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Vier procent eerstekanners slaagt in test
wetenschappelijk deel toelatingseksamen

"Niet proef schiet tekort,
wel kennis studenten"
On de eerste weke" van dit aka-

demiejaar organiseerde liet
monitoraat van de fakulteit

Gelleeskunde bij de Iluidige eerste-
kanstudenten Uil test van liet weten-
schappelijke deel van hd toelatings-
eksanun. Uit l'en lftlingelich.e bron
verruil .. Velo hl'I op zijn zachrsl ge-
zegd 'verrassende' l'II lIOOraLsII09
geheiml' resultaat vall die test: slechts
ongeveer drie à vier procent van de
deelnemende eerstekannets ZOIInaar
verluidt een VOldoelUU jelloald heb-
~öm ent IYalctle tracht·

ten de muste betrokkenen dat toch
wel erg zwakke resultaat te nuanse-
ren. öe studenten zouden zich niet
WJOr~rtid hebben en nog minder ge-
mo'iwerd geweest zijn. Bovendien
was het ook helemaal niet de bedoe-
ling om aan de hand van de lesl de
slaagkansen voor volgend jaar Ie
voorspellen, zo kUllkr hel. Toch roept
hel lage slaagpercelllage vragen op
over de aard van de toelatitlgstesr.

Eind met werd op lasr van het Arbitragehof
hel wetenschappelijke onderdeel - met
vragen over 'kennis en inzichl In de weten-
schappen' - uil hel offid~le toelanngseksa-
men gellchl. Er was namelijk gebleken dat
dal deel onvoldoende rekening hield met
eventuele verscbülen in kennisnivo tussen
de diverse voorafgaande sekundalre onder-
wlJwpleldingen. studenten Uil eter-weren-
schappelijke humanlerarichrlngen hebben
tlJdtns hun vooropleiding Immers te weinig
les In eksakte werenschappen gekregen om
de proef behoorlijk af te leggen. In prlnclpe
mogen lij nochtans In staat ge.acht werden
om de artsenopleldlng Ie volbrengen, Op
her mement dal zij In het middelbaar even-
wel voor een studlertchung moesten kieeen,
was er nog geen sprake van een toelaüngs-
proef geneeskunde mei een wetenschappe-
I!Jk onderdeel, zodat zij hun keuze daar ook
niet naar kenden richten. Daarom werd be-
slist om voor dit jaar slech.1Seen 'hall' toe-
latlngseksamtn In te richten. met enkel
vragen dle peilden naar 'her verwerven en
verwerken viln Infcrmarle'. Het zijn de src-

denren die slaegden in dat halve eksamen
- de huidige lichting eerstekenners ge-
neeskunde dus - die door het menttoraar
bij wijze van teSl vragen uit hel geschrapte
wetenschappetjjkedeel voorgeschoteld kre-
gen. In totaal namen honderdzestig eerste-
kenners - toch een represenreûeve groep
op een totaal van rweehonderdderng gene-
rauesrudemen geneeskunde - vrijwillig
deel aan de test. Honderdtwintig van hen
zaten de hele proef uit, die gespreid was
over twee avonden.

Volgens Pascal gemmerte van hel ge-
neeskundemonitoraat is er evenwel geen
reden 101 paniek: "De bedoeling van de lest
was niet een voerspelling Ie maken van hel
aantal geslaagden volgend jaar. Wel wilden
we nagaan welke vragen geschikt zijn voor
een dergelijke test en welke niet. Aan elke
vraag kan nu een 'dlskrimtnauegraad' toe-
gekend worden op bilsis van hel aantal
deelnemers dat de vraag al dan niet korrekt
cploue. We hadden de studenten dim ook
eksplidet gevraagd niet op voorhand Ie
blokken voor de proef. Veel deelnemers zijn
ons achteraf komen zeggen dal, als ze ge-
weten hadden dat die spedfleke onderdelen
zouden ondervraagd worden. Zt dat wet
even zouden opgelrtst hebben. Het Ujdt
geen tWijfel dal de resultaten er dan anders
hadden uitgezien. Daarenboven kan je niet
van die studenten vragen dat Zt voor zo
een vrlJbllJvtnde test dezetree rnouvaue
opbrengen als voor een bIndend eksamen
waar hun studietoekomst van afhangt.·
Toch wil de monitor niet ontkennen dat de
uitslagen erg slecht waren. Of dat weten-
schappelijke onderdeel dan niet dringend
moet bljgtstuurd worden? "Het is duldtJijk
dal als het eksamen in zijn huidige vorm
wordt afgenomen er een probleem kan ont-
staan .•

Andere sternmen leggen de schuld nlët
biJ de wetenschapsproet zeil, maar wel bij
de studenten. "Het zwakke resultaat Is nlet
Ie wijten aan de kwalhelt van hel eksamen,
maar wel aan de welenschappelijke kennis
van de studenten", zo verklaarde Jan Adé.
ah dlrekteur-generaal van de Admlnlstrane
Hoger Ond~rwljs van de Vlaamse Gemeen:
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schap nauw betrekken biJ de vorming van
de toelaüngsproel geneeskunde. Adé was
nog nlet op de hoogte gesteld van het reset-
taat van de test aan (Je KU teeven. ·Met
het w~tenschappeIlJk~ onderdeel van de
proef Is volgens mij nrers aan de hand. Een
rondvraag biJ I~e~racht~n en lnspekteurs
van het sekundalr onderwijs leerde ons dat
afgestudeerde scholieren die vragen zeker
tnoeten aankunnen ", aldu'S nog de dlrek-
teut-generaal, Ook professor Hendrlckx van
het Limburgs Unlversttalr Centrum, dIe zich
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In d~ technische kommrssie dfe de rcete-
tlngsproel npstelde. mee bezighield met we-
tenschappelijke onderdeel. bevestigt zijn
vertrouwen In htt eksamen. D~ professor
wefgerde verdere kommentaar, Een slem
uit dezeüde kommissIe: -ëen Inspekteur
heelt ons gezegd dal wie die vragen niet
aankan. tljn diploma van het mlddelbaar
onderwijs nl~1 waard Is.~

Denklat
Professor Rogiers. koördlnator van hel

monitoraat van de Leuvense fakulteit
ceneeskunde Is ïets meer gematigd ln zijn
oordeel. ·Het minste wat je kunt zeggen Is
dal er een diskrtpantle is tussen wat her
sekundatr onderwijs aanbiedt en wat een
unief verwacht. Voor wetenschapsvakken
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• lezersbrieven
Alk lo:',~·"'rl·.llmt"~xunnen bezorgd worden elp het redolkdf'S('krl'lariUt In Jl'

s \klers~tr;!ill "j, 1000 Leuven en moeten HX'1l \rijd,li:nijmlJd.11{ Jó.OO ti hiam-n 7illl,
lh'hll'JlI.hSkC'IIl' Hl via ('-m<'111veloC'''elo.mldenl,kulcu\'<'n_ac.~,
[)(' bn-ven moeten betrekjong hebben op in \"CICl t>ch.lndt"lJ~ondel\\'<·rpen of np

IA 11Vl"1I'Cotudcnn-n-jakmatnen Anonieme oneven korru-n nooit In <l,lOml"r!mlj;1;: de
s<:hrl,]\'l'( moet Ml'eJ\ naam. studiejaar en .1drt") bekendmaken. Skchls uit1"ndo:-rliJk.
en nol uitdrukkeluk en gemotiveerd verzoek. kunnen Ie \\'C!Clw1a1t'rrworden in Velo,
Bnn1'tl dit' 1,1OIl"'f lijn dan 2400 tekens jSp.1lic, lnbcgrvpen. Wol!nvvreen kunu II1l'l

1: 1.5 gcttkn- bIJdzij.,k met dubbele interlinie) worden in principe Ingekort. De red.ll,.-
tic behoudt zich hct re.:ht voor brieven niet te plaaawn.

Pluralisme
Ik 7.0U willen reageren op de lezersbrieven
van de studenten godsdlenstwetenschappen
over de 'K'U Leuven, Daarom leen ik even
Marcusc's analyse van Ideologie: hij stelde
dat 10 onze huidige ééndimensionale maat,
schappij ene begrippen Ideologisch in hun
tegendeel werden omgezet. de klerenwin-
kt"! die je een bepaalde stiJl 1'1'11 opleggen
heet 'NO RULES', Koerdische vrfjheidstrij-
ders 1Y0rdC'n terrensten-en een land plat.
bernbarderen heel 'peacekceplng"

Laten we met het woord 'filosofie'
beginnen. Filosofie is etgenlljk een knusene
akuvltett. dit' geen enkel dogma aanvaardt.
terwijl rengte uitgaat van een vooringeno-
men standpunt, zijnde een openbaring of
tets dergelijks, De studenten in kwestie
draaien dit om: alles wal lijkt in te gaan

tegen hun geloof, noemen ze dogmatisch
en ~'onfl1osoI15cll' en alles wat lij denken, Is
filosofie. Een andere grnpplge verdraallng is
de term godsdienstwetenschappen. Zo
maken ze zlchzell onbewust wijs dat hun
gejootstandpumen helemaal geen gcloois-
tandpunten zijn, maar wetcuschappefjjke.
Dat ze dit niet ckspllclet zullen zeggen,
spreekt voor zicht Ik daag Iedereen uit om
ook maar enig üïosoûsch argument Ie vin-
den tegen pluralisme. Stuur hel dan naar
mijn e-mallbox.

Er zijn daarentegen ontelbare aanwiJ-
zingen dat Ideotogtsche afsplitsing en ver-
zuiling ahijd lelden tot \'erstarrlng en Imo-
jerantte. Het wordt tijd dal men mensen
niet op grond van vooroordelen ('ecuwige
waarheden'), maar op grond van hun krt-
usche ingesteldheld gaat beoorderen. En dat
men uit de Ideologische loopgraven komt
en ophoudt met zijn gelijk te proberen

bewijzen met omslagen, of de macht van
het gelal. Uit de enquête. die Ik trouwens
verdenk pro-katoliek ingekleurd te zijn,
blijkt trouwens dal er slechts negentien
procum van de studenten zich kalollek
noemt, Hierbij merk ik op dal het autori-
taire katolicisme van Johannes-Paulus 11
niks met de bevrijdende leer van KriStus te
maken heeft. De Katolleken Voor het
Socialisme zullen miJ niet tegenspreken. Ik
plen dan ook voor een verwijdering van de
K van KUL, tenzj] deze afkonlng voer Kwa-
llteits urnverstten Leuven zou slaan. Kwa-
liteit onderstelt Immers pluralisme en 1011"-
ranue.

Johan van den Broek,
Eerste kan EW

Snoepje
Een pluim voor Veto voor het helder erttkel
waarin er wordt uitgelegd dat er méér ach-
ter een fuifaffiche schuil! dan alleen maar
'een aardig snoepje' voor koude dagen'. Een
plutm voor de tntertakunetre Raad Vrouw,
Man, untversnen die terecht stelt dat al die
jaren van emaestpauebewegrng nu miskend
worden door bepaalde groepen studenten.
En een pluim voor de kringen die de
moeite en de krearjvlteh opbrengen om
originele affiches voor fuiven maken,
Hopelijk wordt er In Sora een serieus debat
over beeldvorming geopend, en erkennen

_.. de kringen ook de rol die ziJ daar in spelen,
Ingrid Robeyns,

assistente ekonomie

Enkele weken j!eleden (13 tor I9 no~emberf
crganlsecrde Delhaue In samenwerking mei
voedselbanken een voedselinzameling. Blijmoedig
haastten we on, naar de dichlstbijzijnde ...estiging
van de warenhuisketen, Als themahun Kansar-
moede' vonden we het onze taak poclsheogte te
nemen van dit mltiatlef ten voordele van de
mtnsrbedeelden in ons land. En Ja, onder ons
goedkeurend oog zagen .....e vnjwühgers de klanten
voorstelten een deel van hun boodsduppenwa-
genlje af Ie Slaan aan de voedselbanken. Eenmaal
thuisgekom~n bqnn het ons echter Ie dagen ...
_ A1\ert'erst moelen ...."i) t~ven dat wc: de
\'oed'selbankenOp!ossingin hel bder van de ar-
~utjdmg nler bijlOnder genegen zijn, Wij
trekken zeker de nobele bedoelingen van de lni-
tauernemers niet in twijfel. maar missen een meer
inhoudelijke bC'trokkenheid op de proëlemaüek,
Gaal het niet om dweilen met de kraan optn? We
zijn van oordeel dal ~,Otdselgiften de armen w('j'
duwen in betuneJing en afhankelijkheid en de
enneede dus in stand houden. Het doet ons den-
ken aan het obskurantistisch paternaäsme dal
bepaalde reaknonare stromingen binnen Kerk en
wereldlijke overheid de voorbije eeuwen huldig.
den: houd de armen klein en dom, maar geef te
eten opdat ze zich niet zouden roeren.

Willy De Car, woordvoerder van voedselban-
ken, heeft overschot van gelijk als hij zegl dal het
nler de taak Is van liefdadigheidsorganisaties om
lnsmuuonele maalregelen te nemen. Hel groeiend
aenul behoeftigt'n die van de Voedselbanken af-
hankelijk worden, zou nochtans een dUidelijke
wenk moelen zijn naar de overheld toe: een duur-
zaam beleid bestaal niet ult karitatieve doekjes
voor het bloeden zoal~ geld· en voedsellnzamellng.
&gin oktober konden we jammer gt'noeg alwttr
vaSIStellen dat de I"C'gt'ringhel taal afweten, Oehae-
ne raakte in ZIJn 'stale of !he union' het armoede-
thema amper aan, en dát terwijl de duaJisering in
de maatschappij utt'd\ grott'ft' proporties
~anneeml.

In de Verenigde Stalen - de wieg \·an de
Voedselbanken - leeft 23 procent van de bevolk,
ing onder de armOtdegrcns. Andtrzijds is hel bru·
to binnenlands produkl per inwoner cr het hoogst
ter werdd, Er gaapl met andere woorden fen
enorme kloof IttSsen Irm en rijk De Amerikaanse
Voedselbanken lenigen de ergSlf nood voor de
twaalf mllJOtn wlt'dselon1.ekl'ren, een nood die
rech\5treeks vemorzaakl is door nn gebrek aan
soc:tIle voorzieningen, In BeigIt Is de SOCÎ.1alcko-
nomische konstellalle \'crschtllend. On~ sociale
zektrheidstelsel behlHJr1tOt de beste ter wereld,
waardoor de armoede Ilt'perkt kan worden tOl U'$
prOctm van de be~'olking iml~m de EU-norm).
Dat h~t aantal bestaamminimumtrekken ~ind~
1990 ml':t zestig prOctnt IS lotI:enomen en dal de
VOtd>tlbanken ~Itt'd~ meer mensen \'oorzkn, lijkt
nns e\'efll\el een veeg t~ken. Ot 0\ crheid hedt de
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DELHAIZE DANKT ARMEN
voorbije decennta bewezen dar re wel d('jellJk de
materiële armoede kan terugdnngen. We denken
maar aan het husvesüngsbeled, de stuoletoela.
gen ... Daarom lijkt hel ons ook mogtlijk de voed-
selnood op te vangen, waartoe tandbouwmlnisrer
Pinnen met de verdeling van voedseloverschonen
een eerste aanzet heef gegeven. Ab de rnatertële
randvoorwaarden gekreeerd zijn, kan werk ge-
maakt worden van een aanpak van de dieper Ui-
gende oorzaken van armoede zoals biivoo~ld
werkJoosheid of geringe beroepskwalifikaties,

Wat ons evenwel \'OOral legen dl! bom stuit,
is de houding van Otlhaiu. WIJ kunnen ons niet
van Ik indruk ontdoen dal deze ondernemtng
dankzij de armen haar onnet tiet stIJgt'n! Het ligt
immers voor de hand dat de konsument meer
voedingswaren ui aankopen in haar warenhuizen
Om hel surplus af te Slaan aan de Voedselbanken.
In plaats vantwee pakken rijsi ui de klam er dril'
kopen, Dril' dozen fruitsap zullen er vier worden.
Delhalze zal gniffelend tOtkijken, ?ijnlljk vinden
wij het dat de keren de uitslulling van honderd-
duizenden Belgen mjsbrulkt om een nog grotere
omzei (en allicht winst) te realiseren. nes Ie
schrijnender wordt hel als je bek'[kr hOI':Delhahe
haar klanten zand in de ogen srreolt. Hel Ilt'driJf
schilden zichzelf af als de grote weldoener In een
ieder·voor·zlch·samenlevlng. Een schluerende
markenngsnmt, daar kan je van op aan.

Wij vragen ons af of hel niet mogdljk Is voor
gdlJk.aardige aktles in de toekomst de kleinste
winstmarge te hanteren biJ dt' verkoop van waren
die in de Votdselbankcoll1ainer gedeponeerd wor-
dl':n, Enkrl de produktie- en tranij)Or1kOSlen zou'
den in de prih begrepen mogen worden, Zo zou

dl' konsument gcscnslbtllseerd én aangcmoedlgd
worden, terwijl de verkoop van bijkomende
protlukten voor Delhaize een nuloperatie wordt.
Mi,schien zou ook een algemene solidariteit van
voedselproducenten. -distributeurs en -verkopers
met de armsten in ons land soelaas kunnen bren-
gen, Een miniem deel van de etenswaren rou dan
Wt'1telijk verplidu naar de armen moeten vloeien,
naar .ilnalogie met de 0,7 procentnorm voor
ont ....ikkelmgsamenweruna; al zijn wij 00li WC'I
bewust van de moeilijkhelkn die een dergt'lijke
maatregel teweeg kan brengen ln de
disuibutieketet\. Daarnaast missen W( in dal geval
eveneens hel element sen~ibilisering van de
konsument.

We blljven erop hameren dat voedselbcdeling
niet beschouwd mag worden als het uiteindelijke
doel maar slechts als een voorleplge maatregel,
die dan wel op een zo adekwaat mogelijke wijze
moet uitgevoerd worden. De solidariteil mei de
armen maj! -wals in hel geval Delh.1lze - zeker
niet lngeschekeld worden In de marketinj!slralegle
...an de grote ondememtngen. Nee, een gezamen-
lijke fromvorming tegen de armoede moet nage-
streefd worden op een werkelijk solidaire basis.
Daartoe meet niet alleen de welwillende konsu-
ment aangesproken worden, want die kan weinig
gewidu in dl! schaal werpen. DI':grote bedrijven
zouden evenzeer hun verantwoordelijkheid moe-
ten opnemen, al was het maar omdat hun 'ratio,
lldlisaties' (lcn: afvloeiing van wtrknelJK'n) hel
om zich heen grijpen van de armoede voor een
deel benveeden.

Cedrlc Ryngaen, Themahuls
Kansarmoede KU Leuven

o vrije tribune
De vrije tribune kan l:oe7.0fgd worden op het redaktiest'krelanaal in de '~ MelC'rssua.lI

5, 3000 Leuven en 1Il000t v(Kir vriJdagnamiduag 16.00 u binnen zijn. liefst op di~kt'lte of
e-mail ve-wfl.velO.smdentkuieuven.ac.be-.

De vrije lTibun<.' staat open voor Iedere persoon of organisatie die meI redelijke argu-
tnel11en een ~tandpUtll verdeuigt v/ (~engefundeerde mening fomluleert. H~Istandp\llH
~.1n vrij aangebriKht worden De Pt'rSllOtl of organisatje is volledig verant\~o(lfddljk en
aan~pr.,kelijk \-'oor de inhoud tn kan slechts één maal pcr jaar cen vrije tribune J.riJ8C'n_
0(' vrije nibune wordt ~tt'ed~ nnderlCk('nd mei naam, StUdlej,lar en volledig adre5, cn I~
ondl'r seen beding JIII)OIe01_

F\'cnlUele reak!ies op een vrijt' lribune worden uÎlsluitend gegeven via
kursbflt'n_'n

Dc \-rije tribune wordtorwel integraal olwel niel gepublkeerd en is niet 1'lOger dan
7_000 tekem (sp.ltie~ inbegrepen. wal overeenkomt met :2: vier gelikte bladzijden met
dul:obdc inlerUnlc). Ot' redaktie behoudt 'ich het recht ~oor de \'rije lrillun ... tlÎt't te plaat-
sen als aan de criteria van redelijke' argumentatie, een standpullI en gefundeerd lijn met
snikt \'oldilan wordt.

Homofobie
Het was te vcrwachten dat de: \ rijt' tribune
van Remi Hauman (VelO 8, jrg.24) niet
zonder reeknes zou blijven, en de aard van
dl!' reakues was al even voorspelbaar Som-
migen voelden zk-h in hun kruis getast. \~at
ze niet erg aangenaam schenen Ie vinden.
'twee opmerkingen - \,aarbIJ Ik in het
midden laat in hocverre ik hel mei Reml
eens ben

Het debat lijkt doodslmpel. of men is
pro egalitarisme en tolerantie of men is
kontra. In het eerste geval mag men deel-
nemen aan het openbaar debat, in het
tweede geval is men fascist en homofoob-
voldoende 'argumenten' om hel zwijgen te
worden opgelegd. Zo vernest men echter
uit heioog dat homofobie geen geneeslijke
afwljkil'ig is, maar een diepgeworteld.
'visceraal' affekt dal. wanneer het wordt
ondtQ"drukt, in het verborgene bliJf! broeien
en gisten 101 de spannIng onhoudbaar
wordt en op j-en niets ontziende manier tot
ontlading komt.:-Tot grote verbazing van de
egatltarlslen wetlicht tzie het ongeloof bij
de stemmenwinst van hel Vlaams Blok in
1994), Zeker, tolerantie is een mooi ideaal.
(Hoewel, wit' Is er tevreden mee slechts
getolereerd. gedoogd te worden?) ceen
enkele hetero zal prtndpteel tntoleram zijn
ren aanzien van homo's, ret hij/zij vasrsreh
door iemand anders van hetzelfde geslartu
te worden begeerd.

Waarom zouden homo's per se wilten
trouwen? En waarom willen ze er liefst ook
nog kinderen bij? Waarom nemen ze de
heteroseksuele 'lifestyle' als model? Waar-
om toch gedragen ze zich als 'would-be'
hetero's? wam Itgt daar niet de kern van
hel egalitarisme: dat men zich asstmlleen
Dan diegenen naar wier aanvaarding men
verlangt? Dal men de eigen 'tdemüeu' (dal
wtlzeggen het eigen verschil) waarm men
aanvaard wil worden, reeds heef unge-
wl5t715 hel dan gewaagd Ie stenen dal er
geen homoseksuelen bestaan?

