskansen
an sleh maar ook op de male wailrin men
het behaalde diploma kan 'verzilveren',
Zonl.'n Viln lilclggeschoolde arbeiders ver-
dienden in 1985 maandelijks 25 procenl
(9.000 frank) minder dan hCI gemiddelde,
Zonen van ondern~m ..rs en uitoefenaars
van vrije beroepen inka~~er ..n dailren1e~en

10 procent (11.500 Irank} meer dan gemid-
deld, Slechts ongeveer de helft van dele
rnkomenwerscbmen i~ roe te-schrijven aan
de grootte Vim hun meno;elijk kapitaal. de
rest aan de zogenaamde 'sooete barrières'
een veelheld \,,10 lakturen die semengaat
111elde soctatc atko11lst - gezondheld. 1,1-
tenkenuts. algemene kenrus. praal vaardig-
heid, de juiste mensen kennen - en/ol
diverse vormen val) soctale diskriminatie op
de arbcldsrnarkt. Bijgevolg is de mvesrering
in een zelfde diploma \(KlT jongeren Uil
kansarme nuüeu's minder rendabel dan
voor jongeren van 'betere komaf". vanutt
louter ekonomiwh oogpum halen kanv-
arme jongeren nut procent rendement uil
hun dtploma hO!ll'r seknndair onderwijs,
wat vragen stelt over de verlenging van de
leerplicht tor achmen jaar, Anderzijds moel

!angrijk deel van de kenrus- en kultuur-
o\'erdr;rchl én van de opvoedrug 10 hel 011-
gcmeen gebeurt immers in de voorschoolse
periodl' van hel kind, IUS'i-('nde Il't'fujd van
nul en zes Jaar, en betekent voor kinderen
uit een arme thuissnuaüe reeds een ol1ge·
hjke -smnposnte: bij de aanvang van het
undcrwlls. Hel lage 'human lallÎtdl' van de
ouders - hun vaardfghcden, opleidin)l,
taalgebruik - is hier van groot [)clang, Ou-
ders met een kleine kennlshagage kunnen
hun kinderen wel aanporren om lijd en
energie in huiswerk te «eken. maar hun
kinderen inhoudelijk begl'lciden is vaak
onhegonnen werk, Kinderen IJl! arme mi-
Iieu~ spreken buvoorbeeld over hel alge-
meen ook een ua Idie m.latschappdijk
minder aanvaard is,

Daarnaast zijn er andere orngcvtngvtak-

worden ten aanzren van hun meer Ionum-
hjke lecluJd\g('nolcn en w ....aak deerver-
wezen worden naar -üctnerc' nchungeu ol
7ells bunengewoon onderwijs. De hantering
van eoeraat vcrtekende mîonnaue bI_'I('t..eJll
in de pr,ll;:tiJk nnk veelal dl' be\'C~ligjng van
weder7ijd~e vourourdek-n. zowel van de
leraar ill~ van de kinderen vn hun uudcrs.
door lVt'derLiJd\ onbcgripcu lI..t bevordert
de relane tuswn Ieraar en leerling aller-
mmM; konllikt!>ltualle~ vennen een steeds
slurmercud gevaar.

De nJllus~ing van deze problemen ligt,
illdu~ ldes Nicais.e, in dl' wegwerling van de
ongehjkhcid-Inj-de-start enerzijds en dl'
aanpassmg van hel nndcrwtjssystcem au-
derzjjds. ten beproefd pwjel..1 zijn bijvoor-
beeld de vf)(lr<ilwobc sumuk-rtngcprugram-•ma's, gekenrncrkt door een sclckucvc vu
VT(I('glijdigt' aanpak met Ct:1I maximale be-
lfoJdcnhei~v,}n dl' ouders, Het idee van
ongelijkheid.v~lI-hij-de,sl,}rl steunt e\CII-
wel op dl' verouderstelling dat de waarde-
patronen in de mlddi'nklilssckultuur en de
kansarmoedekuhuur ~Iii zo grondig van
ejkaar verschillen, Onderzeek bevestigt ge-
deeltelijk deze stelling: 'ook' kansarme
ouders vinden hijvoorbeeld onderwijs en
werk zeer belaugrijk, willen hel beste voor
hun kind en koesteren daaromtrem hoge

luren die een negatieve Invloed lu-bben op
dl' paruclpatn- in her onderwijs: kinderen
uit arme gezinnen zijn vaker ziek. verbrui-
keu minder kuhuuranlkelen [boeken, mu-
~eul11be/()ek), en hebben minder sodale
kontakten om hun onderwijsproblemen Ie
helpen oplossen. Verder is de gezinshualle
vaak minder Slabiel door flnanciele en aan-
verwante problemen, Daarbovenop kömt
dan nog hel gebrek aan ekoncmtsch kapt-
taal waardoor de schoolkosten voor de
mlnstbcgocdcn een harde dobber zijn.

Mattheus

Een tweede kluster van hinderpal ..n
bcvlndr zlch binnen hel onderwljssvsrecm
zelf. De begeleiding van kinderen uil een
arm milieu door hel onderwijzend 11t'!'SO-

nccl heeft vaak onbedoelde maar nefasle
gevolgen zoals hel Matthcüseffekt: onder-
wIjzer<; die zich fikseren op een zo grool
mogelijke 'vooruitgang' van hUil kerlingell,
:.djn geneigd meer aandachl en energie in
die leerlingen Ie steken die door hun $0-

daal-ekonomisc::he oiIl:hlergrond eflidëmer
kunnen S1udereo. Ook kunnen de lagere
verwachtingen over kinderen uil een kans-
arm milieu 7.ich realiseren omdat de onder-
wiJzers dl' werkelijke kilpacileÎlen van dit'
kinderen ondersçhaHen, Sodaal vertekende
informatie en rnleriil in het onden ...iJs lei-
uen vaak tot - ongewild - diskriminerend
gcdrilg. Neem bij\'ooroceld menig IQ-lest,
waarin verbolie vilardighcdell primeren,
waardoor kal1S4lrme kinderen bcnadl'dd

dil wel genuanceerd wordt-u: studeren tot
je aclnncndc kan mct-ekonemtsch meer-
bare voordelen met zich meebrengen voor
de jong~re in kwestie zn.Jl~ een gezondere
levellswlj!C achwraf en bepaalde algemene
inzkhten. 0(' kloof tussen arm en rijk ver-
smalt maar \erdWlj.rr1 dus niet, sens al
hebben de kansarme en de rijke herzelfde
diploma.

Rist

lil de omvcngrüke Ihcratuur over dit
onderwerp zijn een hel e rtsr oorzaken voor
handen om de lage deelname van kans-
arme jongeren aan hogere onderwtjsvor-
men te verklaren. Een eerste kluster van
drempels rijn de kulturele hinderpalen die
op zijn lIIi1151 even belangrijk zijn als finan-
ciële drempels. Dcrgcffjke kulturele obsta-
kels zouden dc uitblijvende demokralise-
ring van hel onderwijs gedurendt' de laalsle
decelllliil wel eens kunnen verklaren, on-
danks dl' pogingen om vooral de financiële
drt'mpeJ van deelname ilan hoger onderwijS
Ie verlagen, Dl' deelname ,},}nhel kleuter-
onderwijs vertOOIl1 weinig ol geen sociale
ollgelijkheden, maar in het eerste jaar lager
onderwijs loop! hel voor velen vaak al foU!:
de kans op let'rachterstand in het eersle
leerjaar is voor kinderen voilnzeer beschei-
den komaf vele malen grOler dan voor an-
dere kinderen. AI snel blijkt dat de onder-
wijslOul'baan vlOl1er verlooPI naarmate dl'
schoolkullllur meer o",ereenslemt mei de
kultuur van hel gezin en de buur!. Een be-
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vcrwaclnlngcn. hocwei deze waarden vaak
up een andere \\IIJIl' kunkreet worden ingt"
vuld. Voor een verabsolutenng van een
sociale en kuhurclc indeling van de maat-
SChilppij en een kulruurrelativisrnc à Ia
'iedereen leeft in lijn eigen kultuur volgens
de eigen waarden en daar mogen we nlet
aan raken' moet ous worden gewaarschuwd

In hel onder, ...ij~sy5teem zelf moel de
kwaliteit van de informatfestrnrnen Hlssen
school. leerling en geztn verbeteren en
nieuwe onderwijsmeroden gehanteerd wor-
den, Ten slotte moet hel probleem van cts-
kriminatie in het onderwijs OIt'Cr beletds-
rnatig en resultaatgericht aangepakt worden
door middel van de herdefiniëring van de
doclstclllugen van hel onderwijs - bijvoor-
beeld vooropstellen dat de etndrermen door
leerlingen uil kansarme gevtnnen in even
grote mate moeten worden gehaald als
door ilndere leerlingen. Of door positieve
diskriminatie, w;;!iubij er meer ilandachl en
geld voor dl' begeleiding Viln kansarme
jongeren wordt uÎ1getrokken. De kJiliek dal
'-'oor dergelijke l1lilillregclen eens te meer
hel hoger onderwijs als dé maatschappelij-
ke norm wordl verheerlrjkl is in feite wel
terec:hl, dit is c\'enwel niel een eksklusiel
probleem van de kansarmen, mililr van een
kl'1I1tiSmilatsc:hilppij waarin systemillisch
meer praktisch of bcrocpsgeril:ht onderwijs
en dito arbdd~Jllililtsen zwaar worden on-
dergewaardeerd, Een m,13tschappelijke her-
oJlwililrdering V,ll1dergelijk onderwijs en
arbeid ZOl! niet l1lis~!aan.

Hans Ncefs
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Nadenken over het rapport-Dillemans

rest van de opleiding zou krijgen. Een der-
de cyclus mag geen stilzwijgende noodtaak
voor de arbeidsmarkt worden. Los daarvan
blijft het de vraag of een toelaungseksëmen
voor de derde cyclus niet önrechrvaardig
werkt.·

_ Ondanks deze punten van kritiek staan
de studemeu over hel algemeen toch post-
lief tegenover het rapport-Dillemans. MeI
hun standpunt toont de studemcnbeweglng
zich auejatns bereid om een fundamenteel
debat aat} te gaan over en rationalisatie van
hel universitaire underwijs. De toekomst
moet uitwijzen of de andere partijen even-
zeer b&dd zijn de diskussie ten gronde IC,

Studenten willen Nieuwe Onderwijskultuur
Gorige week maakte dit blad

bekend dal voor de studenten
een optimale rationaliserinq

val! het IlOgeronderwijs niet gehin-
derd mag worden door ideologische
ovenvegingen. "Als de rationalisatie
in de weg 1V0rdt ges.aalt door het
ideologiscl,e belang, dan moeten de
instellingen maar pluralistisch wor-
den, W zo oordeelde de Leuvense
studentenverteqenweerdiging ;11 sa-
menspraak met haar konfroters vml
de andere vtaamse universiteiten. De
Vlaamse steden ten VI! rteqenwoordiqers
kwamen tol dal hesluit naar aanlei-
dillg van een algemeen debat over de
voornetten die ererektor ûiilemans
formuleerde in zi]n rapport over de
optimalisatie van het universitaire
aanbod, Inmiddels raakte ook de bre-
dere kontekst \"tI1I dat studentenstand-
punt bekend. Daaruit blijkt dal de
studenten "iet et/kei aandacht vragen
voor de kwaliteit vall het onderwijs,
maar ook voor de sociale gevolgen ):all
bet rapport-Dillemans.

In feite is het allemaal erg eenvoudig. De
studenten scharen zich achter de grote lij-
nen van het rapport-Dillemans. Meer nog.
de studentenvertegenwoordigers van de
Vlaamse untverstreften verheugen zich er-
over dal de kwaliteit van hel universitaire
onderwijsaanbod eindelijk weer onderwerp
wordt van een grondige diskussie. Maar de
vraa!Èlijft wat er van de nobele uitgangs-
punten zal overblijven als de voorstellen uit
hel rapport. in beleidsdaden moeten gekon-
kreliseerd worden, Ludwlg Dewegbe, voor-
zluer van Kringraad. vcrtaalt die kritiek als
volgt: 'Dillemans steil bij aanvang van rijn
rappon dat nevendocbu:llin~n. zoals
ev.."wlc/uigt, vcrdcllng, /okale aanspraken
of hlstorjek nlet zouden mogen meespelen
in de reuouausaue van het universitaire
landschap. Wij hechten daar eigenlijk wet-
nig geloof aan. We lijn ervan overtuigd dar
die nevendoelstellingen wel degelijk een
belangrijke rol zullen spelen in de besluit-
vorrnlng. Volgens ons moeten de studenten
duidèlljk maken dal nier geduld lal worden
dal andere motieven dan kwalitatief hoog-
staand onderwijs een prominente rol spelen
in de besluüvorrntng."

Heikele

1)1"std~ingnilme over de 'K' van de KU
Leuven - en hlj\Clorbn'ld ook over de 'V'
van dt' VUB - moet dan nek eerder vanuit
di.. nptiel.. bel..d'l'n worden. en nkl als een
up lichzelf staande d~, W.1tbetref! de
kwaliteit van hel undcrwrjv, stellen de
studenten vast dal cr nllg t'{,11I,m~l' \\'q: al
1(' leggen i~. Dl' door Dillemans
voorgcsrelde hervorming ell umronmscnng
van hel curriculum - met een duidefjjker
onderscheld russen kandidatuursjaren en
Jia>lHil"Sén een toevoeging van één j':I,H
derde cyclus - kan de goedkeuring
wegdragen van de studenten. Maar ook
hk-r «cucu zij vragen bij de haalbaarheid
van hel plan Bovendien vreest de studeu-
tenv('rtq,:el1wot)rdiglilg voor een ver-
srhuivin.lt VJI! dl' il,lnJlJ~~ing'Jlrobkmen
van begtnm-rulc stude-nu-u naar dl' over-
gang russen kalidid.llllf('11 e-n neennes. Im-
men: "De uverg;lIlg VJn 'blokken' in dl'
kandidaturen naar 'mee-onderzoeken en
meedenken' In de licentie\ zou wel eens
bijronder gWO! kunnen hlijkcll", aldus 110g
Deweghe_

De vernieuwing V.lIlde nnderwijsvorm
relf - minder 'ex cathedra', meer zdfstu-

. die - is uileraard (Jok een punt d~t de Stu-
denten aanbelangt. De ~lUdell(enbeweging
i~ sinds jaar en dag \'Tagendc partij voor een
dergelijke innovatie, maar is bang dal de
studt'tllell zelf hel kind van de rekening
wordell, Nogmaals Deweghe: -Ander on-
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derwijs dan ex-carhedracolleges veretst
meer werenschappelljk personeel dan nu,
of vereist minder studenten, Vandaar dat er
opnieuw stemmen opgaan voor een siu-
dentenbeperking. Dat kan geenszins de be-
doeling rijn. Dillemans spreekt over een
maatschappelijke tweedeling tussen 7.ijdie
kennis hebben. en lij die die niet hebben,
Het kan dan ook niet de bedoeling zijn dat
er door een sruderuenbeperklng meer 'have
nors' komen. Ik vrijgemaakte rartonausaue-
gelden zouden ons inziens dan ook, naast
naar een betere studiebegeleiding, naar de
ontwikkeling en Invoering van die nieuwe
onderwljswerkvorrnen moelen gaa 11.-

Elitaire

Een ander sociaal gevolg van het
rapport-Dlllcmans betreft de mooüncns-
kwestie. Dillemans stelt tereent dat in het
mobiele Vlaanderen bereikbaarheid geen
argument h om een opleiding wel of niet te

organiseren in een universitaire instelling.
Dal neerrrt niet weg dat een verplaatsing
extra kosten met zich meebrengt. kosten
die onvoldoende door het huidige systeem
van studiefinanciering worden gedekt. Voor
Axel Acrdcn. voorrttter van de Leuvense
Sociale Raad. is de konklusie eenvoudig:
·Ofwel moeten studiebeurzen deze extra
mobiliteit op zijn minst kompenseren, of-
wel moet hel openbaar vervoer gratis zijn_·
Acrden wijst verder ook op enkele andere
heikele punten in het plan. mei name wal
betreft de invoering van de derde cyclus.
Dillemans wil de ingang tot dat aanvullen-
de jaar koppelen aan bepaalde toelatlngs-
voorwaarden. meer bepaald hel sl.lgen in
een tcclatiregseksamcn. naartegenover stam
wel dat Dil\cmam de derde cyclus wil
openzenen voor studiefinanciering. Aerden:
"Studiefinanciering voor de derde cyclus is
erg postnet. maar ze moel dan goed unge-
werkt zijn om Ie vermijden uat de derde
cyclus een meer 'elitaire' waarde dan dê

voeren.
Bart Eeckhout

Et/l bl/tln!}ri}k deel van Iftl rapport,Dj{/(nlims
(11 van htt smdtnltnrtandpu/JI UT ~akt behan-
dtlt dt 'dijJtrflllim"!J van "09rschool", UIIÎwr-
S/ltll' ln eenIIO/!}tndt WUI zal dltptr ÎII!JtgauII
worden op dar sfmfitkt punt,

Lange files voor Leuvense telefoonsellen

Nooit was bellen zo moeilijk
Oen student I.eeft veel ged,IId,

Ilee/ vee/sed,lid, Hij kali in
jun; uren achter zijn buro zit-

ten. maar als er iets is waarvoor hij
in een Franse coière seniet. dan is dat
als hij zijt! moeder "iet ka" late" we-
te'l wanneer Ilij naar huis komt of ais
llij ziel, een romantisen telefoot/se-
sprek met zijt! lief moel ol/Iugsen, De
laatste tijd druipen heel wal studen-
ten na ,,'enlloede pogingen in de tete-
[oonsei ongelukkig af. Meulal
kil/me" ze hun woede Ier plaatse "og
inhouden, maar als ze dan mer een
l,al/ge'ld hoofd naar de sinema
trekken en daar treiterende reklame
voor net nieuwe 'betrouwbare'
Belgaromtoestel moeten slikken, biedt
alteen de drank eet! lIitweg, Wat Ileb
je immers aan een digitaal schermpje
dat je in vier talen kali vertellen dal
je toeslei '11Orsde service' is of je 'een
ogl!llblikje geduld' vrtlag.?

Het zal tedereen al lijn opgevallen. liet
Leuvense landschap {Ier rctcroonscncn is
heel divers, Zes tipes kunnen worden on-
derschelden. Naast de oude toestellen met
muntjes ui mei relekaart. i~ er een ver-
nicuwd t{>c\tcl voor oude relekaarten.
(Gcuucrcccccrden kumu-n een dt'rgelijk
apparaat bezoeken aan het einde van de ~ ~
Dicstscsuaar.j Verder is er het nieuwe IOC~- 1:
td. enkd bestemd voor proronkaan. SUIT1~ ;:
is er een hak op hevevugd 1\aar je een tclc- ~
kaart van het oude tipt: kum gebrulken. Oe
allernkuw~tl' apparaten 1('11sloue. zouden
meeten openstaan voor 701v('1chqnetekaar-
ten als voor pnaoukaancu.

VelOtmk up underzüek in hartje U'U,

ven en testte vi/ftig apparaten. Er werkren
er zcsucn van. dU5 bijna één op drie. Be-
perken we ons tot dl.' recentere ttM'Stelieli
(de: apl'dhlau\\71'('grl)l'nl') dan is de [Oe-
vtand nog r,lmpzaligl.'r: elf op vlcreuv ccrug
of één op vter. Pr dteru wel upgcuu-rk t te
worden dolt er {kd~ \Vl'r/o.el1d~'h)l'~[l'lIe/l
bestaan. Zo 7ij11er dil' IIl'rlL-ktwerken als je
één of twee nummers niet nodig hebt.
want enkell- lIIel'il'n d()("n 111.'tniet. Eén ap-
para"t tOlll1t op dt' dis]Jla} zelfs een 6 al~ uI"
8 wordt gedrukt. Een ander weigcn dan
weer sy~tematisch de laatste IWl'e ingetiktc
j,ijfcrs te regbtrert'n, Van de7e tol'stdlell b
Alcatd de Icveramit"r. 7n wist I1Wilons bij
Bdg.ll-':ltl1te vl,rt(·lIen. OaaTll.last zijn er de
allernieuwst(· tvestdlen. Oeu' funktionercn
vaak wel als je een chiptl'kkaart gebruikt
(al ISdal dOlnook nog niet l<)lallg gcll'dl'n

gerepareerd), maar niel als je het I1WIjl'
protonkaart probeert.

van al deze kindenlekte~ \-,111dl' nicu-
In' u-chnolegle krijgen de Leuvense stu-
denten hel zwaar op de heupen, Vooral aan
IWIstation laaien de gemoederen \11',1\u·l.·
apparaten, één met ouderwetse mumjes en
één met ditn relekaan kunnen dl' toeloop
niet slikken. Iedereen hedt er haast, want
dl' trein wacht niet. Zonder dliptcld,ilMt
st.l je er haast voor een IllISSiUlIiIl1IH,,~iltk.
want met een proronkaan ben k LIJM

kansloos. I'r dient \VI.'! bij \l'rmcld te wur-
den dat. JI, je hel toch wil proberen. Bel-
ga(ol11 je op een grJth el1 1rrit,1llt I'Jepl.."I1·
sert trJkteer! nog voor je ook maar dl' kath
krn'g dl' kaart uit het IOl~,d te halen,

Ballksys

Een kone hlslOriek I'an dl' ellende,
Banksys introduceerde de prolOnkadrt in
Leuven or a,lIldringl'n van burgen'atkr
Luui~ Tobback. die wilde uitpakl..en Inet

'zijn' proronstad.
Later speelde Bel-
gacom in op deze
innovatie. Zo evo-
lueerde Leuven tot
het laboratorium
van Belgacom. ~aar
volop nieuwe sellen
gelest konden wot-
den. LaatSI werden
er honderd volledig
nieuwe geplaatst,
die nog maar heel
recent een beetje
werken, Bij Belga-
com vinden 7.ehet
spijtig dal de Leu-
vense bevolking
daar hel slachtoffer
van is. Maar van
het lijden van wei-
nigen zullen er later
veten de vruchten
plukken, verzekeren
ze.

Hel lollen is
voornamelijk te wij-
ten aan software-
problemen. Het erg-
~te euvel van die
aard. het schermpje
dat voortdurend
'een ugenltlikjt'"
hlecl weergeven, is
npgd("lS1voor de
chipkaartbellerv. De
protonbellers moe-

ren echter nog wat ge-duld 'Kienen. De
\ Inuele betaallade. waar het geld van de
proronkaan tcrcctukunu. h overvul. Zl' kan
mumentce-l nh-t ~dl'digd worden via Bank-
~r~, want de hjn die daarvoor moet zorgen,
i\ door het upcnhrcken van een straat ver-
keerdelijk doorgeknipt. aldus IJdgacOin.
vcrmoedcbjk zijn er ook problemen met
het ckepcrtcntcam dolt Zt' ICvelde sturen,
Velt-van dt' waruocctanden \1.111de Leuven-
se tdd<lon~l'il('n zijn 0]1dc hootdkwante-
ren iu Hnl',,'lllekllla.11 IlIl)::niet bekend.

Heel wat metlewerkers van Belgacom.
die met de dagehjksc klachten moeten af-
rel..t:l1l'l1,lijn ll'lf ml't tl'vrt:dl'n 'I\"('r hel ge-
\'Ol'rde lJ.cleld IIlLilke de algemene 'chJnge
un'r' (zu hn't de \Vi~sclTl1gvan de tdefooll-
St.'lku, Il\ dn. W.lan-'l(1Ik l1l'er Van Bnucken·
otlglwlI direkteur I~. Hijzeli kon 1Vt'Îl1Ig
!..lIl1lll1entaar Il"\Trell want is veelal in vn-
gddl'ril1~,

Aernout Beke
Hans Dedercq
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Pers en maatschappij deel I: professor David D'hooqhe

"Het is voorbarig om met eksterne kontrole te beginnen"
Oen professor puhtiek- en admi-

ni!>lrll'iefrech' is misschien
niet de meest voor de hand

liggende eerste keuze ;11 een artikelen-
reeks over de verhouding pers elf
maatschappij. Toch 1I0luil professor
David V'Hooghe zich al jaren bezig
met de verl/olldi"9 pers ell gerecht,
namelijk sinds Jlll een O!JolÎ"9srede
hield voor hel vtoan s Pleitgelloot-
schap over dit onderwerp, Hel werd
een IlObby \loor hem, waar hij (11vhlg
erke""jll9 voor kreeg. Minister vall
justitie De Clerck stelde hem - na de
AgIJsta-z(/"k - aan, om de vernou-
di"9 pers en gerecht re onderzoeken
met twee andere professoren. Boslyen
voorhoof Ui, de werkzaamheden zijn
al een senaatscouoqutum en meerdere
wettelijke initiatieven onb1aan. Des-
ondanks spraken we met een pessi-
mistisch matl.

Veto: U htbl /I}dml IlIV "l/dfr;:l.Yk dt~rda/it
{'li'S til !I,rrdll \'0111I0dtrbij I>tkfkm, 11 (T r(hl,
zoals men wtl'l/tf bnl'l"trr, ((11 ,>or/":Jaan de
.'IU1l!llu$Sm !,rN tri gl.'rldll?
David O'hooghc: ~MiJn opdracht WJS na
te gaan in welke mate het mogelijk is om
tussen gerecht en media tot bepaalde at-
spraken te komen naar heb ik voorot in-
terviewwerk rcnd vcrrrctu. Ik ben op hel
terrein zelf gaan spreken met magistraten.
mer joumallsrcn. mei polfttemensen. 0111re
zien of daar tets mogelijk is, Ik kan onrnid-
dellijk zeggen dal dal niet veel heef! cpge-
leverd. Ik ben nogal geschrokken van de
argwaan, om met 1(' zeggen hel rtusprtjzen
dal [cumallsteu hebben tegenover mcgi-
straten en omgekeerd, Er is tn heel wal ge-
vallen ebsotuut geen begrip voor wat de
andere dOl·l. l'f! ""I ""f! hddl' katlll'n. P,l[

Omzichtigheid

veto: Hot konu dat" Vd1/Wllar k(!11II dm mis-
pnJ::m?
O'hoo_ghe: «Eigcuhjl,. i~er IC:weinig begrip
voor de wereld waarin de andere werkt en
dic wereld i~ lundanu-ntccl vcrschllk-nd.
Binnen Ik rnngivrrmuur ~trl'd[ men ernaar
de waarheid [e kennen, De waarlu-id IJIJ
[urkibch tuelaatban- wijle wel IC verstaan,
war bctckcnt: nwr pruccdurce cu bewijs-
middelen die [urklisch aanvaardbaar zijn,
Daar moet men w,l.uh-or~l·[r v.m vcrdcdi-
ging, het vermoeden I',UI onschuld en der-
gdij~e lau-u spelen Dat i. een heel traag
proces dat meenden. vaak jaren kan duren.
Dc ]Ier. zoekt in hel beste gevalook naar
de waarheid. maar ze wordt da.:trbij absc-
luut IIkl gdlimkrd door procedures ui
waarborgen. D".lfbij konu dal dl' media
7.ichzcll Ix-..ohouwen als doorgeefluik van
inlurmatil'. Dal !ll'll·kt'nl dal wanneer zij
inlurma[il' hebbt.'n, l.ij hel ab hun plkht
bochtJu\\'Cll 11111dIe infurmatil' met' te dt'·
len. Daar hel) ik tlJ(_h hed \Velt\ relgen bij,
Ik dC!lk nil,t d.ll hl'l de Illidu v,ln dl' 11l'f'Sis
om infurmatil' allijd dour te gevcll. Mt'n
mocl ook de rdl'\<HUÎl' Iltldl'r2l1l.'ken en de
11lJIJ-orlunill'i1,dl' m.["t'K:happdijkc Icrant·
\\'oorJbJelrhl'id om dil' infurmalie door IC
gc~en. Tl'nslllltl' h l'r bij ik jtlurnalistid,
\luk nug de gmle lij[hdruk en de ktlllkur·
rl'nlk. Alk garilntk-\ dK' [j." ..11)jurb[ LU
graag 7ic, Olnlidllighl'itt vllor/iduiµh('id l'n
kontrole, heb je Ilan nauwelijk) in Ik h.JI1tL
Dele werkwijze kidt 101Mgw.Jan bij hel
gcrechl, eli dal h bij mij ook Cl'n beetjl' W:

dl' bcriclllgl'vi!l):: h dil-.wijl) Leer onv"lkdig
uf zelfs fuut. En dat ~luil lq:l'lI de btlr)l.~
Veto: U wijf/ ~"-','rul ,'!, dt' !,,,'bt.'mm dir rr bi;
dr pal :lJn, lIllI tr ,/.111."1""11pr,lMtnlm bI, J.'
ma:jil/rulllllr'! 1$ dt ,'1(ftdll.'II,k~ '~'I"rdJ b/;"iJ(Ir-
I>ttld lIir/,V'd u ,'1t,f,""II?
O'hooghe:. Eên \'an de redenen \an argo
waan bij dc mt'dia ten aanzkn \'all hel gl'-
rlocht is julsl dal cr bij hel geredll een aan·

tal zaken [s dIe absoluut niet lunktkuwrt-n
DiI.lr kan rercctu enige minJchling voor
beslaan. HCI i~ nooil mijn bedoellng ge-
weest het gerec.]11zomaar \'Tij te plcnen.
Ook de gesletenheld binnen de lI1a8,.lr,1·
luur was één van mijn grote krhiekcn 0]1
het gerl'chl. Er IVJ'; lot voor kun geen en-
kele kommunikauekuituur hlnncn het ge-
recht. Op hel terrem horen [ournallsten wel
dingen van bijvoorbeeld onderzoekers. dil
lijn de zogenaamde lekken. Voor de zorg-
vuldige journalist is het ecbrer J,'l'r meellijk
om uij hel parket ol bij een ondcrzccks-
rechter bcvestlglng Ie krijgen van die uilgc·

rechnlccbe fouten. als in hCI globale ht'dd
maa r geen fouten naar voor komen. Ik ben
dan vooral gevoelig voor dingen die lt'
rnaken hebben met ht'l vermoeden van
onschuld .•
Veto: f)('nkl u dan lIalt htlll,'emf/l 1'011/namen
\'(1/1 verducnten?
O'htloghe:. Ik moet zeggen dat er binncn
dl' journalistlek in hel algemeen wel ocgril)
en gevoeligbeid is voor hel probleem van
de namen. Alken is het heel moeilijk 11111
daar tot aiepraken te komen. Neem nu de
zaak Di Rupo. Hel is niet lIJ dill de ene
journalist l'en IlJam weel en de andere

wisselde rnfonnane. Een ander probleem.
dat in de bcudekornmrssre leer l)iinUjk is
gcûf ustrccrd. is hCI reit dal er bij hel ge-
n-cht gvvn ('nkdt' opvolging is van dl' pers-
lx:ridllgevlllg. Vandaag blijkl dal gedurende
Ben jaar over de Ucutle dl' wild~ll' I't'rhalen
zijn \'trschenen die een har,lnekkig h~vt'n
hl'bben geleid maar die dus absoluut op een
fiktie berustC'n, Had ht't gcrecht de persbe·
richlgeving aklief opgevolgd, dan h,1(1hel
zelf vel'll'roegl'r kunnen le&llen dat d,ll in,
dianl'l1verhaltn lijn cn dililmlt'e naM bui·
len Ireden. Elke dag verschijnen cr laken
die niet Juist zijn ~kt is ,lan hl'[ j.;erecht om
dat rn:hl tI.' "Xlll'U_ Er i..nu wel een ,1.1I1Zl't
gegeven tIJt ver<1lldering, Er 7ijn ,11pers·
magislra[en, cr Lijn jJl1rkelWIJOr(lvlJerders
tik \)1' TV en in de krantelI klHul'n Je I,.['iigl
mensen [I' :l.Îl'll. het gerecht krijgl el'n gl'-
zich\. Ik denk wd dal men ntJ)-tVl'r<krz,.ll
Illtl-Cten gaan want voorlopig lijn hel nog
individuele j)t'rsonen die daarmee belasl
rijn, Ik dl'nk dallTlen leeleer zal moelen
komen lOl een pers· en voorlichlingsdicll5l
die daar ooI-. edl! voor is uiIgerust. Die kan
dan l't'n Cl'!lIraal a,lIlsprl'ekllunt lijl1 v,)()r
journalislen. Er wllen dan Otlk veel mil1llt"r
fouten lefschijnen in de berichlgeving. Ik
wil me dan al niel storen aan juridisch-

niet. Meeslal weten ze hel allemaal. Een
aantal [nurnallstcn kan besfissen dil' naam
ntcr re publiceren. Het b dan voldoende d.n
er één leg[ dal hl; het wel ducl um t'T\Otlr
[e lorRen dat alle anderen \'ulgen. Ikl i~
d,ln tnch .111)(,kt·nd gem.uk!. Figl'[[lijk JUli

m..n daar een belangenail\eglllg [[Juelen
m"k('n_ Priml'l·rt hl·t algl'mel'lI bdilllJ.: d.1I
lwkend i~wk met OCI)aaJdl' ll'Îtl'n in I cr·
band wordl gebracht ui primeer! de prilacy
van dl' OCITllkkt'IIl'? In dl' rq:d, \ ind il-.,
prim('I'r[ de prnJc}' Viln (k \"_'lrol-.\-.t'l1t',un-
dal h(,t dO<lrgdalls niet LUrde\'''''1 i~Wil'
i"IS g..dolJIl hn·ft. D"l wordl !!laM rdl'\Jnl
\\,1nl1 ..e[' IWI gaal <mi !1"I".Olll'll !lll'll'l'n
lWp.lollclema,l1~("happ..hjkc \talll~. 1V.1ardil'
bt'(wkkl'nI11:id implik"tit" k>lI1hl'hbl'[l 1'1'
hlln nra,lhçh,lPPf'lijki' funkI'" Ml'll IIUII'\
d,l,Jf 7('.'r on17khtig mee olll\l'ringl'n. 11-.
Vfl...' t"ch[l'r d,lln 111"1"1Will jtlUT!IJlhlL'n
7[jn dit" 11[1'(Z07L'l'r vallUII d'l' h..-ld!l~t'nJI.
wl')lin!l wl'rh'n m.lar puur l'anu[1 1,."lIlllll'r-
~ît-,Da,1( kan ik da[louk ..11"0111111J.:ITtl hl'-
grip of ~ympalhil' lour upbrengell .•
Veto: \Vl.'lh' I'a<1I1.1/.'riIl9~11 :;:'1/I'//.'1I <1<111.11':,'
filmlIlt U!J kUil/Uil wrhrlp"l/?
D'hooghe:~ Men zou daar [UI afspral-.l'n
mlX'lcn komen, maar luS)ell juuTIIillhtl'n b
er een/dlde minadUtng ah [U)Seli 11l'f';l'n
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ger«IH Ik beu daar nu enkele jaren mee
bt'lig gewc ..sl en ik word meer en meer ge-
laten Wal kan je er aan doen? Tegelijker-
tijd, ree'! ik dan dal hel op een bepaald
moment ZII de spuigillen zal uitlopen dat de
puhliekt' opinie dominant 7.a!schreeuwen
nru IC verregaande beperkingen legen de
pees. Ik heb vaak gepleit voor een grolere
omzjchtlghcld bij de pers, VUOT meer sett-
rcsrratnr maar dan juisl om de zo belangrij-
kc vrijheid van de pers te vrijwaren, Hel is
mailt in de mal.4-'dat de eksessen roenemen
dat de roclllm~'law and order' ten aanzien
van dl' media leJgn.>01zal worden.«
Veto: Op hel dak mil de rt,'1lemmltrill!] is er
Uil dtom"I0!J~hl' kommissit !JeiilSlilll"trd tnn-
1It'11 d, AI!Jtmme-Verm(flill,'1"illl &rgisch~ Br-
r"(l's/olmln!iS/eIf (AVBIJ). Br(l/gl äe;ekommis-
sie ellig sw/aas? .... ~
O'hooghe:. Bij deze kommissie kunnen
klachten Ingedtend worden door benadeel-
den. Ondanks de verbeteringen bij de wer-
king van de kommissie. blijven er proble-
men bestaan. Zu is niet elke journalist lid
van de AVBB en zijn de sanknes niet echt
zwaar Ie noemen, in hel uiterste- geval
wordt men uit de AVBB gezet. De kommis-
~icdurft niet goed uitspraak Ie doen, omdat
een veroordeling up deontologtsch vlak ge·
brulkt kan worden als fout voor de burger-
lijke rechtbank. 'tcnsloue wordt er wcmlg
bekendheid gegeven aan dl' uitspraken en
loopt er proccdure ..1vlak nog het cel! C'.I)

ander Illh,~

Junqle

Velo: Rfk/or OiJs/trfiltck huft uh'us/!]I'plár
voor (1'11 ekstern kommissir dit dl.'pff'S n!{1t'/

1;1411/1(1/ kontroleren. (ti! W(lrt vall I'tNrilad.
D'hooghe:« Jk dl'nl,. dal het nog een beetje
voorbarig is om met eksteme korurolc IC
begtunen. Ik denk dal hel beier is 0111npti-
mak kansen re geven aan zcltregulcring.
aan u:UsalikliOlll'ring. Ik ben daar wel ruct
opumlstlerh over. Ik denk dal er wel oplos-
:./Ogl'l1mogelijk lijn met diegenen dil' hef
J.:U('t!menen en dk "1' een verantwoorde
m..nier aan juumalisuek wllh-n doen. M,lM
je l.l! ,llriid 'journarlh-' hebben. Ik zit' nter"
in hot, il' dat kali 1\'I'rl-U zonoer up een Ie
grote mil nier afhreuk te doen aan de vrij-
held \-.1IIdl:' pl'T\, Dé "rlos~ing zie ik met.
Mhsch\cn IIII'l'len I\'t' \\'d gJJII naar een
everecru van stralvergucdingcn zoals in En-
J.:t"iilnd,waar lij dil' schade Itl'llh.:;n onder-
vonden \',111onhdHlllriijke [uurnalistiek
naar dl' rl·(h[l),Jnl-.~·[1kumu-n stappen om
bij lVij71'1',111sankuc 'l.hdtll'vl'r~IIl'di[)R n-
lx-kunu-n. H[j 1111\kau je ook wel schede.
vt'Tl-lIIl·dinJ.:l·[~~·n.doch enl-.el dt, werkelijk
gt'l('dl'n "h,Hit- wordt vcrgoed. V,lal-.1<,1.11
het duv om ~kchl~ een franl,. morele scha-
(kvt"rglll'llinl-l Dar i~dan wel een bl'l'tjl' dl'
jungk: ('r /,111.-11vtllk geprocedeerd l\tlf·
den. il'd\'Tt'I'11m-enu TI\[k,,'). 11,.ben daar
geen I oorstander van. maar il,. \rl'l'~ dat wc
daM n,l.H\(>t' g".l)1 Il,.lwb uill'inddijl,. "l'i·
niJ.: \enmUlwn lil d...LclfTl'gulerin~ cn een
.. I [(' Tt'prl'~~il'\"_'"JIlIJJk IJIl dl' l>cr-;71\' ik
Iwl"IIl,l.ll IIk[ /)lIl'/I .•
Vcto: I bmI ,'dil lI'd " ..../ <'r.'-I r,"ls/II//smdl
D'hooghc:_lk ],'1.'11l'T nu \'en lll'k lijd mt'l'
!lt.'7iJ.:,'n ,I,. h..,[] l'r~ gd.l\l'!l gl'''ordt'n. I-r
tll"Wt'!l[ hl'l 1'1'11l'n hl'l ..Illder [o'l\l'l bij
j)l'r\ ,11~g"Tt'1ht rn.1Jr nhll' \Ipll'ningl'n 7i\.·
il-. 11[1'1.D,l[ 1t'l"11 het I,ruhleenl crkt'!l[wn is
\\l'1 nÏ\'lIw, en lImitiel, JI,.hoop gewoon d,lt
dt'I',,,itkw ('\'Olllli.· Tkh "'nkr Il'l, Z" 7il'
I~ oul-. e!liJ.: Iwil in ,'1'[1olllhmhdil'ml hij
Ill'I'",rJ.:,ln,'n. n,lJr 11<'1ItII,rIJn'll! l~ln Dl'
·\lm_":l'l1 AI, .1" 1l\t'1I'1'1IJI kl1l,llld h~·bben
'11117i(11111.'\hun I-.la,hll'[1 1\)\ IC wl'nden, i~
,11~t'.-J 'l'rholl'l'l1. /t'kl'T Jh lt' ,wtl'n d,lt
di\' ~1.J(hlt'n dJll ,mdl'rfj,._h[ w,m,kn <;,nhij·
\'omh"I'ld l"idl'1] lilt rl'dllll·ninj.;{,11 of Icr-
ont .....lmldiµIIIl-lI·n_Hd.1J~ h 11k! iederel'n
1>t'I-.llmnwrd ,1[11Ik gl'l,ltllw,\ardi~ht:'Îd \,ln
Ik ,1,lngd.{)t.!t-n ·IJn,dul,.ll·n'

Kristof Oaniels
Raf Geri15
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Dertigste studentenmaraton

Marleen Renders over hel gevoel van de
Cj) P woensäaç vijf november

wordt I'oor de dertigste keer de
studentenmaraton gelopen,

Naar aanleiding vau liet feestjaar
I!OIIdf Sportraad - de organisator
"an de maraton-« als extra attraktie
op '.et Vipterras in "et Gymnasium
een tentoonstellino over de voorbije
edities. De maralon is in België trou-
wens niet meer zo populair geweest
sinds de spiclltige Miel Puttemans
anderhalf à twee decennia geledel!
zilveren medailles verqaardc DIJgrote
kampioenschappen, Verantwoordelijk
daarvoor zijn de uitstekende presta-
ties von Vincent Rousseall e" storteen
Renders.

Milrleen Renders: een klein, tenger lichaam.
hel hoofd rnmisch van voor naar achter
golvend. knikkenbenend alsof haar knieën
steun zoeken bij elkaar en haaf kuilen zich
scharusend afzetten tegen het lIs111I1,Maar,
een kracht en een uhhoudlug die 01111;('-

keerd evenredig zijn aan haar frcle lichaam,
en prachtige tijden opleveren. gendors is als
Belgisch rekordhoudster op de maraton c-

In Ronerdam liep ze 2 uur 25 minuten 56
sekondcn - eminent geplaatst om ons
eindelijk eens het geheim van de lange
afstandleper te omhullen,
Veto; Waarilm hibt u \'oor de Itft.If,/f(lll ,~tk{l!l!II.
;r de p,srt mä ~'l'tllllkrll[itl'l'r til dallkbaarJtr"!
Marleen Renden: _Ik denk dat ht't de
droom is van iedere lilllg(' aistandloper om
uheiudelijk de maraton IC lopen. Aarwan-
kclijk loop je een 5000 of 10 000 meter,
milar jt· voelt dat je tijden bett'r worden,
naarmate je een langere afsland I{l0pt._
veto: Jl kun/maar tin "1tu~l murat.",s lopen
(lP ren jaar. als jt Jan iin s/tchll' d" .., htbt. kali
hrt hele attrtieksercoen nutlukken.
Renders; .Hel kan tegenvallen. ja. Je kunt
h~ ~lejil<U nur lMleven C'I'I }"Ist tij-

den" J..I<lJI,,,' J)I,l,l/l(ll'l\'our kun jt' ge
kWl'l~t raken waardoor je je nk-t opnmaal
kWH voorberetdeu. dan is aûc, vourblj. de
moet ermee rekening houden dat zoielS
<lh\jd kan gebeuren Het i~ heel anders alv
lu] ~pritller;;, die veel meer wedstrijden
kunnen leperr en een slechte preeratie snel
kunnen rechtzenen .•
veto: !kJmmi!liH sprd:.m 1"1111 'htlgtWltl van dt
maratonloper', lIIat IS prmts IIi!t wrsc/lil mntm
1['pt'1I ~'all een lall.'lt nlsllwJ (lP dt pisu'
Renders: e Ik vind maraton veel fijner dan
tie tien kilometer, urndat )1.' \l'nchillendt,
parcours en mogelijkheden hebt. Elk por-
rou IS is anders en heeft zijn eigen kenmee-
ken 0(1 de piwe h hel al1ijtl hetzelfde, ge-
woon vijfentwintig rondjt'~ draaicn.»
Veto: Op dt piS/t IItb jr a/liJd I~rl publitk r,."J
jr. dt allJtrt l(lptrs ;:Ijll k,>nsrall'Qall"''t;:ij. lim
lI/ur(1/.'" IfIMI Jt L'I.!QkaI/uil IOptll, IJ hl'f /IItl
teil L'trl tell;:amtrt geMllrt"ItIS?
Renden: _Op de echte, gltlll' mariltons is
l'r toch wel \"{'el publiek lang~ de wCl~en
ziJn H' enToesi<lster als op de "hlc. Maar het
I(l'vi"lilfop (k mMalO1l is dnt je het nOOIl in
de hand hebt. je kunt een Sll'chtl' dilg heh·
bt-n en çtilvallen. Je mag niet Ie die!, gaan,.
Veto; Aan waf dtttkt 11 dan zool ujdttu dit 41
kr!.lmtttr?
Renders: .Je bent konstant met de tijd beo
zig. elke kilomeier krijg jt' dt' lijd door en
waag je je af ol je op schema ligt, wanneer
je gaal aankomen. Je bent ook lIlet het par-
cours Ix.-zig.je denkt 'oh, il moel nog ik
weel nlel hoeveel reserVl' houden, wam
strJks koml nog een zwaJr slllk'.~
VelO: HM Iraill jt lIOor zo'n maralo/l, je kI/lil
tIIlHilijk af til lot Uil mllrlltoll /optll a/J )'O()rbt-
rtid/IIg"!
RCl'lders: • Vroeger trainde ik ét'n keer per
dag. Voor de mar<lton train ik twel' keer per
dag: 's morgens een hailuurtje rustig lopen.
en dan '$ i1vonds training, Onze voorberei·
ding duurt lwee,) drie maand('n en je 11}()!JI
loch elke lIIa"nd één keer lang.. anderhilll ,)
twee uur en soms iets limger 1I0g,K
Veto: U doet /lil IVfIQllII topsport. maar dmkt

6

11 dal mara/jlnl,Jprn ,~(::c1f1l1i) )'<}(lr rekrauie-
lopers?
aenders: «Ik denk hel wel. maar je I!IOl't
verstandig begmnen, nooit zo'n afstand
IOIKn zonder voorbereirnng, zonder dal je
op training al eens anderhalt .1 twee uur
gelopen hebt. Zt' lopen er toch gauw drie
en een half uur over, het is verstandig
vooral lang en rLJ~ligIC lopen zodat je het
gevoel krijgt wat dat eigenlijk is, een mara-
ton. Hel beste is heel traag te starten. en
geleidelijk aan - ets je je goed voelt - te
gaan vcrsnullen. Maar een jogger loopt d-
genlijk voor vljn plezier, hè, om aan te ko-
men."

nloopsler
AI~je de Spiridon I.I)LJi~in jezelf naar

boven wil brengen. begeef je d,1II een half
uur voor de start van de wedstrijd waar je
aan deelneemt naar de stand van de In-
)(hrijvingen lil het Gyllllla~ium, waar je de
nodige mtormane en benochgdheden krijgt.
Om halfzes wordt het slart",hot van de
maraton gegeven, om halfacht wordt de
halve maraton op gang geschoren door
Gaston Roelams. een kwartier later bcgln-
nen de tien kilometerlo(lt.'r~ a,ltl hun op-
dracht. Je kunt de 42 of 11 ktlomercr cok
gewoon te voet ,lf1eggen, dal! moet Je reS-
pcktlëvelljk om halfvier en halfzeven aan
dl' slimlijn staan. Het Rode Kruis en de

Rljkswarht lorgen ervoor dat je de beproe-
ving zonder !:~'\'aar voor lijf en leden door-
staat, na de aankomst kun je je diploma
afhalen en i1h uitvrrujtcr genieten van een
gralh mas~ge. De:eenzame asfahktlome-
rers. de koude nacht. ze verkneukelen 1Kh
al op hel genol van je zweetdruppels, maar
de eer roept. Hoc.' grcu-r het lijden, de\ IC

uuenscr smaakt het plezier van de over-
winning,

aenny Debruync

VmJtrt mlIJr:'wllt is It bek"III(II bij Snortraad.
TtT1'IIUrstVl'St /Ol, ui. J2.91.J3 ofJ2,9I,J4
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Feministisch dansteater van Amana Dance Company

De erotiek van hel anders denken
Oet aans- en teatertabo 'Het

Affront VZW';s de klinkende
naam van - naar eigen zeg-

gen althans - Iret euige feministische
teater dat viaanderen rijk is, Deze
weck kunt ti in Uuven één valt 111111

dausvoor~·telliuge" ga"n bekijken, De
dansgroep \'an het Affrotl', 'Amana
Dance Company' qenaamd. brengt
'Qualld nos tèvres se par/en", eelt
sofodallslmollo/oog van de Franse
feministe (-f/ce lrigaray, ge/JmcJlI door
Vem Vall del! Berglre ell geregisseer(1
door Plrilip de Meester.