Ryan scheerttnek.
tweede ucenue wijsbegeerte

Vervolg lezersbrieven op p. J 4

Deze week nlelln Velo:
• Hondtrdd,.iund keer mot;ste/1U htt doen; dt
Ot Clrrr:k's \'Tljfatm na hrr bna/rn van ft"
borgsom van hotldrrd mi/jatn om U daarna
weer op ft pakken. Ht/ dotl: dt llaa/lchuld
IWgwtrktn door dt riikm dt krisis ti Ia/til
btlaltll, • Knap werk werigtlls ,'all &1417;
Eyskent Ittndt Btaulitu uwnhDnderdvijftig
miljoen - VDlgms 'pr.xtdu-l'án dm Slock',
namtlijk zonaer ttrugbttalingtgarantin-, til

nu kDmt htl geld toch \wtr naar dt bron. dt
sraatskas • RUG tn VUB "iJ/m btst tmbryo's
aankwtkm l'I1Orl<.'tltllSchapptlijk OndtTZrNk.
81Jlwmtnd probleem voor dt tlZl;i: wat dM jt mtt
htt afval? Kun jt tmbrya 's m)'kltrm, bijvoor-
btt/d TOl !lMdkupt lmksw'ftigt KroatiS(ht
middtn}'tldtn? Of ut jt Itm bij htl GFT-aft'al?
• Embryo's mtt labaksrtklamt magm al htlt-
maal /IItl mur_ 'Proficial madam, 't is ttll
Camel LIght. ~ • De KU Ltuvtn Irtkl zn.'tn
proctnt mmdtr IIÎtUWrstudt1lfm aall dil jaar.
Irrwtj'l Gtm het jaar na Jaar blur dot/_Maar IS

Jan nut ofzolldtr tmbryo's ~'alleigm kwttk?·
VIN/hal:dt Aussies ;:ijn en'oor !legaalr maar her
hufl met majm zijn. De opl(JlSinj ligt l'Oordt
'umd; AllStrali~ IUlII Frallk)' Van dtr E!sllIalll-
raliurm_ Dit zal in 1001 niet metr ~'trsletm Zijll
dan Ilij IIIl 0./ is, Dal hij lIiel kan vDtlballm, na
de match em wuk (/./'111 de baxter maft til ZIJII

bme" za kram zijn als dit val! Rik Samaty hlleft
_qttn bt:!1~'ûarte \'Ormm, Fraldty is ttll garamit
am tIk WK It halm .• Als Ik/gilllu mallr Irllll
lew Wat ;:0.1A/btrt 11 !t!}tll de ayalCllla uggm
op de tTetribullt? ~Wit UIlW lawrittt SpIet
Girlr, -Al ttm ttll bINk "an Rushdit gtlam?
Em aanradtr" ClJ "Er is gun pr%kol in dt
mlllllt_" .. Va" 'Strllig/Il w TeiteTiIll gtSpr,'Á:en_
~'oor"1e :.'11 Saddam supporttren?
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Studiefraude via Internet

Nooit meer zelf een tesis schriiven
OetlJ Bookwafle,., een Ameri-

kaamt' studente, wilde op een
sneue manier haar paper

schrijven. Ze 9ill9 hutp zoeken 0l'
Internet, maakte een keuze uit acht
bedrijven, betaaide honderdviiien-
zevemig dollar en kreeg tijdig 1111ar
paper af. Eé" Wil! de firln(/'s leverde
haar namelijk vill het liet precies wat
ze zoent - aldus Tilt' Washillgton
Post. Ook aall de KV Leuven stellen
ziel' problemen met het Ol'crl/ell/ell

\'aH verhandeiinqen I'on tnternet.
Maar gezieu het een kamplex en re-
cent probleem is, is 6" geen strikte
regelin9 VIlIJ dit [enemeen,

Beth Bockwaher wav nie, zomaar een ~IU-

deme: ll.' \~crl.lt~ undercover voor de uni-
vcrsnert van 8o~l()n. Die hl'ch nu hel beo
\"lj~ lil handen \",]11een bloeiende mdusme
d!t~I~I~~ en k~L\\l:1I bezorgl op Internet.
en ie maakt er meteen een rechtzaak van.
Een wet uit Ma~'Mlchu5('ts verbiedt immers
de verkoop van papere en testssen. Op basrs
daarvan klaagt de urnvcroren de bcdrqven
aan wegens fraude en bedrog. I.e t'i~1de
srcpzenrng van hun handulçaküviteitën en
oe blekkcrtng van al hun dokurneriten.

Laars

Dit bcrtcht komt uit 'l'he \"",l~hin~lon
Post. Er wordt ook bij vermeld dal de
kwcsuc tk belan~sldlin~ wekte van 70W.:tt
alle Alllcrik.l.:tn~e unlvcrvltetten Hei pro-
bleem begint dan (lol.. wehg te tieren. Stu-
denten hebben cr tot vijfendenig dollar per
bladzijde voor over om hun \Verk met zcll
IC hoeven sch rtjvén BIJ sommige Iirma's
k...n Je gewoonweg jo> ondt'T\vt'TJ) opgeven
en tl,HI "nmJI je paper of resrs op bc.'~lelring
gema a kt. AJldere bedrijven \ ragen dan
weer geen g('ld maar willen een ander werk
in ruil.

Va~1..waarschuwt de sue van een be-
drijl haar klanten dat 001..professoren de
weg naar Internet kennen. Hocwel de stu-
denten wordt aanbevolen de paper met let-
terlijk over te ncrneu, lappen ze deze gouden
raad veelal aan hun laar-s. De universiteiten
noemen de gang van zaken een Inbreuk op
de akedcmlsche ltuegrltcit. Of de lopende
rechtzaak in hel voordeel van de universt-
telt van BOSIon wordt beslecht. is 1l0~maar
de vraag. De bedrijven beroepen zich im-
mers op de vrijheid van mentngsulung.

In Europa houden we voorlopig nog

het hoofd koel. De kans dat ~tudenten aan
de KU Leuven dergelijke praktijken meteen
gaan overnemen, lijkl vrlj klein. In het Bel-
gisch recht is er vooralsnog geeo wet die
mogelijke problemen regeh. Er beStilat wel
L'en wet~evÎng over auteursrecht, maar die
is hier niet van toepassing. Bedrijven die
zelf lesiSSc:'nfabriceren of met medeweten

IC EenOfficeProfest?r,tz,

AI•• 1udenI Un,. bij onl
M belle MICrOIClft.attwa,..
•• nlCh.".n •• n ".r
.peci.le voorw •• rden
Voor __ lnIo ruápIMg
www micro 10ft com
/belglllmlnllleern or kom
.wn ~ngl bIJ ComptJl.x.

NT workstahon 4.0

""'''''''

van de auteur op Internet Ie j.,OOJlaanbic-
den, schenden Immers nlet de bepaltngeu
met berrekktng IlIJ de Imcllekruele eigen-
dom. Het eureurvectu - owngenv n(IS
een Jong e tak in de rectuswctenschap c-, i~
wel van tel als een werk zonder toevtcrn-
ming van de auteur wordt ...angeboden

Professor eonen doceert auteursrecht
aan de rechtsfakutrelr: -uct gaal om een
oud zeer. Het overpennen van een rests I~
een ontoelaatbare vorm van bedrog. dh-
ingaat tegen her hele opzet van de eindver-
handeling. Je kan het vcrgelijken met de
suuaue waarin Iemand monddillit eksamen
komt afleggen onder een valse tdenuu-u

In hel eksamenreglement \.:tn onze
unrvcrsucu vind je bij de bijzondere bepa-
lingen over de verhandelingen nietc speet-
lick betreffende de originaliteit ol de bron-
vermelding in testssen. wet dienen de fa-
kuhehsraden er in hun reglementering over
te waken -dar de verhandeling gcrkht i~op
het ontwikkelen van zdhtandig, \VCtCIl-
~("happclijk denken en toepassen" rarukel
56). TO<.hbevat ook het algemene cksa-
menrcglcrncm een l>epa!ing die hier van

toepassing kan lijn.
In arti"eI }l ~taat IC
lezen: ·OJl grund van
een mei voorbe-
dachtheld begane
onregelmaugheid
"all de student wor-
den afgewezen "

TrC6 Deloddere
van de Dienst Stu-
denu-nvoorzicnmgcn
Wtj~t erop dat le\i~-
fra ude vooreerst
dient behandeld te
worden door de
bevoegde eksamen-
kommissie, waarvan
de bevlisviugcn soc-
vc rein zijn. Zo wcr-
dcn er al enkele
studenten gepakt
voor het indienen
van een te~h w...ar-
onder ze ten on-
rechte hun naam
hadden ge~(·hre''t'n.
Ze kregen cenvou-
digweg een nul

.~ .
Verwacht wordt _1.., ..

dol! de urnvang v...n
het probleem door
hel toenemende ge-
bruik van Internet
götadig zal groeien.
Bijkomende moet-
lijkheld h dat ('cn
dergelijk bedrog ook
de fado moet achter-

haald worden. Eu gezien het enorme aan-
bod is die kans nret erg groot. Prolessor
Gutzen schat dat men steehts bij één op tien
van de gevallen hCI bedreg op het spoor
komt.

ondcr"

Spoor

Maar de kwestie vormt in de eerste plaars
geen auteursrechtelijk probleem,"

Zijn assistente. doctor Jansscns, bcves-
ugr dat; "Het is strafbaar om hele passages
louter over Ie schrijven of een heel werk
zonder de auteur te vt"rmelden. De tesis,
fraude op Imernel valt hier echter niet E)Jcn Gysels

Vier procent
vervolg van p. I

uil dezellde konullissk: ·Een Insp,ek-
teur heeft ons gezegd dat wie die vragen
niel aankan, zijn diploma van hel middel-
bilar onderwijs niet waard is,"

Denk/al

Profe~s.or Rogiers, koördinator van het
monitoraat van de Leuvense fakulteit
Geneeskunde is iets meer gemaligd In ziJn
oordeel. "Het minste wat je kUilt zeggen is
dat er een diskrepiltllie Is tussen wal het
sekundair onderwijs aanbiedt en wat een
unief verwacht, Voor wetenschilpsvakken
wordt in hel middelbaar de denkl ...t niet
hoog genoeg gelegd. Men stelt cr zich te
snel tevreden met de kennisverwerving. Als
je de stof van buiten leert, Is hel allang
goed. het eigenlijke redeneerwcrk wordt cr
niel aangeleerd. En net dal wordi aan de
universiteit verwachl. Het M':kundalr onder-
wijs zou in dat opzicht haar 1~Sc.'npakket
moelen bijsturen. Misschien zou het volu-
me van de SlOfwal moeten verminderen
om zo ruimte vrij IC m...ken om kreatiever
met die 5101om te ~pringen. maar dat

beelje lijd." Maa r veel lijd rest er loch niet
meer als er volgend jaar een volledIg tocla-
lingseksamen komt? Rogicrs: "Klopt. daar-
om zal het eksamen de eerste jaren een
beetje moeten afgesteld worden op hel
huidige sekundaire onderwijS en geleidelijk
kan dan meer de nadruk op het red ...neren
gelegd worden, Kijk naar de olllwikkebng
van het toelatingseksamen bij de burgerlijk
ingenieurs. Als je de lat sielselmatig een
beetje hoger legl, zal het sekundaire onder-
wijs op termijn wel mee-evolueren."

Bij Medica len slotte schrok men even-
zeer Viln het zwakke resultaat, al kwam hel
ook weer niet aan als een volslagen verras-
sing: "Vorig jaar werd het toelatIngseksa-
men al eens bij wijze van steekproef ultge-
lest bij een aantal eerslekanncrs. zelfs vlak
na de proereksamens, zodat Je toch mocht
verwa(hten dat de deelnemers hun zaken
min ol meer kenden. Ook (Oen viel het
resultaallelijk tegen. Dar de vragen afge-
stemd lijll op midde1baarschoolse kennis.
lijkt ons toch wat overdreven. Ons inziens
golilt het over niet meer of minder dan over
de stof van de eeNile kandidatuur. Wîe voor
die lest zonder problemen slaagt, mag voor
de wetenschapsvakken op zijn beide oren
slapen. Die moet voor die vakken dit Jaar
niet veel meer blokken,·

8art Eeckhout
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vraagt een menLlhteitswij7jging en dus een

• redal(tioneel
Vier procent

t 'it ':(/1 m"/lil"raal)14l val! "fl ..... 11"11-
s.llarrdlJk ti..et ,·all hel tcdilllll!luksillll.'11 bIl

dt' t't'rSft'kallllt'n .'It'"t'~kmld e kcml ~I

m'1"umd,·"J r.t~lIll,lül "aar I'ror. Amper .1n·t' à
I·IU pri.l«1/( ..all de aI't'/JI..mt'T"S'VlI gn/.w,olJ
'Ijl' /11 d .. 1.')/ Ot.~r dal (k.wk/ .. si/Ier kan
!)eJlfkuSSJurJ worder Mti ut! andere dd/ber,
alir t{tll er mll."It, ...., "./.l of tien procent door
dt' I'r,"1gcraJ.1'I1 Maar dal #if.:r dof!! <" .:i!Jen
lIjk 111(1 lor J-nl blU!t dal de seore laa}] ligl, ('11
a,tI rO('1'1\'ra_qell ~1

Var slll.1"'(1'1I muider g ..mouvcera ziin
~.......,r ."./1 vriiNljv.'1IIf.: "'SI dali w(>r een ..,hl
eksamen. zal wet kt.'l'ro, 0.11 J,f[ num;lo)rn,/l
ar J..etnemcrs .'1... '1".1<I!)di~rû lIiel Nj Iî' ~twl e-
ren I'.....r d,· preef kl('pl ewn:::e"r. Maar daar
U:JI'I1<'1"tr~Id<ll dal hn !laaI om rtudellUII dit' al
door t'(JI il!.-l'lIl.-l,,'kr<zmm ;:iJlIHN('/ ..taecrd Zii
\I\1r.-l.." <'I' I:oal;.' d<larHlJl :J,·adll (':11 1:o.·11",'r-
II/kr kam I': //(1:01:01'11 firn dt' ,lrlU""r[("d;"_>l't
doortoren Als van dit' gr.>q' stedus een mi-
niem du·!51'/a.'" ill ....11t.-sl dIt' ri!Jtli/lJk
bedvef.f is \'Ot.'r a[>I"~lIld.:rrdl'll /lil "t'I sekun-
dalr olld(rK'IJS. h,kt rr wch ].1·,11 aan dt' hand

lit'11 am/a t'kski/us luidt dat het niet dr
llt'd,ldl/Jg was om dt' slaagkallun van de äcet-
'1(lIIt1"$ \'(lM Vfllgt'lId jaar I': voortpellen. maar
Iwl (1111 dl' eksamenvragen Ie n:allltren. De
kWI'Slit' is (lf dm ':(oImli)k wel Uil 1'''1"$ch,1
uumaata Hl'! lijkt ""5 dar ie d~ kwalilt'il van
dt' ""'·lll'ldt' vresen ""kl!! kali me/':II als j .. ervan
lIIlj,UII dal d.: Op105Silljl'II naar behoren ziJlI
i"!JI']lI.l!d Fr blljl'l''' dus Ilt.'l't' mO:fdijk" edm;
ofwd sul j,' dlJl dl' alllll'<XJrd"" I·ml de deelne.
Illt1"$ er 1/11'1l,'t: d<Nn. ':/1 maak je IIUIUII dl'
hrll' /.'.1 ....,Ij/rddops: ofwt'J IJ(,(III je dt' rnul,
lIJI,·IJ au sérieux met all.: 9"1·~l!9rJl ,·,m.ti,,1'1
~wr,ft e'·,I/llalit' ,·aIJ Je proef

.\1t'1 J.: prrvf i5 niets aan dt' hend. lI"t1

mt'I Je teennis I',UI de SWd':IIUII". /1.'""''''11 de
tkslllfle"opsIl41t'rs. H.:t eksamen ZO" vooral
!It'rldll ;:ijn {tr Inzidlt, lerKiji in hel middel-
baar fllIlftrKiis I"t'(lrül frllm :ond.:r meer
....o)rJell hl.l!it'bradll Ol'lIIellw van llWt' dillgell
Hwafwel ;s hel ~/1(Wt vall dt lt'Jt vertekend
omdat dt vrag(,JI prildc" naar kennis dit' d~
deelnemert niet haaden (lP!/t'friSl; afwtl ging
/ICIOIII ill;:idIlSYra.'1m en speell "t'I !lren rol of
dt' studenten er al dan 111(1hadden ,m,r
aeblokl

Ot leSI vall "el 1I'('It'nschappl.'lijk onderdtel
vall ht'1 lOelalmauksam<'1l brmgl de mal/iu
weer Ol/der hetlichl waarop dat ebamell is llJl
Slat/d gt'kontt'II Mt'n ht'riJlllt'rl zich dal trr
elfdt'r ure ht'1 ......reJluhapsdu/ uit htt eksamen-
p.lkker werd aehaald omdal la/la niet ieduu"
t"Wnwe/ kansen op slagnr bluk It' hebbm Of
hel gthaillffrrk toelalJII!JSekstlnten n(Jg wrl teil

r«htvaardlg mlerlum was IJm :f(uaetllen Ie
selekrt'rt'J/ was UIl vraag die niet SCS,t'ld mocht
wordm valgmd jotlr Jwml rr Uil vol/eaia
t'ksamm Is /Iel owrdrtwl1 le sul/til dal hel
ol1vrraliTWOord is om tOllder les/periode htl
hUldigr eksamen It' hanteren als ulektit'.
mlt'rlum7

Hel is hier nit'1 de pltk om dl' jUlslheid
val! t'crl loelafin9Sbtp.-rkÎlI!J weer in vraag Ie
sul/en. Beur is htl IIU Ie ijveren voor tel1 zo
dtmokratisch ell rl"Chtvaardig mogelijke
il!gatl9sproef De s/Ijd ..llle,t htbben daarom
tl/tijd gl.'pltil voor Uil lf"Stperiodl.'. Daar was
91.'1'11lijd voor, wtllit om de yolks!Jt'lolldheid lIiet
itl hel gedrana te brtngen, mIJf"SI(JI er drillgttJa
wel mmat'r nieuwe artst'n komel1, Nit'uwr
SiJft'N IJvrr de onge/ijkt' werkvl'rde{jl1g ill dl'
artswij plaatsen de llrod \'>:111 jo"se dIJkters
zonder werk "",I in un /tul ander perspeklief
Om dal sperifieke prob/um op Ie 10S$m blijkl
1.'1'11 Cl/middel/Ijkt kontingentmllg ''>:Inde art-
se",nstroom niel dl' bnte rl1 al zekrr "iet de
rllige IJplolsmg ,",t'I minSIt' war je mag l'eT·
",ach/en IS dar dt btll'idsvoerdt'N dalIlu ook
begrepen hebben
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Aidsweek: medica organiseert symposium over 'Kind en HIV'

Geen monstertjes meer in het bloed
(l)0ar aanleiding van de wereld·

oidsdog van 29 november or-
ganiseerde MediCil vorige week

haar Aidnt,'eek. onder het thema" Kind
en HIV", Deze organisatie liep dil
jaar in samenwerking met het Vlaams
Aidskaordinaat (IPAC), die voor de
editie '97 Leuven als 'hoofdstad' koos.
Het inhoudelijke aspekt kwam aan
bod in Uil symposium op woensdag
26 november, Aan dit symposium
namen ondermeer dokter Lago van
liet Tropisch Instituut Antwerpen,
mevrouw öescamps ~'erplee9k,mdige
\10/1UZ Gaslllllisbug en professor
Devlieger \.-'011 uz Gasthuisberq deel.

Kinderen vormen bij de aidsproblematiek
een relatief nieuw aandachtspunt. Delaat-
SIt' jaren lijn besmeuc kinderen van HIV-
posmeve ouders op wereldschaal zeer tal-
rijk geworden. Dele patlemen vormen een
aparte groc:p mei ~1)t_"Cilkkl'prublcmcn. Oh
vergt e('11dgt'n aanpak. 70We! op medi'iCh
ah op psychosoda~1 gebied. Aun kinderen
kunnen niet alle medicijnen zomaar rcege-
dlcnd worden. bovendien heeft dl.' ziekte
een invloed op de groei en de ontwikke-
ling. Een groot probleem vormen bijvoor-
IJl..cld ook de 'alds-urphans'. waarvan de
ouders aan aids gt$wrven zijn. Iedereen
wordt ondertussen geacht te weten hot'
volwassenen bestnet worden, rnua r hoc
worden kinderen besmet? vcruh de meeste
kinderen worden 'vertikaal' besmet. dit
betekent tijdens de zwangerschap. voor-
namelijk tijdens het lamsre trimester en
tijdens de geboone. Borstvoeding is een
extra risikofaktor. die toeneemt met de
duur van het zogen. In België worden
daarom in de periode vlak na de geboorte

intensief medicijnen toegediend aan moe-
der ~n kind. Ook wordt borstvoeding dan
afgeraden.

Marteling

Bij het aansnijden van dit punt werd
voor de eerste maal het grote verschil
tussen de situatie hier en In Afrika duide-
lijk. Ginds lijn medicijnen om het besmet-
tingsgevaar te beperken amper beschikbaar
en kan borstvoeding niet algeraden wcr-

stigmatiseert. In België blijkt de tontand in
absolute sljfers nogal mee te vallen. Er zijn
ongeveer vierhonderd HIV-positieve
kinderen in België. Dit alweer in
tegenstelling 101 de situatie in de grote.
verre wereld, waar met Hlv-besmette
kinderen een manifeste probleemgroep
geworden zijn. In bepaalde streken van
Afrika zijn de pediatrische afdelingen bijna
enkel nog bevolkt met aidspatiëntjes. Ook
in Roemeense weeshuizen heersen bijvoor-
beeld schrikbarende eptdenueën wegens

den, eongezien dan meer kinderen sterven
aan ondervoeding en zware inwendige
mreknes. Bovendien is borstvoeding daar
nog zo ingeburgerd in de kunuur dat het
niet geven van moedermelk jernand on-
middellijk met het eliket 'aids'

STUDENT. GUN JEZELF DE BESTE K

... ""'...-./" '-11< __ • .,.., qJI< "" do _...,.,/" .... WUI" >CIa<)ot pld.Jo""""do< ho<*-«_ .......dM Jo _.
looIik I>ood< _/"'-" __ ... _jo .......... -.. 'fI"<"'D> cl qboo , .. " ol.,,_., 10'" ~ W-ten._ C'.JStucIo,n~.... k muko _,... ecln ~Jo""'~"" _I- ",,",,"_d"", 1 "..,10 ___

CJtkud "" CitibankVip,

$P[(' .... LVOOR JOU HIlJ"Tc:ITI .... NK DIT

o .._Cl6ooIC~ Io .. ·_,.C..., JGOOCI... •

o "'-.._~---jo ....--
•0--1I00I jo_ol"'__ ,fHt,,,,,c..n-_ ....._......._ ..""..~_._blj..--
,_ ...... ,.. __ """...ow f em., 1"'- lSO.ooo
__ "'u ........._(ca..,OOCI_

....... )"" >fl'Cf ~,o r-"__ 'Q.DOOIII
(d__ "__~,-

0-

0_0n;_ ..10 ............ •

o~-,..._,-~--O~ .._d__ OII'II<tIo ..... -

02/6265050
O ..I'C_ _

0 ...._ ......' .
OW1.""' ........ _. __
00-.0 ..._"'10" .......

.. ~ Jo ._ .. __ b_ ...I0 '""· __

__ _.._........__ ... _'" ~ ...... Iolo'" ,t,..... ~__......

CitiStudent Pack
CITIBANK

8ondpnotenl-.. 046/041
'000 ........

"()ndoo -.

--'_opo, ,<1.... ,
cmBAN<o'
fHf CITI HUU SLtHS

slechte hygiënische omstandigheden (of
7.d15wegens grove medische fouten).

De 'stntsche' opmerking werd gemaakt
dal we blij mogen zijn dal er toch nog tien
procent van de aids-patiënten 'hier' woont.
Op die manier wordt er nog moeite gedaan
om een behandeling te vinden. Wanneer
wc In ten breed perspektler denken. kan
alle aandacht en alle geld dal naar atdson-
derzoek best wel verantwoord worden. Ook
wat de diagnose van Hlv-postuvtteu bij
kinderen betrelt stellen zich een aantal
problemen. Elk kind van een besmette
moeder wordt immers seropositief geboren,
aangezien antistoffen legen her aidsviru~
van de moeder door de moederkoek gaan.
Toch zijn niet alle kinderen besmet met het
virus. De transmissie bedraagt ongeveer
twintig procent (in België). Of het kind zelf
besmet is. kan pas na een aantal maanden
met zekerbekt vastgesteld worden. Predes
deze periode van onzekerheid is een ware
marteling voor de ouders. Als wc dan weer
eens verder kijken dan ons eigen landje,
zien we dat Afrika en Azle ook minder
mogelijkheden hebben. Voor dure testen is
daar geld noch jnlrasrrukruur, wat naast de
ortzekerheld ook een hypoteek legt op de
behandeling. vermits de diagnose slechts
klinisch en dus laattljdig kan gesteld
worden.