Hel Affmnl wil vOllral politiek, sooaet ol
kultureel geengageerd reeter brengen en
hierbij aan VHlUW('n de kans brcdcn krca-
lid te vijn. -Wij lIjn ervan overungd dal
politiek lrnl..~ teater toekomct hee". \\Il'

'1'1 ~ In- dk'1'IOlItfMrro lt'MtiH<! !'ttlt!'
IIJ"- '1>01 jtd..ull'n om ee-n kminhlisdl d,,-
cours aan Ie II.1Jen. Denk echter niel dat wij
met gebalde vuisten op hel podium staan.
Hel is 0I1U' bedoeling om dl.' eigenheden en
mooie kanren \',111 het vrouwelijke In dam
en teater naar voren halen eu daarmee aan
te renen welk \tandpUIl1 wij innemen 1I\l'T
de vrouw in de rnaalschappij". aldus rq:h-
scur Philip ocmeester.

Het AIfTflOtm,lolkte tot nu toe reeds
een zestal voorstclltngcn mCI een specifiek
fet11jnÎ~ti!t(;heimlag, l.ij beperken zich gv-
lukklg lIil.'l enkel tot dil ncm. maar beste-
den ook aandarlu aan andere politieke en
sectere problemen 70,ll~ racisme, insest en
oorlog. In de Joop der jaren evolueerde Ht'I
Affront val1lltin'r tcblle,lter naar een
eigenzinnigt, kornhinalit' van I",ksi en dan~.
Philip Demel'~lt'r: 'wij besteden ~'ed aan-
dacht aan de inhoudelijk", kant, maar gaan
ook ahijd 0]1wek n,lar een geschikt tt'atraill
voçabulariulll. Wij vinden het belangrijk
dat inhoud en vorm heel sterk op elkaar
afgeslemd zijn. Ml't (kie idee \loor ogen
ging j'kt Affront ur 70ck naar een vrouwe-
lijke leatenaal el1 bol~te op de oriélltaalse
dans of buikdans, VOOT hen de ultieme
vrouwen taal. HÎt'ruit is de buikdansgroep
'Amana Dance Cnmpany' geboren"

'Quand nos lèvrcs S<" p.1r1em' is een
STuk van de Franse feministe Luce Irigaray.
Het Affrolll koos precies voor deze Tekst
omdat hij 2l"CrnJIJW aansluit bij de jdeeen
die zijlelf verckdigen, MLuce lrigaray i, een
l'enq:clIwl)-(Jrdigstcr viln de bekende Fr;lIl-
St' golf ill hel leminisme: heT differentie-
denken, Omdat et'n vrouw nu eenmaal
verschjllend is v<ln l'en l11<1n,is hl't beter die
versehillen Ie Ix.-nadrukken dan te proberen
ze op te heffen. Dal willen wij precies aan-
lonen il'l onze dans," aldus Vera Van d('n
Bergh"" 'Quand nos Ii'vres se parlen!' is
gcenszins een femini~tisch p<lmflet. wel een
zeer I'oelische t'ckst. 'Wij hebben voor dil
soon tekst gekozen omdat wij bewust zoe-
ken naar vl)urstellingen die ,115een kabbe-
lend beekje op de kijker ,,(komen. Dat

leutu dichter bij vrouwelijkheld aan dan
een stuk dal als een VUiSISl,lgop je afkomt."

De tekst werd zo herwerkt dat de
mooiste en meest verstaanbare fragmenten
overbreven en is op die manier gebruikt als
'dil~stek5I': teater gekcmbincerd met dans,
hier dus buikdans, ZIj wijzen er echter op
dat hun buikdansen zeker niet mag geasso-
cteerd worden met het sensuele dansen van
pmstltuces in nachtclubs: "Met buikdans
bedoelen wij de oorspronkelijke orlënraalsc
dans van bijvoorbeeld boren-danseressen.
DiJI b'een h~cI-aulenti{'kt, en lntrecpektieve
dans die wel sensueel is, maar vooral heel
gevoehg h. In hel nr1l"lIli1i1I\ebuikdansen
ontdek je alle aspekten van vmuwehjkheld.
Ejkc bcwegmg is daar een uiting van." Om
de huikdans weg te hak-n uit 111."1hokje
waar zij vaak in vavtzu, kozen 7ij met voor
de zwoele Oosterse rrumck. !11.1artrekken

met zowel Oosu-rsc IIh westerse invloeden
IC gebruiken,

Dat Hel Affrtl11l in het algemeen en
"Ouand 110~lèvrec ~e partcru' in het bijzon-
der zeer weinig aandacht krijgt in de pers,
kan enerzijds IC wijlen 1Jjn aan het toch al
te overgccngagccrde sausje dat over dele
voorstelling heen gegoten wordt, anderLiJd~
aan hun achterhaalde Idee van Icrnlnlsme:
de vrouw die meet optornen tegen d.i' man-
nenmaarschappij. Dit anes neerut niel ~eg
dat 'Quand 1l0Slëvres se parlcnt' een mooie
v(}()n;telling I~,

Katrien Darras
'Qlla/ld Ilcl$lrWtS St filr/ml';s u zien in dl
Akltt'l"ltlldllJ, RIJS(h.~,/ftralJt 19a (ill!/allfJ \·/tl .I'

Frrmet)lh~",fJ tn Jtll op 7. 8. 14 til , 5 IIl.lvtlll/>(r:
Ie/kms MI 2/.00t1 Rrunl'rm is l/<JOd;:akdi;k
1(/.016/2 J 9() 51 lI'ilt u mUT ti' 1I't""/1'1I ktlllll'Fl
,'wr Hrl Affr"lIt, $urf dan naar hun Iwbs"t:
Imp.l/tlstrukyllrt. be/al

....Z2Z
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Gidsland geeft weer het voorbeeld

Nederland kiest voor homohuweliik

Gorige week was hel fee s, \'oor
de Nederlandse homobewe-
9;1I9. Alle regerillg.\partijclI

gave" toen immers te kennen het
huwelijk: te willen openstenen \'oor
homokoppels. Hel lunnonuwelijk: met
adoptierecht ZOII nog voor de verkie-
zingen vall me; 1998 eell feil moeten
zijn. Deze politieke kOtJSCIlSlISkwam
er naar aanleiding ven het rapport
Wil eet! kommissie onder leidi"g vtm
de Nijmeegse lwog/emar Sebasüaan
Kor/lila/lil. Deze kOIllIllÜS;1! luut

van net huwelijk I/oor homoseksuelen,
lil haar rapport pleit cel. meerderheid
VOII de kommissie/eden voor ZO'"
openstelling.

De betreffende kommtssic hech eigenlijk
drie zaken onderzocht. In eerst iml<lnlie
heeft Ze" cndcrrortu welkt- dl' !o:l'\'IJIt,:tlllijn
voor de kinderen als je hel hu, ..'dijk voor
homokoppels too:!:.1nkdijk maakt. vcrvel-
gens heeft ze de argumenten voor en legen
zo'n openstelling geanalyseerd. Ten slotte
hedl de kormnlçcic dan nog de mtcrnauo-
nale gevolgen bestudeerd van een eVl'IlIU-
elc openstelling. Mei behulp van deze drie
deelvragen h('dl rs: dan haar ctndkonklu-
sic~ geformuleerd over de hele prnbletua-
lick.

Met bet rdJ,mg tOl de zorg voor de
kinderen door IIH'e pcrsunvn van 11l'171'lllk
)o;e,la('h(been dl' knllHni~~il' geoordeeld dal
het ni('1 wcnsclijk i~om aan een npcngc-
steld huwelijk van rt'chlswl'ge alstamrnings-
rechtelijke gevolge-n te vcrbinden. Bij ho-
mckoppclc is hl't luimers (11IfHOgt'lij"11.11
hel kind (biologi~h) val] bdde partuerv
arstanu. To('h mUI:1dL' relalJe van beide
panna, (dus nok de n]('(·ouJer) met her
kind jurtdtcch bcschcrrnd worden. Dil kan
door zowel het !o:l·!.llll('ll!ij"l· ~elag Jl~ dl'

gl'meclbthJppot:lijke voogdij van de (wee
partners vcrder uil re werken, en door hel
toekennen van hel adoprjerertu aan ho.
mo's. Die .1dol'lk kan alleen maar als hel
kmd lli('t, meer van 71JnOO~j)roH"dlj"I'
nurh-r "f ouder' re \I('n ....ichtcn hed!.

voortplantinq

Dregenen die pletren voor dl' open'
'Idling benadrukken vooral de krenkende
diskriminatte in de huidige regeling-het
toegankelijk maken van het huwelijk kan
h!jdrillll'lI 101 dl' m.lal)th."lppt'lijh' aanvaar-
.d~ lilll hUlllu)t''')uck rd.ui,·,. Pl' t!iä,'n
sUlnd~rs van de openstelling w1Jl~n vooral
op hel feit d.ll er unclndclijk toch (Wel"
soorten huwclijksrelauce zouden blii\lell
1I('SI.1.:111:het huwelijk mét Jfst.l!nmings·
gevolgen en hel opengcstelde huwelijk
zonder dil' gevolgen. Dal de reelusgevolgen
van hl'l huw\'lljk .11via het geregistreerd
partnerschap. dat recent in Nederland is
ingevoerd. grorendcels bereikt kunnen
worden bleek ook een veelvuldig opgewor-
pen JrgUlllem.

Op mtcmarlouaal vlak hedt de kom-
missie gekonkludecrd dat ecn opengesleId
huwclsjk alleen in een beperkt aanral lau-
den erkenning 7_a1 knjgcn. Als gevulg hier-
van ontstaan 'hinkende rechrwcrhoudtng-
en' die problemen kunnen opleveren \'0<.11'

dl' betrokkenen in hncrnauuuafc verhou-
dingen. Dl' "onHms~it' heel! zlrh dan ook
de vraag gt'slc1d ol dL!een opcustclhng nrer
in dc wI'g staat. Ook hier zijn voor- en
regenargumenten J.1n 1(' voeren. voorsten-
dcr-, vinden dJI de vrijheid moel worden
gelaren om H' kiezen H)Or hel ri~iko van dk
hinkende rcclusvcrhoudmgcn. lij wij7en er
on" op dill 11':1argument van de Innkcndc
n'l hlSI crhoudlugen nier doorsl.1ggl'vend is
g,'blt'ken hij de tnvocnng van hel gcregt-
woerd partnerschap. 'lcgcnstàndcrv vineten
In-t d<11\\I'n'f onaanvaardhaar dat n'u Ol vr-
IWIl! zdf hlll".'ndl' n-chrwer houdmgcn lil

Belgische homo's moeten wachten
NeJ,'rland~t: 11Ilmtl'~zullen weldra kunnen trouwen 0:11khtderen adopu-ren. Zo'n vaart
,,,I lu-t in BeI).:I,· Il'k(', likt ItlIWIl. Toch kek hl'll'l t:\ell op dJI 00" hk-r dl' h,mILl~(:"~ut'k
rdJtie een wellelijke bt~dll'rming ZUil krijgen. In v~(t> \vero. jrp:, 2,1, nr. 2\ k, lil JO: lezen
dat In \'l.1andelt:1I op dit punt een rl,llIi~l..e I..mh.'I1SUSwa, ht'f('ikl. De VI,lilffi"'" meerder
hdd'panij"n ")ta,Hd,,tl 7i('h 10,'11ITll\J.:l'/inJ ,U-hll'l t'CI\ \'O,II""t\'110.111proteecru PJlril-k
Sel1.lC\'.· '>10'1dit voerstel 7<>Uin Bdgli_' weuh-n 1',"CrKel!~Jn tut .1... HlHJerin!,; ,",lil het
'st're~hlrccrd pdnn,·r.dl.lll \'HI'T1>t'r;'Jtlt'tl van IWl7t'tfde I;t ... lacht' Adll 10 n rt1li,trillic
lijn tl,'lt'1ldl' rt'(hl)gl'\'"ljo1l'!1 vcrbomh-u ah ,IJn hi-t hll\~clllk, 111<"1Lllt/"m!t-nnl! '0.111dk
H)(J) d,' l''',IIit' IJII tk kmdcreu Adoptie blij!! bljloolhl'cld IIl1g,·~ltl'l'll.

0,' mecr.tI'l'hdd~l'al'lij.'1l IVdr,'ll h,'1 <-"WHJ'1',I1~ dal dit ~er,-giqll't'rd \,i1nl1t'rsdiil~llll'
lijn 111illllt'I'1l ~1.lp';f; ,k Mlwd.. ri{hlln~ I<lU lijn t'n ,'n).;,IS,'('ftkn ,i.tl tllIl h"'1 \" ~'f'ld
nl't: 1'\1111('/1IWI J.:IJr in (Ttl Vil'l (C ':'1''''11 1,,1 '1' hnk1 i\ l'f ('("hln 1l0~ dltij,l "n'n wt'1\·

\-'olllstl'lmgf'dl"nu, (kd)
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hel leven roept.
De kommissie komt roe twee IIrole be-

sluiten, Een meerderheid van de leden
vindt dat hel burgerlijk huwdijk 7(IU moe
u-u worden opengesteld voor pereene-n van
hellelfde gcslacht. Voor de7.e meerderheid
overweegt hel wegwerken van de ongelijkc
behandeling van paren van een gelijk ge-
slacht. die historisch satucnhangr met dl'
vcrwetplug V,lO de homovckvualltcir wat
dl' positie ven de kinderen betreft, komr Je
l..oll1mhsie unanfem 101 hCI SIJndpUIH dat.
eerder dan een reclnsrrccksc afsramnungs-

band, moel gedachl worden aan het geza-
menlijk gezag van dc ouder en haar partner
en de toekenning van een voorwaardelijk
adoptierecht. Dl' korumtsstc kiest dus voor
een homohuwelijk met adopuerecht. een
advies dat de Nederlilmise meerderhetds-
partijen nu dm volgen.

Opvaltend is wd dat de kommissic de
openstelling van hel huwelijk koppelt aan
de J&hafling van de nieuwe regding van
het geregtsrrecrd patmerschap. Hel naast
elkaar beuaan van teveel sterk op elkaar
gelijkende rechrsftguren actn zij ongewenst.
Gè\"olg mervan is dan wel dat hel geregi-
suecrd partnerschap zowel voor homo') Jl5
vuur hetero's verdwijnt als keuzemogetijk-
ju-id. Een keuze tuswn het toch wel sym-
bolisch geladen tnstnuut van hel huwelijk
en een gdijkwJartOge maar minder geladen
bescherming heett eneu dan niet nu-er.

011 is evenwel nh-t de erugc kritiek.
Btnnen de komll(b~ic vindt een minderheld
van drie leden, waaronder voorztner Kort-
maun. dat mei moel worden gekozen voor
Upl'llStel1ing van hCI burgplijk huwdijk Zij
menen dar in de snuaue wa.irbij voor ho-
mo's alken hel geregistreerd pJrll1er)dlilj'
openstaat. van di~krill1inJ(Îl' ~et'n sprake i~
omdat je geen appelen mei peren kuil! ver-
gelijken, 1\\'('e partncrv \'i1D hetzelfde ge-
slacht kWIIIl'T1geen ktndcren voortbrengen
en dal b \ t1lgens d.' drie al veldoende om
van t'CII ongelijke. andcn- - maar geen
rnindcrwaardlgc -,illl.ltie ll' spreken. Door
hel huwelijk open 1<' stellen zou l'en kcru
eremem ervan. n,lnlclijk de \Llortplaming.
verloren 1>(il311_voonv herhalen zij dl' al eer-
dr-r aangehil"lue ]lwhl{,Olillit''' 1.111de inter-
nattonale erkenning cn de hi(t"I'Il(!c
n-chrwcrhoudingcu dIe daarmee ~"j)Jdld
gilall.

DI' hOll1uht'\Vq:IllIlI,lal .,1 ,Ii,' "Tllit'k
a"'J~1 ni"1 aan haar hart kunu-n. Dat dl'
rner-rderbeid \,'.111 de kornrniwn-h-dcn vindt
dJt homowkvueh-n 1111)('1,'0 kunnen trou-
IH'n en kinderen adopteren L' voor hen her
I>t:lJngrij",tl', Ook dt' polineke partijen zrjn
het daar nu blijkbaar ov-er ('I'n,_

Kri:'lOf Daniels
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Korte- en animatiefilm tijdens openingsweek

O ijdens de openinqsweek \'a"
Stuc wordt een overzien gege-
veil 1'011 wat de Stucbezoeker

dit jaar voorqeschotetd :(11 krlJ.qell.
Afgel/let~''''1a1l de wetqevuldc pro-
grammtlbrocllllre is dat ;11 elk gcl'tll
CCII heleboel. Uit elk vall de gebruike-
lijke dissiplines die ;11 Still' aandacht
krijqcn - tea/cl; dans. fi/m 1.'11 /IJl/-

-ziek - wordt van zondag tof donder-
ddg IIh'II\I eOI voorproeffe gl!!J<'I'f'II,
Onder de hoofdiug film st tUit een
aantal veelbelownde kon- en anima-
tiefilms geprogrammeerd.

een bekende naam uil hel Nederlandse:
lllmcircuit. Voor l1CIkortfilll1~ebeurl'n
'LCU\'.'n Kon' wordt samengewerkt met dl'
Leuvense VZW Ponk. en het programma
van 'Thc Hest of Belgfan Animauun". ten-
stonc, i~in handen van hel Vlaams Insti-
HlUI voor Animatiefilm en het Brusselse
F('\tivill van ril' Antmanctllm.

Koffie

0,' ,dd"lic van "ontilr!l) dlc veneoud
wordt lijdcns Je openingswt'l''' blikt tegelijk
voorun naar de derde uitgave van het jaar,
lijkse festival Leuven Kort, in december, en
terug op de twee voorg,lolntlt", Dl' zes gcko-
7<:11kunflhns zijn {'igrnhjk hel beste uil de
Icslivab van dl' twee ,1fgdojleJ\ [aren. en
een ~1It)\v(_J~CV.111hoe hel staat IIIl'l dl' kor-
re film in vlaarideren. volgens Johan Van
scheereu. algemeen koördlnatur cu I'f'lIIJIl

van Fonk, is er zeker geen reden 1<)1l...Jagen.
"0(' korte lilm is hch-ruanl lenig: er worden
Cf su-ede meer gentaakt. H' worden toegen-
kclljkc'r en ook gewoon beter. Ht" genre
van Ik kunfilm draagl l1ug ~Il'('d~ een
~ledlll' rc-ptuatle met zlrh !!lIT, die re .1\ vr-

Dl' progranuucrlng van alles wal niet I1Icl
reater te maken heeft, wordt smds dlt
werkjaar door dl' artistieke kic!ing van
kunstencernrum Sluc uhbeslc,'d aJU IUge'
naamde 'cksu-rne kuratoren" III wordt
voor de rt'l'k~ 'Pümfun'. dk l'Ih' m.l.1mlag
een kla~~it'J,;('r,11' hel doek 7_.11bn-ugen, ecu
beroep g<'d,I,lIl tljl IIll'IIS('1Jvan 11l'!tijd-
scitt'lft Dl' t\lIdl'r," Film, en voor 'N"\I' Har-
I<:'~!', een rt'l'k~ I!I('r nteuwc en ongewone
cinema. cp (k ""nni~ van Erik aorgrnon,

Moorden om woorden
Eerder dit jaar rnaakte dl' E~YI)\hd)(' regisseur You>~cl Chahine 'lijn dric-eIHkrtig~ll' Illm
<1(. en dele 1V!"I'l i~'AI Ma~sïr' ItI,,\] n1) al te zien in SIUC, Dat is om versetntlende redenen
een "pzlenl>an'nde gebeurtenis. rnel7ijds omdat hel zo goed als nooit gdwurt da{ een
Ej,,'Yllli\t'hc Illm d c vtaamse zak-u haalt, .lnderzjJd~ wegcm d r- grote kwalnou en d .. nT<1,U-
schoppelnkc rek-vantie van uele hlm.

Ot' r,,1 van CaJTo iJl~filmhoofdstad van de ArJbbche wereld is vergelijkbaar met die
I'an Ilnml>J)' vuor wal India hetrdl - er worden daar Idb meer Itlm-, g"lllJd'" dan in
Hnllr ....-\IN .\iaar net a!~ dc Indiil~c tüm. is de Arabhdll' tuj het BelFJ~chl" publu-k Cf1_!\V<'I-
nig he'kvntl. Ah ITn Egyplischl" film alom e korun-leu bereikt. 7,;1111ijlVolar~cllijtilijk enkel
in WaJlonu,' te zien lijn - wah gl"i'l'urde mei l'en eerdere film van Ch.lhirll' - eu m g,II'(I
ab ll'ker dl' kring I'Jn ge~()('dilli\et'flk Sin('fielt'n niel I'erlaten, Gelukkig bhlh Uc nieuw"
(iJm van 'I"(lu~'>{"fChahmr ,'ril dcr)o!ehJk Iut bcsJlJilrd, In hel blilu Film en Tt'lel-bic kreeg: ,\1
Ma~~ir' h~'eI \\'dl aJndacht. l'l1 ""k (k \-er1'ITHI1Jt 111SI ut: 1.11meI nnoJlgeml'rkl \'1I.lrhll g;Jall_
bij (.','n al-lit- in \'Iaam~(' hinltOll'kl'U n('rut'n h~1 Wdt Krath "aanj~ Uit)::l'(!cdu

Ch.lhin"'~ Jihn ~Jll,,'1t 7i.-ll ,11 lil het An.JJlu~il" \all dl' 1\\aaH,]e et"u\\', toell dl' Arabie,
ren daM nlll< tlt' pLlk ~w.laltktl Uij "I)l'/Il ~'chll'r in ,"en ~Iddic in cl!" I an}!u"dOI, waar JOld
lijn \"lIl.'r dom d" mkwi~iIÜ.' naM de branuSI.1jlel xc\lUlird /tel wnrr!t:n, Zijn e!ligc znndE' .
be~wnJ l'nn \H"rkl'n "'Hl d!' r\I.lmJ.:l'IcenJt' AI'crmi'~ H"rIJJIJ IC heblwn 'l!7d I'lu.-lll naar
Andalu\it' om de IUu~t>oj'rl'chl~gdl'l,rtlc ldf I,' 11Il1tlltld.'11 Ddar maakt hIJ nhll"r opnicU\1
kennl~ m('1 tk ~chade dk 111.>1lunJamelllalisffie k.ln dilnrichlell: hij h g"lui~e \'an Je iUeo'
logisdl~ strijd 1\I~t,('nd~' \'lIlgdin~wn I'an dl' Hb,:rale AI-('mx's en dk \'Jn t' ..n invloedrijke
ekslremhti~ch(' ~('kte,

De film wiJ 7!;'erdUiddij" ('l'n ]lolifieke bt_lthl~{-hapvan verdraagzaamheid uildragl'u,
en w("rtl om dit' r<,den in L...pa.llclt, Flnplisdu,: krlnjown n,JJ.;al tegen_gcwcr"l M.1M nndanks
hel (Inderwerp h h('\ z('''cr gel'n ~ilail' or 7.wa!e film: I'r i\ <,p.ll1nirtg. cr wnrdl hl'el \\dl
gf'longen 1'11gedJl1SI, ...n Ut' prachlige lokaties In S}'I;i' en Uh..1nun ma"cll de mllll~'n
BenOl voor hl'l IlO!!_
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huudr aau de golf ontmcrcssaruc. tiermort-
sche en dodelijl trage ekspcrimetucn in de
[aren '70 en 'SO, maar dat cliché gaat al l'en
hele lijd nit'1 meer op,"

Dalzelfde geldt voor dl' rnakers van dil
won films, Waar het draaien van korte
mms 101 voor kon ecu tussenstap "".IS op
weg naar hel ectuc werk. verwerft Ilel
genre nu een zekereunaîhankclijkhcid, e-n
konu hel zelfs voor dal stncastcu zfch uit-
~Iuhend m~1ko"fi1m~ Drzigholldron. P~n
IIIUOI \oorl"cdd hlCJ'\.l1l b hel werk van
Dirk Bcliën. wiens 'Straffe koffie' als voor-

film van de gedoodverfde kaskraker 'Ocsje'
vertoond wordt. en Zo zeker een enorm
publick zal bereiken. DM he! mcr allang
ure: meer gaat om IIIHI"lground)!l'd\!l',
hlij"l ook wel uil de ColSI:die wordt cpgc-
\ uld duur mensen als ceena Lrsa Bart De
P,l\I\1 en Herben Bruynseels, lil verband
mermee kan zelfs gesproken worden van
de 'kommcrsiclc kcmftlrn", een term dil'
kongeleden nog volkomen onvoorstelbaar
was.

'slr.l!k kofüc' ZJI nlct IC zien zijn in de
Stuczaal. wel bij\ uorbcchl werk van Frank
Van t'assel. de man achter 'Manneken Piv'
en dr- ree"> 'T~rug naar OmlCrdon'" Zijn
'TI Amo' won in '90 dl' pnJ\ l'OIlT de be'tl'
kortfilm op IJt'1 F'nmal van BTm~1'1 Ook
Vinr("11113,11i, ntcr \',111 de rumsten. Dt'~e
vln ..a~I, dit- vorig jJ.lr "l'lu- Bll)ody Oli«"
l11.lolkll',dl' kombdll' kortfrlrn dH~dinsd,l~
""" in stuc Il' l.il,tI zelvfjn. kaapI,' ,lP hui-
1"I1I.lnd~1' fc'lhal~ JI heet 11.11priJ7l·tl l\l'g
V"r~kr i~,'r het \tllgl'n~ Van Schaer ..n reet
aan IC rolden 1II'I"irl' dAntour I'JIJ Iilm
surdcru Preter van Ikl'~,hel bckruouch-
'Gnj\' vnn Chri\lOlll1l' V,lIl Rompac-v. ve-n
"()I1~' film lil lu-t 1.1111.1'\'~"llr'_'\',\11 d,' AI1I·

\\l'rl'e]].1,lf Alkl r=I,lkr".1I\Î. ~'ntcn\lolt,·
'\'101.-11,·'. I iJ11de hJnd \'01]]Humujuurn,llhl
,'u lilmer Alt" Sltlt"man_

Sc/won

1,{']]\('11[':;"n ,'11 Ikl (,rnll' Oll).:('dlilll,
""'11'lIgJlII\,1!i,· \,IH.te \ LH, /tI]] 1110111,'11
In'l de 1\\(',' 1'1l1~I'",'l'1lllmll-~tll.ll\ th,' ,>Il~
1.lnd ril" h_ rUth m''l'1l1 \'.111StllJt'rl'1l d.ll
hl'l genre \.111dl' "uT\film lilh tilllgl.:Jalll uit
tie m.Hgl' \\t't'l 1(' \ll'r"Cn, 'D~ korlfitm
~Iond Îaf,'11 in dt, \,Il.l<lll\\ 1.111dl'l.lng'
~1ll'l'lfillH, Jlla.1f \"'f\\','I'fl m,','1' ,'n m('<'r ,'t'lJ
.lp.Hll' ptaJh, \VI' I1ll't"l'1l dal ll",d dl'
)"W.lIl1ÎI,'it .11, Ik kw,llill'il hOgl'r lijn tI,11I
,l.,it t,'\Ofen,' Wi"l'r 11,1dil pnll'II'rt]l' lIl'g
ni<'1J:,'Il(Il'~ \ an hl·,'ft. kan ah'a\1 uil)"ij),,\'n
n,I,lr tic uerlk Ll'lJ\ ,'n Kiltl, \'an 10 tol ,'11

met I] december aanslaande,
Maar nfet alleen de Belgische kortfilm-

industrie scne ...rt hoge toppen, ook in de
wereld van de antmeueïum vallen leer po'
uueve geluiden Ie noteren. Luc Joris bij·
voorbeeld. filmjournalist bij ondermeer De
Morgen. en medewerker van hel Vlaams
Instituut voor Anlruatlefllru h tevreden:
"Het gaat inderdaad goed met de Belgische
animatiefilm. Wc hebben goede scholen.
die getalemeerde studenten atleveren. Hel
enige probleem zijn de subsldlcs: cr Is blijk-
baar maar geld voor de produktie van IWe~
à drie antmaucrums per jaar aan dlc kant
van de roefgrens. Zo komen veel nrmers in
de kommerstele sektor terecht. of gaan ze
l':kh roeleggen 011televtsjeproduktles."

VI:' meeste van de achttien animatic-
fillll~dic w()l"nsdag in SIUC te ztcn zijn, kc-
men ûan (luk van studenten, mee-stal van
hel wereldvermaarde Kask. (Kllnlnkl!jk
Ahqldemi(' voor Schone Kurtsten. In Gent)
of ViMl La Camhre. ëen ectu buiteubeemje

~.I 111'1n'(Tm,· Klill"IIl"~l'~\..J,j
cig~11 I'rt'l!I.H1Im.t, In ,k "lk'l\ n
~IUlla<l1 k,:m je terecht voor 1\0\','
ddl'f~ "I' J~'ltpagina s I De VI
''''''' 'tlOI~<;('.. I n.unl'lHI' van Hu
h.'ld' van Ik ".1\ dfg ....IIIIJtol'rd(· )1111lilritcue
wegnor. 111dl' n<lm~ludin kan Jl' ):,I~n kiikel
een wor"\hnr nn-r d(" IJ.'I\t,'I.l,lr~ \.1111',:
Snntur lell~l"l1,· kan je l.l,lt {lP tk ,11','1,,1 11'
Kultuurraad Rdan~nJk om 1\(1C" Is ,1.11j~'
ka.lnll'S \'("'r.lf bent gean ophalen Hd' j...d
De rmliduklJ~l'n zonder Srue.kaart betalen c

in dal' rn'k~ i\ wl'llll'd(knd "un~I."naar
\1,11HII'1G"m,'I, ,','11 JUlodlda"l dk 7ijn
lillllpi,'~ ~,lml'II'll'll uil lll'\\'l'rkll' Jl'IlI,ll'<liU·
f"I"', ('11di,' liin '1_'('lll'.1dn:' 11l,1.1),..I~'lIlel
lijn "1";('1' l'I"du"lidlui, :"tG\' I'n,dtl"h)n~,
1('n olm]frl' ,I,lIHJdl'f h ll''''-r 'L.I (ju,'rr.' ,Il')
PoiJ,' ,','11 lPlttpuln.lllimallt' 1-,lIl /\lIIh'lIl}

IIUI'rI,I, dk 1','U 1·tt-"lrÎ,dl \<h",'r,IIII'.1r.1JI
"l'n whbnlj,· IJ,]I I'l',htl'n fllt'l ,'t'n ~rht'~'r-



Kultuurraad neemt blitse start

De jukslaposerende luchlcowboys van de muziek
,ae kultuurraad der Leuvense

studenten geeft do"derdog liet
startschot voor haar komend

werkjaar met teil konsen VOIJ de
Gelltse groep Kamikaze. Daarnaas
:org' KI/ra gedllY4mdede hele week
"'oor muzikale animatie in de Stucbar.
De teuttuurraad der Leuvense studen-
teil (KlIra) is de Leuvenseoverkoene-
lende organisatie die zjel, bezighoudt
meI kunst til kultuur: KI/ra is een
[orum vau qeïrueresseeraen til verte-
gClllt'Oordigers \!lUl kringen_ dal mee
het universitaire ell teuvense kul-
tuurbeleid wil bespreken til bepoten.

mt."S.Hucn.l werkl~ trouwens ook mee aan
'Thrill Rld~·. de spektakdllmduklie voor
Im.lxbloskopen. en lijkl du~ borg 11,'SliHlll
vnor \lcrbluflend(' visuele \'ondSIPIl en et'n
flinke d"sis sJlilllnillg.

Ook Guiollne lero~' - van wil' '1..1Tra·
vlalil' Ie zien ZJI zijn - houdt zich bezig
mei computeranimatil' Dal Lemy mis-
schien geen bekende, milar u'ker een grOl1'

Het 1l1l11lk.lk lulk 1'.:Indt, l'pl'nin,',wct::k Vdll SIUl' 1.11verrnrgd worden door het schotse
,\1"l'IwJÎ. ",'IJ gn>t'pjt' d.lt h('t ge-luk 11'beurt i\ gevallen van IWl"(' hype-, te~elijl..cnjjd IC:
kunnen pr.iüreren. T('II rervre. Mo~wai maakt '/I)\lrntltllt']iJl instrumentale rockmuzïek
ook wel 'w..:k Cf)nçr~'!{"nf 'flmt-r\Kk' IIdïetl'l\, en in hl.'llilg van bandv al-, SIIll! en Tor-
lob,' I' dat -mds een tijdje hel siwHgenr<." bij uitstek ,IJl mei anhlÎt>h' illlq:;ritei\ wordt
gl'a'~Kiel.'rd. Teil tweede: dt' r.:ro"p kurnt uil Grout-Brlttannic. en dar maakt hel Ml~wai....._.-~. "'''Ic.·di...,•• hp,eI $ H"1l\Mdoe~ .. üfktW ee ww-defl. Suk<tes verzekerd dus. biJ
de kenner-, én hij een ietwat groter publiek, hetgeen enl.el lOegejuldll kan worden: de
muzsek Î\ tenslotte tndI'Tda.1I11" moor .11\tederren wel roept

Wie voelen wil moet huren, bijvoorbeeld de nieuwe (:(1'M'~''''di Yl'un~ Team". smds
..."ri~l· WCl'!. in de winkel. InKetogl'1l gitaar- en ptauogerokkel staat er naast splijtende
notsc-erupucs. korte gl'luld\colJa~e> )\.1<11\er 11'!.l~'l'nr~vuldjg opgebouwde kunstrukties
V<ll1uhm-cplscne pathos, 1I1ah her aangrijpende 'I Ih' uerod' - l'en df minuten durend
nummer dat t_'e"'t gewoon 'Slim' lu-ene, maar op de valreep toch genoemd werd naar dl'
eerste van hogerhand beschermde babr,nalcht't' - en het bloedstollende 'Mogwai teer
Satan', dt, grand finale \'<10 do!'plaat. een nummer dolt i)robleemlu,,~ de zesru-n minuten
o\'er)LhriJdt londer uil lle boclure gaan ol binnen de lijntjl's Ie kleuren. P.:l\~le en emotie,
die van MObwal Young Tl'am' een fenl maken Bln,;dig.' ernst ook. die mUllek \'{1or
MtJgwai een zaak van Irl-l:n~bel.lt1g maakt. en die haar groepsleden lot l'W<I.:Ifovenrokken
uttsprakeu inspireert: "ft_·"t W,H MOj.(wai l'en ek,k\l\l~ 0111geen werk te moeren zoeken.
Nu I~ het een kruistocht".

M<lMaan de andere kant dragen diezdldt' gf()t'Il<;kden namen .II~Blonk; Captain
Ml'J!. riemome. Plasmarron. ('11+Tht' Relk+, /IC Brendan O'Hare. die IIIt't zijn 'Ycung
n-am' tattoo tegelijk ook Mogwai'~ grootste Ian i~. O'Har ...was In een vong leven drum-
mer hij Tl't'oagc Fanclub, en i~ nu ongeveer een maand urnetagen bij Mogw/li. omdat hiJ
lijn muil niet kon houden tijd('n~ een optreden van rreematrons Iavurletc groep. Braaije,
luistereu dus. donderdag in SUIC, naar vcrluidt brengen de schotten Dirk Trioen mee ots
buiwllw]PI) ....r

De aknvtteuen van xura rijn l'en poging
om de betrokkenheid russen studenten en
kunst/kultuur Ie vergroten en drempelver-
lagend IC werken. Nieuw dit jaar is de rui-
me aandacht voor rnuzlck vanwege Kul-
tuurraad. vooreerst iv Cf een uitbreiding
van het kursusaanbod met work\hop~
hometaping en ,'rije Improvisatie, Als om-
kadermgcprogramma hij deze lessen. maar
ook voor .:lUl'geuucrevseerden. werd dl'
reeks oorgcrulgcn opg!.'7e!. Elke maand zal
I'tn melomaan lijn platenkast versjouwen
naar Lcm-en voor een gezellige babbelover
lijn tavoncre IIIl11iek_ In oktober /..11 Didier
Wijnalll~, dt, jazvrecensent van De Morgen.
het hebben over Invloeden van emrscbe
muztek op hedendaagse jJZ7. ren maand
later maakt Mauw Pawtowskt. IOvIISuper-
star en weirdo biJ ultnurncndhctd. Leuven
onveilig, De kame!e(lIIti~(he aard \',111 paw-
lowskl doet vcrmoeden dat zijn mUli ..k-
koUd.tie er e\'ell ge!. unziet <lishijl'('lf,

Op donderdag zullen de Gt'nt<;e lucht-
cowboys van Kanukaze 111 de Sturzaalneer-
Strijken. met gq:arandeerd een muztkale
eksploste lot gcvulg, ik heren hehhen hun
naam l1i(>1!te~tolclI, Karnlkaze is een kwar-
let dal ill1jlro\'l!>atie hoog in hl'! vaandel
draagt. Ondanl.~ hun tradnionclc ja7.1I>..'-
zcutng bezondigen Zt"zich nlet aan lauwe
ncobop of <;aait' conservarcnumjac- 1Oal~
vele jonge muzikanten in ons tand. Hel an-
dere enerere. dar van de comprumlsloze
vrije irnprovisatie, is evenzeer Ie eng en Ie
dogrnattsch. Al improviserend gaan dl' mu-
ztkarucn op zoek naar wat improvisatie
vandaag nog kan zijn, tappend uil zowat
alle muzfkale vaaljes dit' voorhanden zijn.
Hun muzikale echtergrond is hieraan niet
vreemd. Trompettist Bart Maris speelde in
de groepen x-t.eggcd Sally en Pukkcduk.
Deze ensembles legden oe basis voor de
GentSe tmprovtsauescene, die een heel
fIiiea. ek1ek'jsçlt WWum.heek OIUwikko
Momentl'el is er een hele 'otfsprtng' van
groepen waaruit ook gitarist Filip Wa Uiers,
kontrabassist KrislUf Roseeuw en drummer
Tom Wouters komen,

Lappendeken

De muziek van het kwarter is l'en soort
collegejazz. een bonte mengeling van stijlen
en sferen. Zo worden jazzy tromperncdcls
dcorkrulst door snelle Iatfngrocves. SIukjes
volksmuziek. snerpende gitaren of l1Ie~-
scherpe funk. Als er l'en evidentie opduikt
in het spel, dan wordt deze nu-teen ge-
sloopt door het invoegen van een nieuw
genre. Door een snelle afwisseling van mo-
tieven Ol11st<later een jukstapositie van
klanksferen als een bijzondere vorm van
melodisch verloop. Voor dl' gelegenheid zal
DJ 4T4 meespelen met de groep- Het i~ leuk
Ie bedenken dal een dj op eenzelfde wijze
met melodie 01ll8i1.:1t,namelijk door het
breien van een lappendeken. Een dj kan
een soort van stoorzender zijn als hij mee-
speelt met een vast ensemble. üoor middel
van pulserende be.11Sof rustige Ilows rnuzi-
kale obstakels neerpoten waardoor dt' we-
gen van de andere muzikanten verlegd
worden. Hier l'.:I1er steeds op hel scherp
van de snee geSJ'K:dd moelen worden, ('en
dj hl't'(t immers een relatief bt'j)l.'rkt murl-
I.<lalgamma, hij kan immers gn'n nOlen
sJX'len. Dil i~ een ('"tra uil daging Int a\'on-
lUur, maM teven~ een verhoogd rhiko <lIl
",en duik in dt' diepie, Deze spallninJ;~\-<'r.

oaam is. sjlfl'ekl uit hel feit dal hij mee'
w('rkte aan dl' rl.'cenk' Disneyfllm 'Toy
Story', en dat hij gevraagd zou zijn door de
EngelSe Aardllliln·sludio's, die lil' Wal!acc
i1nd Grommitfilm~ m,Jkcn. Een tllet"r klas·
\il'ke werkwijze treIfen we dan weer aan
bij Jemen Dl' Jonckhel.'rc, die 111etdl'
leken film 'Femak Trouble' te zien bin
Stuc. De JOl1ckheere wl.'rkt in de P.uijst,
afdeling van Dbne)', waar hij meelVl'rkte
ailn het nieUW)le Disney-ej)l)s 'Hercules'.

M<lar dan nog zijo niel alle techniekl.'n

Mogwai iels meer zijn?

M".'Iwal ~rull J,>tI,lad",'111 /I,)\'(mwr In SIU' .'m 11.00 /I, K".lrJ~/1lijll ,qr.ll,~tn voorvcrkoop (JJ
R~':f'rdJ' 1",,,r lI'i~"1I Stll,J,:ol.m '/crft, en !.;,»ten dt aI1J~r.." 100 fr"nk_ Aa" ,It !.;aJ>4/wmt daar t~/·
unj 50 fr.m!.; bIJ

houding maakt voor een deel het belang
van geunprovlseerdc muzjck uil, tegenover
de zekerheden van kornpesulè.

Het geheel doet denken aan muziek bij
cartoons die ook van de hak Uil dl' tak
springt, in een poging de beeldensiroom te
kunnen volgen, VIsuele beelden LUllen niet
ontbreken np het konsen. dl' Bruvsclse

kunst ..-naar Yves opstaere 1..,17_(irgi'n voor
t'en live videoperformance. Hier hollen de
bt'ddeH dl' muziek achterna. niel in een
1>081l1gdl' nHI7iek in visuele as§udatit'S te
vatten, maar als een ekslerne dl-dna me aan
dl' muzikale impro~iSdtie. De I'ideofrag-
meuten worden ter plekl.e opgt'nnnlen,
waardoor mlll'.ik<lntt'11en onk iwt publiek

van dl' aninl.lliefihn de rl'l ue gcp.ls~eerd_
Joris ~omt op: 'We hebbt'n geprobeerd el:"n
overzidl1 te geven van alle mogelijke ma-
nieren om animatiemms te maken. We
hebben naaSt de klassieke selanlmatic - dl'
Il'kenfilms dus -, de cOl11pUleranimatie, de
kleifigLll'l'l1 en Gome;(s j)oIMOld, uok nog
de rccydal:etechniek V,ln Dal1id Wiruth,
die allerlei l'ooT\\'erpçn als personages ge·
bruikt, l.'[1tl.'n slotte Hans Spilliaerl, die tijo
animatie doet met stukken uilgel.nipl en
later bewerkt P.Jpier." Wie niet vee! verder

in de vonn van Iocrage deelnemen aan de
performance. De avond belooft zoiets te
worden als een totaalspektakel wnarm II1U-

ztck en beeld elkaar aanvullen of uitdagen,
en waar het publiek op hce~ wal verrassing-
en getrakteerd zal worden.

wre deze week een voorstelling in Stuc
bijwoom 7..11 kunnen profiteren van dl' mu-

••

ij»

lil.aJe anhnarlc van Kuhuurraad gedurende
de operungsweek. Flke avond rond lien uur
zal eell dj dl' Ilnll'1t.'k verzorj.ten in de bar.
Op wlX'n'l.dJg bT('lI~en G('l'r! Hurtx:f1~, Stei
Cohura en Peler J.1CqUl'll1~n een kOIl~n
vrijl.' improvisatir. DJ 4T4 spl'eh donder-
da~av(lnd ten dans in de bar

Jeroen Peelcrs

is geraakt dan !iolll1hi Clf Sl'~i1mStra<)t,zal
hkr ll'ker heel \V.lt hij kunnen lerl'n, Er i~
Irotl\\en~ nog 'ed l11eer Wddr deze athttÎl'n
films \ <lndaan komen: lil Ill.:lan volgend
ja<lr zal In SIuC l'en spinoffprojekt van hl'I
Festival \liJn Bru~~cl Ie 7.ien zjjn, \V<larde
Ikfilebber l'en hele reeks splinternieuwe
dnilllatlellims za] kunnen gaan bekljl.cll.

Marlijn Graumans

\'i>or loudtrf i/lfomwl/r owr 1l'.:lllllttr til l\'IIar
1I'ul l'('rl<WIIJ lt'OrJI_ :if '/:jrnJa,
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Toneelgroep Klein&Wagner in Stuc boek 'zomerregeu' van Marguerile nuras.
Deze produktie werd gespeekt door kênde-
fen. jongeren en volwassenen en sleepte in
1994 de Signaalprijs in de wacht. Ze was
ook genomineerd voor de Hans Snoekprijs
in Nederland,

WIe al enkele jaren Leuven achter de
rug heen. herinner! Zich misschien nog
-comeësee more Glass-, de adhocproduk-
tie van Klt'in&Wilgner die enkele jaren ge-
leden crustond in he kolder van de Au-lier-
werking van SIUC. lor werd toen gewerkt
rond Jeromc D. Salingcr. de overbekende
o;chrijveT V,11lhel al even beroemde "The
Catcher in Ryc'. Na al deze erkenning en
aandacht werd de Vlaamse Gcmeenschap
uiteindelijk bereid gevonden aan hel gezel-
5{hap "rojc:kt~Llbsidks IOC IC kennen. MeI
de hekende givolgcn: een voorstelling die
geen nucueknraususche achtergrondkcnnts
vraagl, maar wel een emotionele openheid
om ht'l algtl("('('n menselijke "unhcimltchc'
gevod in de rauwheld van de taal IC 0111·
dekken.