Abortus

Een ander groeiend probleem vormen,
zoals reeds vermeld, de zogenaamde 'aids-
orphans". De besmeue ouders sterven
vroegujdtg. In Afrika beslaan
hierdoor al dorpen waar enkel
nog grootouders leven die de
zorg voor talrijke 17.ieke) klein-
kinderen op zich nemen. Er
moet dringend een goede op-
vang voor deze kinderen geor-
ganiseerd worden.

De grote boodschap van de
wetenschappelijke voormiddag
was dan ook: HIV en kinderen
is wereldwijd een manifest pro-
bleem is geworden waar de
nodige aandacht aap besteed
moel worden. ZOwel wat om-
vang. behandeling en maat-
schappelijke lmpakr betreft.
bestaat er een groot verschil
lussen Westerse landen en ar-
me landen. Statistieken over
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België en 'positieve' geruchten in verband
met medikatle mogen ons dus geen valse
rust, geen vals velligheldsgevoel geven.
Aids doel ons niet aueen nadenken over
reteues en seksualiteit, maar is zeker ook
een oefening in mondiaal denken.

LP de tweede helft van het symposium
kwamen de psychologlsche en sociale
aspekten van kinderen en HIV aan bod. De
sprekers hadden hierbij veel aandacht voor
het Standpunt van de ouders. Wat als Je
naast een diagnose van zwangerschap te
horen krijgt dat je urv-posnte! bent? De
verwerking van de eigen ziekte komt vaak
zo sterk op de voorgrond dat men er niet
toe komt de taak van hel ouderschap op
zich IC nemen. Net als bij HIV-positieven
die ongewen$}" zwanger worden, komt
Onvermijdelij".de gedachte aan abortus om
het hoekje kijken. Hierover bestaan ver-
schillende meningen, maar zeker is dat er
ruimte mod zijn om deze zware beslissing
samen mei dJ zwangere te bespreken. Een
andere kontrovcrsii.ic kwestie bctrdt HIV-
posujcveu die zwang.:r=\\'ensente worden.
Moeten ouders hun kinderen beschermen
tegen ell. kleinste risiko? Hebben IIIV·])osi-
neven ouk recht up t'en eigen levenspro-
j~-kt? Hrcrovcr is zeker hel laatste woord
nog nlct gl'legd,

Monster

Pocnkt vzw (POsiticll::N Kind) heeft
in Iklgh! de meeste ervaring in het begclci-
den van gezinnen met ven seropositief
kind. Zij werken bij hun begeleiding duide-
lijk vanuit hel gezin. Bij de diagnose krijgt
namelijk niet alleen het kind een Stigma ...
maar ouk dl' familie wurdt een 'familie met
atds'. Aid~ i~ immen, een familiale ziekte.
Ouden die hun kinderen besmetten, wor-
den doordrongen van een schuldgevoel.
ücsrneuc ouders die een gezond kind op de
wereld zeilen, kunnen de opvoeding van
hun kind niet vohooten. Het is ook een
moeilijke laak om de diagnose aan het kind
mee te delen. zowel wat betrelt zijn eigen
ziekte. als wal bel!eft de ziekte van zijn
ouders. Bij de hulpverlening gaat ook veel
aandacht naar begeleiding bij her medede-
len van de situatie naar de buitenwereld
toe (grootouders. school, ouders van kame-
raadjes, randarts .... ). De reeknes van de
omgeving zljn vaak pijnlijk, moeilijk te
begrijpt'n, .llstolndelijk en viJ.lndig. Op dat
moment hebben gezinnen iemand nodig
die naar hen luister! en hen bijsta.lt in kn-
slsmomenn ..n. Burldies levereu op dat
gebied heel degelijk werk.

Als laatste sprekers kwamen twee
moeders aan het woord Ze spraken over
het normale 'hygiënisch' leven. over het
bange wachten op de eerste ziektetekens.
over een kind dat zegt geen monstertjes in
het bloed meer te willen. over praten over
de dood binnen het gezin. over afscheid
nemen. 7.0 waren alle toehoorders voor
even moeder van een HIV-positief kind. En
dal was misschien wel het meest leerrijke
van de hele dag. Medica hoopt dal hiermee
duidelijk is dat we aandacht moeten blijven
scheuken aan aids. aan de ziekte en aan de
panënren. Opmerkingen als 'alweer over
aids' 7ijn dan ook behoorlijk ongepast. Hel
is trouwens niet omdat dit jaar meer aan-
dacht werd geschonken aan 'Kind en HIV',
dat wc hel risiko op HIV in ons eigen leven
mogen vergeten.

Leen Verleye



VUB-rektor Witte komt op voor haar unief

"Het is de eerste keer dat ik hoor dat
de 'K' voor kwaliteit staat"
andertussen twee weken geleden

gi"gen de rektoren van de
'vtaamse Imiversitl"itell samtn

me' de minister van onderwijs til

ererektor Roger Dillemans op kan-
klaaf. Onderwerp \lQ1I gesprek op die
"aar verluidt Mgezelligc hijeenkomst"
was uiteraard hel veetoesproken rap-
port-Didemans, waarin eell aantal
voorstellen worden gelanseerd om tol
eCII optimalisatie WUI IICI universitai-
re aanbod te komen, Dit konklaaf wal"
steäns een eerJte rende, waarin de
ecille diskussiepunten - over de kon-
krete uitwerkill9 val! de rationalise-
r;II9 - IIog "iel aan de orde kwamen.
Voor Veto was dit toch een va/doel/de
reden om naar Brussel Ie trekken om
VUB-rekJor Els Witte om een kom-
mentaar Ie vragen bij de imidiqe
stand va" hel äeixn. Vóór liet kon-
klaaf liet de VUB zich immen' ah één
van de mees' kritische stemmen noren
in de diskussie ot/er het rapllOrt-Dille-
mails. Meer hepaotä de voorgestelde
konfederatie VOII de katolieke ,wiver-
siteiter Vlm LeI/veil en Brussel viel in
Etterbeek "iet i" goede aarde.

Velo: "1 ren ~Tlit tribuIlt in Ot ,\fo'!JeTIV""
olldtrmttr uw hand /lam lol tksp/latl de \'udtdl.
gifl!J(lP VllII uw ullivers/ttil til haar vr/jzilmig
pnljtkl. Ook bij "lUltrt gtltjtnhtdnz proburJtn
de I'ersclulleudt r~klorm 1/1111 tigm /llI/ff 111 htl
ZO/ZIIt/jtU Ultm LtidJt aarniet tot bOUIII!JtII
op hrl ~'OOrbiJtkOl/klaaf?
Els Wit te: ..De stecr onder de rektoren is
;UJ:I~~l'i},r'<"l.'1.'l!':I&if~<Ju!:}f1mlil~J,;-.,~~s

~ailr nog geen koukrerc beslissingen gene-
- ~ zijn. Het is wel de bedoeling dat die

gesprekken nu verder ultgediepr worden.
Dte vrije nibunt', waar II naar verwijst. was
een reakale °1' een artikel in diezelfde krant
waar vrij denigrerend werd gesproken over
de VUB, Er werd daar gesproken over onze
unief als over een 'underdog'. Wij voelen
ons helemaal niet de underdog. Daarom
hebben wij in die tribune gewezen op
enkele bijzondere kwahteuen van de VUB.
Dat heefl uiteraard ook Ie rnaken met die
hele kwesrfe van de KU Brussel, waarin de
diskussie allang niet meer gaat over de
kwaliteit van het onderwijs .•
Veto; Wat is voor 11hn btlangrl)ksti' puntuit
hrt rapport-Dillemans?
Witte: .Ik Sla zeker achter het principe van
rationalisatie, Het klopt dal wij uns met dl'
eenentwintigste t"CUWvoor de deur moeten
bezinnen over een optimalisatie van het
universitaire aanbod. De poliIlck van de
jaren zestig, die in die kontekst te verdcdi-
gen W.lS, heeft geleid lOt een zekere wild-
groei of vcrsntppertng van opleidingen, en
het is evident dat vandaag de nadelen daar-
van de kop opsteken. Een ranonalisertng
vind ik goed als de universiteiten daar beter
van worden. En dus de studenten, want
daar gaat hel tenslotte om .•
Veto: U Itgl nu dt lIadmk op hn uilgang:rpulII,
fkttktnt dat dat u zith mindtr vindl in dl' urste
slapptn van kOllkrelistring dit ook al in htl rap-
per/ staalI?
Witte: .Er zijn nog niet echt eerste stappen
gelet. Wat betrelt de reausanes op korte
termijn kan ik u zeggen dat de VUB daar
voluit aan meewerkt.»
Veto: Het gaut daar over specifieJieopltidillgm
dit al don nia zullm ~rdwijlltn aan btpaalde
universiteiten. Daarover wordt wellirht hard 011'
derltulldtld. HM groot is }ttt gtvilar dat htt 1';1·
sangspUni daarbij verloren gaal in UIt kompro-
mim:gelillg?
Witte: .Dh: problcmauek moet benaderd
worden vanuit objektleve criteria. MaM de
vraag daarbij is: wat zijn de objekuevc cri-
leMa? Hel Is aan ererekter Dillemans om

die criteria nu verder te verfljnen.» Witte: "Toch niet. Er zijn die versenmen In
veto: IShlt bthoud '11111 dt IdlOlogiJ.rheiJl",i· de profilerin~ die ik zonet gescheut heb.
ttill'CIli dl' ~1'1(hil1t11dt/llIilltl'1utitm voor u::o Maar in de praktijk verhindert dat niet dat
(til objtktil'f cr/tm'u"'? er al jaren een samenwerking mogellJf... Is
Witte: _Dat wil ik meteen ncenseren. Die op hel gebied van wetenechappeljjk onder-
ideologische Idemhen is geen spcclltck zoek ever de universlteilsgrenzen heen. Op
Vlaams of Belgisch gegeven. Die sj){'elt dat ruvo hedl er zich nooit een probleem
overal mee. De universitaire wereld is 11U gt-Slc1d. Maar je kan die samenwerking niet
eenmaal gebouwd op verschlllende ldenti- zomaar uitvcrgroten tl)t op het nivo van de
tenen met het kompctitivlteitsdt'nkcn dat umver.dlcilen zelf. orndar daar hel versebil
daaraan vastzit. Onderzoek eu wetenschap in ideutücit epcclt.»
kunnen enkel gedijen in een konkurren- Veto: Htr kal"litke IIll treta in het middelbaar
lië1c nmgeving, Die idenllteit berust op et'n /Jlldtnv/iJ dritkl4'ilrll'all dl' s.ho/itrtll aalt. DrJl

zeker vcrschil van memanten. en dat is een
waardevol element. Ook In vlaauderen Is
er zo'n diversiteit. Het universitaire projekt

.van de KU Leuven Is niet dat van de VUB.
en dat hoeft ook niet. Voor mij biedt die
diversiteit Immers een meerwaarde, omdat
Ze aan studenten de mogelijkheid levert om
een keuze te maken, om bij een specifiek
profiel aan IC sluiten. Dat g<l3t in ons geval
niet alleen over vrijzinnigheid, maar over
een algemeen gccsteskllmazn. Bij ons be-
staat er bijvoorbeeld een zekere traditie om
studenten veramwoordetijkheid 1(' geven
op alle bcstuursntvo's van de unief. unt Is
ook geen menoliet gegeven. maar dat ver-
andert met' mei de tijd. Maar het Iderul-
rehsverschtl blijft wel bestaan en die moel
ook behouden blijven, wil men tOt een
echie opurnaltseue kcmen.,

heeft ninzouer mll Itl'l'nshlSChouv.1/1gte ma-
km. als I.l-'tlmet een 111 dali lIitt Itreehll kwali-
uiunaam. Ot 'K' Slaat er dus voor 'kwaliuil '
eerder dan voor 'luuo/itk'. Vandaar is de door-
stromillg /laar kata/itk hoger onderwijs - \VIlar
ook dit wrbil1ding mei klmli/lit IJtilfarrkt wonu
- evideruer; ls!rer Iritl frustrerend dat II sletds
tegm dar Sllrkt karo/itkt blok moet opbokstIl?
Wltt.e: .(lacht) Het is de eerste keer dal ik
dat hoor, dal de 'K' van de KU Leuven voor
kwaliteit staat. Dal is een kwestie van lma-
govorming. Daarom pleit ik voor objektleve
parameters. Neem de visltaticrapportcn,
door mllemens zelf naar voor geschoven als
kwatneusmcrer. We hebben nu talrijke vlsi·
taues achter de rug, en uil die rapporten
blijkt dat de kwaliteit van de opleidingen
aan de meeste uniels erg dicht bij elkaar
ligt. Dus zullen er nog andere parameters
moelen gevonden worden om tot een ratte-
naliserlng te kunnen ovcrgaan.,
Veto: Je hoon we! um dal hel Vlaan/U univer-
sirarrr Irrlldsrlrapzich /IIott spieydm aan /rtl
AIIgdsaluiRlzr model 1'(111 Osford en CombridIJt
of Yale en Hatvard. Is dat ook l'OOr 11 hel Illtitme
s/rrr(dotl?

Teneur

Veto; Als u zoveet btlallj htrhl aan dit meer-
waarde, Ilïkl tril intense sameml ..erkill/JllIssfll
tlVf'( ulliefs 1'011 C!!IIwruhilftllde strekkblfj per
defilljlit uil!Jt$lotrn.
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wme: .Hel is erg moeilijk om het univer-
sitaire aanbod in verschl1lende landen te
gaan vergelijken. Je kU11lde akademlsche
wereld in Vlaanderen toch niet zomaar
vergelijken met die in de Verenigde Staten.
Dat lijkt mij een weinig zlnvoîle oefening.
Je moet je eerder richten op landen met
een zelfde traditie. Ik denk dan aan Dene-
marken of aan Zwitserland. Ga eens-kljken
hoe daar aan hoger onderwijs gedaan
wordt. We zijn Immen nooit het domtnanre
land geweest op de wereldkaart zoals Enge-
land dat vroeger was en Amerika vandaag.
Het is IlÎl,t meer dan normaal datje daar
een andere unlversltalre kultuur aantreft.>..
Binnenstebuiten

Veto: Htl A'lgeilaksiscile model wordlook aan-
gehaald als tlryll:ntm om de lot!Jallg 101 het 1,0-
iJtr olldtnl:jj~ 11' beptrkm.
Witte: .Maar dal is niet de richting die Dil-
rcmens uil \V~, 1;100r.De huidige voorstellen
bieden de gorenne dat de nodenren te-
rechtkomen in de oplêidi~g drc voor hen~-
het meest aanyewezen ts: U weet dat ik een
uitgesproken tegenstauder bel' van de toe-
g~ngsbej)crking en zckur van een numerus
etausus. een elitaire locgang [ot het hoger
onderwijs behoort immers allerminst lOl
hel projekt van deze universiteit. Ik ben
dan ook tevreden mei de teneur van het
huidige rappon Een meer polvvalcrue
eerste kandidatuur, zoals Dillemans WIOt-

srch. biedt een extra urlënteringsmogelijk-
heid aan aan de studenten. zodat die niet
meer unmiddellijk terecht komen in een
omgeving waar 1.e nier echt thuishoren en
nog voldoende uitwijkmogelijkheden be-
houden. Een toegangsbeperking voor de
eerste kandidatuur is onrechtvaardig, om-
dat studenten hel slachtoffer worden van
hun verleden in hel sekundelr onderwijs.»
Velo: U bint tril !Jtl'Otdig\It7Orde mllll!Schappt-.
lijke fUllklit VrJI'de ulli\'l.'I'$;ur'I. Or unil'trsiteil
/tidf hOt!aan ook UIl illltlld:lIIt/t elirt.op dillla
haar IIIliVl'nitaire loopbaan (l.'Il onderkomen
Zotkllll de fllnJslrJd. OnJtr/~1I /J(drtl.'lt tl'11
sociaal drama de binnentted. Motl dl' umverzi-
/til daar ook lIit/zijn \'I'rallt'.wordelijklrtid op-
"emtll'
Witt.c..:,&,O.l.:.",VJ.lUiS de .,ool:.le YJa.lllllSe
werkgever in Brussel als je er het Akadc-
mtsene Ziekcnhuis bijneemt. I.nwe! op de
kampus van Jcuc al~ hier zorgen wc dus
voor een belangrijke Vlaamse aanwezig-
heid. We proberen die nog uit te breiden,
ondermeer door de bouw van nieuwe stu-
denreuhomes. Brussel heel! wat d~l bel relt
7ijn imago van mocllijkc. onveilige stad
legen. Daarom hebben wij hier een uitge-
breid aanbod van studcnrenhornes.»
Veto: I>tJardoorotlI/rekjt dit Sllldml.!l1 v,,'tlaan
dt probltmaliek l'tln hn leven 1/1 «11 sroc/Srad,
WIlle: «precies. Wij proberen daarom ook
de studenten uit Ie nodigen om de stap
naar het Centrum 1(.' tellen. We gaan nu
een aantal toentees opzetten samen met
'Brussel binnenstebuiten' om de studenten
de binnenstad te leren kennen. Maar be-
langrijk is hel welenschappelijk onderzoek
dal hier verricht wordt naar die komplexc
problematiek van de grootstad en haar
stadskankers. Wij proberen ook elke
samenwerking met andere Vlaamse Insrel-
lingen in Brussel te stimuleren .•
Veto: Brussels, distrlct of Eurof'e, ziel u dat
zillm?
Witte: .We zijn van plan een wetenschap-
pelijk symposium - met de nadruk op
wetenschappelijk. en dus niet politiek - In
Ie rtctnen over hel statuur van Brussel. De
situatie van Brussel is niet uniek. Het ver-
dient aanbeveling om eens Ie gaan kijken
hoc dergelijke suuaucs in het buitenland
opgelost worden. Niemand kan ontkennen
dat er hier problemen zijn. bijvoorbeeld op
hel vlak van de solidariteit lussen de rijkere
gemeenten - Ukkel. Elsene - en de ende-
re. DaM ligl een wereld van verschiltussen.
maar voorlopig heb Ik daar ook geen pas-
klaar antwoord voor. Maar ik geef toe dat
het hoog tijd wordlom een aantal pistes te
onderzoeken, zodat men nu geen ondoor-
dachte beslissingen neemt. waar men dan
later spijt van krijgl..

Bart Eeckhout
Raf Gerits

•
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Bak-Truppen in Stuc

Rendieren en Chinese lampen
(!)'I1I 4 tot 9 december krijg je de

kans om liet Noorse kollektief
Bak-truppen ju Stuc aall het

werk te zien meI twee verse/rillende
produkties. 'Super-Per or Higllligllrs
011 Helium' en 'Good Good Very
Good', Eind mei lI'aren ze reeds in
Leuven te gast met een try-out van die
laatste voorstedino. Teater, kansen,
J,erformarlu. video, happel/ing: liet
verfrissende werk vall Bak-Truppen
vaf, DIJ/llogelijk onder één hoedje te
valige". Ee" korte introduktie tot dil
merkwaardige zoo/je ongeregeld.

Bak-Truppen werd in 1986 opgestart door
de rearerstudem Tone Avcristreup en de
auteur Wind Berg. Later werd hel kolrek-
tlef aangevuld met jonge mensen van aller-
Jo.:! pluimage: een komponist. l'en student
natuurkunde. een senograaf, een muzikant.
Onder de vleugels van het acrgcu ruterna-
tlonal Theater maakren lij vrij snel naam
en werden ze uitgenodigd op iutcrnattnuule
festivals en in reeters uit voom.rmelfjk
Duiteland. Nederland. Zwitserland. Frank·
rijk en enkele malen zelfs in gelgfë. In 1992
waren ze reeds Ie gast in het Arcnbergin~ti·
tuut met -; .' (ol 'Zonder Titel').

De naam Bak-Truppert betekent in hel
Noors actuerboede. anroosern voor 'avant-
gardc' en inkorporeert de filosofie en de
ironie die de groep eigen is. V.muit de stel-
ling dat in hel tea Ier allt's reeds i~ gedaan.
willen zij bewust als 'amt-avantgarde' daar
nog eens achteraan bengelen. 'TrUPlloCn'
verwijst, naast het milhaire -troepen'. ook
naar het zcvcnuendc-eeuwse Franse begrip
'rrcupe'. een teatergezelschap zoals dil! van
Molière. In de korte geschiedenis van de
groep werd de naam meermaals gewijzigd.
meestal in het raam van een produktie ol
ludieke aktie. maar vaak zonder cmgc SiS·
nl.bkante tH::d..,chng. aecem werd echter
olllwilk van de herkenbaarheid (en de
Noorse postbode] teruggegrepen naar het
oorspronkelijke Bak-Truppen.

Het kollektief kent een bijlOnder losse
organisatiestruktuur en de tleu leden wo-
nen verspreid over Oslo, Bergen. Berlijn en
Amsterdam, Ideeën worden uitgewisseld
via reteloon, fax en modem en slechts af en
toe komen 1;ehij elkaar om een voorstelling
te maken. Hel resultaat ts dan ook vaak
.alhankelijk van de praktische mogelijkhe·
den van het rnomem en de beschfkbaarheld
van d.., lcdcri. Daarbij brengt elk lid zijn
persconlijk materiaal aan en wordt elke

!

vorm van hfërarchtc bewust gemeden. Dil dl' aaulcidlng tot een reeks van vijl ver-
paradoxale principe van de 'dernckraüsche schillende voorstellingen met dl' titel 'Per
diktatuur' Idlxlt Hans Peuer Lehman, ex- du Iyver. Ja!'. ontleend aan de eerere regels
Bak-Trupper] vindt bovendien zijn weer- van tbscn's werk. Gynt antwoordrztjn
spiegeling in de voorstclhngcn, waar geen moeder's stelling dat hij liegt nu echter met
enkel element de bovenhand krijgt. In die 'Jal' in plaats van 'Neer, waardoor de
zin kan je spreken van ecu 'gelijkwaardige figuur in een kompleet ver~("hmendl' kon-
dramaturgie'. Het werk van de Bak-Trup- teksl wordt geplaatst: je kan namelijk ook

-

samengebracht van vier voorafgaande ak-
ties, die elk een d..·cI van de volledige ute!
toegewezen kregen: een konsen. een boek-
installatie. een dansperformance en een
tcruoonstelllng. In mei wed ..ten ze in het
Stuc gedurende een tienlal dagen aan een
try-out voor de uileindelijke vocrsrelltng
die eerst in Bergen en vorige week in Am-
sterdam werd gepresenteerd. De chaos
werd ingedijkt en de ruimte werd geredu-
ceerd tot één lokaue. een bar. Aan één kant
bevindt zich een rood speelvlak dal deels op
de muur verder loopt: aan de andere kant
van de zaal wordt op een groot videoscherm
datgene gepröjekteerd wal zich op hel

spcelvlak alspeelt.
Centraal in dl' ruimte
staat een dist Illcer-
apparaat. waarvan hel
gepruttel door een
mikrofoon wordt ver-
~Ierkl. De akteurs
zingen. dansen en ver-
tellen hun ding deer-
heen de ruimte, waar-
btj (Ie toeschouwer de
vrijheid krijglom zelf
zijn kqkperspekrief te
bepalen. Chinese
resta \I ran rmuztek.
Hederen over en voor
alcoholici. een eksposce
over hel oplossen van
vet in etanol, rendier-
geweten. papieren vlic-
gers. een saxspelende
Buddha, dansende
Lappen en aingende
NOTen vormen de voor-
neemste Ingrediênren
van 'Good Good Ver)'
Good'_ .