Wansmakelijk en loch vermakelijk
(JJ)i~ti]n vader of lie/ wel eensgekollulllreerd met de elektro-

nisene spelletjes van kleine
broer zag spelen, weet het wel: er
steekt een kind iu elke ,"olwassell
,mln, Die vaststellino was liet cellfrale
thema l'all 'Vreemde talen', de vorige
teaterproduktie vat' Kle;II&WlIg"u,
Het gezeisclUlp speelt woensdaqavona
lIaar aanleidlnq van de openinqsweek
in Stuc net vervoiq: 'Vreemde Talellr
aflevering twee,'

Wie 'aûcvcrtng IW{'{" 7egl, denkt logi"Cher.
wijze meteen aan een nummer één. Niet
1('11umcchu-, want dl' eerste cdnie van
'Vreemde talen' lag lorig SeLJ'Uell heilicht.
Klein&Wagnl'r kreeg toen namelijk voor
het e('p.>1een Ilroje].,.l~ub~idic van de vlaurn-
\(' Gcmeenschap. ,\1('1deze middelen en
met de steun van ln-r Bmn].,.) in Brussel
werkten ze aan een drieluik van korte tck-

sten. die op hel ccrctc vormelijke gl'1ithl
geen enkele overeenkomst hadden. Dl'
raakvlakken shueerden ztch op een ander
vlak, Het waren nilmelij].,. «uk voor sruk
verhalen over mannen dk de kkine jongen
in zichzelf nog koesleren en er Iegelijk oot..
mee worstelen. Eén ervan, dt' lx-werking
van -The 700 ~lOry' van j-dward Albee.
bleek 70 rijk en gelaagdte zijn, dat beslou-n
werd er in een nieuwe voorstcllfhg met
verder Ie gaan

Akelig

Zo ZoI]!'aflcvcrtng twee". de herwerkte
versie van de eeeste nIÎlÎ(", lWl levenelicht
Akteure Frank Dir-rens en Hernard Van
F.eghcm gaan vcrder op de7ellde lijn, en
brengen een voorvtelltng over hel 'ooms be-
haaglijke, soms akelige gehied russen hertri-
neren en verwachten, lussen hel vreemde
en hel vertrouwde. Ceruraal ~Iaan daartuj
ook de rnrslukte pogingen om mei een all'

der in kontaki n- komen, Een grillige tekst
en vaak I.warlgallige humor letten de toe-
schouwer vaak op het verkeerde been.

Hel verhaal draait rond twee ei~t"naar-
digt" mannen, vreemden die elt..aM op een
zonrage dag omrnoeten in het Central Park,
Ze wisseten wetenswaardigheden uit, ver-
lellen de geschleden!v van Beruard 1'0 h('1
plan een gevonden hond te vergiftigen en
spden tenstone samen ~1>e!l("ljes in her
park. Tikkertje. kjerelen, toneehje. dood.
Drie bedrijven lang zijn wc getuige van l'en
Iwgal jongensechug, eerder wj'lnslllakl'lijt..
In..ar loch vermakelijk 'akkoord' IUSSl'n tnc
twee ronocrlmgcn. De toevallige crumoe-
rmg mondt \lil in geweld,

Klein&Wagncr bestaat al ~0'1l tien jaar_
studs 1988 werkt dl;' produktiekern rond
regi~seur·dramalurg Patnek Jord{'n~ en
richt re zich meer en meer naar een jong
publiek. De eerste echt opmerkelijke pre-sta-
lil' kwam er in 1993. l'oen maakte dl' groep
de voorstelling '01 ~heikundc' naar hel

•
Kristien Michiels

StU{. u\vmJ<lj5 november: 10 JO u" 5111(
(\'/ümil/jtllstrüiJt} jriUis voor SIII.kiJartlwlI.lrrs,
IId.,p voorhand ,run'(rrn

vt)(,r.ldllllg meteen een eerste- ge-legenheid

om dl' vutucsncu \-ao de hiphl)I)(I"'Il~ \>1' de
t'Îgl'n dauwloer te bewonderen. No alleen
nug hn'ah'no up het Pochpleln en Leuven
wurdt een elhl~' ~t,ld.

'Wasungu Files'; Lod remixt eigen 'Papalaqi'<voorstellinq

Een land, een volk en zijn leiders
ee kille maand november staat

zowel ;11 het KC LeI/veil als in
SIUC in liet leken I'all het tra-

piscue ttsëma 'eksotismc'. Eén VilIJ de
eerste voorstenineen 1'01111 die I'!CI/W'
tiek wordt 'Pap'JItJ,l}; Part 2: Wasllngtl
Files' WIJl het Gel/be kollektief toa,
De Wa"uII911 Files moelen eelt soort
remise worden ven 'PiI/Ja/1I9;', een
stuk dal eind me; dool' äeteitde ploeg
u'erd o/JgeIJOerd. Nel (II!> toen biedt de
voors'ellil19 een mel19sel van rezsr-
teater; d(/nl, D,rin,'J en l/liJ/mp,

Uilg.mgspunl van de \'IKIP.>ldling l~'De ent-
dekkingsreis van dl' neger Lukauga Mukara
in dl' btnnenlanden van Duusland'. een
wksr van dl' Duitse auteur Hanv Paasche UJ!
hel btgin van tk-zc eeuw, 111 dIe ll'ksl wordt
l'en zekere Lukanga Mukar.1 opgeveerd.
een zwarte uil hel gebh-d van de grolt'
meren. die er door zijn koning til' LIlt i~ge-
stuurd 0111de blanke kultuur te verkennen.
In 1iin bncvcn maakt de vcrkenner mcl-
dinJ.: V.1T1{k vreemde Wl'~I~'r.,' zeden en
gn-vnonll's l'IJ lnnuuh-crt hij ecu ~dlerpl'
kntlek (lP (Ic pulÎIÎl'h' mi\TlleSIJmlcll. Ath-
Ier tic uithl'l'm\~' \'~'rtl'lit'r ~.1al uitl'raard de
aUll'Uf 70:1f~dluil. dil' v.1IJ dJI !Juitl'l\ he""
zelf gepl.lahtl' wrtl'l,tJndpUIlI gebrUl!..
nl.1ak! 0111 7ijn l'i):el1 inkl/wMll' ",aal~chilp-
pijvi~it' kl'n!J.li1r Il' ll1,l].,.ell

Hel hrkhcnlilg I'Jn LU!..ilnga Mu!..ara
i~ ~Iechh l;t'n van dl' kmnlKlIll'nll'n die
rt'):Î~~"lIr Dirk Vl'r,IIK].,.1 aannl~'rl in de Wa·
~lIngu Fi[('~_ Vt'r\tockt \VJS I rOl'g('r dan dl'

,IJ_g ,lh programmator In de HeLlr~~II\lLlIV'
burg en als rcglvceur ondermeer bij 'ltJ~
Cojoncs del Tom', en h op dit moutent
druk 11l?ill al'JJwµrammawr VlIIJ hel ol'
stapel Slaande 'TÎII1("·I('~tivill in Gent. Tel-
kcns korm bij hem weer dl' bekmnrueruis
naar voor om de grenzen 1L1\\(,1I versebil-
lende artrvtieke genres H' doen ve rv'cgeu-
Dat i~in hel 'Papalagi'·projl'kt niet anders.
VanUIIzijn f,1~~in.1Iil'S \'()l,r grootstads- en
zwarte kultuur ent hij CJpdl' n-kvr van
Paaschc elementen uit hiphop en reggae,
De muztek van 80b Marley krt~1 een pro-
nunenn- pl,1.1h in til' 1''lJl\ldlinJ;_ NeL l(),Ih

de zwarte boodschapper bij Paasche teven
Mar!ey immers vanuit het standpunt van
de derde wereld kritiek op het westerse be-
stel. M,l'" versrcckr vermijdt de kUl) van
politiek korrekte dufheid door te wijzen op
de ambiguïteit van zijn bronnenmateriaal:
luk ..nga Mllkard is teustouc slechts ecu
riklieve schuilnaam voor een blank auteur,
en ook de reggae van Marlty kou enkel de
wereld veroveren dankzij hel zakenlustlukt
van blanke platenbazen.

Virtuositeit

In de 'WilSllngll Files' w(,rch dl' mUliek
viln Mildey onder hand('n genomen d(lOr
D.I Gril1hoJlpa, Vf(ll'iWr ~('r,lld1t'r bij 'Rhyme
COl Core' ('n wereldherOt'md in I.ellven
~ind5 7ijn p,15~,lge twee j.lo1f gel('den Ol'
'Fear nu F.11I'. V..r~IO('kt konfrontl'l'rl dt'
hedcnd,J,lgse d.ms mei die elemt'01en uit de
hiphoPlil,ll. lIel i~ct'n konlrnnlalie dit' be·
\'ruchlend werkt, (K1].,.al i~\'t,"r"imeliing
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Bart Eeckhout

gel'!I,l.in~ hel doel. DOl!blijkt uil de llt:rlm·
mances van Lazara Ro~('11Albcar en tvan
Benrem aka Kril-L. Allx-ar won de Vlt.tnrlJ'
[lrij~voor dl' BeSte Belglsthc donssolo. Il'r'
wijl Kra-z hel rappen en brcékdanscn op

vtraat heeft op'
gepikt. M('I zijn
Crazy Force staat
hij vandaag wel
aart ue top van de
Belgische hiphop-
dansscene. samen
mei ondermeer
Hush Hu)h Hush"
en 'Namur Break

scnsauon'.
Het kwartet

performers wordt
rcudgcmaakt mei
akrrlce Nickv
Aerl!.. De vier
gaan -elk mei
hun eigen middc-
lcn -in de vuor-

sielling de kon-
frontatie aan 1ll<'1
elkaar, De boud-
~Çh.lp val) de 'Wa·
~ungll Fi[e5' is dan
ook heha]\'e 1)()1i-
Ik].,., ('kspliciet ar·
listiek. N('! als hel
<'l'r.itl' deel legl
'Papalagi pan 2'
dl' kunslmdugheid
bloot van dl'
~cllt'iding van sub·
kultuur en hOJ!('
t..lIhuur, Viln Junu
lI,humt en dal/SI'
("llrrml'0",illt'.
V(Klr hel SlllCpU'
bliek ' ...·m(1t de~,'

Gratis
naar 'Eksotisme' en naar 'Papalagi'

I:Imlt'll Î\ hel 1,ev('llt'ndcnig ,llltler nul. maar lil d,' LI'LlI'l'n\t' kumt en kultlltlfcentril
!>thijnt dt, Alflkazon, Voor \'ijltkn V,'I"lncr<; gilal UI,' 1011 ,\'11, gr,lli\ ('1', Dil IJr,KhtblaJ
1II<l!lIl\ltlH>P.>I,d~t vijl 'all·in tLl ].,.('1" wq~I(('n'n I'('l!f 11t'1g.1!1'l' l·].,." 'Ihm," '!,ro~ra1l1Ll\,l
\',11\ KC lcuvc.'n t"n $IU(_ ILie .,<Ik ,1fIl].,.t']p. J 2). Ml'1 dil' },,'_;Jrt !Il.J); je du~ gr<llb dUt'
t'k~I"j'~, v(mate[\ing~'n {'n kzingt'n hijWOlWIl Ji., 111hct !..,1,kr I'..tl .1,11I'fI'"r<lmuw gt"r-
):,II\I\l'I.'rli l\orJ\'Il. Gnlll"ft'!>wl'rdt'n ,prlnt<t'lI \Hll'II~,J,I}!IIIl,ld,,}! \.:III,IIII\,'e uur l'lI11I{'U
bij \'eto j's ,\1cic.'l'">~lraal 51 ('11 na d,' tJl'l-lIerin)l \.HI 'Tn rq:l'ndam I.al

'P<ll'tI/d,</iP,/rl2: 1\'lI.IllIIjll filt'J' ~·,IIII.,1d _~tv
:10'11 111brr 5u/{ ('''/<l/llill.",'//I·II'!WI) <)1' IIW,III,f'lI!J
J(I,'/1 dim.f,I.'J // november. K.wrtJ"5 k"5I1'11
200IJOU f/ul//.:, 1<'11::/) je naar V~I,Isnett (::ie ka-
rlmje)'

d)o;l'lIdolll ",Inden, Da,lT!ladst hedl \'C(\J (K'}" IIUÇ I'Ijlll1a,lJ lWl'l' t..,t,lrtj
wil' kO"Il'j"", ]lolar 'P,lJlal,l~i IMrt::!: W,l\ttll}:\1 rik,' >\11. 0,,11: lUl' v'ldl
IWel'cn, '" ,\\l>ier"straJI 5_ i'ilJi~ ,t.- \1l<'hll·l1. 1\,1111lii 7ull<-11(1,,,1 \"C ,rt·

,l-n vvor
I,IIJJI

,bel

fddI91111" 2-1 111, 7 .1.1. 1l1o\'t'mhlr /1)t}7 0 V9tO



Fietsherstelplaats opent deuren

Velo valt in de prijzen
Of! 'European Roethof Preven-

(ion Award' is nan haar elfde
editie toe en voor het eerst

werd de wedstrijd in de drie deelne-
mende landen ook afzonderlijk geor-
qaniseerd. Oe vijftien genomineerde
projekten. waarvan er vijf uit 8e1gii,
vijf uil Nederland en vijf uit e"ge-
land afkomstig zijn, zulfen het op
",mUIdag zeventien november inpen
HlltI,q IegelI elkaar moelen opnemen.
De winnaar gaat alvast mei 40.000
Ecu (1.600.000 frank) naar hu is.
Grote kanshebber is liet Leuvense
projekt Velo (Veilig en Ekologisch jn
Leuven Op de fiets) dal vorige maand
de Belgische prijs, ter waarde \'all

100.000 frank, ;11de walM sleepte.

Oe 'Europeau Roe.hol j'rCI'Cl11iOI1 Award' is
de opvolger van de Nederlandse Hein Ruci-
holprijs. dil' sind) 199<1~.1111{"nmet Iklgil'
georganlscerd werd. Voor hel eerst doet
ook Engeland mee en n('TOlI dl' prijs stilaan
Europese dimensies aan. Dl' yurlg jaar over-
leden Hein Roethof (1921-19961 lal steeds
gekend bhjvcn al~ de man dil" YiIlIde mis-
daadprcvcnue een elfel..tid politiek projekt
rnaakte. Ab lid van de Nederl.md!>l' Tweede
Kanter lal hij midden jaren ladulg de
Kommis~il' Kletne Ktimlnaluelt \'IOr. Hel is
in n,]\"ol)o:lIlg\ an zijn politiek l'ngagemelll
dal men 1'01..dit jaar weer m'er~aal tot de
Ililrl'il...ing van een Knlllin,llil{'il~]lrevtnik-
prij" Dl' dcchu-mende projekren wurueu
~WII!I'I\1oau Ik h,llId \,1f1 een vljltal cnrcrta.
lIel projekt ruoct geflchl 71;n op \l'cl voor-
komende kriminahn-it. r-e-nnrl()<;~ingbicden
in eigen I..rillg, ,111"1 I..olll..rl'h' revuhau-n
kitten, elders toepasbaar zijn en ,k kd-
haarhcid van de omgeving met aamasten.
voor wil' \-,.]U!..t'1Hleilh !WIg.·.·11twijkl dat
dil ""'W~ ITII ,I,HH,II!••.I,IIl)!Iliü· I,,,·\.-n
11«11.

Velo

tlndc-r drul, \,11\ n'lI ,1,lI1t,11j(1',1,',1).!111'
fil'I"-ll..lIl" en ,Ilo hll"llt'llII'mk l<1'LlIl)o('ldling
vau surdcnn-n \ "or UI' molulucnsproblcma-
th-k besheren een aamalurg,lni"'l\Ie' 711'11
I'il'r ja,u geleden de I..III'IK'IIluj dl..,la! 11'
\ld,I'Il. !'''HlII'1lgingl'l1 11' "p 7<11'1..n.1M l'I'11
,·I..ologl~,h alternatiet op maal \-,111Ik] en-
1"1'11.....bnuu-nstad. Op veerru-n JII!)i ]'J')<j
omh-rn-kvnden ,k \ ivr I'JTllwr,. ,k '1,1\1
Leuven. IWIACW. Ik KU 1.1'11\"<'11.'11dl'
vtudcutcu (5<1(:i,11.,H,IJII vu \1ilil'ur,l,ull,'ie'
t"q::inll'll'l'rkl,:Hillg I ,lil 1/\\ \do_II1IL1\\\'1l h
Vdo een zu hthaar bl'I.!rl11gcwurdcn lil ] cu-
Vl'n.

\l'[o I' ,·,'n "'-Ki,MIIl'l\ell..,Il'lhnJ.:'
projl'I...1waarl'l] jOn)!I'lt'n uil IWIdt'l'hIJtI,
'lIldl'fWij\, "'Illl'n nWI ]lnl,l.llI,(IlIIlII11um·
1[('1...""1">\'11l'riJ\I'llh)o(l'r\,'udl' h!'llll'r,lk!..t'n
Il'lytll'rl'II1tJ( .Iq~dljl..l' huurfil'tlt·lJ. N,l,hl
hel Il·\\'I·rkll,'lhng,llIil.. -\\"lJr\"oor \",1..
\'\"l'1l1·t'n~In·d ...Iwl..rool1t1IH·nl· I, t'r 1J,1-
!lllt"ijl.. ooI.. Ilog 11<'1.1~1'1'1..1prl'H'ol1\' t'l)
dlillr/,lme II'ol.ihtdl, Opd,ll dil 1,1,11111'Oll'
dl'Hk'l'l lukllK'mk aall,I.1I111IOli hllj\t'lI
~rijgl'll \\Il'rUondl'r Impuh 1.111dl' ,wd"II'
Il'n !WI 51'lblbih~l'rillgl_ .'11il1l,.rnhllll·{"('n·
lrum (5111upgenchl (7il' \'1'10, Irg. 1·1, nr.
6J. 111'15il Irachl vi,1~l\Itlil·. 1I11IlrHI.lllt','n
\t'l1~ihili...11l1'ht'1 gebruil.. ".lIl milil'll\ rIt'n·
dl'lijk\' ,lhl'f!1allt'\'ell I \lor dl' huuhl-w mo]li·
hll'll\l..ri\" ll' Ilimukrl'n, EI'111',111clio111'-
l.lIlAI"ÎJI..~ll·olht'rn,llkll'll V'I"r hl'l '11',klijl..
I'l'rl..l'\·r i~ de helS.

Preventie

Om 111'1fÎl'I~g:dlrllil...in 1,'11\1'1111'prn·
Il1nll'n hil'dt \'do aall \(lIdt'lHl·U. 1111111'1'>1'
1,lir Jll'r'>lllll'I'1I'n \'('r{,llIgin)!:l'ndl' 1..,1lhom
"p .·.·n l'l'n\oudlg(' ,'n g'I.:dl..l'I"' 11Io1l1il'r
gt'hruil.. 11'mal..l'n ....al! ....n hUUt!1l'11.Ooor
dt, hllllrprib ft) laa)!:mo)o(l'Iiil..I,' houdt'll.
100(J fr,1I11..rl'lu~ 2000 Ir.1111..w,lolrh"rg! Ilt'r
j,lar, kan Vl'!"l..onktIITl'I"I'1!1111'1dl·I..Wilhl.l

lid minder goclll' wille produkt en. Rekc-
nlng houdend met hel hOgl' aantal Iretsdrcf-
stallen 1'11dl' zware boetes vormt een velo-
üets voor de SlUdl'11Idie langere rijd in Leu-
ven \t'rblijh de 'beste koop'.

De vetcnerseo zijn immers niet alleert
reglemenralr in orde als ze de kelder van
Alma 2 buiten gaan, maar ze zijn boven-
dien ook duidelijk gegraveerd en vooraten
van een dl'gelijk 5101.De herkenbaarheid
van de huurttersen en de betere sloten zou
de potcrulcle Iiclsdicf tnoeten afschrikken,
Velo ligt levens ml'C aan de basis van de
vele gravcerakucs die studs t995 jaarlijks
plaatsvinden !Jij hel begin van hel nieuwe
akadernjejaar. In verhouding met 1994
worden er jaarlijks meer dan dubbel zoveel
fietsen gegraveerd. Deze maatregelen moe-
ten een dam vormen legen de !ietsdielsla1-
Ienptaag. Leuven is immers de enige stad in
Belglè waar de bevolking lictsuidslal als
tweede bel.lngrijksle buunprcblccm signa-

IMf _~.

Open brief aan de aulo
'ç.iar aantctdmg van '.k W"I')\ ,.lII J...[ir-tv ]994 ~hrc'\,'n ,k k-c rbugc-n V.1Il,I.- ~lJr,k I.ld\
Uit JI' bol~,~~,hc)l,1van Ikll'11Id!s \"1I1~nd ~!lIki,' ter aïn-ntn- \,10 dl' autn. 'koning AUW,
het wordt hU'lg liJd <1,11 jiJ je IT'''''' \1'rJdal Jc ,lUUh~·t zdf nlll\'l('n tnncn. heel het
Iietvvolk I~11'~('njOll. Jt- lul\ll'lI likt naar de wensen van jt' om!t-rd'l11is,·n. 7.iietsen meer
en bredere hetspaden. ,lUI"luwl' ereden. aUloJole 7(1llClagl'll 10 km-zones. vtaar je mlnlc-
I,'r, nemen de ",'rl...en,il' bt'~lI',lIl!:l'n_ !:>teed~meer !U:I~c(~SII'I'YI'IIin hel verkeer. Ah je
I' >,lomµMlt lull('11 alle llt·l"' ....nlli( een ~ldall~reep rkgl'lI •

(Ihl)

teen. Een ander belangrijk aandachrspum is
dl' verhoging van de aangtneberejdhetd. Uit'
l'en onderzoek-van drie jMHgeleden bleek
dal sleejus zevencruwlntig procent van de
staduoücrs van fielsdidSlal hiervan aauglf,
Ie deed. Ma,1f ook hier zien we dat de Velo-
lietsen beduidend beter skoren dan hel ge-
middelde.

Herstelplaats

Door hel toenemend aam ..! huurfier-
sen en de strengere pouuckomeoree is er
duidelijk meer vraag naar Iictsherstclhngs-
mogelijkheden. Velo zal vanaf deze maand
ruimte en gereedschap ter beschikking stel-

a ij

Fotografie Leuven 1997: Eksotisme

Stanley & Co
ecm acln novembertot begil/

december vindt in Leuven \'001'
de tweede maal 'Fotografie

Lel/veil' ptaots. Lokale kulturele pan-
nrrs werken \(/mell Ol/I III!I medium
fotogmJil' onder de aandacht Ie bren-
gel/. Het themtl ww dil jaar i\ Ekso-
ti ..",/! en wordt uitgewerkt ot'er ver-
\'Cllillel1de tellloom"telfil1gell, films,
I'jdeo'\, teater. eell konçert ell ee"
sympo!>iulII, Het projekt tracht lIet
begrip te Ilerdefilliëre" ell eel! lIIur
Iledelfd(/(/gJ>e ÎIJ/lOml te geven,

FU1"W.1fit·1,'11\ l'n h ,'1'11~lllll'm\{·rl..ill).!
IU~)I'1lhel I\.lIhllll't'l C"nlrlltn, SIUC KIII·
turl'll' S1Udl"~,Ik KlIl1Slar,ldl'l1l1eDt' Lei <'11
\ZW Dl' Ktln~lh,llll.. De l'l'r~11'I'dllle in 1996
I..rt'l'g hl'l Iht'llJ.l 'I idlJ,11l1I'n lidl.lml'1iJI...-
hcid' 1Ilt'l', 011par \,,'nl h,'1 l,roJI'I..1TLlIlIlt'r
\lJl!'t'\,11 l'n \\ I'HI l'r VO(lr'Ek~ol1~ml" g('ku·
ll'IL Hl'l Iwgrip d,llt'('r! lr.ldili"lll·d 1111dt,
Jdntil'ndt, 1'11Il"gt'nllendt' ,'euw, waar IWI
<'\'11fI'IlJ.11l!NI1l' l'n [,1ll'r l'I'[J k"lonl,lhSli-
~dll' - ('Urtl(\'l1ll-hdll' - inhoud krt'l'!< r-ksn-
Ihnll' k,ln mt'J1 Jdinil'l"l'n aj~ eell vorm V.lI1
'kijkl·n n,1,Udl' ,mdl're', waarin vnOfJI de
ver'>chilll'1l 1Il!'1dl' l'igl'll kuhtlur. IWI ,lil'
dl·r$·zijll van Ik andere, wordl benadruk!.
In ]lrilldpl' hllllill hl'l Kl'l'n afwijzing uf hl"
dreiging in, maar I'\l'nmin l'etl konkrt'11'
ak,eI'IJtil·. Pn\llit'f tlt'I...l'l..l'lI"an dit ook
gqlaard )::,lau 111,'1I'I'I! I..rilisdll" bt:~ch()l1-
I1in)! \.111dl'l'i)lt'l1 1..111111111'.Algt'1II1'1'1lmag
1l1,'n'Idkn dolt l'1..~tlli~111l'lan <lIk Lijdt'lJ i\,
ma,lr d"orlll't'n dt, ).!I'~thkdl·nb ~IIT(h ITII
andl'f1', I..lIlll1r''t'1hql,l,lld,' inhoud krl','g_
Hel kf,lI\1d,{' I>t');:1ijl i\ l'dlll'r aall hcr,ldi-

o V9tO

mcnng 10<.'_0,' -andcn-' i, \'aIllJ,',lg momh-
)::l'r )ll'WnTclt-nl·n I..lIj!l1Ik 1..,1Il'OOl lijn IH,I'
nier om naar om 11'kljkeu in liJn l'I)!I.'n
verhaulu- )liel.'11 Donr ,k l..oJII'1\,111d,'
'Gflll>,11Vlllag(" "lilt' muhlkultun-lc en
).;l'lIll'dioltl>l·l·rdl',aml'lIkl"lIlg - I' hO\"l'II'
dlcn hel pnnopu-Io tllldl'r'lhdd IU\\I'1I
'hicr/l"ij' 1'11'L"]dt'l">l,mdt'l"t'Il'hJJ'1 Il'[(hw,
nl'lI

Terkamerellbos

De h,lIld meI lologrollk hJ1..11'\ lIklIl.
1.:0\\"1"10'1..\01"111<;'.11,-fln"llrolhl' IlI'hb"11mO'l
I..likl'U, IlWI hf'I'IdI','rllll/l."It' l1),1l..t·l1maar
"ltlr,IIIIWI dl' prodlll..1i,' 1'11rl'H'I'II<' \'.111
lll<Ht'ride ,,(buldil'9I."'- ëlll'r/ijth h ,'1.."'111'
1111'in dl' rOlOgr<1ri('1.J1ll'\'1'0 [,d,lll).;fIJI..~1'11-
fl' ~l'wenl. llla~r ,11l(knijd~ 1..',111dl' fW<lgra-
lic lell ah medIUm tip ml't'rdl'rl' I1lJIlIt'TI'1l
,l]ll'k~llll~dl \\Ordl'n ht"l('hOIlWd V.mdola)!
hedl dl' fOlografie (l1t'l .lh tilm, \ Idl'U \'n
Id\'I'I~ief l'en erg amhlgu l..iIf<l1..11'r:dl' n)(>-
l'dijl..tll'ttl·n lOl hcddm.lIlipulali" lijl..en
1..\\'.1'-1Onl)('pl'rkl. wacHduur dl' \ r.lag ll.Jaf
dl' .-JulenticiH'il \'an dl' albl'l'luilig t'n 111'1
<1lgd'l'l']de nkl nll'l'r ,'I'llduidig Il'I'l'ant-
w(I<)Hkn 1,. Ht't bl'eld bl'llaah 1111dl' hl'I'lcl-
v"rming, waaf vroeger dl' bl'l'!,)\"rmill)::
hl'J\ollt-ndwa\ vnur ht;'1I...rl'('rl'n \,111hl'l
hl'du_

Flliogrolfil' Ll'u\"\'n 19971(.1"11 dl' \el-
'Khilknlk ,1'-1>l'I..II·ll\.ll1 thl '111'I\!t-rn1'1...'>1)'
ll~nll" \\\'l'r Ie gl'\ell 111,'.'n n'l'''' 1,'111<>"11-
'ldlillgl'l1 l'n andl'fl' ,1kll"IH'irl'n (('1HraaJ
'1.1,11Ik t,'nlO,lI1~lellll1S 111"1Iw( \\·nl.. v.1!1
\11.1([1101(,n:, wier \\l'rk d,' 1",·"h"l1l\(·r
gr,ldg \lp hl'l \'crkt·t·rck b"I'11Il'! 1),larblJ
gl'l'f! I,' n'n nieuw.' t'n \ ,1,11..iWnl\lhl' ill-
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ten zodanig dat studenten hun eigell fk~
kunnen komen hersrellen. Studenten die
geen Vdofkl~ hebben betalen naast de kost
van de gebruikte onderdelen ook et:ll Ior-
tauarre priJS van 50 frank voor hel gebruik
van de rIlÎI1I((:en het rnatertaal. De aanwc-
eige begelellrcr kan de studenten een aantal
aanwijzingen geven. maar mag omwille
van de sp'ÇJrcgcls inzake eerlijke konkur-
rentie in g~en geval aan een 111'15slemden
die niel van Vdo afkomstig i~.

velo neemt mél dil nu-uwe projekr niet
alleen de sukscsf,mnllf .. van de Iklsher)td·
plaals aan de unu ersuen Gent (Rugl over,
maar Irachl np dil' man ier de studenten
ook noluwer bij hun mobllhen te betrekken.
De resultaten van vejolau-n zien dar. 111het
kader van dl' huidig(' ruinuclljke ordening
en de daarmee gepaard gaande mobllitcits-
nood, enkel \'l'1I 1I)(·galll...clijkl·duurzame
mobnnen uil' dkht hij de rn~'I1\I'I' vraat. een
strukturelc t)"I()s~il1gkan bieden voor de
roenemende verkeervarmoede. t.1t'n kMI
enl..d nog hopen dat na dl' bckromngcu
ook .lndl'rl· in'lalllil'~ hl'l voorbeeld van
veto IlIlIl'n volgen Mell I..."!lHtunnco
vlugger vooruft UWIeen duidelijk en kuhc-
rent l1101'ilildl,hdl'id dan met \\,"l]'olilio-
llt't'l '1]'I.ll1\v"lk.

Thierry Lacncn
BIJ \'1.'1,'.I ''''I h\'//\/r<l,H ze (,'Ir,f,'r .-I/m<l l/, kun
_il.' 1.'1/..',' l<",kJ,} .., 1.',,',11/ 1'<11/10h /,'1 1611 0',';',,1111'
JiI/5'/,' .., \'0111 Uh 1,'1 1(>/0 01111<'á."'·11 ji,l; 11'
11""'J.'1I,'1I /..UIIit' .,1' ',.'/:,''',1.' .~I"...I,T,dll 1"1/11

""'0111.1,1_" .'1,'" /110'1,/,'11.1",.1,1.'1 111",'11 12/1 ,'11
/9/1 \ crdcr c \ .,1•• ,,,,~ /<'1,1"111" h f..·,..,kb",rr .'1'
11.'111111111'1""• jO 18 ,,/ ,·,'/«.'II,IIII/,'m,·",.lr, ...
tnn- Ihl'1\1\'~I,I"11t\'11 h' ,/'1'/'1/1.1-

slr&o'f'I() 11/11/

\,IIIIIl).!,1011111<-'11<1111"1'1,">11'11~ \\1<'11,\\'1
1,lllg,'I\' lil 1"10).(1I.' be.uuwoonh-n ,I"'H
)o(1'l'lhll'lllTllk t, '''',. h,'1 Ik, or \'''11 h,I.11
'1.."It'III,Ikn 11I'1!..t·1111<'1111.· ,11,Tt'rl..,llllt'll·n·

" 1'11'"001.. ,Il- ,lm[I'III"1I \,111,k AI..,ltlt'llIil·
I..fl'gl'lI "]'1111'11\\dl' ,.pdr",hl om 1'>11,1111'1
Ihl"lll,11(' \11'rl.....r. ",llll<"n IIWIdl' n-vuhutcn
'.111,"'11\\"rk,h,,1' \."" I..lIIdt'l\·11i, hUI!
\\l·rl.. 11'III'IJ 111h,'1 ,,"lIhlll"l,1 C~'I1!1l1l11.In
Ik UIIIII""Il"II,llIl>II'"''''1.. holllf!!"'fn 'l'kl..lll·
f"I"\ Uil lu-t "I,III!I'\ .u,hid\,lnlhl 1\\11
wuru \ ..n 'kl\'UIt'11 Sanu-u IIIt'l he-r \\"11..
\".111r~'I"1 III,lIl ""f,1! hn-nn lu-t Hd)lh<llt"
1..,II"l1i,l!t-, ....1,.1<"11 ln-hchr Ikl \\ ..rk \,'llik
Burundcc-, Ilnkll. "",1[11...·,,,)tltll1( d,lll hl'l
'l<1Ildl'UHl '·.HI ,I,' hl·,knd,l.lg\\' ,lil,kr.'

5IUII""111 \,d,...\\,·rl.. \olll "1..1.10111]ll'-
(\),ll·11'. Idn hll·lIhll..l'r ,h,' 111/1ln 'Tr,lI ,.]",
gUl'" 1Il/'I\'lllt "p 111,11hl ,'n I.."r.,ni.lli\m,· in
til' bl'l'ltI\lIrI1111l}:"",'r 1h"1l..ult!II,·I., 1...·.)lIjl
1'11II.hlll'lj 1"1"1'11.11'1111'1m,IIllI'IIh-"'Il,k
,1~l'l'l..ll'l'Jhldru~1 Ik 1",II"q"'rt"rm,III("
'P"I'<I],I)!1P,ltî 1I (Ik ,lrIll..\,]p_IOI ,]''''1 1,'1"'
,I,lµ 1',111til' Ilil' 1,111l'l'll 1\\',HIl' dnnrht"'11
I-_ur"p.l_Ik lillllll·'·I.., l\alll<·llg, ...ld<l d",'r
hl'II3rU''l'I'l' (111,'111.1I\maf 1.\'1111111"hl,'
It'r~ ,lh 'TM/,lII' I (lnl uf Ihl' FIJI'\' 1'11'1'1".1
na KII"I..,,· AI..<1\\11"11.lTIl jollh"lIIh" tl,H
hl','1 \\",II\'11Ii'lht' 111""1'11'11h\'dl )!1',I'-'II111'
kl'rel t'lI \JJI.. ',111l1·1I1Vl'f1..11l11'1"H"'lllIk'
tllll/il...,llllt'l1, II1Jg.lln'IlI!t'1I mL'1{,l'111.."11'
Wil Tol \101 \'il1l]l l'f lil))!:ITII 1}"I11]"l\1I1111
pla.lt~, I\,lar I l'r\lhilll'nck 'l'f(·l..t·f' lill
hoofd/,I.11..,IIlIIOII(\It').;t'll,l!1ol.H""I.. ...·11
,11"(l1ill·I...1l'lI 1'1'11.1.1111,11IC\[{1gr.lll'll)71111<'11
Ir,ldlll'll hel 1>I'grip·l·I...",lbllll" l'\'Il 1I1.'.'r
.1k,ldl·l1ll\dw inhuud Il' gl'H'IL Ot· 11'1.."l'n
wprdt'l1 1I1t'1,'1'11,hllll.ll 1,,1(1\ uil dl' Il·n·
]()(lIl\I.'lllll}:,'n \'lIllt'IlµI'hr,1tht illt'l'n pnhll
1...1111',\\'11' ,1111'\\\"llllll't'piI..I..I'Il, l..aIl II1l'l
;;','n 'GI"!1,11Tilh'l O\I'r,11hmlll'lI 1'11dIl
\'C)llr('I'n I.'.·r 1.1.hl pciJIII'

Bruno Van MOl'f

\''<'1111/,' :/,' "../<,//,/,1. \/11, (1118/ JJ) ,'J
K.e 1.<"111".'11/.:2}./ /')
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lil hel \'ilKIIspt'l van (;111(10 Schttfer ure. .11-
hoewel duidelijk aanwezig op 1;('('11 enkel
monn-tu de aandartn hhJ!.t up tr- !'i'>('n_7ijn
klanken lijken val! binnenuit het JK'r.onagt'
te komen waardoor ze nooit JOH.1ken van
het verhaal maar lnn-gcudccl voor een
dimensie meer zorgen

De Korre speelt 'Omtrent Edmund Riissler'

Hel geheim van de bu

Uitgeput

Oe mogelijkheden \',111 de vcrtclmnno-
loog lijken dus nog lang niet uitgeput. in-
tegendeel. het venellen ln het Nederlands-
tahge teater lijkt pas °11 gang IC komen ('11

blijkt over onvermoede en sterke troeven te
beschikken. Troeven als eenvoud en 'I;e-
wtchrlooshetd' 11<111 telo.~ten sentng, troeven

als Iillentrijke. pretentieloze aktcurs, een
groeiend zelfvenrouwen. Dat alles bewijst
dus ook deze 'Omtrent Edmund RiJssier',
Ook tuer is het geheel eenvoudig, preten-
tieloos of nel gewichlig genoeg, Hel vertel-
teilter doet hier wat het moet doen Hl't
haakt zich vta eenvoudige en herkenbare
situaties in één moeiteloze beweging in het
onbestemde. in het onzekere, het wazige
van personage en toeschouwer, Het blijft
SChijnbaar aan de oppel'\lilkte en laS! enkel
de maskers al. omdat de poczje in de mas-
kers zeil zit vcrbergen of tenminste enkel
doorheen die makers katl worden ontdekt.
Het hoeft die maskers niet al te rukken met
een teatraal en groot gebaar. maar streelt ze
als een gezicht om er l'en lach aan te Ont-
lokken, V.Jn verdriet, ol een traan van ge-
luk. Hel is eenvoudigweg mooi en aangrij-
pend. Het hele stuk heeft gewoon tets van
een luie albatros die over steden en heuvel-
landschappen lijkt Ie Ireewhecten. En wie
wil, mag mee.

Llen Bleien
Het stuk wtJrdt !ltspUld op dOlld"dQ!J 6 novem-
btr in Het W(l!leJtuyr (BruJHlsestruQt) om
20.00 u, KUllrtl'll te wrkflJ!JrIl (lP he/nummer
,",1_-

In het park een bunker uil de tweede we-
reldoorlog. In die 'stilte' middenin de stad
ontmoeten öuch vau de Walk en Monncke
Roos (die eigenlijk Edmund Rossier heel)
elkaar. Monneke I~dl" !rOIR bezlncr van de
sleutel en het geheim \'.111cLlt geluidloos
pand. Dil' bunker wordt in alle opzichten
'the place to be', hij naat symbool voor hel
verre, dl' innerlijke rust. verdoken verlang-
cns en niet in het minSI de zielsverwant-
schap tussen twee kameraden. rn de seren-
ileit van het ondergrondse maken zij hun
kanttekeningen bij het leven, vinden zij de
oplossing voor alle twijfels en angsten. Het
i~ die auesomvaneude en niet~zeggel1de
stihl' ook die de kern vormt van hun
hechte vnendschnpsband. Het is een bezw-
eringsformule die hen overeind tracht Ie
houden met als voornaamste fundamenten,
de poëzie en het verlangen om ver voorbij
alle grenzen tévertoeven: -wc zijn twee
Don Oufchones op vinkenslag naar een
molen om legen te vechten", luidt het. Op
zoek dus naar geluk achter de horizon,
zouden we kunnen venen. Buiten elkaars
v.1Stlditnlpt:nde :'ilnwrtlghdd"om valt cr
echter ook nog rekenschap te gellen aan
een kluwen van innerlijke maskers die van
atch laten spreken. Zo sterk dat we uitein-
delijk niet. kunnen weten of Mich (die toch

~ ook een naamgenoot portretteert] hel niet
aldoor gewoon OWT 7id17elf heeft. Als op
een bepaald moment Monneke de keuze
maakt om zijn tocht buiten de stad
verder ti' zetten blijft Mich meer dan
kwetsbaar achter. Alleen lijn met
'~tilte' en slechts een koude ijzeren
sleutel in de hand. blijkt geen evi-
dente keuze meer te lijn.

Akteur Mlc" en personage
Mtch lijken In ieder geval
twee handen op een buik.
Moeilcl(lo~ en Wilder veel
teater neemt wctschacns
de ruimte rondom hem,
en hCI publlck in zijn
bezit, lijn vcrtclge-
dr.:lg in het plat
Antwerps houdt

iel! watseneens van Kommil
roo 5010 op de planken ;11
'Omtrent Edmund Rösster', Het

is liet regiedebuut mil Danny tceup-
11t'1I5en liet stuk werd in februari vall
dit jaar reeds vol lof omhaald. Tekst-
schrijver voor dl' gelegl!lIheid is bard
Wa""es Vall de Velde, die tich liet
inspireren ;11 en door de Antwerpse
grootstad, Deze monolooq bestaande
uit drie tafereten wordt dan ook in
beeldrijk Antwerps gebracht. Het
Br1l9~'toneelçezeischao 'De Korre' be-
ss« duidelijk zijn stempel te drukke"
op alles wal \'ertelteater is en ka" zij"
hinnen he hedendaagse teatertand-
schap.

een zwierige
nonchal.lnce.
Pen non-
chalance
die we
ook
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Levende striplegende Mufioz op doortocht in Leuven

"Ik hoop dat ik- een echte socialist word"

probleem van de gemeenschap te kijken.
De psycho-analyse van Freud bledr een
aanvullende verklaring voor hel Individu.
hoewel men vroeger vond dat de twee
visies met elkaar in konflikt waren. Maar
dan moet je jezelf nog vinden in die kon-
stellatte. Ik bekijk een persoon als een kom-
plcx geheel van zeer veel persoonlijkheden.
Het Is volgens-mj] dus niet mogelijk om je-
zelf helemaal terug te vinden, wam er is te

i.k.c Muiiur "Nee 'W'N"??' ";0' in ."v'lt.ob ..~!e ttieden ~rI:1!N. wurdlook se-
kontromeerd mei - ?romo se dtcej- de uit-
eindelijke oubegrjjpeljjkhejd van onze situ-
atie in dit leven: je kent hel begin en hel
einde, en wat ertussen ligl moel je dan
maar proberen zin IC geven Dil Is wel niet
zo vrolijk hé? ..

([)

ellst!n die tiet kunnen welen
zegge" wel eens dat strip-
auteurs saaie pieten zijn: i"

liet beste geval vertellen ze iets zinnigs
over hUil strips en that's ü, sosé
Mmioz is op die algemene regel een
u"'zonderi"g, Eet! gesprek met een
auteur die zelfs zijn keuze voor zwart-
witte strips verantwoordt met een nete
fHoso!"e: zwart ell wir-zijn lield et!
schaduw, de donkere el! de lichte kan-
ten van 0115 bestaan.

Het Argentijnse stripdun Munoz en Sam-
payn geniet een wereldwljdc repur atie bij
een incrowd, HUil verhalen over het katee-
leven In de grootsrad zijn baanbrekend
urndat u: geen eskaplsrnc bieden, m.1M In-
tegendeel de lezer lIl!'t /ijn neus op dl' vaak
trieste feilen drukken. De grafiek van aru-
est Munoz is minstens even bijzonder als de
vertelde verhalen: tut elementaire lijnen
herleide, ekspressrcotsusche, gekraste pren-
tjes. Klasstekers uit hun oeuvre behoren
101de verplichte lektuur van iedereen die
wil weten wat er in «rtplnnd de moelie
loont: begin almaar mer 'Verhalen uit Jce's
Bar' en de derekuveverhalen over Alack
Sinner. Uitgever Sherpa heeft net weer een
reeks Alack Smuer-verhalen gebundeld met
als titel 'Dark City'. Tekenaar Muiioz ver-
bleef enkele uren in Leuven voor de pro-
motie van dat boek.
Veto: Waarom vertel jt meestat over rttdtn?
Muiioz: ..Ik ben geboren vlakbij een stad.
En ik ben altijd op de stad gericht geweest,
101een tijdje geleden. Toen ik vijftig was,
keek ik eens achterom en toen 7.<1gik; daar
is de pampa. het planeland (lacht) ...
Veto; Warje ooit in Ntw Vork 9rwur! voordat
je dt verhalen owr A/ark Sinner en Joe's Bar
btyon tt ~'tnelltn?
Mui\02.: ....Nee. l\OOiL SlndsiIÜeD.
wel twee keer geweest. ..

Chaos

Veto: Vamvaar kwam dan de inspiralir 0/11
ever New Vork te vertefIrn?
Munoz: "Uillilms, literatuur. En natuurlijk
doordat de Verenigde Staten ZO'n Invloed-
rijke sta a t is, die om zich heen grijpt op
kultureel vlak. Gelukkig hadden wc toen
veel goed dokumcruauemarertaal in Buenos
Àlre~. waar ik wen woonde. En we keken
naar de goeie zwan-wastnema die uit de
VS kwam. Thrillers van Chandler. verhalen
van Faulkner. Kritische slemmen uil til- VS.
Sampayo en i~vermengden Ncw Vork nn-
bewu-st met stukken Buenos Aires. Parij~ en
andere Sleden. zodal je uiteindelijk eer oer-
stad krijgt. die elke andere stad bever. I-n
dan legt men dat wij New vork kunnen
bccchnjven zoab weinig Amerikanen dill
kunnen. Maar hel I~ heel eenvoudig: hel i~
met ZOdat sommige plaatsen de condiuon
humaine kunnen uitbeelden en andere
niet. Samp ayo en ik lijn rt'i7igers: we heb-
ben tien tot vijftien versetntlende vcrlcdene.
WIJ bekijken Puropa hijvoorbeeld niet al,
een kombin atfc van regio's, mail!' als tien ol
vljltlcn vcrschulende kulturen samen: eelt
perfokte Europt"ie mix. En ook dat vind je
in onze smps Il'rUg._
Velo: Waar,'m fot"';l' /lil Ar:!lnlflnÎi 'I'-'I'!i:Jl'!}//a/f"

Mui\oz: -tk ben in 1972 daar venrukken.
Niet gevlucht. II1Jilf vertrokken. Hel pro-
bleem was dat Ik daarna niet meer terug
kon gaan, omdat de politieke situatie erger
werd. Ik was dus geen politiek vluchteling.
maar IJ.. werd wel een wort kulturele ban-

JO MEUWISSEN
Alle verhuur
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Videoschermen lOt 4 m
DISCOBAR EN CD'S
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neling. Ik beo ook niel vertrokken omdat
hel {l(Ilitieke klimaal slechter werd. Ik was
in psycheterapie toen ik Argentinie verliet.
Ik denk dal ik Muiioz zocht (lacht}, In 1974
begonnen ekstreemrechrse groeperingen
mensen te doden en te bedreigen. Doordat
ik altijd heel spontaan mijn teeeen had ver-
kondigd, was hel niet meer gezond om
naar Argentinië terug Ie gaan .•
Veto: A/ack Sim,rr U9' ook in 'Dark City':'lk
ben tner gebort'/' dm ik weet dar htl Rtl/ai/rlijk
iJ trgms 'n mmm!} over 11' hebben [)ar heeft me
er mxm Vo:/Ir wttrhoudm aklie It andernemen '
Spieyel jt jt daflrilaH?