Bak-Truppcn
brengt teater zonder het leven Ie willen
problematiseren. De ernst Waannee de le~
den aan hun produkttos werken en erover
praten. staat echter een Iris, kleurrijk en
komisch resultaat van hoog rearraal-rech-
nisch ntvo niet in de weg. Daarbij mag l'en
gebrekkige kennis van hel Noors geen re-
den zijn om deze noordse invasie uit de
weg te pan~dt- Y"()()l"'S"telll~rdell In
het Engels gebracht en dl' gebruikte rearrale
taal blijlt universeet. Voor drank wordt
gezorgd.

pen kan omschreven worden als 'drama-
loos teater': narratieve elementen krijgen
wel een plaats in het vormelijk geheel,
maar een duidelijk herkenbare dramatische
lijn blijft afwezig. Het aangcbraclne mate'
rtaal wordt in de loop van de trv-ours en de
voorstellingen zelf Steeds opnieuw op el·
kaar afgestemd én op de ruimte waarin de
voorsretttug ptaatsvlndt. De voêgorde VIlI1 dt-
vcrschtttendc elementen wordt meestat bil
het ontbijt bepaald. waardoor elke voor-
stelling weer anders is en meer weg heeft
van een teatrale ins'allatie. gelardeerd met
songs, dans en objckten. Dele \lOn11van \·i·
sueel en erg kleurrijk theater of 'euviron-
mem an' is en blijft hét kenmerk van Bak-
Truppen.

Na 'when we dead awakcn' uit 1990
pakte Bak-Truppen in 1993 opnieuw Hen-
rik lbsen aan als basis voor een voorsrcnm-
genreeks rond Peer Gvnt. de literaire mono-
liet uit het Noorse kulturele erfgoed. Oe
figuur van Peer Gym vormde echter slechts
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liegen dal je liegt. Eind 1993 werden de
hoogtepunten uit het materiaal van de vijf
Per-voorstelhngen samengebracht in de
voorstelltng 'Super-Per". De voorstelling is
daarnaast ook een weergave van de ver-
senmende metoden die de Bak-Ttuppen lot
nu tee hebben tOegera~L In één van hun
meest waanzinnige voorsu-ilingcn. verteilen
de "'hleuB veTKhi11Ç!l~ '8ndrdoMH; ver:_vor·
men hun stem aan de hand van een helt-
umucs, dansen. zingen en senteren ouk nog
wat buskruit al. Elk ll1o},:eliJkgevoel wordt
uilvergroottot groteske en komische pro-
pl)nit~. De lichtelijk geschifte Noren op hun
bt....,I.

in hun laatste voorstelling 'Good Good
Very Goud' wordt eveneens materiaal

8runo Van Moer

'Bak-Truppen ' sp«lt 'Super-Per' op 4 TII!ii dt·
cember in hn 5111(.Op 8 til 9 drrt'mbtr vol!J1
'Good. Goed Vu}' G<"Jt}d·

De lotelingen van kunstwetenschappen

•

utnncn Sudalt' naad probeen ('l'n WI'rkw()ep inzkht te ["_rljj;t'n in de uiteenlopende stage-
en ckckursteperikelen aan ~k\.'('I"';(.hilll·nde takulteltcn. 011 dk rnanier 1.Ou er werk kunnen
1"'l11aak, worden van een al~t'nWt'n lwll'ld (zie- Vtnll'l' V.-t"l Ri! (It- , •..-rkzaamh v-den van Ik
IVcrk~rt>t.·p kwam een buar vc·l"haa! naar bo ven IJc tweede kanncrv an kunst w etenschap-
pcn rnaken elk jaar t'"tn - niet verplichu- - ~1Udiert:h nadf Fin'lltt'. H~·tt~ dt' -ptace tI) h.o•.
voor db..· kultuurminnende vtudr-nu-n. cu bovendien J,.nmt tn d(,1" ..J,.~k\ll"ll'" n'ellcel~t<ll
\'all Ik ëvrstc J..dnJldatuur aan bod. Deze vtuthercrs bren!!t normaal geen problemen met
zich 111C"Behalve \ ong laar. roen er meer dan dl' gebruikelijke d('ni~ studenten mee wü-
den g,lan

VijltI!! studenten begeletdcn op een srudrereu naar Hrt:llle achtte het departement
Kunstgeschwdcniv onhaalbaar. -ömder dat problcmrn kon opleveren meI het grt)t'p~t(Hkt
voor de- vhcgrt-is." ZIJ luidde dt' 'Ilfkid~'reden. i\ls ahern,llit·r w,'rd I'anj" voorgesteld. Dl'
vruoenwn wilden echu-r ['rhl'" naar prrcnxe en Cf werd bestoren dl' n-Is 10(.11door Il' laten
~aan ·00J,. al waren ze ervan Ill) de hoogi,' dat Hl dat gt"vdl ni.'t Iedereen mee zou kun-
uen." 7" lu-nadrukt Mi,'kl" V,I11G'·llwrt. a,lrnllli~tralld vcröntwounh-lijke \'<111kunstweren-
schappen.

l'r diende dus l'en sefckue Ie worden gemaakt en \\al h er t'f"rliJler ""1.11 100J<'i:rrek-
ken, een procedure waar iedereen t...·n gt'ltjk c· J,.;lI1'>J,.rtJj;t I"r toen bijna ledereen wam de
<,niSt: kannerv werden lo<Iwk-s.. lip de wachllij~1 &<'l-lIa3t'". \'t'el mensen van dit.' "adI1HJ~t.
konden uII('lJldclijJr..roch wee in Ot' rt.la" '·.:In rij die ah'iel"IJ Die!!en.·1\ ,ir.· ge"11 reo,eI"\C·
g~'I,lt a.angc-kruiSt had ...kn. bl-ru,U ..-ll trLe";ral in h\ll\ hll..,l,l'td Er war,,'n nok drie ~tudenll'n
dlc op f"tg~n lwutjl'" dl' lrt'ln IIdar Ilallè I{enomen hadden en dit: n\l)(.ht~n !>ijde grol"!! ,',Ul'
~Iult('n V,lIl d...gid ..t:'lld~·prtlfösOrt·t[ V,ln o...r Sti"hl'"]en en Cdfdon idie 7elf niet hcreikbailr
W;UI'n V!lor "omm,,·ntilar). J."II(kr ...au het gl"(!/;'pqarkf I~'kUIUll-n j;t'ltkll'n, ~la,)gdt'n dele
drlt' I'nn dt"7t'1fde f..-is te m"J,.("ll \·.;M 17.000 frank in rl.lats ~·.ln 12.()(l{) Ir.ll1k ,\ie dl' U1I·
g('IOle ~dukkigt'n mCJe~tel1Oflhoe\1(,ll Wcl konden Lij lwcn adtl~pr,lak m.lken op dc 1.500
frank dk het dCjlMH'l!It'l11 ~·()()r/.)g 0111.Ic rci\J,.o~tell "'<)11dkt· dedtwmt'r H' helpen l>t.·lo,:>,
ligen.

Op hel dqkITtt'tlleUl heelt Illen de hei,' '(It.'Staud n,"I(11Ial~ cen e,-hl rroblecm el"\'aren,
.\- ....,. \\"1\1('11 Ifl(:h ddl er \1;""11 wUlkn afvallen en dal !{>{]tloCndt'h.1,I\t h·dt"rl...·n lOl! 111.."('·
klllln ...·n: \·erzckerd .. Vdl1(i(-lIlt'rt. \\'a.:lwm de stud,crl't~ dan aoln\,lnkclijk niet j,_'JIl door·
1I.1.ln n.·t tlmwillt- \.111hel hog!,: a,lll1.-.1kandidatel\ - I~ e("hter n<lS niet duidelijJ,.. Dil
!.:.,lT[1)llt'l mell ..111.1\1gl'''''n lI\ot'IlIJkt' klll\IWn doorbakk ..-n; ...·f Ijln ntt'l mt'l'r d;1Il dertig
h\'et'~k J,.anlle .....

PAR1YZONE
LEUVEN
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Zweedse studentes In Leuven

Geen alkohol en slgarenen onder achnlen
Or"''' ~r//q'A'()"(11) e" MM/a

./(111"".\,\,0,' (11) kll'ameu bete-
maal uit bet Zwetdl'e UIJ/'salll

0", W1tl IUH LellwIfIse sllld,ml;",Ievell
te proeve", ZlI'edetl is het een"" 'mul
dat UI' IJelichletl 111een reeks Mer IUH

tiel ,ti leed Vat, bultell/audit eH tell-
ve"SfI (zie lUIder tllltrvlew) ~,,,de,,tcw0" 8ral","$,
vetot WIl"rom kou" jlJmt /I~ KV Ltlll'lllf?

MAria: .Wc wildun el(lcnlijk naar Ilft1lt!,
Mur dat kon blUkbaar nlet. Al... ltem.'ld
hadden wc Theualonlklln Griekenland, Thl
drie weken vuur wc naar Bclgic kwamen,
zouden wc daarheen gaan. Toen kregen we
Ie horen dal er geen cvereenkomst was
lussen de untversnenen van Thessalonikl
en Uppsala en dal we dus niet konden
gaan. Omdat wc loch ergens naartoe wil-
den, zei UIl7.CBrasmuskoêrdtnamr dat we
everuuccl nog naar Leuven konden .•
veto: En dal voIJdtll jullie na/uur/ijk vetl brter
dan ftalil of çriekentand,
Maria: .Wij wisten helemaal niets van
Leuven. Daarom heb ik getelefoneerd naar
twee meisjes die vorig jaar in Leuven had-
den gesrudecrd. Zij vertelden dat Leuven
een lijn(' studentenstad is en dat ~Ij alleen
positieve ervaringen hadden gehad. We
hebben het er dan maar op gewaagd. Ach-
teraf gellen denken \"\ICdat Leuven veel bc-
ter Is dan Thessalonlki. Een vriend Valt ons
die daar studeen. zegt dal het er zeer cbao-
nsch en stectu georganiseerd aan lol' gaat .•

Veto: Is hel Be('1isdu OIlderwijsrys/um w'.'1e·
lijkbaar mrl 111f1Zw"edu?
Frlda: uIn Zweden heb je elke maand eksa-
mens. Hier heb Je enkel cksarnens op het
einde van een Semester of op hel einde van
het Jaar. Dat zie je duldeüjk aan de stucen-
ten. Vel'i studenten hier geven niets om
hun studles gedurende het semester en
moeten dan op het einde alles nog leren. 111
Zweden moet je echt meer studeren tijd(.'ns
het jaar. Een ander verschil tussen Bclglc
en zweden is dat de studenten hier jonger
zijn. AI. je bl] ons de middelbare school
hebt bee+ndlgd. wacht je een [laar jaar voor
je naar de universiteit ~a,]t. veetrncnscn
gaan ccr« werken ot reizen. De jongens
moeten ook hun militaire dienst doen.e
Maria: ~Je bent ook niet gernotlveerd om
te g,lan studeren ~h je net tw.la1l jaar op
schoolhetn Io:CZClen.Dl' mcectr-n willen
t't'r~t enkele jaren iets anders d'I('I1. Veel
bcgmncndc studenten zijn dan ook mln,
Slen~ Iwn'èntlVintig jaM. ZeUs dertig b geen
uitzondering .•
Velo: Be,,,inlli'lI ill 7\wd,," 1'1"'1mel/SNI nan
111II·wr.\'i/"iro.· $/IIJit's'

Maria: ~Zck!:'t lilt dit mumcru. Nu la er veel
werkloosheld In zwedon en mil!:'! Je cun
IItlt...u dll1ll11m\hebht.'ll 11I111'I'nJub hl vinden.»
P.rlda! stedereen klll ook Haan studeren
omdet hel 9tlllllll, De ItUI voorliet In IIU·
dielonen en III~dal nll'l VUltl.llt kAtf je geld
lenen, Die lenlnll belaal Je dalllerug .11 je
bellllll til Werken, Ik tll'nk tlat dAl jllt'tl 11.
Hel mail tllel van hel hlltll van Jll uuder.
.rhanllen tiJe kjl(l1!tIUUt .Iude!l'n olllicl.'
VelOI AbIO!twI, lUII.r /" lWr!uJIIIlJrJ9 dndn~
soda I.IIIJdrtltnlllJltH lool,lrltr AIHIli?
MArl.l _hl UJllt~.tll dJn de Ulltletltlln Menr·
ydnl)ct.'rd hl 'IIA.llIIlI' (lil' ander IlUervlllw)
dil! rik een rrlt.urJltH unbeten WUI meu.
lunch serveert, Die lunch 15eigenlijk de
enige betaalbare maahljd In Zweden. Voor
weinig geld krijg Je brood met beleg en Iets
te drinken. Geen rlzZ.l ot zo, maar echt ge-
zond Zweeds eten .•
veto: çaon jullit tige/llijk oau naar A/ma?
Maria: «we 1.1Jner wel al geweest. maar
we houden er niet 7.0 van.»
Frlda: _Ik denk dat hel vooral komt door
de geur die daar hangt.»
Maria: -tn Alma denk Ik altijd terug aan

d,' tijd dat Ik BI. kind Ilfllchoulln een NWW
n-lrcr I11l1e"eten. ~Iello ltluk,.
Votul 11'.. , \lllldm jlllll, VlII1 dl L'I/WIII<' .111
dmlt"?
M.rl. on prld ••• rhey 1)I(UlYti tott.
veto: Murillsin Zwtum blUkboitl1'.I. IItl utt-
;d/JIIJIt\'t" tJtlk illII/trI?
Mlrl.1 .Julllt! Yil.1I .!leu.lm IlIlcr uit, UI
l.wetlt'lIl11tJtllèll dl.' ~tud('ntcllhul'.cll \11111de
1I1111ulI. - Wtldr hel u11Ilddll.illt.'Yt'I11.lthd"
MllClllt-ttlultctl tInt ëén uur CIIdl' dt.kll'.
ollllWcl' \lur,.
I'rld.1 .Odt Iwuft te tthl~e" ttlet dil alkuhol-
rt'IlIl'ltllllllerlilll, Uier fttllNgeen .Iknl\ul
lI\.Cer Vl!tJc.udu wönlen,.
Maria: .Ullgoilan In Zweden Is ook veel
duurder: drank kost heel veel geld. Enkel
wanneer je drank koopt in de staatswinkels
-In zweden kan je geen alkohol kopen In
de supermarkt - is het enig~ins betaalbaar.
Daarom houdt iedereen 'pre-panfes' op kot
voor men uitgaat. Je moet trouwens acht-
tien ziJn om alkohol te drinken en twintig
om hel te kopen In de winkels. Voor Je
achnlende kom je een kafee gewoon niet
binnen. Dat wordt heel strikt gekontrc-

tl'l'ffl,.
flrldl! .Stud! \I~IWJlillr moet je In tWt!d~tl
ünk 6dtllien jaar1'ijn om Ie mken.»
veto: Is er "OS iets dal wij absoluut mDtltll
~Itn (Wtr Zw~dtni' ....
Maria: ~Sauna's zijn rtnn têdereen denkt
dat elke Zweed een sauna heelt maar dat is
echt eert mlle,.
Frlda: .WeL in tegelIstellIng tot wat veel
Amerikanen denken lopen er in Zweden
geen Ijsberen over streët.»

Krislof Daniels
Aernout aeke

Raf Gerits

Leuvense studenten in Zweden

Lidmaatschap stud verplicht
eluderen I~lZweden, het is eens

wat anders, Dat moetetJ Hilde
vanhouue en Steven Mertells,

nu beiden licentiaat geschiedenis, ook
gedacht hebben rMt! ze vorig jaar be-
slisten op Brasmus Ie vertrekken naar
Uppsala, En liet was wat anders: een
universiteit zonder hoorcolleges en
macaroni met vleesballen,

veto: A/s jullit IIU /truydt"krn ean Uppsafa,
bfijfl ju flit uka een 910balt indrllk na. Durven
jullit ZWidtn mrt Un kmmerk s(hetstn?
Sleven: ..Alles Is zeer goed georganiseerd.
Niet alleen de uttwlssellng, maar heel het
maatschappelijke leven.«
Hllde:_Dolt is mij ook echt wel bijgebleven,
Alles is veel strikter geregeld. Ik dacht dal
Zweden zeer vooruhsrrevend waren, maar
loch volgen ze veel meer dan hier de regels.
Een regel overtreden kan echt wei niet
door de beugel.»
Steven: «Dat wordt ook gewoon niet ge-
daan, zelfs niet door studenten. Een Zweed
zal bijvoorbeeld nooit door een rood licht
rijden, zelfs niet wanneer in de wijde om-
trek geen kat Ie zien Is. HIJ ui wachten op
hel groen licht, al duurt dal vijf minuten .•

Zweedse Universiteiten en studenten
Ot- drie RmOt)te uuh·cN:ileiu.·/l in 7weden 2ijn dk van Stt>c;khCllm,LunJ en l1ppo;ala. Ze
zijn allen ongeveer eVl'n gt{)()1ah dl.' KV lem'en

Upp..lIa VlliwrsÎ/et Is dl" I)UI:ht~·in Skandln,n.·ië, ge~ti("ht in 1-177, StuJl'nlen zijn <:r
verf'I\IRd in Ha/kms, tmd('r leMing van C"t"nbra/cr. De \'{'f"'iÇhlflende kuralorcn 2t~u'll"n in
het J.:lIra/<lrskO/l1'f'nlil. (.'en (Jrgilan \'f'TIlt'JlI"ha':lI"met "1'insraad \I,1n Loko. De legel1hanger
van Vt'lI' Itl'l·t l'r Frj(1I en wonll \l11~e~('Vl'n dnor de UJlP~~la $llld~'lll Un!tm, ve-rbtmdt'n
J~l1 ,Ie unih'tsJtt"Ît en \'eri1ntw()of(I~'lilk voor hel welzijn Vcln de )\lIJentl'll. Salllla'~ zijn
er nlrt zo ved, die vind je v,mral in FIIII,.tnd. (ab)

Veto: Is hel studententeven daar op een ~rfJt·
/ijkbart wijtt gtof!lalfÎsetrd als bij om?
Sleven: _De studenten zijn georganiseerd
in de zogenaamde 'nauons'. EC'n nation Is
eigenlijk een mengding tussen l'en klub en
een kring. ZIJ zijn georganiseerd per regio
zoals de klubs hier, maar tij vervullen de
laak van de kringen, Elke nauon heen zijn
etgen bars, fuIfuien, ejke week een eigen
fuif of 'gasque' (mengeling tussen galadiner
en li.anlull nlCt tradhlonele klL'wnW), een
sportklub en soms een reaterklub. Sommige
nouons beschikken zelfs over een bibllo-
teek, ZIJ hebben in Uppsala ook de mooiste,
de grootste en de oudste hulzen.»
HJlde: ~Het Is ook verplicht om lid te ziJn
van een natlon.»
Sleven: _Als Je geen lid bent van een na-
tton. mag je geen eksamens afleggen .•
Hllde: _Bij je Inschrijving krijg Je al de
adressen van de natfens en dat Is een soort
van open deur waarop je de verschillende
nartons kan bezoeken waarna Je een keuze
kan maken."
Steven: «Je moel ook enkel inschrijvlnl!s,
geld betalen aan de nation die je kiest. Dat
is ongeveer vijftienhonderd frank voor een
half jaar. Daardoor kan je dan genteten van
al de voorzieningen van zo'n nation. De
Inschrijving aan de unief is gratis .•
Hllde: ~Alkohol bij de nartons Is maar half
1.0 duur als voor de niet-studenten. Dat
voordeel Is ckskluslef aan studenten voor-
behouden. Dal stoorde mij wel wat. verder
mag je als niet-student ook niet uitgaan bij
dl' nauons. terwijl dal in Uppsala eigenlijk
dl' enige plaatsen zijn waar je kàn uitgaan.
Dot gewone mensen daar niet mogen uu-
gaan, vinden de Zweden blijkbaar doodnor-
maal. Het studentenleven en dat van de an-
dere mensen is In Zweden strikt geschetden.s
Veto: I'U1ll~delijk w..rd er daar ook rr09 !lts/II·
d«rd IsIrrt orrdawijs \lf!rgelijk/lO/lr mrt dat in
Lt'IIWII"}

Sleven: "Absuluut niet. Er was wel el'rl In·
troduktlcvak dat In de vorm van een hour,
COlll'gl' werd gege\'en, ma,lr dl' andere vak·
k(.'n waren allemaoill in scminarievorm en Jt'
moest ook vecl aallzellstudic d,l('n,~
Hllde: _De vakken zijn wei !'cht illlere~·
sam. Je moet vooral ved boeken lezen cn
dan hl'SIJrekt'Il, Jc mOt't niet 7()oll~hier "UT'

sussen van buill'n leren .•
Steven: .Ikt ek5.Jml'm)"~Il'I'm \~ Hok .m,
deN, Fik vak wvrJt gedurende e('tl m,l,lIId
gt"J.:l"\l'l1~'n dan \\ordt daoln'\Tr ~'k\,lIIwn
.llgt'leJ.:t! P,ISdaamJ h~>gint Iwt \olgl'mk
\'i1k.~
Veto: flrbb,'lllullir f" .'I"III,lkkdU"- ,1.111 "d J.:h·

/,,1'11 /"<1 ~ flit' f /,O\l'lto

maal aaNgrpast?
Hllde: ..Ik heb me me vooral moeten aan-
passen aan de duisternis, Om drie uur in de
namiddag is hel al donker. Zeker in hel beo
gin werkt dal op je gemoed, Gelukkig is het
door de sneeuw nlet echt pikdonker .•
veto. En hn (/tI/ ju Zwtdtll, viel dllt nlU?
Steven: .ZIJ eten zeer eenz.lJdlg: veel maca-
roni met vleesballen, veel werst en maaltij-
den die je met water moet overgieten om
re IC doen opzweljen. Ik denk wel dat dit
vooral het' geval Is bij studenten ...
vetö: Jullie hitldw er vast Wil Un leuke anek-
date (IQII (WeT;

Hllde: _Wat Ik vooral vreemd vond was
een fenomeen dat de 'ten c'dock scream'
werd genoemd. Ik lat op kot in een buurt
met allemaal grote appanernentsblokken
waar niets dan studenten verbleven, Elke
avond om tien uur zenen de studenten hun
raam open en beginnen ze luidkeels Ie
schreeuwen. Na enkele ogenblikken sluiten
ze hun raam en gaan 7.eover tot de orde
van de dag. Hl'! waarom hiervan heb ik
noen arhu-ehaald,»
veto: Er" laa/su raad voor at/der.. uudenten
die naar Zwrdm trekktl1?
Steven: -Neem vooral warme kleren en
heel veel geld meet Hel leven in Zweden is
koud en enorm duur, zeker wanneer je wat
meer van Zweden wil zien dan alleen de
stad waar je srudeen.s
HUde: «Neem bier of alkohol mee want -
ook al is het voor studenten goedkoper in
Je narjens - als je het 11\0et kopen in de
winkels, is het cctu niet te betalen ...

Krlslof Doilniels
Aernout geke

Raf ee-ns
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Luc Van den Brande

Grenzen over twintig ns?

tl'rhulJld !l;naeerdt" V.ln dC'1l
Iluro~ ",n" kultu,.n'.1' ""\111111"" up
hel allftmo"hHnt'nd, bfla"1 d.l' ilO dl"
t'kunumlc wUldt IIl'ht'cht, OIJvelen I('dl
evenwel dtl vr,t'. dot dlt leldt UIl ,,'Vvwt!m-
dlntll'n .ullur,lr l'"n"rttl,wnt.t, van oen
Or.ndr ","ONnI hij Wijlt' van nJllu.~lnll d\1
bth,'l.de 'un kUnll dC'wereld r&'ddt,"" hit
'kart !:lUWpi dl' wtrrM r"ddr"?', w.urnll'C'
hiJwllzl'WIl ct •• wC' JIJt., dl' kulluu'lr lil·
verslrett moeten respekteren 11mdal dal dl'
ekonomrsche kracht ten goede zal komen.