Mui'loz: _Ik zie mezelf niet als een held. Ik
hou nler van hei woord. Ik was het ook
helemaal nler eens met de taktiek van Ar-
gentijns links tegen de machthebbers. Maar
ik zie mezelf graag als een socialist. Ik hoop
dat ik een echte socialist word. Mijn groot-
ste plezier Is nu om verhalen te kunnen
vertellen.'
Veto: J~zitl drlS!Jun Itgemltllil!!J IUUtl! urips
m poliliek?

geen tegenstelling tussen het leven en de
polltiek?»
Veto: lIJn je strtps /lirl wr/ minder gtil/!Ja.'lurd
dan jl'Z~1f aan dt fata/islische kam ul!s?
Mui1oz: ~Alack Slnner is geen ~od~llsl. Hij
is een sociaal voelend mens. Ik weet niet of
de strips fatalistisch zijn. Hel leven is een
reis die eindigt met de dood. D..t is niet Ia-
raususch. het is waar. In dat opzicht zou je
misschien wel kunnen zeggen dal onze
strips een Iarallsttsch kenmerk hebben.
maar ze zljn zeker niet als geheet f.1T.11i.5·
"ttsch. Ja, de mensen zijn eenzaam. En wan-
boptg. Er lijn ook verschillende soorten
wanhoop: je hebt de wanhoop van de arme

I

mensen en de wanhoop van de mensen die
bijvoorbeeld eronder lijden dat ze hun dood
nlet kunnen tegenhouden, En de macht-
hebbers lijn eigenlijk idioten, die er alles
voor over hebben om macht Ie vergaren en
een plezierig leven te leiden. En wij hebben
de taak om daartussen onze weg te zoeken.
Hel leven is een mooie chaos .•
veto: Jt was Muiioz aan htllDtkm Heb jt
hem ondenuuen gevondtn?
Muno7.: .Ja en nee zou een zeer pollriek
amwoord zijn. Da! zegt alles. Ik vind nog
steeds dal de marxistische Ideologie een
goede manier is om naar het kollektleve

Koppel

Veto: Jt brlrl jr "rtl fltrk brwusll'an dl' kom·
m~niilr paradox van fte/:!Ien Strtps. Aal! dl' t'Il~
kant ug jt 11/ interviews dal je er wel mie zit dal
er zo weil/i!} strips vml jr worden verkocht, on-
derzijds wil je Slrips blijwn mi/km zoals je dal
doet. r!II IwrJt jt slljlslum arti$lirl::er_

Muiioz: «Heb Ik dat gelegd? Ant~(it'kt'r?
Dat kan ik me niet vöurstclk-n (lacht}. Ik
hen bezorgd in die zin dal ik merk dar her
steeds moeilijker wordt om en-e ~Irill$ aan
de man Ie brengen Dal ging veel beter
twluug ûf zelfs tien jaar geleden. MaM dat
is op zichzelf geen reden om de dingen die
ik wil uitdrukken, niet meer te doen. Het
moel een voorzichtig evenwicht zijn. Ik ben
bezorgd omdat Ik niemand wil afschrikken
door helemaal hermetisch en artistiek te

worden. Ik ben een schepper, maar ook
mijn eigen eerste klant. De potentiële lezer
mag niet worden afgeschrikt..
Veto: se rtrlps Vf'rrlllen allemaal Ol'l'r d~ mali
IN dt straat. Maar dind!dr men ;11 dt straat
koopl jl strips nieJ.
Muf\oz: ..Een agem van ons in Frankrijk
vertelde ons jaren geleden tets dal wel ag·
gressief klonk. maar eerder intelligent is
dan aggressi~ 'Jullie zijn als James Joyce.

redereen respekteert jullie,
maar nit'\!,and keept jullie'
(sch~lerlactl\~, De man in dl'
SUJat vertelt-me: 'Jij vertelt me
mijn verhaal. Waarom? Dal
ken ik .11 Vertel me een ander
verhaal' En dan komen wc bij
een ander belangrijk woord:
troost, Er wordt van ons ver-
wacht dat wc de mensen rrooa
bieden. Maar uiteindelijk speelt
iedereen hel instrument dat hij
kan spelen, Ik ben erg bezorgd
om de man In de Straat en ik
wil dat hij overleeft, maar het
is niet mijn primaire zorg. Dal
is misschien egoïstisch varr mj].,Hel kan heel nuttig zijn om
naar de film Ie gaan om eens

de stuipen op her lijf gejaagd Ie krijgen.
Mailr andere films zijn ook nodig, anders
elndlgen we in de ergste aoüvwccd-
fabriek .•
Veto; Jt hr"l ook UH strip gtmaakl met Cheryn
til 1II~1mtt Sampayo, dir net in Jut Frans uil is.
Waarom?
Mui'loz: «sempavc werd ziek in 1992 en
lag tot 1994 in het ziekenhuis. Charyn ken-
de Ik al langer en het was gewoon duiddijk
d.1 het lussen ons zou klikken. Hel was dus
geen kwestie van een senarist die moest
worden vervangen. Niemand kan iemand
anders vervangen. Sampayo is ondertussen
hersteld, We zullen ztcn ol we binnenkort
weer samen strips gaan rnaken. Sampayo Is
nog steeds een bijzonder goede vriend. Ik
weel niet meer of Sampavo of ikzelf ooit
gezegd heeft dat we eigenlijk een hcmosck-
sueet koppel zijn zonder hel plezier ervan.
En dat is een perlekte onlschrijvin~ iladll),-
Gert Meesters m.m.v. Geert De wever

en Kris Peel ers
Etll IIII!}tbrridt wrsit van dil interview is Ir
vmaen op
hnp :lIonyx,arts ,kult1/I'I'fr.ar.btl-gtnllllw!oZ htmt
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Volgende week: veto·evaluatievergadering
"".hH eloudr- !r,JJUI,· lil] nxh .ilIn-t ,"' .... ,1.- J-'~r kan u "'''''n"lo1}<)1 n,J\, 'u'~. "It,

\'1('1 uur ',mi,j.l.lgs 11",11 .1.. , .\\dt"r'>~tr3dt :. afzakken ":Tl dt' t·t'~lt' a, hl 'lumm.n ~'.HI
\','10 I,· evahu-rcn. np J I n"H·Il:!l<;·r hcrdactu u nog dt' >htr<·'1~I1I\:.1nJ dit' ,')117\' 1,)nX{'n~
.n dc fjl("l~·I.l),.I, t"indelijk hun verdu-nde ruvt .:al, daags cru. ~Ii,.ltU b;1 on-, ,111,,·,·rkId'"
om de d('g('IIS tr: kunsen. :\k! dat wij u ~ijandll~ gczlnd IIJIl. "lu ons. 'I i.. l1l.lilr urn 1('
H"'~Wn d.lt u uw hun \'IIJdiik lIIi1gkomen luchten. Allr IIlSl'(l""Ik;; zijn J,ll] (1I1k wet-
kout.ol In-r nu t_:,l:tl om ck lav-out. Ik Int,,"'. de l"t'UT nl dr- hjn. \'\It· nodigen u ,1.111otlk
"n("n.-telijk Ilil om "11\ w,>ensda~ "1'1'n7e H,knnknm!~::"'ll II!:komen "o'lllt'" Fel" Ile!(''11
m.l!o( u "11' II.l d,' t·~·JIUdlit·\I:f}!.atl("ring <lp kake

Che (2) teil en cd's van ene. De I..ritit:k van ut' JU,
leur 15op vele punten pijnlijk raak, loch
kan ik mij nier van hel gevoel ontdoen dal
hij bewust niet verder zocht dan \\1,)1hij
wou nen Hij begaar de lout die heel veel
mensen maken en dte i..: links gelijk stellen
met kornruuulcme of met uaatsoctettsmc.
Hel beeld (Ijl hij \lfJh,lI1~t V.l11 een nnkse
eenherdcworsr mei een inherent voorhoc-
deden ken en autoruatr regtme klopi niet
Anarchieten en libertaire soctaüsteu hebben
altijd al gewezen op de !-:t'V.!rl'J1van voor-
hoedes, ureuwe elites. persconwcrbecrtqk-
ing. Deze krilid. hl'ell al\lil51 zijn waarde
gewond in de Spaanse rcvolurle (1916)-
tlok al hebben enkele vooraanstaande aner-
chisum d~lIr~ku,II..,~
ring. jocn i~duiddijl.. geworden dat recht-
vaardige, soctale hcrvomnngcn wel kunnen
uitgevoerd worden zonder een nieuwe
sraatsmactu te vormen Meer 7e1f~. auar-
chiSll'!l lijn en',lIl ulcrtuigd 1.1.11!lel dil'
nit"uwe ~taal~lTlalhl waar \la,Jt\UO.lh\Ien
"vcr ~Jlrckl'n CCII ~'vcn l'rgC' rroll..l1e i~,11~dl'
burgerhJke real..lil'. I-'n nwt de ~fl,1iIn~e Re
vululle heb ik me1et'n t'l'n v<lor!'l{'t'ld !(t"~It'.
'en \an t·t'n revoluUt, die wt'l {!(ogl'lijk {'Ctl
heel grum Ikei ,au Ik be\'oll..ing ~chter
zidll.."ll ~{harell, Maar liet .11\de Rm\i"h.t;
Rt'v()lutk is lil: Sp.lan~e vernietigd dour de
inmenging Vdll slaa1~~ud(l11,tt·tl.

\'\lal bendt ut' HiJ(' 1rilllllu' dk in Ik

Ik begrijfl de I)is~ige reakne in dl' Vrijc
Tribune van Veto IH,6 niet zo goed. Wij
hebben alüjd gesrcld'dat Je van che geen
hdlige kan rnaken. D{' auteur duwt uns-
bewust moet ik konkluderen - in een
hnck waarin we nter thuishoren. Wij zijn
voorsranders van debat en poliriek plura-
nvme. Van nlls hoer je dus niet -dc enige
waarheid' te verwachten, Maar vanwaar
dan dal too1Hje? Had hel IC maken met de
Vrije Tribune In De worgen. waar de auteur
ook naar wrwijSI? Daarin ~tdde ik. samen
mei Je A!:.:lle\'·koliega's uil Gent en de re-

~ ~ dak.tll!: van l>e-!ol.r, e.
kransch ,.aradiJs kan bouwen op een sociaal
kerkhot. Zoal~ eeeds kan l'en debat enkel
uuercs .....m en volledig zijn als een zo breed
n1~clijke waaier van ,'i~il:"'iaan bod kan
komen JI.. gins ervan Uil dal dl' Nieuwe
Politieke Cuhlwr w('1 ht"')ldnd was tt'gt'1l
l'en Jl1Higedi~\.lI~~ie.

David Dessen,
dogmatisch guerillerornarxlst

Che (3)
lledaukl \'our Ik gdllnde{'ni{' ml'ning oller
Clw Guevaril Onk ik heb mij geergerd <t,HI
l1l't oJfl'll,id ,all dl' vele \1icker~, l>(l~lkaar·

van hun \Iudienl.hling. K. Boel\ (Rc{htt'n
en Krlrninolngie]. E. Buyst [Ekrmomie], R.
\-krlell\ (Soci.ale wetenschappen! en Roger
J.lIl~~l'n~ ((j(·rn!.1,lno;e T,Jkn) zullen 7('I..~'r
aanl\'l"1J~ lijn Voor verdere mlichungrn kan
u Icr~'dll np het kamoor van Kringraad. '~
\1l'kr~\Iradl 5. tel. 22.31.09 of 12.37.89.

.~ Meler~st raat 5, )000 Leuven
016/2244 38, Fax 016/22 Ol 0)

De i-uropakring Leuven 7nr):1 ervoor dat "P
dmwag ~'ier november al\ v i~Ç("It"nllClI)hCI
Srncrvplem laan d!" liolid,l}' tnm. aan De
Valk en Alma 11de hek dag lolng cvn Fngel
~c dubbeldekker vraat. volgestouwd mei 11].

Itl en gadgets over de Europese Unie. AII('s
t:rall~,

Dinsdagavond om 20.00 ~. volgt dan
een debat in auditorium Zcgcr van Hcc (1)1'
Valk. Tiensestraat 41). ~t·titdd 'De euro: de
I..lTrlljde van de munt'. "e!"'il wordt de kr!
tischc Panorama-uitzending over de euro
bekeken. daarna wisselen volgende perso-
nen van gedachten: Annemie Neyls (VLD),
Annc van t.ancker (SPI. Geert Timmerman
[mlnlvtcrte van fmilncit'nj en professor Paul
de Grauwe (KUl.). Moderalor i~filip Feytcn.
lIIi1""f van dl' bewuste rcnoraman-ponage.

r....~
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Morgen vcrscheen up 23 oktober, deel ik de
kritiek van de auteur op Che. Dal weer-
houdt mij Cf niet van kritiek oprendenzen
in onze maatschappij ICdelen met organt-
saucs die wel dwepen met Che. Verder wil
ik waarschuwen tegen een van de gevaar-
hjkste lendemen binnen onze malltsch<tppij
en die I~ideologie gelijk schakelen met den-
ken de waarheid ;11 pacht Ie hebben. Hel is
biJvtmrbeeld onjuist dat wij ~1hellla'~ als
modermscring van 5O(1.1lezckerhr-rd, c('n
'1'f11~"'1"'11~.ll"""'.f!nW'n tI< ,fI!~"
klllg van hel parlement afscheren als een
burgerhjke Invulhng van demorraue" Nt'e,
het i, dl' invullmg die wij ill vraag stellen
Ten eerste is hel net een van U!lZI' bezorgd-
heden dolt 'iOciale 7ekerheid en h(', hele l'ko·
nom;",he thema niel opgenomen worc.kn
in ue di~kussies rond dClllukralit·, Teil twee·
de Ilt'nl.. ik dal hel parlemenl lil \e C<'tl 011-
demokrali~ch instiluut i,. omdal cen rqlr("
s':1Hatine demokratie nkt dicht geJlllt'): uij
de hurg ..r ~taat en dl;"vl;"ne~enwtJordi~('rs
~Ieehl~ Olll de vier j,1i1Tverkozen \~(lrdcn
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H_eLeerste_en enige Banco~tudenten kantoOJ_
_ vindje in Leuven.

_Ijjdelijkirule__Naamses1raau6J __
Infonnatie over economische en financiële onderwerpen, het huren van een kot,

verder studeren of solliciteren, Dankzij het Werk-lnfonnatte·Systeem van de VDAB

krijg je zicht op de boeiendste vacatures, laat je er ook abonneren op het niet te

missen Banco-magazine. Ten slotte wordt er kwistig gestrooid met vrijkaarten

voor fuiven en concerten.

Wat denk je, de moeite om dat echte studentenkantoor eens een bezoekje te

brengen (zij het dan op ons tijdelijk adres)?

BANCO-STUD ENTENKANTOOR, NAAMSESTRAAT 161,3000 LEUVEN.TEL.: (016) 2413 01 - 24 13 02, FAX: (016) 2413 03

INTERNET: HTTP://wwW.BANCO.BI/
OPEN: MAANDAG T/M VRIJDA.G VA.N 10 TOT 16 UUI, WOENSDAG TOT 18 UUR.

Het eerste echte Banco·Studentenkantoor wordt verbouwd en neemt daarom

voor ~n jaartje zijn intrek in ~n tijdelijk pand. Je vindt ons tot juni 1998 in de

Naamseslra.at 16" Maar natuurlijk blijft het kantoor volledig op}ou afgestemd.

Je leunt er een gratis Banco·rekening openen (die je een aardige rente oplevert),

en daarbij een handige Banco·kaart met Proton-chip aanvragen. Daannee neem

je geld op en betaal je zowel kleine als grotere aankopen. En voor de rest word je

In het Banco·StudentenkantooJ alleen maar beter. Zo krijg je er ktlo's nuttige

I Banco·-I
[ S~UD~NTENKANTOOR j

14 Jaargo"g 24 ur. 7 dd, J november J 997 01910



o zoel(erljes
.J K Jo; (en maal hier nu geen flauwe grapjes
O\'t'r) werd wocnsdall na een geweldloze aktie
u'Ren AfcCol even edrnuusuaue! voorgeleid.
.J S-ag.lI'OU Eunathia GI
v K K hec!1 hel lnht gezren (111de M"I?),
8('nJc is niet langer meer.
,I Oll\<lcr, wat heeh dit' !liCI hel kamerdekreet
ICm~llt'n')

" De man stond op. ·Sd..\~ I('i hij en voldaan
ging hij weer mren. een jaanjc 1\ toch IU

voorbij.
" Fout. mei de grote T van lijn .
" Red Bull werkt meT Janc niet lUI biJ tarzau-
torn geraakt
o,J "Chaos", lei 1<: en Ik komhi') brandden nog
1"\'CIl voert

,'Vrij venige vent mei
haar op urnten en rug.
~(-hlJl"I~ een dolk
koe, ruil als eeu hund
en een heet je lalt van
schurh zoekt: Ikl
mclsje, maximum
Iwirul,gjaar oud.
slank. blonde haren
en Iid~1..en kuiltje in
de wangen. Indien
niet serreus enthou-
den BRB lOl
..; Oe metamorfose:
den Oli 1'11dl' Griet
der grieten één jaar
later: 'Seks, seks,

,eh.
..; Ikt I) een k"fKlie 'dil geduld. vooraleer
heel ïokom hel l.lruburgv luh
,J veem deel aan dl' ACA!I·lOm\)olil en maak
kan' tlll een "last-super-dineetje met n'n
pe ......I()!l /Iaaf keuze. een oTlginl'le pohuetret-,
een handgemaakte motoiov ol een playmoh.l·
set. Stuur het antwoord op tllllk ....taande
sclulungsvraag voor 1.31 I no, naar
onderstaand adres: ACAB, Grolt' Markl 8.
)000 teuv en. Er is een speetale prjj~ voor de
meest eksplosteve mzendtng.
,J Me Jane. gone with Cheetah

-.J Serreuze weduwe. 16J" gn kndm, het.

):oond en alujd opgewekt: huudt van tierome.
(,)(ainc. ]lJddo\. lSO en breien wkm. 1..u11Ic
Hevc man dlt~ van aanpakken \\<:1'1 in het
huishouden NJET·IWKERI! BRRlOl,
.. ACAB·so;llIfting" raag: Het ts klein. rond en
lkhtgcvcnd?
~ Antwoord ACAB'wed~mJd: \ mckx dIl' een
brandende kombl veriaat.
'Ij' 119 ugt deze wed. nog nlks
..J Wegens daverend suk~e~ herhaling: alle
mcisjl"> met tul' E voer 10 november melden
In de parkstraat 204
,J Me jane. YIIU need plaslic scrgerv,

88
02

;:.'T. ,<, ' " •~rr I'~a p1ci. . ,
~1..r. ~ ••.
:; L, ,1.· 7 .

I:(~êoo:.i'? WIE VAN I;>EDRIE??.

dj 4T4_, in StuCZilaJ, 01'11.Openingsweck SIU',
KlapSllJK en Kultuurraad

20.l0 u DANS 'Only ncw don he cum' ven de
Brusselse dansschool pans (gC'leid door Al)ne
'rcrcse De Keersmacker) naar het scrtpr 1'.111
'Un chlen And~lou' van Luis Bunnel en
Selvador Dali. in vlamlngcnsuaat 96, org,
Opcningswcck Stuc. Klapstuk en
KuhuurrJJd.

22.30 u MUZlEK 'MOj!wai': postrock gÎlaamoise
ala Thc Velvet Underground, Sonic vouth.
spaceman ) en Slim, maar clan net lel~
anders" in Stucz.aal 01'11,Operungsweek StUC,
KI..pStuk en Kultuurreed ism JJ Record5.

VRIJDAG
19,00 u VERNISSAGE 'Fotografle Leuven

1997'. projekt mei ZI"Ii lell!oofUlellingen een
film· en videoprogramma. lezingen. teater,
een kensen. een symposium en een
publikatie, van a november tOl begin decem.

ber. Info over de ekspo's en Jl'llngen: Koen
Adams (KC leuven: 2lJ~4.271

19.30 u LEZlNG -Hoogrepunren in de geschiede·

at 118
3.70.30

MaA) • • 22u.
• Vr. ·20u.
ZaL 1 ·17u.

el se tr!ll't
t, 2 ~ ..
I Vr '.

",A_

Tie
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Ma

aang, .tijdens
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• agenda & ~ ad valvas DOORKI!ISTOFDANIELS

DINSDAG
14.00 U fiLM 'W"I1I1die \onnc wieder sthdnt'

ol 'De Vla.lcbaJrd'. Duh~e hhlll.lll 194) van
B Barlog na.lr de roman ven StiJn sucuvers.,
in VL Fllmml.lsel.llll en -archlel, org. vI.
rummuscum en -archtcf lsm Kadoc.

la.oo u LEZIt:'G 'poeusch Borreluur met Charles
Duöal. Anne \'\Iîeril)g. ueve Del'ijvcr,Cyriel
Gladinis en Amo Kerkhofs. in ZMI Mykcne,
ers Dio:hlerskolleklicf ''\kngmeuaal'

20.00 u VORMING mtcrmaue.avcnd voor
tockomsuge Era,musSludcnlcn, In Grote
Aula MTC. org KrlngrJad

20.00 u DEBAT Lees- en d15kusslegrocp voor
lobiKhe vrouwen . InFo en imchrijvingen:
56.95_68, in CLG Kc:,;Ioc:!·L<.,0'11. VZW
Imp".,..

20.30 u DANS 'Only now does he turn' van de
ërussetse damschool 'Puts' (gdrid door
Anne 'reresa De Keersmaeker) naar helskript
van 'Un rhlen Andalou' van Luis Bunuel cn
Salv ..dor Dali, in VlamingensTraal 96. org.
OpcningSweçk SIU(, Klapstuk en
Kultuurraad.

U fiLM 'Leuven Kort', reeks uitslcl.,ende korte
Hkllefllms met o.m. Tiie BltlOdy Olive. MisIer
Sunday, IIlJiolre d'Amour, Grijs, "
vcorstclungcn 0111 20,00 en 12.30, in Stuc-
7.ilnl. org. Openingsweek Stuc, Klapstuk en
Kuhl.lurra.1d.

20.00 u DEBAT 'De Euro: h-crtijde van de
mum' met .Is sprekers Annernle NeylJi, Anne
Van Lancker, Geen TemmCl'lTl<In en professor
De Grauwe en al~ moder a tor flip rcvrcn
(Panorama) . in De Valk, or8 Europakrtng,

20.00 u LEZING 'Jordan'S ForcÎgn Pt)lky ""rl 11le:
Middle·E;t.sl reeoe J>r0ct'S5' door H.E. Dr.
Umayya Toukan. A'nb.ossadeor van J(if;

in fa('ul!eit Sodale W"t"IIj,C/l.lllJlCn, Van
Evennraal 2e. room 01.65. reeg. 8101115. oeg.:
KrilIX voor InternatIonale Belf'é'kkingen.

20.30 u DANS 'Only now does he turn' van de
Brusselse d.tnsKhool 'Parts' (geleid door
Anne 'reresa De Kccr.imal'ker) naar hel scriPI
van 'Un chîen Anda]ou' van luis Bunu"" en
s.alv,)dor Dali. in VlamlngcnSlraal 96, erg.
Opcnlngswcek S!U(, Klapstuk en
kuhuurraed.

DONDERDAG
20.00 u FILM 'Naked' van Mike Leigh (1993), in

MSI 00.28, 10<:8. lIra"s, org bha
20_00 u DEBAT Politiek kakI': 'Oe nlOgciijkhl"

den \,,)n .,en nieuwe ~lilot~hervorming' InFo:
vmcem van Qulckenh<"me (02/502 82 14),
In V!aminJ;ensTraat 116. erg. TriAngel en
C"mrum voor Polillo:ke Vemkuwins.

20.JO 1.1 MUZIEK 'Kal!lika7.C~meI epenerende
c.anoonmurjek, collageja7.l waar

!r<,1mpetriedels doorkruist wortkn door snelle
lalin·groov<"S. lulkloriSliKh eab.rI't en mess-
cherpe funk. Voor de lIc:!egcodeid semen met

WOENSDAG
SPORT Studc"'ellln~r.lIUn, in Univcrsnalr

Sponremruru, or8' sponraad Studenten
K u.Leuven vZW

TEATER 'Vreemde Talen. aflevering twee' van
Kleit. & \VagneT mei Frank ntcrens en
Ikrnard Van ECllhem . voorstellingen: 11.00
en 20.JO, in VlamingenSIraal al. lOCI. gratis.
01'11.Opcningsweck Klapstuk, SIUCen
Kuhuurrud

café pool s:n.ooker
in het hartje van Leuven

op je weg naar de Oude Markt

Zeelstraat I (boven Lunapark)
tel.: 016/23.33.10

open 7 op 7 van t 1.00 tot 02.00 uur
zat. en zon. van 15.00 tot 02.00 uur

i

nis 1'.111Afrika'. in H"i~" Kilrlbu. F_ Unmraat
I ~O,tocg grali~. ur!!. I-Iull." Karihu.

ZATERDAG
15.00 \I PREMièRE "rem' van stcua Den Haag.

In Het Wagd",y'. urg Kultureel Centrum
leuven.

MAANDAG
1400 u FILM 'De jongen v.." Mercurius', in

Studio I. 10<:8. I~OIIOO, org. Jtkl"o.
I~,OOu TEATER Hink! 'Kl.lIlSlok' - Han~ Thls5en

en Harry Peikellla, in WaS"huys. Brussel5Cilr.
61, ",e8. 200IlW, oeg. KC Leuven.

20.00 u LEZING 'Over negauontsme' door Stijn
Vanermen. hislonrus VUB. in los üucncs,
ParksIraai 14, org. los nnenos VZW. (d{"'l_e
leztng mtaat niet, los acenes ook niet, en
tie VUB evenmin)

22.00 u KONSERT 'L' atma mie pian8l" B.allale .1

rre van Landini ensemble Fala Music,) c.l.v,
MIIurice van Ueshoul, in Kapel gcmaansc
Poon, org. KC Leuven.

-

Alla
• 041 I1 OOGI) en TU n Plectrum vanaf
22,OOu, • 07/11 om 18,OOu: Night ol the
rroue, hl tedeuzeplcm.

Crimen
·06/11 xamus, In Tir Na n'Og

Ekonomlka
·04/1124 uren van den Duld, in Duld.

Germanla
• 04111 om 22.O()u: Voetbal ht" kan-praesr-
dium, in Sponkot ·0511 J Doop en DoopfUiI
[vanef 22.00ul, in Lido .• 05/11 om 20.00u:
Film 'Leavtng Las veges'. in MSI 03 J8.
• 06/11 Volleybal • 07111 Tellegen-avond.

Hlslorla
.04/1 J Disco-avond, in Fakhar W&l
• 04IIJ 011120.00u: Ftlm -rue Playcr', in OV
01.54.' 06/11 Doop en Doopfuil (TlM'wip).

Medica
• 03/11 om IS.oou: Inschrhvlngen Ski. 10
[)n(-'s.· 03111 om 20.00u: Kanrus 2de Kali,
in laMo .• 031lI om 20.00u: Verkoop
Prornskaanen. in Doc's .• 03! 11 om 20.1 äu:
Werkgroep toko rvm GZz. in CheRs .• 03111
om 22.oou: Iamburgse Avond met optreden
van Toom~ Htyr, 111Ooc's Bar .• 04111 om
18 OOu: Inschrijving Ski, lil Doc's har .• 04/11

Pedagogische Kring

om 19.00u: lnschnjvmg Rock & Roll in noc's
Bar' 04/11 om 19.00u: Verkoop'kaanen
N1llhl of the proms • kaarten kosten 650,' (On
daann is begrepen: inkom. bUS\'eTVOer en
twee drankjes, in ncc's Bar, • 04/11 om
20.00u: Centrale Raad nr. 3. in CheRa.
·04/11 om 21.00ll: Kanlus te kan. in ZaMo.
·05/11 om /8,oou: vcraerocjcn voor Night
ol the prorus. in noc's Bar .• 05/11 om
22.00\1: 2de doduif. in laMo .• 05/11 om
22.oou: WG 6<1uw, in CheRa .• 061! 1 om
22.00u: 3de kanfuil, in 1..lMo .• 06111 om
22,OOu: Barbie- en Ken-avond met verkil"
zing VJn Miss 6arbie cu Mr Ken, in Doc's
B,u, • 10/11 om 22.00u: Antwerpse Avond.
111 Ooc's Bar.

• 06/11 Filmavond. 'Léun' om 19.30u en
'Mme wnncss' om 21.30u [inkom: I film
voor 70.· en 2 films voor 100,') In Michotte
(pSI91.93).

Polltlka
• 03111 om 22.00u: Intern Plan Sja~1. hoven
Pohtlka Knlfee,' Q.IIlI om 19,JOu: Kring-
vcrgadcriug, buvcn Pohtikll Kaffec.· 05/11
om 16.00u: Night of the Proms, voor de m-
geschrewnen, in Ladeuzcplctn .• 06111 om
20.oou: werkgroep Kultuur: Sprookjestocht.

Romanla
• 05111 om 17.00u: Vergadering. in -s
McieT§straat 5 .• 06/11 om 20.00u: xanrus.
11\ Den TIj!.
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Witte raven: Marie Jeanne

"Als de frieten gereed zijn, dan hoort ge ze zingen"

---

iue raven, markante [i-
• t!tlflln({ terribles.

'specialleke c ', noem ze
hoe je wil: je ziet ze
overal, maar geen mens

die ze eigenlijk persoon-
lijk keilt. Dit verhaai beginl met een
ge"', Elke nacht l'erlatm trosjes uit-
gaande studenten de Ollde Markt. Net
voor ze - via de Kiekenstraat - de
Oude voor dl! Grote Mdrkt inruilen.
komt een dompig vertrouwde friet-
gellr heerlijk in IIIIIt gezicht walmen
eH worden ze Onweerstaanbaar aan-
getrokken door de friet VQn 'Marle
Jeanne', de kenlnqin \'all de uU'wnse
[rietkmen. Tot Uil gat in de nacln
kun je daar, oog ;11 009 met IJl" mall-
nelijk naakt mil mflli9 postkaart,
terecht Wh)r een /rit'( I!II eel! [ratv.
l'e/ll ,'ol!ldi di' voumeeid en trachtte
ult te vinden waer .\1ar;(' Jeanne de
lil'j.-Ir waarmee ze haar trieten bakt.
\,"llt1I/<JIJII haalt.

D.. AM'" van M,ll;~ ·...ahl
n-euk JIo:)I',('n,!.L; steen.

'IN \ I:;"SI_Ol c d
en y, :r,j ae het

lijn rn.J;!] ,'nk"I, v''''fbr'ddeu van ,k"lft'
.krl.ullhl.:lligf' 1.'1 'if"t <iil' hu-r na een "pue·
den op {k ()lhk ,\louI., <'1'11In,'l)t' kwamen
1<'1...'11,DI' f)) vaune "'ml·j"lix' "tlJ 'lP
J,. duur !<lInt'!' ,'11I..rn'~ dan ook 111a<l1'el'll
1'[,1.11')1'bij dt' ,1IHkrl·u. N.hll' .Ir' pn'ruen
\'.HI ha,u Iq"'nd,lllldw ~'''L\I!I,)ng~t<:J~,hangr
ooI. dt' hal". 1),,1-.lij IS \TI1 'man,line'
l,H.'11j.lt'll',kll word lij ,1"oH Il<"tK.lIulkl-.
\'I,lollnS H""g~1iI,knl"ll \','t!Mmd ,"-\oH\,!
\.,r\;",...n l"I/lII'II'f van de studenten. l'en
1',,1'.1,.' li1 "'I_;:t·t\\i,lkld nWI "I"fk Llll'UJ\t'n
.1(.Jgt" Pt' vele I'kl.l'rs \,,111de Bdgis.dle
UI nrm cht bow,,(t ,k .l,ln1Iwn,!.· Irklkuel ..
\ "n\1f'l.'n na:1T ,k car rii-r.. ~I~luchlma,ht

!"I~"h_~--tIt't'J~
nu 1\ hit dt' IIMHdft- dl' g~' dU('1 b-and en c-n
de .l,v.lJppeis uh de kdder t'lxldh, ,It, kun-
ken ft'p.Ht'~'1t en vtane tearuw l'~\ tijd en
~t..nd Jmt>..·ln'Tt '-\,1.lr "1'Io:<'I'J.SI,hO:I""g
van G...d waakt uvvr 111'1fril'lI.nt, -Hrer
vln<.'1..1men nkt!" ~ld,11n IC lelt'1l "I' l'ell
b"rdjt·

Frituur

Mark kollU}e l.l~ ho:t It'",emlldll in
FlotJll'rh"UI lI,liH fJrul!ie. ~'Jn br,_'('n:nk"m·
~L wrl1lli\dl' naar Tirll1'!l Wolilrzc sch.ool-
lier 101hJJf wenit'ndl' O<larn.t ~1!lJl~e zo-
,lh 70\'<,11:jOIlJo:"ll\elsje~ van haar lijd wer·
kl'Tl aan 'd('n ban,!, bij 'tlt' Philip,' Daar
)Iak ze IX'r da~ 10'" \icrhondl'rd raJI,,'s
illt't'n, "Wit' dit' alleHlilal kllt.hL weel ik zeil
ook niet", Haar l'erSll' huwelijk. dal haar
IWl'e ~Jlruhcn \,"vrlbra<hl. bt:mociliJkle hel
wt'rk in dc labnek en lC' bc-~I(l,\ltct'n kake·
tJe te gaan Uil t>alcn lil Binkom. Het was.
eell traditioneel \'l,lk~kalcc waar dc man·
nen na de hoogmis kWdffil'n kaant'll èn de
VlOuwen na eèn lIjkstoei 'l.afJlkotktn'
kwamen smullen. Later verhuisde z.iJ naar
Leuven wa.:tr ze et'n kafee openhield in de
buun van hel station, Mei de pensionering
van haar Iweede man, goold<, ze hel na
twintig Jaar kafee 'Marie Jeanne' over el'n
anderl' boeg, Zes maanden bleef ze thuis,
Maar hl't stlb:lltl'n zit haar nlel In hel
bloed, Et'n adverlentfe 111de 'Pa~se Par!Out'
bc~li~tc over het lot van vele duizenden
frlcllal1atcn en Iddttt" onze toekomstige
rnarraim' naar Oude Markt I alwaar zieh
l'cn frituur ocvond, ()f'cn~('houd(!11 dOOr
<,en sinistere Griek, die- vcrhakkeld Duits
wor alg('rncen Nc:derland~ hield, cn dil'
Jcanne binnenleidde in de- knapperige
wereld \'an de: goudgele Belgische friet.

De-ktante:n van het friluur waren aan-
vankeliJk vtI()r1Ilniet·Mudenien. Maar door
«'0 ve-ranclerlng \'.ln het sluitin~uur en de
markante aanweZigheid \'all de enige echte
'larie Jeanne, bakte lij algaU\\ friet('n vom
ffn aall1leniijk dee! van de .l;walpcndc

Oude warkrbezoekers. .'knlt'n die voor de
ccrvte maal ven \'Ilt't binru-n zcucn in hel
Irttuunje. vragen 7i(h vaak ,11wat 1'1 luer
zo \JH'tiol.:1Iaan ts. d.u Ik helt! van JWt I."U·
vcnsc Ult}:,ln1(\len'n hu-r § n.J~·ht~een
goeie -Iond' korru-n kggl"n 111I'C '~nHlrgt'n~
pleegt te ontbijten. Op hct rervte gnkh! h
dl' keI'l nogal gwe/elig tngcrulu. 01\ de
houu-u planken aan de muren hangt,"
oude povtcrc van voorhivtorische uudcn.
tcnkrmgen. 0(' ovcrjaarw rril'tkct.-lin\l,ll1a
tie starru \..wllichl noguü d, liJ.1 van Ik
rock and ruil )1<,'t ,1chl(,l7,lahj('. met luin-
stoelen en plavuc tafeltjes, i~ ~a,ll.. het
schouwspel van gore- vraatztuht. Maar
wanneer h,'1 huilen pil..dnnkt'r is en \1i1J,lO

het all..ol",ll'ell tlt'gi»! IC'\tiillen, dan is ht,t
voor de trouwe kl.lll! Ut't ahof hij hij M.Hi,·
teanuc weer '1Illlhl..Illllt' k .,:dd. ui wie j(-
bem. tellen plOI" 11ICImeer mtT en de war-

I •

me lach van de meIer der studenten Keeft
je WC'('fmoed om ..erJer Ie dlkn, me-I de
kantus, Je-eksamens of wal Je als student
ook maar aan hel uil spoken benl

Marie Jeannt' sluit Olll 7t'S of z,'ven uur
's morgens haar frituur. f\lhnt op, maakt
al1es schoon en rijd! dau naar ha.:tr huls In
Kessel·lo_ Om negen Ullf I..Tllipl lt' samen
met haar m<ln onder de wol en '5 middags
otn drie uur Sl.lat ze weer ,)P, Ab hel 's
avonds begint I,' schemaen, k01ll1 zr tl'rug
naar leuven en zt't ze haar frIetketels op
een laag pilje, klaar om sIraks de horden
hOl1gerigen tc spijzen, Marlt' Jeanne ,die-
zl'if al tien Jaar geen frlelen meer binnen'
krijgt, gaat er prat op dal ze nlel eens hoelt
Ie kijken naar de frieten om Ie welen wan·
neer Zt glXd doorbakken ziJn: ~AI, de frie-
ten gereed -zlln, dan hoort ge ll' zinKen_ ..
een jubelend geluid. Vi\',) boma, I'atatten
mei saud~!>elli- Haar frklkelclin~la!l,)tle,
die luislen nil,H de Vlaamsc naam 'Rub-

bens i\ al t ....intlg Jaar oud en laat In-t som-,
»et eens afweten. DeIrictjcs worden naar
aloude gewoonte nuS ~t«>d,gebakken in
dkrlijl.. \T1. .\1l'l dl' ,,<,ltlnJhdJ~lIlll)(:kllt'
tlt'dl re no): nooit l.l~tgehad "Dil' mannen
1.III1III"nniet komen. ik ben roch ,lll'-I"
maar '\ nactns open" Wd i~,,"taril' Jt-annc
t'r nnlangv up gewezen haar Intuur a.in te
1",1\"':"11 aan de huidige \'t'iligheid~nnrllltn IJl

vcrband mei brandvcfhghetd. M~,ll 1).1"
daaröv .. r maakt ze zich niet alte ~'t'eI1 .. r-
gen. Ze heel! Immers zeven jaar li)d gel.l'l'·
gen

Samoeraisaus

Marie Jt'anne l,lijkto.,k IItX'd haar pl,1I1
n- rrckken met vreemde talen als 71' ach in
haar fril'lkol veretaanhaar mort rnaken. z..
merkt trouwens tcrloop-, op dat r-r 10 J,'

(foto JIX'SI Hl/jOl'

verschl1leode Vl<lamse provÎncies vOor dc'
zeilde- lrituurlekkemij \'('rschlllende termen
worden gebruil.1- Een dooT'5nee frikilnde!
wordt in Limburg een "IJaa.laangec
hilJaambuurgerO en in Oost ,Vlaanderen
een 'beire-Iul·, M.:tar soms krenken die
Erasmusstudenlen wel een~ h.:lar patriotti,
sche ziel als ze 'Frellck Iries' komen vragt"n,
Dan replikeen Marie Jeanne kregelig:
"Frenck fries, l'\'e- ne'o'er heard "boU! it!"
Wat nalUurUjk niel v.1lzeggen dal 71' on-
verdraagzaam is want ze laat lelfs toe dill
rijk~wachteT'5 in haar etablissemcnl hun
frielen opeten, -Di(' m<lnnen zijn nog 70'n
skchle niet zullt', maar hel zijn \\cl stralf,'
71' !lemen .l!lijd 'S.Jmot'rai~aus'.", legl Marle
Jeanne diplom.:ttisch uil. Wat ze niet zo
prt'lIig vindt, is dal haar huren in K~sd,u'
~ms weinig begrip tonen voor het werk
d,JI ze 's nachls. verricht. ~Wie eet er nu om
leven uur 's morgens nog loel('n-:>·, gck.
scheren ze dan als Marie Jeanne 's m{lrgcn~

Itum Inu.:keen .
'\.:tril' reennc i~ ukt alken een h.:tl'1c·

lijkt' vrouw maar uvk l'<,n echte handelaar.
z,' probeert somrruge lastige klanten nil't
\"ik.r her hoofd te stoten en Ie v augt Je
\"n" nllgaire woordenwloettngen dtplo-
mansch op .. "'<lilTcoms gaan ..nkele dnnke-
brner, te ver en dan grijpl :\larie Jeannr-
I..r,lChltl.lllJg 111. Marie Jenune: "Wilt Ik niet
kan vcrdragen I~dal Ix'paalde meneen
,tdner mijn loog proberen 1<,knnpen of
gI'W(I'!I1\\lei_naar mijn irttuur komen om
achterm te K,lan uitkotsen wat ze vijl uur
voordten bij mi] hebben opgepeuzeld. Als
.I;~ eclu I~\er gaan. den doe ik wel mijn
~IoUle ~dl\}t,,:Jlcnaan en kegel ik ze huilen.
nat verwar-hu-n lt' nît,t van mij. he, SOIll'
mtccn denke-n d.J(omd.all(, hier veel ko-. - .
m~'I1,Ir WJt meer mogen. AJ.h neen he
xeu tu-p heell hrcr van nuj eens cen )::,I(_''''

not g{'kr~'1:t'n, Maar ik kriis het hem nkt
rfse,w'\"fJ; hl} blijll hel maar doen. Telken-
l,1k hIJ hi-mcnknmt. \leekt hIj de ande-re

me reen voor en SChfCl'U\\<1hij: ,'1arl
Ie nnc 'WIl h.unburger ,"Hr Imf,~.de
\mdrnl\', 7\ n pftlf'<.'nkr g..word ..n. It, v '.J'
~ J\ Jlk~ ,,1 een servtem .\'Iaar de smerig,
ll'1r1,ht, Ik in In~J'l ,,,htt'l701 ,ll1e som-, n-oc
o!,l..uiSr ~ hli]/I todl dl.. Jaar ol1~ewiizrl-!d_Ik:
heb lh ar /(,1" ,11IWl'1:'mannen IX'Ir,ljlt,,~
rnitll hukl tl'Kln ullbulldi1:'-

Kerstboom

Mt't"t,lll'l'\"gt k.llUle er de ~p(ln'. "ver,
Ik sjoJ..1.neJH,k t~kr~'lcn ,11,' lIdI lil 0.111
lllusll'r,' ntthur I(\1J1~afspe-len lijken ,Il'''' Uil
Ie 11l,lk('f1van Ik gewone ~.lIlg van 7JkeH
ik s. 1'1'11:<'wootdcnvnoosu \'.;l11M,lI),
rcannc ZUU een lij\'i:-; b"CK 1..1Inn<.'1l\'uJlp'l

,",Irt~k...nnc:
hel eenv [amrm-r dal ik met dl' kcrvt geen
~N-'~I"').)m g-t'7el had. 'toen gin;;t"11l<.' er
lief! pikken. kwamen dll-m miJn frilUUr
1<,\[t'n en wr;ierdtfl dl(" meI friclen, ma"o·
IIJ1\t' en hlllnballen_ SmJelUcn van dub
'R,,\ Ikl,IJrtl' hl'1,hen el'n~ de det'mpd ~'tJor
mijn deur \li!~d'r()h'n \'11 '<lnt~ocrJ' Ah
It)~"dd l'i\1I'11ze gfolti~ Iriell'tl VOUfde htk'
!lendl'. Tijden, ecn 1>1'1"!(in,,op de-OIHk
M~rkl is h"t ~d!_~een~ zo vet' t<:J..ollleJ1rI~1
<!l- rijbwJlht iu mijn frituur chargt>eruc tn
h(·t Willerkallon inlene 1~1o:<,11t'nke],.' helo-
gers die mijn {rlmur warelI binnengt'\'ludll
Daarml'c Wd~mijn voorruil dim loch w('er
("('11\~el.\lI~L Adl, al die zonerijen, ik 7011
7e Cl'hl niel kllntU'1l mhsen, Maar "jdem
dr t'ksamc-ns lijn de studenljes wat kalmer,
7ollc_ 7.("!)("';te1kn dan hun frieten, en d<ln
Inflilkl..en en wegwezen. Soms mtJèt Ik er
.lJ.n eentJe tromt~n die het niel mecr ziel
7it\('n en dan beloof Ik een kaarsje Ie laten
hranden, Ik doe d..1we]lllel, maar ja. mijn
Irletkctcl brandt loch voor iede~n tl(~-

Toch doen cr verhalen en geruchlen de
ronde over dl' pen-oon van Marie Jeillnne
zelf We vllXgen haar wal nadere UIIleg Ie
geven. Marie JeanTle;-Er zijn inderda.ld
mensen die ocwe-rt'n dat ik v.ln<l! drie ulir
's nachl~ zo zat als een pMrd ben en dan de
studenlen zeil hun frielen laat bakken ol
gewoon de frietelI gralls weggeef. W<lOIfhOI·
!en ze het lOch vandaan? Als ik een keer
iet~ drink dan Is.het cen 'roséke', maar ze,
ker geen ~Icrl.c drank, Ik mag dat trouwem
niet wam 11.heb suiker tdiabetes, nvdr.)
HN IIl'ruchl dat ik stinkend rijk zou zijn, Is
(Jok een fabeltje, rk verdien goed mijn bo-
Icrhamme-ll, maar ik moe! er verdorie hard
voor wt'rken," Terwijl h<lar mail nog =11
laillSte zak aardappelen Nnuit de keldcr
naar boven sleun, beëindigen v.ij ons ge·
~prck. Eell eef'>le kl<lnt st<l<l!<11ongeduldig
t<, wilchlen om binnen Ie komen,

Ban Oe Schrijver
Tom crarysst!'