Va" den Brandt' ziet een unie opgc-

mee dl' llur"rt'~e houw.tl
hl'tlu hul, "'rwurd"n. trrwUl. -,
Je. hun C'lllt'll Ull1khl hUj,,!!n behouden
W.lnt "de ".,Ion.lt' grertzen zullen over
Iwll1lljJ~r IIlIekt,".lIjn t'11 IIcclllekcn \'
gchorgenhdd."

I vuur VIIII tlrll
tUlI.nll! mll'-
vlill til.' lK't-
maxlmall-

Benn)' Oebruyne
een dubbele

Beleid over Van den Brandevan de unJr lDtI nlcuwt.' Ildvtatcn. ander-
ZiJdsde lnhouddlJkt "t"rdielling dl~ zich
zou m~t'Il doorn-nc-n op her vlak van ,
bultenlands bclcid. jU'III(él~ '>dml'nwerkln...:t;
en mum unie Hij "ind, hC'1onbegrijpelijk
dal belde aspckten dilij.! regenever elkaar
gepldlmt worden. \'nl.:,'m hem lijn vcrdie.
ping en uitbretdtng wel degelijk pt'tfekt Ie
kombtnereu

In dat proces Ka<l!dl' rnlnbter-pre,w,-nt
H'rvlllgem ,lp zoek n,HII Je rol dit de
vtaemse en andere deel-taten Ie vervanen
hebben Hoewel het L....'I,uIH van dl' (('H'
:zal toenemen, zullen Zl' toch knrnplemen-
talr bliJvC'n meI de n,IIIt;'taten en de unte
van den Br,Hak Il'JoIt(" cl.lll .. ok ,I\- ll.whuj..
op d.lI hetgeen hij \n"r~t.Jatnie'\ IC" rnaken
heen mei serar~I"rm.· (,j pantkulansrn ...
Vlaanderen neerut tlJarbij een ,rult'h' J'n~i-
tie lil omdat hel zowel een legio dis een
(lidIstaai, en daardoor rC'il'lOdl!,me en

bevordert welziin
manier kan men zich natuurlijk ook
kundig meer profileren .•
Veto: Ikpcrkm di:t kulrurtlt wrschillm
l('u!tr tot taalkllndi:j" \'trschi/lrn?
Dt-lmattino: _Er :zIjnverschillen In
lume differt'ntialle. In Friesland'

"'-De .' dDD: .Je kan alen dal er zich lrue-
jJfdllemechanlsmen alspelen op verschuren-
de otvc's. HC"I lokale - de streek hl] voor,
beeld -, de regio's - in ons gëval vlaande

or die ekonornrsche regio -, het zou
n-rkl'wd lijn J ...ze versenrtlende nivo's te-
aton mekaar uit te speten. MailT duidelijk Is
dal er steeds meer aandacht wordt gcgl.'vcn
aan andere dan de kla~sieke nlvc's van In-
tegrarlc. dl' staten en het lokale, zcwet hl't
bevenlokale zeg maar Vlaanderen, als de
ruintere- samenhang met Europa krijgen
meer aandacht. Ik zie daar geen regenstel-
Un}!In, Maat van den arande bekijkt het
fldlllUrlijk ook vanuh zijn voorziuerschep
van de esscctaue van de regio's van Europa,

Prot , • De .' sS _In --b;e- ••• , D n 7 n * A _ .. retJIIftl dat bel
paald opzicht h hel zo dar lauden el! regio's beter ware ah er meer regio's zouden zijn
met een sterkt' kulturele Idemltelr een stap zoalsde Duhse lànder, Vlaanderen, cera-
voor hebben met betrekking tot de ekonc- lonl~ enzovoort. ZIJ verbinden daar polltlek-
rrusche en. meer algcruecu. dl' maatschap- Institutionele- konvekwemles mee. maar dat
pelijke onl\'l-iki.eling 011 1.<11111 omdat men i~verregaande t-elangenvt"rdedlging, Want
daar veel beter mensen k4n moblllseren er ziJn ook regio's die bloeten zonder dat ze
voor een bepaald pmjekL AI~ ik het heb zoveel bevoegdheden hebben als bijvoor-
ever die kulturele identiteit. ht'b ik het dus beeld de uunse lander (If Vlaanderen .•
niet - en ik denk ook Van den ärande niet Vao: ts d~ (Onrwikk.tIIPfj"aar rtgiD" fIn va,,-
- over een soort van nCO'l\IllonalismC', u1fJprtktnde rvo/uw", F.u'''}I.J?
natlonallsme in de negatleve zin van het Oelmartino: «Neen. het Is helemaal niet
WOOrd. Van del) Brandc wordt nog wel zo vanzelfsprekend dal we met heel Europa
eens in dit" h~k·gédmw6.,lt.)Ordl dandoor naar deze uitgesproken vorm mer regio's
de Franstalige pers. Maar op!R-t t.uI.k"lul- evolueren, waarbij Wt· een staatkundige
urn 1$duidelijk naar voor gebracht en door ambitie koesteren ol alleszins meer bevoegd-
vee! sljfennarerlaal bewezen dal regio's Cll heden wtltcn verwerven. Dit is te nierken
landen met een koustsrerutc voordelen In hel komJ~ van de tesla's van de Euro-
hebben op een anonieme groqJ zonder pest' Unie. Daar Is een enorme diversifikatie
ldentheh.s lussen de Sterke regio's en lantko waar er
VelO: Is tr gUI/ kO/llrodikril fIIJun de 'koIIsis· geen regio's zijn, Dezt' zijn ook \'t'rtegen·
rentlt van lid V]aamst vt>lk'tn dr tkonomiuht woordigd in dal komilet'. Maar er 15 wel
hmflthÎeden - dir olldrrmur ook drl'll van een tendt'ns om het bQvenlokale of subna-
I-"ronkrijk,NrJrrltmd, Duitsland tn Grool' tlonale m~er naar waardt' Ie Khallt'n, Ook.

in SkandinavU! bijvoorbtdd tekent zich dit
af. hoewel die landen goed gdmegr«rd
zijn, Maar of er op die nlvo's nu ook eigen
politieke Instellingen of dlrC'klC'vC'rklezing-
en moeten komen. 15 heJi"maal iels anders,
Dan komt de vraag aan dC'orde In welke
malC' dal gebied meer Is dan C'en socIaal-
ekonomisch ontwikkelingsgebied. Zo Is het
zuiden van Groot-BrittanlE eerl geb!l"d In
sterke ontwikkeling, maar hr't heeft nauwe-
lijks eigen politieke Instellingen. MC'n moet
tlUSniet Streven naar een Europa vàn de
r~io's maar mh regio's. Alleen daar waar
de bevolking vindt dat zt' zich politiek moel
kunnC'n uitdrukken, moet hierop Ingegaan
worden. Het is zeC'r gt'vaarliJk om vanuil
een Vlaams perspektief. Europa mei alle-
maal Vlaanderens tC'gaan bedekken. In
derland Is er bijvoorbet'ld ook C'C'nzelfde
'ikkdillg. maar die Is louter ekonomisch.

~t, SommlgC' te-

om om de imliturioneu en
".....,_".oolnnen ven de unie te
dOifl. """eltn, onze minister-prest-
1ÛfJf" telt vurig bepleiter van dit .,..
del. Nu ts Iwt dOn iemand als profes
sorEu~ Beleid De/manillo om
deze srtUl;'f1eIl re nualllenn, Toevalfig
was hij op hel einde va" de week nog
Mnwezig op een colloq,lium over dit
onderwerp. waar ook Vall den nran-
de aanwezig was. Een ideale gelegen·
heid dus om zijn ttäu tt! laten scllij-
nest op Van den BraJ/de's iduin.

ddl(lINt', !o:,ldlhet ntcr zozeer urn I"C

kl1l1Jij.! probleem ab we! om een
denheltl ondanks de tdal\'erbond~
dl' r,·~t ven Spanje, Deze verbondt-~
rU\1 1)1' een brede htstertsene
speelt de 1It''Chiedt'nis nog Sleed" &iI n4
hc:t hedendaagse Furcpa. De F...........
ben aan hun regic's de narneu ~c",
het ~e. atennee~illt"n
om tcru!ij:aan naar het v\"rledén~dar ---:~
duld!'!lj!.. maken ddt de verbUlden die dc1M"'~ ~
de moderne planologen zijn getekend. h("C'1
vaak !oóllllt'nvalinl met .\soriati~ van twee
eeus ...en geleden. .\-laar dat is niet t11tijdzo,
En aanmeeren deze subregionale verban-
den erkend worden door de stalen. Dh
brengt de staar niet In ht1 gedrang. maar
het geeft haar een additionele Ieautmueu •
Velo: Ot 1(~~/lJlat/.tt!fSwm dil rtjionali$"'"
btllitiJm zich .'1' l'tr~ltiJlmtlr uil,ersrrn l1P .tt
i.lto/():jiS(h" .(d,Udl, is dl!:t diskllssie in sr wel
ide(llt',qls,h?
üetmantno: ..Ik! is ten eerste altijd zo
geweest dil de m...nsen die in hel centrum
aan de mocht zijn, hel ."'tijd veel minder
voor her regieneusroe hebben. De personen
dre In de peruerte anten, zijn er altijd meer
voor gewonnen. voorts 'l-inden diegenen
dit' 'wC'lI-oH' zijn het altijd moeilijk om bij
tt' dragen aan een solidanteitslonds. Dal is
l-en univ~l gf'gevC'n. Vergelijk het met
een {amUIe met rijke t"1I AQUe neefjes. Ik
denk nit't dal het t'en ideologkdw z.aak is,
maar eerder lets 'als een ndlUurlijkto n:~nex.
Zoiels van 'je mOet altijd je geld gQCd gt'-
brulkt'n', Er koml altijd redklie au t'r on-
duldC'IlJke ~tedlngt'n lijn, Zo z.iJn Duits·
land en NC'derland onlangs wal beginne"n tC
prolc-sle~n in Europa. Ddt Wdrt'll Wr' nit't
gewoon van hen. Zij zijn nellobljdragers tot
de Europe!>t" Unie, lerwijlze van de siruk-
tuurfondst'n amper iels krijgen, Zij zijn zich
vragen beginnen stellen waar dat geld naar·
we gaal enfof daar weltoezichl op is, In zo
een gt'val ts hC't geen kwestie van IInk~ of
rechts, Diegenen die systematisch bijdragen
leveren Urn de solidaritt'itsfondsen zu!len
daar altUd over klagen. De 50lldariteit wordt
noch in Europa, noch In België
fundawmed in vraag gesldd. Maar In elk
(kwa"'·) (('derOlal model moet er meer
doorddltlgheid en kontrole komen op die
beStedingen, zonder dl: solidariteit funda-
menteel in vraag te stellen, Ht't mOt"tln die
richdng gaan, zowel in Europa als in t'i~n
land .•

regtoneusaue kan komblm-rcn. Rq;i,'n.llh-
me Is een he\'I>eging In Eu!"!,, r de

~YHIIntwWl ~

nemen, Regl"flaU.mc: \illd Je - nd.1S! aer-
iie - ook in Spanje, Ilallf en het " e renigd
Kontnkrtjk. Regionalisatie houdt dan In dal
een Iederale staal een lid van 1:'0:11 deelstaat
kan alvaardigen op de l:urOl't'~e raden.
Konkreet worden daardoor In een beurtrel-

kultuur en undcrwljs.
OC' spreekbuis van de regto's I~ het Kc-

mnee van de Rt'gl(l's dat tweehonderdtwtn-,
tig leden ren (vooral voorziners van regio's
('1'1 burgerneeners van grote steden}. Het
ommltee heen advlesbevoegdheid en Is
~aan.\)()r volgens Van den Brande unne-
Ikl'nd geplaatst urndat het dicht biJ de bur-
ger SLaat, Naast her Inwlnnen van advies.
'wil het xcmhee ook de potnteke ambities
van de regio's 'l'enolken: het regionalisme
l\'ordt bt"vorderd. londt'r in SC'Ct"Sslonismt:
IC vervalll'n. In dit' ontwikkeling was het

,!.!!!!.terdam belangrijk. Zo wer·

COntaetl«lzen leb voor u1 TItoptIc biedt uEEH
COMPLEET CONTACTLENZENSY$TEEM
VOOR «IOO,.BF. U krIkl! voorz.. m.~ 6
pur zacht. lpheriIche mundlenzen (_mun_
delijka ril........,. MIMmv.", contect~en) nel.
.11. ondttrhoudaproduclen VIIn ....t.rg.n.
Profit_ VIIn onze YOOC'deIIge probaerwt VOOII

690,-8F. e.... ui!g&lw:., aanbJ.dIog,
Alleen bil TriopUc, Doent

Of

Raf Gerlts
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ik! bleek dal voer hem de Tt'1I10naU'k'liecm
IIloballSiJlie van Europa onlosmakelijk deel
nhmaken van één en dezelfde bt'w<'lIlng,
waarhi] de negeruiende-eeuwse nat! ...staten
gl'lrldelij~ aan belang Inboeten. Niettemin
lullen dl' regto's de stalen niet vervangen,
maar er komplementair mee zijn, Maar lal
de Europese truegrane evenwet niet veel-
bljvoorlX"dd ekonomtschc - Ixsli)~jnKs·
mach, aan de regio's onurekken en zo lel-
den 101 minder lelf\tdndlgheld?
Van den aranee. .Het I~een fiI,tlc ICden-
ken dM Europa één monoliet is. één suuk-
tuur I§_ Schrijf op voorhand hel fntlltet van
Europa oJl al~ er geen evenwicht Is tussen
de eenheid en verscheidenheid van êuropa.
Hel Is geen kwesue ....m or de lidstaten, ol
de t~·i.. Hel gaal om Vl'1')(hillcmll' pijlers

kl',mpleml'nt.lIr zulten moeten
"'ilJ. II.-.<lr bepaalde raadsbeslls-

,xftnburg - waar het ging
'tolken zoals

de regio's, en van
de ~"cl.lt' partners enZOH)•.m. KlJk naar dl'
t''VOIUlk 111de Duitse en OO~lenrlJkse t.àn-
,I"r_ .1, IllllwiJ.;kdingen in het Verenigd
Kun1nlr.rijlr.en Spanje: staten en regio's
zullen PIIl'tIItwmóeTen Zijn .•
Vd.Q: Hn :J<''02f R<mlu/l hult /1.'." "/oJarttnS
gn...""" h« Wf:mi~ VIII dt staun cp dt tkollOlnlt
n • .h. .-.vtr-.ft·grtm.·II·lu:tn-opacrmJt multina-
r,,"'als h..bbm 'j EUh'PIl l1itt beter gtp!iJa/Sf
dali dt r("IO"so)l1f diJtprobteem iJa" It pakkm.'
Van den Brande: «Je an met een glöball-
salie van hel denk ....n, VIIIl dekomakten.
vroeger WdS hl'l alleen voor een grote on-
derneming mOGo;"lijkkonrakten over de hele
wereld te leggen. via tntemer heb je nu -
ook al heb je m.1U een ét'nm''IllSbedrijf-
de mogellj1..hei<l om met de hele wereld In
kontakt te' staan. Er is dus eeu evidente
globale aanpak. Tegelljkerlljd is er een ten-
dens om ook in het ondernemingsleven
belang aan kleinere gehelen te hechten. Het
Is niet toevallig dill de grole reuzen aan het
afstappen zijn van hun ongeioreliJk grote
ecnhcldskonglorneraten. Ze voeten dat de
werknemers minder en mtnder gemotl-
'eerd z.iJnais te deel :djn ".11 zo'n geheel.
~or & Gamble - om ~n uoevocroeeïo
van rtn multlhMiollil 10;"n(men - Slapt af
van een centrale nrganhaut'. Het handelt
nu eigenlijk gediversifieerd en zet eltCt"n
eenheden op die erg gebonden zijn aan een
regionale kultuur en ekonomie. Enenijds
ziJn dus de kontakten. het netwerk, laai
ons zeggen het voetbalveld, globaal. Ander-
ziJds is hel even belangrijk om een ploeg op
het veld te lellen. Trouwens, is het niet
merkwaardig dat uitgerekend de Japanners
en de Amerikanen Europa de troel toe-
schrijven dat wij veel herkenbare kulturen
op een relatief kleine oppervlakte hebben.
Het Is Juist versterkend om zich in een be-
paald geheel te kunnen terugvinden, In
plaats van Ie verzuipen in die grote wereld.
De kulturele verscheidenheid zal in de toe-
komst precies een drager zijn van ekcnomr-
scbe sterkte."
Veto: [k ftdtra/r landrn dit u opnoemt. vor-

.. " Iti"'''''' "",,"~/tV'" Itlt·_ """" "1Pf#',,1jn - ;, .,lrNtnwr
"'".. ""- lil" V......, """"JtII,iJ 1ItH·

(idr. tn tIIfMrriJJI J~j.J1'i·
vr...u fdtjÜlid ~""r~/ftprr·

.ot .m"",r.1

11~lltlf ...... IMftlll' I,
__ lf kTeèiflln.~If _.1 "'tUil
...... QNt NlRue en ~ VI)(tr1ffs:7nt....b<'"d .~" ..... ....",,-..-~"".1*....,..," "",,_'r-:~!lp

_,.,..,.,. b..:W 4IM11 ~IIW IWII

til Y101_ AArfmr. """,r"u", _,..1
dogoJnnt " .... ,_. Ltuil.,._ • .,
soorl run R/~ 'wrllu,,",,''''''i
Vu den Br.ndr. d!en, WU ..... een
bqJul4e wal 'twee _Dat uh zIdt til. UI'"
r4mur. wiJ KhrljH'n In een bt-Jlolalde ..... 1
nne. en d.1n Windt tlel al moeilijk.er, ik
denk d,11Je ur.luen"i,.)i.en kum onder-
kennen In anj,.It'k ....kreaues, tlngeactn uI '{,
nch nu op hel muzlkal ....vla" .. Ispelen of In
de beeldende ~nstt"ll, KllIlit en kulluur
hebben .IItiJd t(y!;'e dlmeneles: ieh elgeru en
iels universeel. Wal de verdunning berretr.
weet ik d.at 5.1mmJge mensen zeggen - en

h hun yJhlnmd a·,ht 'V.mr ons 1>..-.
8dlilt'. omwille van die twee

."Onk dat b een ver-
~ltv\tuk \\IcrkdiJkhel~

dat er andere jejeH'nS
in hun ei,,.n I.na ,
Klo's Uil een •• ntoiliJ
rols)'stfI'IIIIUtlC'n 11....
ten Volneen I.1nd. op een .
rechmfff!u \·t"rtegt'lIw(lorJij
rolden Oe- Fransen ~gfeJ'lt",

ces gewet'~t waarin de
stelde landen elkaar
de eerder (C'nlrJII~II.
keuze geak5t"pteenl Ik pleit dus nl~;;«;
een eenhetdcmodet. 1TIJilrdie landco
voor een rt'gllJllalc nrtentatle gekoaeo
ben, moeren dekao\ daartoe kdJleo,

_Kijk naar de Jakobijnse en crotr;
usche staal dit' Frankrijk was en ls. Ook
daar worden de eerste stappen naar re-gto
nalisme gezet. De regio Rfjsel-Dulnkerken-
Calais krijgt het op lijn heupen van w.1I Pa-

de
onrechle Ie'

een komntUPlllUllr "on",1..1
1\ don nmdat er in de \OCi.all'U'kt"rht'l.J

1\\«" soonen risiko's zjj": ent"nlJ'1s de ar-
hrIJ~g('honden risi1..o'~zt)al~ werklo ..,~hl"id,
penvioe-nen. olrlll,'id'>Ollgl'~allt"l1.,'n1<1\''',,".
'n an~r7ljd~ de ntet-arbeldsgebonden rtsi-
.<1', wal, geeondhetdzorg. Hij dl' artlt"ld~fte·
,o,kll ri~ik()'~ i~hel belangrijk .. I Jt· dl dan
let werkt. maar gell'ndht'Îdl"flIl~ dan
eer e..n opdracht van de gcmeen schappen
AI~ dl' g~J<lI1lJhddzorg ah "dm ij....bij dt-

te leven. Het I, onw ofldradu om \..el in
Bruvccl 11'mvesten-n omdat hl't een \TeI·

rijs per se wil. Toch blijven ze zich Ftausen
voelen. De vraag die rijSt ct een kum*-tl,
mogelijk is tussen het gevoel te beho_ lot
één en deaellde kultuur, laai en staat,.
tegelljkenijd ekonomisch reglonalismtep
te etsen. Ln Frankrijk zal zich veeleer_
tendens van ekonomisch regiooalismr dan
van politiek reglcnaltsme ontwlkkek-n .•

op

vnudtgc gemeenschap Is - me: alle moge-
lijke talen blj\'oorbeeld - en omdat het de
beste manier Is om de Vlamingen zich thuis
Ic loIU'n voelen In Brussel. Ik denk dal veel

D. in Brussel een gevoel hebben van
Il.liZ_~t.~,je kunt de Franstall-

vind dal
DÓllDC'C'r

Kultuur

Veto: Als dit centratini ...·ht landen Iwp4tJldt
VGtgdhtdm niet afstalIn a.m Bunma, iJ~t wt:9
wor dl fldtr<llt lallden d41l "itl }tot"" ook gt.
blokbtrd?
Van den Brolnde: "Dolt is dan inIiJ keuze
ol zij lid willen z.ijn en blijven vaftde poli-
tieke unie die Ik voorsla. tusree en lasten.
rechten en verpllchrmgen kan je: niet van
elkaar scheiden: Europa heelt maar zin als
hel ook een politieke unie is. whar men Ie-
gelijk probeert gemeenschappellJkhe!d om
te zeilen en verscheidennerd te aanvaar-
den .•

stel je vest cUI '~i~~'~~~~~,~l
emigratie ~D socaal-ekononus
geweest is, ~rC'1r. aan werk bi.'
Ik sluit niet uk.ut een aant.tl
meer penpeklIef nen In de VI
wikkeHng. D.n bt"mjst nogmaals
mie en kultuur sterk verweven zijn .•

wordm_ Eerst is':'::%,,;~~~~den
ct.a ., er sulldariteit. Ab v,- bUJkl dat
de waatse regertna FM (Pabriqut Nationale)
wil overnemen. heb ik daar nIeu op te zeg-
gen. omwille van hun gndllnlcftls en hel
sociale gegeven. Als WIJ een blJkomcndl'
arbeldskostenverlagtng willen doorvoeren

Benny Debnlynl
Vincent lmpnûlQ
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Kultuurraad mag terugkljken op ge$laafJdefokbarmuziekrally

Zoetgevooisde sJarmezangers met 11 resJase
Cl)f1la"'ltfrrpf!Y l'a!1 W06l1sdtlfl

jOll9st/ede" zit er op, Dit int-
liat;ef I'all K,lItllllrraqd el! de

LUII1'efISe~tltd'lII'ell werd mogelijk !le-
maakt iU sametllver,.f"9 met de ,,'Ui-
Ie lakbars ell wa~ Q\l6r IlBt qlgetnu"
een s"k$es. pe lakhars uI{ zoenten
groepetr I'OOrnun affiche. Dat gebellr-
de op basis va" een goede uvereputa-
116 of door he, se/ektert" ya" demo'$
die een vaste ,ooghal/ger ergens !.Ia"
tij" vrienden of I'atl de bandleden in
handen had gekregen. Ben sfeerbeeld
van een avond live muziek en pinrt!1I
aan 35 fnUIk.

ll1i(l~gnl",c" Oe: ntu-up ven hel met lulpaar-
den ...ellen omspannen drumsrel ipron~ in
~cl uUij 1lt!1als de fllw,ll1enqc kledij va., de:
groepsleden. !lr1 meest gcschift WII~echter
de zanger, 'den del', een ynislankllllrluly
in legerkostuum die ZlInll alsof zijn leven er
van afhlng. Hel publiek. -slikte de no non-
sensereek als zoete koek, Na het spelen van
"de snelste song ooi," moesten we afscheid
nemen van tie mannen uit welcheraandc
en van een brulsend Pollilka om nnze tocht
In de regen verder Ie zeilen, Zo belandden
wc dan In de Ravage. de lakhar van de bio-
logische wetenschappen, We waren al Ie
laat om Pascal Deweae (u-Mctal Molly) te
beluisteren maar naar het schlJnl speelde de
man een zeer moelingetogen konsen in
het 'voorprogramma' van de groep Svrtus
uit west-vlaenderen. De zangeres van deze
gcselekteerden voor de voerrondes van de
Rock Rally '96 sprak hel martg opgekomen
volk in hel West-Vlaams toe: ze zouden nog
een "oude rocker" spelen. Nel] YOlmg's
"rOC'klng In rhe tree woeld" passeerde de
revu waarna de groep nog eenmaal op het
podium werd gevraagd. Het nummer T
was dan de finale afsluiter. Het publiek rea-
geerde eerder lauwtjes.

Vanuit de Ravage ging het vervolgens
naar de dlchtbljgclegen TIr' na n'og waar de
groep met de origineelste naam van de hele
avond optrad, 'Nagorno xerabach'. Deze
Armeense enkleve klinkt 7.O'n hertje als de
gitaren van Radjoheed vermengd met een
stem als die van Gavln Rossdale van Bush.
Deze band die al zes jaar bestaat. speelde
geen enkele cover - wat vee] moed vergt
voor een (overwegend dronken) studenten-
publiek dat ambtancemuzjek wil horen -

en hoopte misschien met hun puilr.e pre~ta
tic een derde maal (lil marktrock te kunnen
spelen. Dl! zanger vertelde Uil' over de
1l1OcUUkil ~ltuat!1l In ~Ie Leuvense rockscène.
Hij hekelde voorel het gebrek aan initiatie-
ven om beginnende groepen een kans te
geven. Als er dan eens een optreden kan
doorgaan, dan krijgen die bands die de ge·
brulkelljke achterpoortjes en vriendjes un
het milieu kennen, de nlogelUkheld om te
spelen, t-Imlnltlatlcf van kultuurraad was
volgerts hem goed IIcslaagd at 'lOU In de
toekomst nOIl wat meer ruchtbaarheid aan
dergelijke evenementen gegeven mogen
worden,

Eigenlijk was de muziek lot nu toe nog
vrij hraal maar dat veranderde gauw toen
wc even In de Shrlnk een oortje glngen ne-
men. Daar stond 'Deadly Scrlous' zijn ding
te doen, en ze deden hel Hoed, Met veel
humor werd er tussendoor niet al te fijntjes
op de gltaren geramd. Nu stond ons de
moeilijkste opdracht van de helt: avond te
wachten, namelijk de grote oversteek naar
Heverlee, d~ plaats waar 1109rutl veet vetomen-
sel! zijl! 9tWf!tSI. In regelrecht snertweer beo
gaven wc ons op pad om nog eens te gaan. .
kijken naar -öeange Pecco', de gerespek-
teerde groep dle nog op de Gentse reesren
heeft gestaan. In de Winabar, onder Alma
111was het gewapend beton van voldoende
kwalItelI om aan de sloophamer van hun
'nctse' enig verweer te bieden. De zanger
had wel podfurnpresence, maar als [c pas
na twintig minuten 101de vaststelling komt
dat cr ook nog een cellospeler meespeen.
den is er toch tets verkeerd met de volume-
knoppen van de Marshallversterkers. Het
was nochtans geen slecht optreden, maar

wal meer Slme momenten waren het ge-
hcel acker ten goede gekrunen. ven deze
gmep hoorden we In de zaal Ilutsteren d~t
IC wel eens dil nletJWt! dBUS zouden kun'
nen worden. WIJ'ler II!kt het sIer KamU
eerlens te vnIKt'n: de hand verlaten met de
woorden 'no more toud musrc.'

AI bij al was hel een lovenswaardig
Initiatief dat smaakt naar meer, De fakMn
konden bljna allemaal rekenen op een Kru-
re publieke bclapastctling, Een numium 15
misschien de everlappende peogremmeüe
die vengeroeste Ilkb.rmcubclen ervan
weerhield 0T1(.eem andere oorden des ver-
derfs mei hun bezoek re vereren.

Tom ctarvsse
Seynhaeve

We begonnen als schrijvende pers - hoc
kan het ook anders - in de lakbar van Let-
teren en Wijsbegeerte. Om negen uur lOU

daar de groep 'Decamercne' zijn ding doen.
Na heel wat afstemmingsproblemen en het
luidkeels roepen om drank gaven de senior
van Kilo en de zijnen - een goede drie
kwartier tater dan gepland - van katoen.
Nadat ze het Pink Pantheedeuntje en de
cover van Gary Newman's 'are Iriends ctec-
trtc' hadden gespeeld, trad er al lets-op als
een déja entendu ellekt. De cover van Wim
Menens's -rhe belly of an architect' was
dan weer wet re prutmen maar hel bied bij
dil hoogtepunt.

Met hoop op beter Slapten wc toen
naar bet Politlka kalee alwaar 'Del vaten-
tmo's' optrad, Wie denkt aan zoetgevootsde
sjarmezangers met namenkodansert'sjes op
de achtergrond kwam bedrogen ult. Op het
podium hingen vlaggen van Japan en van
de vroegere SovJet unie te deinen op de ge-

ACCQ .. .---1. - - ~ ",. "--1n
Contrctip (van Kerstknaap Jaak)

Een andere pennenset ,
maar ditmaal van
Waterman:
een formidabel
Kerstbalkoopje !

Tip (van Kerstvrouw Mieke)

Een prcchtige Parker' Sonnet" set
aan een zeer scherpe kalkoenprijs.

,.
.1-

. --........r=~n- JÛ<.§~n- vcrl sfeer,
ee re C,;f;d·tJr IA-

vcrl &Mf&r,;f;r~. Graduate Laque Vulpen/Balpen set
Sfr. 1265" ACCOPRIJS BFR, 1012,-

Sonnet Steel CT Vulpen/Balpen set
8FR,.2120 "BFR.,.n19 - ACCOPRIJS BFR. 1879,"

Tip (van Kerstcreatief Andr.!)

Sonnet Steel GT Vulpen/Balpen set
8FR.~O" BFR. ~ - ACCOPRIJS BFR. 2239,- ,...

Mlllll1.:.

Maak zelf je wenskaarten op PC
met A4 Printkarton. De kaarten zijn
voorgeperforeerd in verschillende formaten.

Sonnet Matte Black Vulpen/Balpen set
BFR.4,PfO" BFR.2J99" ACCOPRIJS BFR. 2399,-

Boek- en Papierhandel Tiensestraat 134·136 3000 Leuven Tel.: 016129.11.00 Fax: 016120.73.89 e-rnail : acco@focs.be
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Etnische minderheid bedreigd in Honduras

Neerpoten hotelketen kost mensenlevens
etL/del/te Isolde vandemoorteic

werkte gedurende vijf maal/'
den als vrijwilfig.\'ter in Triullfo

de /a Cru!. een klein dorp aan de
noordkust van HOfI'tturas. Ze raakte
er betrokken in de strijd \'011 deze
kleine gemeellsclwp tegen een buiten-
tanase hotelketen, die de mogelijk/IC-
den ..'all Ju!1opkomend toerisme tn
Honduras wil uitbuilen zonder enig
respekt \loor de eigen/leid eII de
rechten WI1I de phwtselijke bevvfki"9.
Pas teruggekeerd ViW een tweede kort
verblijf;1/ Honduras, 11001'1ze met
haar verbaal hier steun re vinder
voor de zaak \'all eell arme mil/der-
heid die nauwelijks gehoord wordt.
DOflderdog vier december zal :e hier-
over een lezi"9 gt,,'en in Los Buenos
(Parkstraal).

D~ bevolking VJn Trlunlu de la CTm zijn de
Garifuna: een etnische minderheidsgroep in
Centraal-Amerika aan de noordkust van
Honduras, Belize, Guatem;lla en Nicaragua.
Ze hebben gemengd Afrikaans-Indiaanse
roots, een eigen kultuur en een eigen taal,
het eerttune. 111 Honduras zijn ze met zo'n
honderdduizend. een kleine twee procent
van de rorate bevolking. De Gariluna zijn
een arme bcvolklngsgrocp. Tachtig procent
van de bevolking heelt Neen speelflek
beroep. Vi~serij is de meest tradnlonele in-
komonsbron. maar de Garil\lllil kunnen
steeds minder konkurreren met de Hondu-
rese en buitenlandse vtsgrgomen. In de
steden, waar meer werk is, worden de
Gariluna hed vaak gediskrtmtneerd en !..rij·
gen andere bevolkingsgroepen voorrang
voer degelijke arbeidsplilal<;.en Fen alter-
natie[ b het roerisme. I)it komt echter nog
maar pas op gang en wordt al volledig
Ingepalmd door bunenfandse hotelketens.

die enkel als doel stellen zo vlug mogelijk
munt slaan uit de gunstige voorunnclncn.

ïnqepalmd

Triunfo de 10cnn is hiervan het
slachtoffer geworden. In de jaren tachtig
lijfde het naburige stadje Tela Triunfo in,
zonder medeweten van de inwoners noch
VJU het bestuur. Begin jaren negenug kocht
Marbella, een tntcrneuonale hotelketen,
het stadsbestuur van Tela om en vcrkreeg
van hen een enorm terrein, gcmccnschaps-
grond van Triunlc. Op deze gronden 7.1jn1.e
/lU Cl'/I gigantbch hotel aan het neerpoten.

Bij de Garifuna voelde men dl' nood-
zaak 0111 zich te organiseren. Zo ontstond
ccdcn [kömitee Ier verdediging van de
gronden van Trlunjo), De dcetsreurogeo
van coden zijn: het beschermen van dl'
erfreebren over hel gebied, dl' rechten van
de mens en de gcmeenschap en de bcschcr-

Teaterprojekt maakt Leuvense kansarmen warm voor kultuur

kàn de wereld redden
Goor kansarmen en migranten

is de stap naar een teatervoor-
stelfÎlIg, dansproduktie of foto-

grafielenroonsldling niet sleetls evt-
tien'. Hoewel zij even wel nood hebben
aan een brokje kultuur, is de weg
naar Stuc of Kultureel Centrum (KC)
soms moeilijk te vinden. In het najaar
vatl 1996 zoent KC Leuven naar ee»
oplossi"g. Het wil kunst en kultuur
immers aanbieden 01111 een 'zo breed
mogelijk' publiek; een publiek waar
de Lellvellse vierde wereld integraal

........ ....;;d;";;1 van moet tij/make".

Omdat KC Leuven geen onmiddellijke toe-

Kulluurdagorde
12.00u.·13.00 u .. Literatuur- Paul MI'II1lö 101'!1
Aml!. ëcco TienSl"StraatI J..H l8

11.0011.·17.00 u Worbhop.uto:r.tulir ril Irtter-
net lorg. Ku!")!,snJa\Jr VJnEwrntJadtld

U.OO u Toenmoment. Dld!(cridoo torg Bi~J, Al-
ma 1 Van Fvcnstraat

ROO 11.: l:bpo' studenteukreauestorg. tI~lllg
Hdn), AtriumtlogtschoolHm<'t:ltfJdt 2'fO

14.00 u.·16.00 '•.: Workshop. TdiChl I"I~. Pan-
gM~I. rangde. Vl'"SiIi~traat14

14.00 11.·111.00 u.:Workshop; \"(ll!t-pc[enen •dan-
sen Inrg. I.BKI. Landbeuwmsutuut

1430u. Toonmomml Bt>tln>dinungI~. Gtmu·
rna]. Halteneren Bhj(j( 1n1om,tr.1l"ilat21

14 lO u. ToonmomenL Hometapmg mrt kO!ll<.'n
(org KURI.stucbar V.:m E~-en~r~al2d

I~ JO IJ.. workshop: Tcakrimprolis..nle (011;. KUo),
tk)II07..a~1 I.rll .. r~n-BIUdc InkllmS!51fdJt21

1H)() u.: 'reonmoment: Didgeridoo mer pvc IN~
Pt".!. we.i LadCllltl'km

16.00 IJ. Toonmoment· Zuid·Amerik.un<oe dans
(o.g. RonJ..1nial,ArenbcrgUl$!'r.;Jam~tr •• , %

16.JO u. 'roonmcmem. Afriwll>C'f'torkll~~(Nl.
Cnmen,. nr n.i n'og Ladeuzeplcm B

18.00IJ.: 'reonmcmeu, Bodypamnng lorg G\'rma·
nu), Atm. I en Allllol 2

111.00u..Toonmoment: Filmkon'~rt. muursdlltdt--
nng n\ aktit! pa5~lonC\'1kvL:~n (llfg. Medlal,
l>OC·5l>.lr Brusstlststr.löt246

10.00 11.. Wor[;.shop·?ocnc-a\'ftJlrl {ori!- HISt0rial.
I>~rmaJhst(ln.!allJde InkomSISlrilo1111

20.00 u Toonmomenl: ZUld·AmmK.un.<t'dans
~(It"1l\'RG),An-nlx-rginu.NJJrn~tr.,lat 96

1000 u.·12.}O 11:workshop' InÎtlollltaberen mrt
Gen TrmyIOIJ.C!!o~,Zwanru'itrnlfiJ,lt2

21.00 u Toorunoment: MlI7J('kunprmiSiH~lorg
Kul!uurr.ad). sruCUal VanEwrutr.at 2d

l2 00 u. Kultuurd.gfu.ir. STUCbarV.,lnEI'ensuaat
ld

111/<' . KII//llllrt4t1d. E. I'all 1:"l'<'II$fr41112/1. ui.
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gang heeft tör deze bcvelkingsgrucp werd
steun gezocht bij de Leuvense buurtwerkiu-
gen. Er kwamen veel emoestaste n-akties.
Ondermeer casabtance. '1 Lampekc en
Steunpunt Sim·M.,anensdal waren geuucr-
esseere in het projekt. Ook Teaterwerk-
groep Kopspel. schoolopbouwwerk Kami-
leon en Open School wilden een steentje
bijdragen ÓIIl de drempel tussen kansarmen
en kuhuur te verlagen.

Konkreet valt het hele opzet uiteen in
drie projekten. een leaterprojekl voor de
vier Leuvense kinderwerkingen onder lei.
ding van schoolopbouwwerk Kamneon. een

een edukaricl projekt 'kennis maken met
kultuur' in handen van Open School. Dit
taeutc gaat In februari 1998 van start in dl'
Leuvense buurtbutren. De inbreng van KC
Leuven beperkt zich rot dl" logistieke onder-
steuning. Centraal in de teau-rprodukrics
Slaat het bekroonde bock van Joke Van
Leeuwen. 'Iep': dit is een toegankelijk en
grappIg verhaal over de belcvenissen van
een vogch]e. De volwassenen zijn reeds
maanden aan hel repeteren onder hel 101"-

ziend "~Ogvan Frank cools. Hoogtepunt
moet 21 lubruarl worden, de dag waarop
het resultaat van de repelities Ie bcwcnde-
ren valt. Eventuele geïnteresseerden heb-
ben pech. Hel entoesiasme voer dit projekt
was zo groot dat de voorstelling nu reeds
uitverkocht is.

De kinderen van hun kant, maken
geen reaterprodukrle. maa r werken en spe-
len rondom het stuk. Schoolopbouwwerk
Kilmileon deed hiervoor beroep op Agnes
Guldernont, Zij hceh al heel wat ervaring
met kreatteve ktndcrcreuers en stelde een
ideeënbundel samen op basis van het boek
'fep'. Deze bundel wordt als uitgangspum
gebruikt lijdens de aknvnetten. Zo maken
Ychor. nannv, Giorgio. gatsa en Ajoeb nu
na schooltijd vleugels met echte veertjes.
griezelmonsters in klei, nestjes om in te
slap-en ol luisIeren le naar \'crhailltjL'S over
lep en zijn vriendjes.

aangemoedigd om 7ell aan het lezen te
slaan. M1111111igenschrijven zelfs een ver-
haaltje. Tevens schuilt in het projekt de
kans om via de kinderen ook de ouders te
mobutseren. Om deze bij het hele gebeuren
te betrekken. wordt er een tenloonstelling
geknppeld aan de rearerprodukrte. Voor en
na de voorsrelltng kunnen de kinderen hun

_._-

ming van het mfltcu Vijfennegemig pro-
cent van de achtduizend inwoners van.
'rrtunro steunt eoeten in haar akrlvüetten.

codcu heert verschillende projekten
opgezet om de bevolking weerbaarder Ie
maken en ze de mogelijkheid op een zelf-
bepaalde roekomst te bieden. 7..0is er "La
Casa del Anesano' (het huis van de am-
bachtsman}. dat 101 doel heeft een min or
meer vast inkomen IC bieden aan de lokale
bevolking. Het projekt stelt een werkplaats,
winkelruimte en ~glilkapitaa! ter beschik-
king voor gevaricl!!de ambachten. Verder
emsronden onder Impuls van Ccdcu
-Huenos familiares' (Iarnillctuoestulnen)
en een projekt ~)Or 'onderwijs van jong en
oud'. Dit jaar kweln cr een openbare brulto-
leek en werd een gellll"-"'lschapçradio op-
gericht om de bevolking fip--de hoogte te
houden van hel gebeuren in he-\ dorp, soli-
dariteit te bewerkstelligen en edukatie te
brengen.

Moorden

De strijd voor hetterugwinllen van de
gemeensrhapsgrondcn, de dlrekte aanleid-
ing voor de oprichling van coden. verloopt
echter moeizaam. In de een anderhalf jaar
geleden ingespannen rechtzaak tegen
Milrbella is nog steeds geen uitspraak
gedaan. Ondertussen gaal de bouw van het
hotel gewoon door. Hel stadsbestuur van
reu en de eigenaars van Marbella blijven
proberen verdeeldheid Ie raaien lu Trtunlo
en de akuvnchen VJn Cödett Ie
verhinderen. Ze schrikken er niet voor
terug mensen te bedrelgen en zells te
doden. In hel voorbije jaar werden vijf
mensen vennoord zonder dal daar een
grondig onderzoek op volgde. De vooramer
van Coden, Alfrcdo Lopez. werd in een val
gelekt en «.iI nu al zes maanden in de
gevangenis van 'rc!a.

~ldl.'vandemcorrclc is uit Honduras
teruggekomen met een vraag om steun
vanwege coden. Financii.-'Ie steun voor de
projekten in Triunfo, maar vooral aandacht
voor de mensenrechten en de rechten van
een gemeenschap. die hier duidelijk mei de
voeten getreden worden. Een uitdrukkelij-
ke vraag vanuit het buitenland aan de auto-
rttenen en andere betrokken instanties, om
een onderzoek naar de recente moorden.
de gevangenschap van AItTL'dqLopez, en dl'
twijfelachtige ovcrdraclu van de gemeen-
schapsgrenden. zal de zaak van de Gilrifuna
er misschien een stuk 0[1 vooruit helpen.

Koen Depoortere

Op dOlfdrrdaj 4 decembrr; omll.{)(J 11. lal IsolJe
dl siluatir va/l 1'riunfo Uil!]ebrtiJ uheenzeuen in
vrw LM BlltllM. Parkstraat 14, Leuven, Na af-
loop hiervan wil u samen //In alle gfiiluressur·
dm bt-kijkm wal \'./11 hirntit VO<Jr Tri/lllfa fit

l'Oor Cadett kali !Jedtlan l\IardtH. Voor me" ;'Ifo:
lt'gmSlriJOm@c/llb.iIl/lel./uaflrll/lU:
016/29 JO 79Véronique Pattccuw

Op \\"oen..ua)l; drie december wordt voor de derde maal de Kultuurdag van de Kli Leuven
~corgani",,·erJ. Zo lijn er vier uren KUltUUR op het middaguur met al~ tft'kpleist<,r de
'M,>1arlo,onates' uitgevoerd door SIJo;I\\'I'·aIJen Marie I-'ulJko:n in dl' Grolt' Aula D.:t,lrI"M~t
worden ook de resuuaten getoond \-0111de workshops die plaatsvonden tijdens de maand
nlwember. OnJ<.'r alliend (">Oil van Kuhuurraad organisel'"r.lt'l1 de f.l!..uheit~krillgen en Kut·
tuurraad a~hltil'n lVorbho~. Hel aolnl>od varil'ndt' \'iln (lIJg('rllh>o ~Jl-c!cn .1\lL'r 'l..>t.l) ..
I'aillting' lflt 'hornelaping'. Na dl' l'ef'>le edille \'an de I>..ullllurdaS In 1995 wou Kultuur-
raold 'studenten a.:tn:zetten tot i1klil've kll!tUmP,lTtICÎp.ltie-. Del! WiI( dm\ ooI.. haar mmh'dtÎC
om er I'ij dr I\.ultuurk.orrunlllic vall.te ulllV~'ro;itd!(lP a,m f.t' <Irin~('/I dat er il,dd vnjgcmaó1kt
lOU worden \'OM workshop). DO<Jr.t':-lC )ub~idic kon de deelnaml'prlJ~ voor deze wor)..·
~h(IIh l<ldggthouden \\'ordt'n. Wllen~dag krijglIl te zit'n Cll tc hort'11 wat dit opleverde.

H(·t metr formele IlIlk VJn Jae I..\lltuurdilg !Je.;laat uil dl' Ullr('iklnt: vall de PrIjs
Bfanlll1-E\-Tdrl, Je kultuurprijs \'.:tn Jt' KU L.-uvel~ die dit jaar wordl ,,)....gekend aan Alm
\"l"ronlta JanS\O:I~~in de .1is<iplinc drleditl1t:nsi()nek kun~\en. Ven.ler hiedl dl' Kultuurk.om-
lIIi~»]~'()OJ.. twec a\'ond\'oorstcllill~l'n a.m lt'gen lage prijl,·n.
li'ocn,.ta.-J' 5ltom/ocût B/liJr. 1'.111Bu.tt:r Kt.lum ",cl liw ~qtláJln.q .I,,,.,. J"'I BliJl.lnwrf Quar/e'1
(SIIldi" 1J 4 /Iaur ,I~M"::,lIT"l'ua ·C.>SI_f411IIlIIi' J('{Ir de' Op.'ra SNld!" ron ,I.' MUIIIK~>uwb .. r!J
(A .. la PDS) J-:aartm dJII " wrkn].oJfn bii de Aultllurk,l6(dill,ui.'. Oud,' Markt I} uI 12.4/ All tIl
klXt,'1I ftlp IQ!) til ]00 BEF. 0.' 1\IlIlIlUr,!a.-J \wr,11 fl''-'"Ildijk afiJ<'slo)u'll",-,'Ictn grtJ/iJ J"" iJl .f~
STUCl>aro.I.v di S\W,kil, dj /){1mmMolm.1 <'11 ,Ij .Ç,"'I~,'n

Fier

Met dit projekt kunnen Kamileon
Schoolopbouwwerk ell vier Leuvense kin·
derwerkingen op verschillende vlakken
Iegelijk skoren. De meeste kinderen kennen
kultuur enkel vanuit schoolse ervilringen.
Voor hen is het dan ook in de eel"ite plaats
een unieke kans om naar een volwaardige
teaterproduktie te gaan. Milar hel projek1
houdl mt't'r in. Binnen de werking van
Kamileon wordt ved bc1~lig gehecht ~an
lan]<;timulering. Dllor het bock en het wer-
ken rond hctthelll..l, worden de kinderen

o '9tO Jaargang 24 ur. 11 dd. 1 dec.ember 1997
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Cl uktnill.<J lIil 'Het Berenhuü', Htusdttl-ZlIldrr

'kllnstwerkjes' tonen aan ücrc t1111m.'·svu
papa's.

liet initiatief van KC Leuven lijkt veel-
belovend. Waar op Antwerpen '93 SIOg.l·
nesk de vraag gc.""SIe1dwerd 'Kan kunst de
wereld redden?' en dil nog steeds een dis-
kusslepunt vormt in bepaalde kunsrkmtschc
milieus, onderneemt KC Leuven aivasi l'en
poging om deze vraag positief Ie beant-
woorden.

Evaluerende kultuurdag

11
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Pat riek. Hij slaat de aangerichte ravage gade
en denkt er het zijne van. De wereld ejn-
dlgt zo'n beetje op zijn kop. Als de storm op
het kerkhof uiteindelijk is gaan liggen, is
Patriek bo ...endten de eerste om ....In de
nood l'en deugd te maken en zijn wl:g ver-
der te lellen. Met op de achtergrond nog
de Slem van Hullen: "Vooruit ingerukt, hel
leven gaal voort." En zo geschiedt. maar
nooit meer als voorheen.

De Drang door Teater Antigone

Seksuele normen aan kritiek onderworpen
ae drang' is de openingsproduk-

tie IIlUl Teater Antigone, dat
sedert het begin van dit seizoen

onder de artistieke leiding van Jos
Verbist valt. In liet stuk weerklinkt
een sociaal en politiek geëngageerde
toon. Kroetz, een Beierse auteur. staat
bekend om zijn rauw-realistische
stukken. Met zij" werk wil/lij enige
maatschappelijke invloed uitoefenen.
lil deze zin heeft hij het teater at van
interessante stukken voorzien. 'Der
Drtltlg' (1994) is gebaseerd op 'Licber
Fritz', een stuk van tcroetz flit 1972
waarin zijn personaqes veenten om
[inancieel het hoofd bOt'eli watfl"r te
honden, 111 'Der Drang' 1)laarsJ hIJ
diezelfde per~o"ages in UIJ andere
kontekst: de zo fel beoogde welvaart ü
nu reeds bereikt,

ten Ie zetten. Zo houdl hij er de wildste
seksuele fantasteen op na. Zijn vrouw Is
hier duidelijk de dupe van Patriek. de jong-
ste broer van Grcta komt nel uil de gevan-
genis en rij biedl hem onderdak en werk
aan. Hij heeft vast gezeten voor ckshjbitlo-
nisme en is enkel vrij op voorwaarde- dat
hij rijn "dnft-rernrnende" pillen nauwgezet
inneemt. Bijna vanzelfsprekend is hij het
die onopxeueljjk alle !manndljkel nurmen
in vraag stelt. Hubert, dl' man die her alle-
maal beter wlst. voel! ?lf."h fli10r Patriek bc-
drejgd. want wolt.~ 'W. .;.hIJ"nu bliJkel1 I"

hebh::n~ alf.lijtu~·ifl'H'mml'nd(' plllctjcv
uiel'Vcrk\Di'~)()rlS is a '1ld,y. dk al~
'hbv('Tller~ter hij het kllPI)('1werkt ,'11 va 11

'P,llriá ve rw acht dar hij haar door hel Ie--ven salleidcn. 7ij ra,ü,t .'~ft"r .'\{'n".·I1~
hel noorden I.)~

Ccnocg \1
der geà_ en d.l"'~1 hi-t \~k. rx- whcr-
.pt', blj .... lachbul!iRe profih-nng van de
. _ !'_.S;a.... ,.,
{'t'rso~verkt uil ~tel.(·nll. ..-.,l1ctJnl',·r
dltnl. Zij ~ter"" ,ll.~~l~l~t~ 'H.·t geheel
blijft held~r, ~uuiljll.lrtk IlcJ'l.lolldevooroor-
d~It'~ ~ n9JJI'I~n worden in vraag gesteld.
i~a~nnil wordt het morali~l'rclld. tnte-,
gcndec!. hetlukt Kroctz cn Te.lll"r A11IiIWIl('
nel dal moraliserende tnllnt]t- tt' onder-
drukken. Alleen vragen blijven hangen.
amwcorden worden nll'l gegeven. liet reu-

we, ekscüstere van tekst en beeld wordt
niet geschuwd. loch wordt in de voorsrel-
ling mooi gedoseerd. Taboes worden. ge-
durld, maar zonder dat het overbodig is, In
vraag gesteld. Gedurfd dus om het resul-
laai, en niet in de eerste plaats om IC
choqueren.

Uiti'indeüjk blijft temidden van al du
tumult maar één personage rustig. Dat is

Llen Bielen.
Vocrsullll1g op ""onlsdag J Jtamkr 1997 om
20.'00 u. lil dr ~houwbur!l. ToegQ/!gsprij:m.
4501J50/1501/50 BEF Dubbrlspel' 25% reduk-
tir (in kombi"a/ir mei wotokotamsker C}rauSJre)
RnrTVr'rtll. 016122 21 IJ.

Dat betekent edller mei u'l( er gel" jlrll>le-
• •men meer zouden :;,rn, ",ei itllegt"lIke

Die IiJk~ ... 11.,..-.c.hc~ CP hC\"igcr1Îp de
\"()nrgmndlllle I.uIHI(·n rreoen. Kn>l,:tl kon-
wntreen zICh ~ de T .....\'c>lJralseksuele •.• 1 'IJ
normen dlftfn "t't:n eenvoudige ~fnF\·litt;
heersen. Centraal ~t,lat de fll.ll1l("t waarop
men-en dele normen hauteren en aan cl-
kaar opleggen. Vooral dat lilolt~tl' wordt
vturk In de verf ge/cl Teil stunc zijn het
mensen die de nurmen genereren en up-
dringen aan oudere mensen, ouk i11 hebben
7C hierbij gcwounlljk het bc~te voor. Het is
de \enlien~le van KTI~lz dat hij haarhjn de
'voor de hand liggende' rnachtvvcrhouding-
en weet IC ondervr,lgen en te ontrafelen,
101 er van de aanvankelijke eenvoud enkel
een Ol) het eerste licht verwarrende onze'
kerbeid overhlijfl.

De mensen ...au Antigonc hebben dal
goed aange\"oeld In dele \-er\' ..arnng \'an
hét ;'ldsrll'dp:PPl""1att"H'l1f"vler'PfflÖna
de scène plaatsnemen: sone Der-leer. sten
êggers. Lukas Smolders en Erik VJn Herre-
weghe. samen verantwoordelijk voor hel
wel en wee van een tuinderij met kerkhof,
Hubert en crera. belden afkomstig uit een
kleinburgerlijk milieu, 7.ijn een hardwet-
kend echtpaar. Zij staan voor de geslaagde
middenstand met personeel dil' hier. dank-
lij een Ingenieus koelsySleem, de doden op
elk moment van hel jaar frisse bloemen
kan bezorgen. Deze ietwat rnakabere mate-
riële welstand kan Hubert echter niet lang-
er bekoren. Meer dan eens heelt hij de
neiging los te w\\len breken uil zijn dagda-
gelljkse patroon om zeil de bloemetjes bui-

roe-s dte freaks opvoeren nug ahlfd mate-
1,10~populair Hl't \ViI\ dl' Jogik.l zelve dat
hel gegeven ook lil Illtus wcnl gebruikt.

Tod Browmngs 'Freaks'. daterend uit
1912, oversttjgt echter het grat uite karakter
om Ie leren op het IOUIer bizarre uitzicht
VJn de freaks die in lijn Film meespelen. Hij
maakt ze endcrgcschlkt aan de Intriges van
het verhaal en de berekcms van zijn film:
"De film g.lat niet mank aan de doorzfchu-
ge vlcer van onwerkelijkheld en dl' schok-

Filmreeksen New Harvest en Filmfun in Stuc

Horror van freaks en
verval van een wereldrijk-

ilttt!lss ..i(.u~''-!~""~..n
(}lIlJ~k~II(1zijn. tie" tI~'idij,..
lot was bijvoorbeeld 'Freaks'

vall rod Bro ...ni"9 (reeks FilmfuII)
beschoren: sensuur en boycot bande"
de film van 'Jet wirre doek na", de
filmgeschiedenisse", AltIJafIS, dat was
zo, want op maamla9 acht december
wordt hij in SItIC vertoond. Als fI liet
meer 1I00r de hedendaagse film "ebt.
vindt ti misschien uw 9tldiu9 in
Patriek «eiëer's 'Rohinson in space'
(reeks New narvest), een bespiegelend
tiidsdckument over hoe diep het
Engeland van 1997 i" de vaart der
volkeren gezonken is.

zich afspeelt in een rondreizend ~i
mislukte Siamese tweeling besraat er uil
een normaal uilziend mens en een ge-
drocht dat aan het lichaam van zijn broer
vastzit. Het laaft zich a.ln drens organisme
en verlaaI af en IOC dal lichaam om hier en
daar iemand te vermoorden. Afge1ien van
hel verhaal was de setting van de allcvering
'taruasuscb': overal liepen rare figuren,
'freaks of nature', menselijke mutanu-n in
het rond. Jim Rose speelde er een g.Htrol.
De band tussen freaks en sirkus is zo oud
als het sirkus zelf, nu nog kun Je op elke
kermis wel een SI)În met vrouwen kop gaan
bekijken; en in Japan zljn retcvtsteprograrn-

Browning één van de eerste meesters wav.
De horror J~even\\d Reen doe12p zich.
maar geel! dan1ciding 101 'een <kr tassroe-
rendate en wreedste bedenkingen over net
meuselljk bestaan die ooit op pellikule werd
Gezel", luidens heiSlUcboekje.

Pat riek Kemer genoot een op!eidUlg aJs
architekt maar ontving later een kunste-
naarsroeping die hij aanvankelijk kanall-
~eerde in de vorm van audio ...isuele instal-
lalk~ en later in films. Maa'r hel bloed
kruipt wa ar het niet geen kan, en xetuer
werkt dan ook hoofd1.,lkelijk mei -archnek-
wrak' beelden, waaraan de rest - bijvoor-
beeld het verhaal - ondergeschikl is, zo
gebruikt hij geregeld een votcc-ovcr.
-gobinson Î1l space' is eigenlijk een vervelg
op lijn vorige film, 'Londen'. De naam Ro·
binsou verwijst naar hel werk van wuûarn
Daloe, 'Tour rhmugh the whole Island of
Great arnatn'. Daarin krijgt de kunstdoceru
Robinson de opdr,lcht een 'ekonomisch-
geografischc' studie van de Engelse hoofd-
stad te maken. Op diezelfde manier moel
de Robinson in xeujer's laatste film zomaar
even 'hel probleem van Engeland' aanpak-
ken. In zwervende beelden zweven Robln-
son en lijn metgelei (alleen aanwezig via
een voice-over] over Engelse steden, uni-
versneuen. ha vens en winkelcentra, kon-
tempierend over hel falen van de ekonomie
en hel ...erva! van een wereldrijk. "Een
kweeste naar de ziel van The Empire',
wordt de film genoemd, een "ironisch essay
over landschap, annuede en de poliliek van
de macht", dat niettemin in evenwicht
wordt gehouden door de tipisch Britse
vorm Vim droge, onderkoelde humoT en
verfijnde ironie.

-
en keel, maar de wanhoop heeft plaats ge-
maakt voor verwondering," Deze ...erwon-
dering wordt op een tmposante manier ver-
tolkt door akteur Lukas Dijkerna. Cataract
betekent onder meer 'grijze Slaat', een
oogziekte die venrocbeling van de lens ver-
ooraaakt. coen' blik op de wereld werd
verengd lot de muren van lijn isolaliesel.
Djjkema Is blind. De alzondering van onze
sociale wereld maakt ruimie voor de inner-
lijke dialoog, De oorzaken van ëoetz's woe-
de .raken niet meer tor bij hem. ue blik
wordt _ figuurlijk maar bij DIjkema ook
letterlijk _ naar binnen gekeerd en zorgt
...oor een relatieve rust.

Met cararoer sluit De TrUSt uen jaar
Duits repertoire af. Regisseur Theu Boer·
mans za! zich nu met rijn gezelschap gaan
toeleggen op een Engelstalig repertoire,
meer bepaald dilt van de nieuwe generalil'
auteurs die zijn opgestaan na tien Jaar that·
cheriSffie. Een ...erdere stap In de zoektochl
naar maatschappelijke re\e\'antie voor hct
teateT.

Dubbelspel brengt 'De Trust' naar Leuven

Voorbij de blinde woede
wanace Shawn. Van een grool verhaal her-
innen tedereen zich vaak een bepaald spl-
tant detail. Wal Ralnald Goctz betreft is dat
sleevastlijn lezing op het schrijverscollo-
quium in Franklun een tiental jaren gele-
den, Halverwege zijn lezing werd hel hem
zwart voor de ogen en haalde hij zijn aan-
gezicht open met een scheennesje. Uit on-
macht om Iers te beheersen, op tets vat te
kunnen krijgen. Het WilSde lijd dat GoctZ
nog onvoorwaardelijk geweld predikte om
zijn woede te kanaliseren. WOt:de die vouTl'
vloeide lIit de IruSlrntie zijn eigen Ik niet tc
kunnen begrijpen, uit de vertwijfeling om
zijn komp1exe gedachtl'tlwcrdd weer te g~-
ven en uit overmalli; olkoholgebruik. Kon
na het schecrmesinsident liel hiJ zich opne-
men In een psychiatrische Imlelllng.

In Cataract Is de woede grotendeels
verdwenen. De pijn en hel lijden blijven
maar ven,llen zich In een beschouwing.
Roei Vemlers In Etcelerol: ~De vragen bliJ·
ven gesteld en nog steeds blijft het ant-
woord ergens hangen tussen Slembanden

Ooneelgaelschap De Trust heeft
zijn dramaturgie van de wat-
ste jaren toegespitst op de he-

detldaa9se Duitse auteurs Ernst,
ScJnvab en Goetz. Een bijzonder trio
want ze hebben zich stuk voor stuk de
vernielin9 ingewerkt door i" te gaan
tegen de onmogelijkheid van het leven
en van de taal. Zo belatldde Goetz in
een psychiatrische ÎtJsrellin9' De Trust
bretl9' nu Cataract, het laatste deel
van de trilogie Festung, i" het kader
vall het projekt Dubbel.!.pel. Dubbel·
spel is een eerste stnlkturele samen"
werking hlssetl StllC en het Kldtureel
Centrum umven.

Benny DebruynePeter MangelscholS
l\vee produktles van één gezelschap wor-
den steeds aan elkaar gekoppeld zodat de
toeschouwer a.kte-urs en regisseurs lowel in
een grole als een kleine zaal aan het werk
kan zien. 1.0 brengt Ot Trust nailSI Cataract
laler op het jaar ook nog Rouwklacht van

'Freaks' is te ûnr in StU(OP maandag 8 deam-
brr om 10:00 u.. 'Robinson in spaa' is daar u
brkijken op zondag 7 om 10 ..00 u, en maandag 8
dtambn om 22:JO.

Ûltaraa spertt op maandag I tn dinsdag 2 dt,
mnbrr in SN!. Rouwklacht is !J4'rogrammurd
op IJ mti '98. 1nlichtingrn tn vrxm/~rkoop in
SntC(016/20.81 JJ) of KC Leuvrn (016/22.11.1 J),
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Stripauteur Gerrit de Jager verklaart zijn sukses:

"Er is een markelingman aan mij verloren gegaan"
eerrit de Jager is een grappen-

tappend fenomeen. Zijt. strips
zijn razend populair in Neder-

land. 'De familie Doorzon', als hilari-
sclle spiegl!l 'VaIJde Nederlandse maal-
schappij. glUlt op kop. Daarnaast
Slaat Gem' de nuizenapoot i" voor
n09 zes andere strips en eenmalige
projekten als (V-series of kinderboe-
ken. Zijn faam beperkt ziel. niet la'
het grondgebied van ome Noorder-
buren: Het Belang van Limbllrg ell
Tv7 publiceren zijn 'Uefde en Geluk'
en De Nieuwe Panorama lIeeft 'Eva
cm Adam', Een gesprek met UIl onbe-
WIISI woekerende knapperd, over Ne-
der/mld. België. Frankrijk. de Kerk en
de bedrieglijkheid van eenvolld.

Velo: ls "Ot Fllm/!it VoortIJlT' cm p<,lilitkr strip?
Oe Jager: ..Wel ik beschouw dil' reeks als
een maatschappelijke strip. Ikel al 1.'11 IOC,
en Ual gebeurt nu mlnder dan vroeger,
maak i" me heel erg txM)), over icl~en dan
b de su-lp een bijzonder goede manier om
dal duidelijk te maken. Prachtig ill~ Je tWCC
jaar later ungclijk blijkt te hebben gehad.
Maar dan kun jt: nog altijd zeggen dat hel
maar de mening van een stripfiguur was.
Of een mening die je hebt upgeplkt op
kofee (prt:toogjes).~
Velo: Hrl is .lJrtll doel op zich om een bepaalde
bOó.lds(hnp m reil reeks kwijt te kUllnen?
Oe Jager: «vroeger wd. Maar Weil ik he-
gun had Je ook nog veel meer maatschap-
1}CIiJketegeristclllngcn. Eind jaren zevemlg,
begtn jaren 'ach tig had je in Amsterdam de
krakers. het Iemlnlsme, de opkomst van
new age. de afkalving van hcl geloot Milar
ook in het begin was het maar de vraag Wilt
Ik daar nu eigenlijk van dacht. Zeil weet ik
het wet. maar voor de !o:zl'( is het niet ahijd
cv \ anzcltsprckend. Is de Jager IU.!voor Ill::t
gc!notor ertegen? Of is hij alleen maar te-
geil dl' Kt'rk? Je ZOIImijn laalSle grappcu
over (1c Kerk zo kunnen lezen dal dl' ou-
derwetse I'a.sloors die ik Ic ken, voor mij dc
enige goeie zijn. Er zi t in het voonaawre al-
bum bijvoorbeeld een grap bij over iets dal
ik op tv heb gezien: een mis over het mi-
lieu. Staal daar zo'n pastoor in spijkerbroek
en T-shirt I....galmen: '0 Heer, wij vcrvullen
uw water'. Nou. ill~ katoliek 7.011ik dat nkl
pikken. Ik wil wel horen dal J<'7U~over dat
water InO»I. maar of dat vervuild is. dal is
01111: 7..aak niel: Daar is Grccnpcare voor."
Veto: EI'II g(J<)rptrJoliagt als John !Joon,,,,
b/ljklop zondag plots reu nettr llrer te ziJII en
I/aar dr mij tr gaal/.
Oe Jager: _mj is een ripische. nypokrtere,
ouderwetse katoliek. Toen ik IIIC' 'noorzon'
begon. zag je dal soort mensen nog veel om
je heen. liet katollekc geloof heef! die hou-
ding trouwens nog srccds. Maar in dil' st ril)
over die milieudienst. stnnd ik toch erg

opstond

café pool

zd 'Wat krijgen wc godverdomme nou.
hee? Als ik een broeikaspreek wil. ga ik wel
naar Milieuddcnsie: Daar had hij volko-
men gelijk in. HcI en verdoemenis moel
worden gepreekt. Op de radio op weg naar
hier werd aan de aansbisschop van Neder-
land gevraagd waarom zo weinig mensen
nog in God geloven. Hij antwoordde, en Ik
was hel met hem eens, dat dat zo was om-
dat de Kerk veel te modern was geworden.
Tot in de jaren vijftig zei je
gewoon 'mea culpa'. Als
je dan 'mijn schuld' begint
Ie zeggen. dan denk je:
'Hoezo. mijn schuld?'
Door de direkteur van
Paradtso, de grote rock-
tempel in Amsterdam, zelf
ook een katoliek, Lijn on-
langs, oude rvverse Iwog-
missen in het Lalijn gem-
ganisccrd. Dl' ParadiSiI Zilt
stampvol. Nu had het wel
een beetje een d ubbclc
bodem. hoor. Ik 1..11 daar
ook maar wat te gjeche-
len. Maar de sfeer - als
roneefvoorsretltng - was
behoorlijk .•
Veto: Op dil mommt maak
je ;:rwn $/ripsrrlts, waar.',m
je a ZN ook ttkmt Vrrder
uhrijfjr de tv-terir 'Te
H'IlI" voor Teleac. DM is
loch It vet'l? Op ~tII:jegrl'tll
moml!lll heb jr dm finandul
toch met mur nodig?
De Jager. _Nee. ik heb
het niet nodig. Het is nu
eenmaal 7.0dat mijn krea-
tiviteit word, geprikkeld
door wal de markt vraagt.
De laatste serie die ik be-
d~htlK'b."'S- en Aoom'.
is in embryonale fJZC toch
al vijf jaar oud.»

«Ik vond het een uil'
dolging omdat die SIrip
veeral voor een Frans pu-
bliek bedoeld was. Fran-
sen zijn dom en willen
seks. Omdat ze dom zijn.
had ik een situatie nodig
die ik niet hoefde uit Ie
leggen. Dus heb ik iets
genoenen dat al bestond:
Adam en Eva. Hloüt gega-
randeerd. Seks. daarvoor hebben we de
slang. Neem nog een vleugje religie en het
markctlngkunsept is kompleet. Ik zei legen
Berrovici dal hij dil' konsept in een dag
verkocht zou hebben. En de volgende dag
belde hij dat het inderdaad verkocht was. Ik
had zoiets van 'Goh. er is een marketing-
man aan mij verloren gegaan'.»

~Ik teer wel van de spanning van de
deadline. Maar ik werk aewocn van acht

SY100Ker

in het hartje van Leuven
op je weg naar de Oude Markt

Zeelstraat 1 (boven Lunapark)
tel.: 016/23.33.10

open 7 op 7 van 11.00 tot 02.00 uur
zat. en zon. van 15.00 tot 02.00 uur

tot vijl. Daarna doe Ik boodschappen en '5
avonds doe ik heel veel. maar geen strip-
werk. Het moel al heet erg misgelopen lijn
voordat ik daarvan afwijk ...
Veto: Er wordt mi druk/e !}emaakt o\lrr hrl fri/
dal jij tO snei stript kan mabn. Snap jij waar-
om daarop lO vrrontwaardigd wordt !}rreagurd?
De Jager: _Ik vertel altijd een anekdote
over de Beatles. Ze hebben John Lcnnon
och in een interview gevraagd ol hel waar

was dat hun eerste 1.P in twaalf uur was
opgenomen. Waarop hij antwoordde: "Ik zal
je nog meer vertellen. Over de tweede heb-
oen wc nog langer gedaan: ..
Velo: Dat huft als ge~'01g dal voor )011 dr grap
dr NSmt;r is. Dr l'Ormgrvlllg is mmder Mlat/g'
rijk.
De Jager: -tk zou daar heel gemakkelijk ja
op kunnen antwoorden. maar dat i~ niet
waar. Ik denk dat mijn tckenstlJI bij mijn
grappen past, net zoals cummban's rek c -
nlngen bij zijn grappen passen. IJ..bedenk
wel eens een Gummbah-grap, die In mIjn
tekcnstijl nergens op staar. Als jv her in
munekrermen wil uitdrukken. maakt
Gummbah underground en ik IMJP.Dal is
alsof de aeach Boys opeens The Velvet Un-
dergroond worden. Wat nier berekeur dat
de Beach Boys slechr zijn .•
veto: Be/gil komtsom:r welvoor i" jt grappm.
Jt hrbt ZO'II /lr/t reeks grmaakl over dr Dil/roux·
affairt.
De Jager: «op zo'n moment komt Bclgië
natuurlijk helemaal bij ons binnen. België
komt ook wel wat bij ons binnen vla de
voetballerij. Gilles De ëüde. Maar toch. je
Staal er dan van te kijken dal er bijzonder
weinig Nederlanders predes weten wal er
met De Bilde in België is g....beurd. hoewel
de twee landen zo dicht bij elkaar liggen. Ik
weel wel wat van België. Ik lees Het Belang
van Limburg en De Nieuwe Panorama om-
dat ik erin sta, en Homo. MaM je moet in
een land wonen om er cchr mee te kunnen
lachen.e

o nlo Jaarga"g 24 ur. J I dd_ I december 1997

Veto: Lr!} jt jeulf dan grrnun op in jt humor?
De Jager: «Nee. Wat Ik daarnet vertelde
over die zwangalllge grappen. Is een uit-
zondering. Ut blijf eutomausch binnen beo
paalde grenzen. Dat beetr te maken met
wat ik zelf grappig vind. Je kan niet zeggen
dal ik braaf ben. Maar ik vind het nierleuk
om grappen Ie maken over uitgemergelde
gevangenen in könsentratlekampen in ex-
Joegoslavië. zoals Kamagurka en - geloof

Ik _ Gummbah wel doen.
Mijn vader heeft zelf in
een Duits kamp gezeten.
Maar dat wil nog niel zeg-
gen dal ik die humor af-
keur. Ik 1.a1 ook wel eens
in een lach schieten als ik
zO'..1g;i1I)zie. Ik heb zeil
veel terugkerende grap-
pen, waarbij i" iets rel-
kcns van ....en andere kam
bekijk. Dilt is ~ubticJ. ....n
moclljjk. Gore humur b
nkt Illocilijk .•
Velo: IS jr humor tiplS<h
Ntdtrlallds? UÜ!lrw,.,j DJ/·
pms SI"pt mtl 'RIX/ f1I ::4"
b«sUII/nJtJ' omdat dt reeta
IIJrl l'rrkooft in Frankrijk;
Nufl d,Jt mtt de ukmstijl of
mrt dt humor te maken'
Oe Jager: .t\·lct de lek~.
stijl. Die i~ te kaal voor de
rranscn Fransen willen
omarmd worden door hel
wert'ldje. pranquln was.
daar goed in: je wou dat
je ook op zo'n redaktie
werkte als GUUSI. Maar
Amerikaanse kranten-
strips en Nederlandse zijn
alstandcbjkcr, Ook in ons
toneel zie je dal: wij voe-
ren Hamiet op met een
plcksiglazcn decor en
akteurs up rolschaats ....n ...
Veto: DIIS dl' vrrk/arillll
I'oor j,' trkmslijllrg je bij dr
Nrdrrlalldsr kllill/UT?
De Jager: «Ja. IJ..kom
natuurlijk ook van een
akademie waar de hele
Bauhausfilosofie werd
verkondigd, dus wc \\I.HCIl
alleen maar zalten aan het
weggooien. D<Jtis ook
mijn levensfilosofie. Ik

I....cf zo. zonder Iranjes. ~
VelO: Jr maakt «IJl dr indruk van iemand die
!lord huft nU!lrdarhl over de laktil waarmee IlIj
kig is. maar jr zirt dal/I in zo dirrkt aan dr
/rkmillgm.
De Jager: «Daarom denk ik ook altijd: jul-
lie begrijpen hel niet. Kollega's zeggen wel
eens in interviews dat ik maar iets doe. dat
ik smj]t met mijn krachten. Dal is een out-
zeilend domme fout. want als-tets er ge-
makkelijk uhzlet, boch dal nog niet gemak-
kelijk Ie zijn. Dal is een fOUIdie iedereen
steeds maar weer maakt. Ze kijken naar Pi-
casse en zeggen: 'Dat kali mijn zusje ook:.
Veto: Je MIII een slripfrrak, wa/loor Uil au-
trllr uitzondrrlijk is n MIII bijvaorbetld dt ent-
drkkrr van Hili Wutlrl"SOn in Nederland.
De Jager: ..Ja. ik heb de rechten voor de
Nederlandse vertaling van Calvin and Heb-
bes. Ik ben naar uitgevers gestapt om te
vragen of ze zin hadden ln een vertaling,
maar ze kenden de strlp al en hadden geen
zin in een vertaling. omdat ze dachten dat
Amerikaanse strips niet hepen. Dan heo Ik
zelf eens geïnformeerd naar de rechten en
die kostten toen maar een schijntje. Onder-
tussen i.scesper en Hobbes een sukses. Ik
ga binnenkort het vierde deel vertalen .•

Gert Meesters
m.m,v, Michel Kempeneers

E(/I drie k!rT lO /allgr versie I'DIIdil interview is
Ir vinden op

Jrllp:llollyx.arts.kll/~rlvtn.ac.btl-grrtIGerril.hlml
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• lezersbrieven
Anderlecht

•

Op zondag negen november Orltdni~eerd('
MlB ecu hcrdcnkmgsmars voor enkele
migramen. ~ldd1[ofkrs van de rijkswacht in
Brussel. Door dl' aktualiteit werd Saïd
Charkr daaraan toegevoegd. Sinds maandag
th-n november zijn de: PVDA en MLB hel
duelwit van unophuudelijke aanvallen. On-
IC mi~daad? Hct IJlen doorgaan van de
1Jl'lnging en het vreuncn van de migranten-
rellen. vaude Lmuuc gaf hel srartvchot:
NOt' PVDA 7il'\ snlidanteh rm-r drugsdealers
blijkbaar als IWI hoogsl{' ide,,,,1 van het
~,)cialisnw.· volgens do nonnéa, burge-
meester van IJru~\t'llijn we 'terroristen"
Ook Prulc\,>or Kt'~I(~loolvindt hel nodig in
Veto Iedereen te waarschuwen dal rellen
ill~ stgnaal wel JlO'>itid IlJIl, "Maar up cusch
\'1,,1..kan je dal naruurlijk niet goedkeuren.
je moet met de f'VDA'er gaan uithangen,
zo van boe meer renen hoc liever. .. •

~iet~ is gemakkelijker dan 1:cggl'n "ja.
er ISdnkrirnmaue. migranten in die wijken
hebben weinig of geen kansen. op straat
I.o!llell b de enige manier om zich te uilen.

m..ar spijtig genoeg kunnen we dat
etisch niet goedkeuren" Wij zullen niet
ophouden mer zeggen dat de echte krtmi-
oeren aan de macht lijn en dat de onder-
drukren gelijk hebben in opstand te komen.

cvcngcns, wij zijn legen drugs. Wij
veebren ertegen omd at hel een zaak is van
grote kepitallsten waarmee ze de ~triÎd van
hel volk breken en waar de 'ordedlensren'
zlch altijd van zullen bedienen a Is voor-

7e\'en vrienden houden een JOOp\\"N-
vtrljd. Op "elke plaats eindigde Joris als
je de velgende gej.te\·en) hebt.
I Tom eindigde derde.
~. Geen eindigde op de plaats tussen
Tom en Ba n
"J. WIm kon net voor de Iinivh J,lII nog
voorbqsreken.
4. xrco was de derde die na Wim de
meet passeerde.
5. redereen kwam aan.

Sommen
Door samenvoeging van de reuers kan je
telkens twee synoniemen bekomen.
GAAN + TOT + NIS:: REGENT + SLEEP
MIER + nEN :: BANTOE + ONS
BERK + LEEK + TIJK"" LEER + FIAT
SCHUIT + RAGE'" SOLO + KLAAS

Waarheid
Drie meejes hebben ruzie. Nele beweert
dal Leen liegt. teen beweert dat Rib
lIegl. Volgens Rika liegen de twee andere
meisjes. WIe spreekt als enige de
waarheid?

Rekenraadsel
ABXAB_ACC
BA X BA :: CCA
Welke drie djlers worden door A. Ben C
voorgesteld?

JQ MEUWISSEN
Alle verhuur

vtcec-. klank- en lichtmateriaal
Videoschermen lot 4 m
DISCOBAR EN CD'S
met of zonder DJ.

KARAOKE (1.500 lilels)

1iOI6/201.301

14

wendset om opstandige mensen neer te
slaan nenk maar dan de crack die de CIA
in de zwarte geuo's van dl' U.S hreft ban .
nengebrartu. Zo hebben ze de 81<1(.1.Pan-
ters kapot gekregen. Oe grote dealers \\"ur'
den ook in Hruvwl mei gepakt. omdat de
rijkçw ...chr en de 11IIlitiemCI hen samen-
werken.

tiek, wil graag reageren op de uuzm die \c·
to publiceert in lijn artikel '~I"'gL~KU Lcu-
ven versterken hel Mallheu~-ellel.l· (Veto
10, jeg. 24)

Tijdens de geneeskundeaudre I~het
iedereen zeer goed bekend hoelang de slagt'
duurt. Het gaat namelijk om de lVellchj~l'
~tdge, twaalf maanden lang, genrgantcccrd
in het derde jaar Am (djt i~ het 7C'ide jaar
opleiding) Hel stagesekretariaat doel lijn
werk niet 'zo goed en 70 kwa a d a I~ het
kan'. Het doet zijn werk, onder lcrdmg van
professor RUIgeens en meVT(JIlWGroenen.

llEN WE- 1>~PAASHMS OP 6 DECEMBER?

kan rellen en tt-kenen en weet (voor verre
landc-n) hoewel een \·Iiegtulgtickt·t l.o~1 Op
de [vcrplic hte-j mlo-avonden wordt duide-
hJI. un de doeken gl-daan wat men ojllijn
bc~lenllning uog mO('t betalen. Voor IIt'I
bmnculaud b duidelijk aangegeven of men
djn maaltijdeu of logi{'"S moel betalen. En
met dl' mensen in Itnanctele nood. nel zo-
db met ..Ile studenten met spectüekc pro-
blomen. wordt tijdens de verdehng van de
5tagt'I>I.:tatsen rekening gehouden (doOf hel
uitzoeken van de goedkoopste stegeplaat-
sen, .. ). Zo orgaruseert Medica ook elk jaar
een sodele enquête die peilt naar de prijs
V"'II de ekstra kosten. zodat tedereen daar-
over dl' [ulste mtormane kan knjgcn.

Dit wil met zeggen dal ....t· nUl{i1ftijd
pleiten vJor grMis maalrljrjeu en I01;ks in•r-lke ~taget'laalS en voor het lIitfllteren van
dl" didaknsch uccfue plaatsen. Fn in ver-
band h\f'rillee lillen we mei het stagesekte-
larldJt op één lijn.

lijn wij terrorhlen? RiJI.$wathters
kunnen hun revolver trekken en iemand
koelbloedig neerechteren. Maar als de men-
een OpSI....nn en ztrh vcrzenen. dan stormen
agenten de huizen binnen (1111 kinderen en
vrouv ..'en te atresteren waar rs de terreur
d.m~ Onze terreur!"IC."lOnO enn aan de kant
Ie gaan staan van diegenen die veehu-u en
te zeggen dat J(' de cetne ocrzaak moet
zien Wij lIJn niet gaan ]eggen dat ze de
rutren van winkeliers meesten ingooien of
auto's van buurtbewoners kapotslaan Ddt
weet iedereen die op dl' beloging was. De
Pakistaanse Winkelier die 7.ijn ruu aan dig-
gelen ziet gaan. teell in de 11,11("11,'miserie als
dl' jengeren Als wij de wijken hnrekkeu, i~
hel om de echie verantwoordelijken aan Ie
duiden.

leer goed. Bewijs daarvan is de scrtcnse
kwalitcitcepvolgtng van alle stageplaatsen
jaar in jaar uit (de 'medisch wetenschappe-
lijke pcrscpuc'] en her luisterend oor dal
het lnedt aan Medica voor alle aan- en
opmerkingen, De stage-inhoud i~,door dl'
uilgil\"t' ven de mjormauebrochurc over de
stages. "ZOweldoor de ..tage~cesters({.";elde
als door de studenten eveneens goed ge-
kendo Dat 'wmmige ziekenhuizen helemaal
geen vergoeding geven' is een serieuze Ila-
Ier. Hel gaal namelijk om een onbetaalde
stage. Geen enkelziekenhuis geelt een
vergoeding. met uitzondering van EUjX'n,
waarvoor we hen sinds jaar en dag entzet-
rend dankbaar zijn.

Over de financiele regeling van de SI.1-
ge in hel buitenland (Europese landen,
Zuid-Amerika, Zuid-Afrika) valt zeer vee! te
zegêen- Hel is inderdaad jammer dal door
de prijs (vilcgtulgticket, verblfjjkosreu] de
verdere bestemmlngen niet voor iedereen
zijn weggelegd. De bestemmingen drcfubl]
(Nederland, Duitsland, Frankrijk. Engeland,
...) :zijn dan wel voor iedereen haalbaar.
0 a1 'vL'C1studenten met een serreuze fin an-
ctëte kaler terugkomen van hun stage in
binnen- ol buitenland' is onzin, Iedereen

PÎeter Jan Simons en Tom Tuynen
voor de hele werkgroep klinische jaren

Veto
's Meiersstraat S
3000 Leuven
Tel 016/224438
Fax 016122 0103

Clo corncusseu.
(SIC jaar arts,

voor MLO

Stage
De werkgroep 'Klinische JOHen' van Medlc a,
dit de geneeskundestudenten groepeen die
zich bezighouden mei de stagcprnblcma-
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~ zoel(erljes
" ~1t:1themahuts kanwrmocde organiSt'crl
samen met hCI Lempeke een wandeling in de
Riddcrshuurt, Afspraak ma 8 december om
18.45u, aan poon Slnt-Kararma-residenne.
SlulsSlraat 2. teuven.
" Solle bedankt MOO!ivoor de lekkere Browrue.
"NietJe missen; gra\ls xuhcurdegtutl in het
Stut" op wOensdag 0)/12. M('I IU§S('n 12 en 2:

restdem DJ·kolld:liv DORIAN MOLINA. oe-
vraagd voor hhaka. gekomen np de Kultuur-
dag: deep Preneb house. Ireah pop en drum &

bass. Thc: Klng of thc: beats.
"Korrektie: Robln Hood is NIET in teper ge-
raakt
"Gewdd, humor en sf: woensdag 3 decem-
ber In API om 20u
.J Gezocht: orren voor Elf örterue Lux. Voor
meer info Dr.C. of Tom Balv. Brasmushuls.
7de verdleplng.
.J ueveke. beier u: vroeg dan nooit. gelukkige
\'crjaardag. MosJ.
.J Addheld. !ces e.:ns uw email!
..j Gezocht: kerualnër kondoorns. te leveren M.
Thert'Siastraat 10, vraag naar Lynn.
.J lsabt'1 uw haar Is dankzij Clara witter dan
wit en dus prachnger dan ooit.
..j Messagepany : Final message from n 529 10

n 864 (lovely girl wlth a big' A' on her shtn.
studeert aan VUB) : Can we $1111come 10'
geiher lor thët trip 10 rhe moan? teeve a
message at m9506567IiJurcl.cc.kuleuven.ac.be
of op öraenendonck 14, of In de Weirdo's
naruurlijk. cokemen. The O-shined guy .

DINSDAG
09.00 u VORMING 'Ondcrw1Jskundlge begeleid·

lng In hel Hoger Onderwijs: ul[daglngen en
prrspc:klleven':s[udlt'dajl naar aanleiding van
20 laar OlenSI Unlvenitair Ondtrwiji. in Huil;
van Chlhrtt, G,~-Brgljnhol 5', tOC'II.
1800. MIl. DienS! Universitair Omkrwij$.

lO.OO u KONSERT lel"Jt' Folk: Tomas L~
luns. pa ...~ lot~. tn KC Wll1lehu~, toeg.
400. org. KC ~uven.

20.00 u FILM Vlnccnt Monnlkcndam; ·MOC'der
Dao, ëe Khild~dgdIJkende', In Smeual.
ICJq:. 1001\75, org.. Stuc.

20.10 U TeATER 'C.I.r8(.'1· van De Tn.m (zie

a"[kelln Vetol. In Smc-VlamlngenstrUI.
IOCg. 300/450/500. org. SlOcl KC Leuven.

22.10 u FILM Andrr Cauvln: 'Bwana KiloI.:o', in
Smeual, tOC'g. 100/200. org. Smc,

WOENSDAG
13,00 u TBATER Uur Kultuur: 'Lof der Zotheid'

door Johannes Kemkens, In KC Wagehuy5.
teeg. gratl" org, Kultuurkommls,le.

11.00 u KONSERT Uur Kultuur:: Marjan Debae-
ne. In Aud. zeger Van HC'C',tOC'g.gra!ls. org.
Kuhuurkommtssle.

1).00 u KONSERT Uur Kultuur: Mozansonalt'S
door Slgl,wlld Kuljktn (vlooil en Marle
Kullken (planofont), In GrOl:C'Aula. u>eg.
gra!'" org, KultuurkomminiC'.

').00 u KONSERT Uur Kultuur: 'Muli~k In he!
llekC'nhul,' door Absem FriC'nds; le~ folk-
songs en ballado:s, In UZ GaslhulWerg. 1000g.
grills. org. Kultuurkemmlssie.

18.00 u FILM 'SteamOOaI Bill jr: van B. KutlH1
met Blindlllan QuanC'l. In Studio I. erg. Kul-
tuurkommlss!e.

19.30 u FILM 'Outbreak', in PSI 91.93. tOC'g.
70/100, o'g. SodIJk I'C'wgogkk.

20.00 u FILM 'Blotd ovC'r Ja~n' _Jap.aIlS-Belgl-
seht rnlS!olcfilrn uIl 1930. In Vandcrktlen-
s!r~at 30, nrg. Vlaams Filmmuseum en -ar-
chld Ism Kado,.

20.00 IJ TEATER 'De Drang' van Tea\er AntiIlO-
"e (zie artiktlln VetO), In de SchouwhuTt(.
10<:11, 1501250!)501450, org, KC Leuven.

20.00 u DEBAT 'Drugs.cn dru;:b-t:leld. De Tepr~'$-
,leve aanp.ak: road IU nowhcre?'. In MTC
00. I 6. h~g gratis. org SJW

20.00 u THEMABORREL 'Europee« lamloouw.
beleid' mei J. Hinnekcns, in NOire Dame.
1000g,gratis. org. Europakring LC'u~{'n.

20.00 u DISKUSSIE l.eC's -C'n diskusslC'gTO<'JI
voor lesbische vrouwen VJn Impuls; info:
016/569568. in CLG Kt'S~I·Lo. <>rg. Impuls.

-; De (jonge) receprionlsre in de centrale
bibliotheek [In dal glazen hubJe, bedoef Ik]: 1.0
wel, 1.0 mooi en 10 lief, vanwege Peter en
Ban. maar vooral toch van Peter.
,; Oe oude l..k achter de toog. In dlereltde bib:
gij 7.ijl een stoeoeoeoere gast.
'1/ DA EXTRAVAGANZA ALTERNATIVA DAYS

in API op woensdag 3 december om 22u.
..j LN.: 'Waarom vinden de mensen waarvan
ik wil dat ze me niet sympathiek vinden mij
sympathiek. en waarom vinden de mensen
waarvan ik wil dat re me symllathlek vinden
mij niet sympathiek?'
v Hel antwoord van psyholoog X: "Degenen,
die \1 sympathiek vinden 7.11nonsyn11lDlh!tke
mensen, die ZOI zijn van uw onsympatblek

gedrag en degenen die u nlet sympathiek
vinden zijn ~yml'.lIhiekr mensen. dit: niets
moet hebben van uw onsympathiek gedrag.'
,,'Annemfe L bedankt Moos voer de overuren
als gevolg van de massale 1000Ioop aan her ont-
hul van hel Stuc.
,,'D~witte. dal Is er ëën met karakterl

" Oemeeuschapshuts P"rlUlraal 2)) loek!
nteuwe bewoner wegens eersrekanner die hel
.. 1 h~~h opgegeven. Kam~r:: 24m' met stro-
mend water (over de vloer. haha). neen se-
rieus dus mei srrnmend water IDe Dijle.
haha). enfin met een lavabo. en meubtl ..Ir
crore gemeenschappelijke ruimte met tele-
foon. keuken. badkerner en washok mei was-
machine. K05t 6.500 fr. lnlo: tel.: 20.09.96.
Onmiddt'llijk Ie betrekken.
'1/ Op maandag 8 december organiseren homo-
jongeren Hel Goede Spoor een avond over
reunes. Afspraak om 20u aan UP. Jan sres-
straal 2. Meer info In gesloten, neutrale om-

I:(~ë(i1~l'WIE VAN DE DRIE??

,at 118 Tiel

ir~Tel:

Ma. .• ZZu. Ma
, Vr. .' ZOu.
j ZIlt. 1 -17u. .. ng
~

slag vla P8113. 3000 Leuven-S, 016/20.06.06.
.,j -Ik loep op wulkJC'~ tussen de druppels door-
..j Gd:kC'J(lngenlil:yahoo.com had graag een
benchtje ontvangen van Sara uil GC'schledenl'
v Oor!.n Molln. komt naar Leuven op
woensdag ) december. Mis de gratis Kultuur-

dagfuIf roer In het Stuc
" Saskl .. en haar Bra7l1iaanse nicht zijn ver-
oruschuldlgd wegens griep.
..j X ts.m. hel Vogelverschrikkel1ibevrljding5-
front orgaerseen C'C'ngalabal op woensdag 3
dt'ct'mbC'f om 20u in het stadhuis van Leuven,

• agenda & ~ ad valvas I)(IOU AIIINO" "'"<1
20.00 u VORMING WC'kelllksc: kuhureje avond,

in Los acenos. lotg. gralls. erg. Lus eoenes
VT.lV I.S.m. Truth \IlW

20.30 u OPERA 'Cosi fan tuul' door dC'OpC'ra
Smdl.a van de Munl nur .... nleldlng van dC'
Kuhuurdag KU Leuven, In POS. org. Kul-
tuurkcmmlsste.

20.)0 u GESPREK ~_8r~ls_~ve-:_'~egRln~
In Leuven en het beleid vin cW Ilad·. In MTC
00.12. org. ThC'mahuis't SUidthuls.

~O.'O u INFO·AVOND 'Vrij nl[uurUjk vrIJC'n'
ever vrumINarhcidsbt'wustzijn. nlallC', en
naluurlljkC' gC'boomnlC'lIng.ln BegIjnhof 16,
org. Universllalre Parexhle.

DONDERDAG
~O.OOu DEBAT VrouwC'n In de polItlek: Hoever

SUial de C'mami~lle7Info: 016129 38 38. In
Kaff«tjC' In Ginkgo BUboa. OJ'B. Glnkflo Blihoo,

20.00 u FILM Gianlklan&Lucchl: 'Dal Folo all'
EqUl!ton:'. in SluczaaL roeg. 100/200. org. SIUC.

20.00 U DIlBAT Mlgranl~n over 5lemrC'rnt voor
migranten.gcmodererrd door Alben Marlen~
(KU Leuven}, in KC Oralorlé!nhof. reeg. 50.
org. MaSC'reelfondi.

20.30 u TEATER 'Super-Pcr or highlights on

•
hçHum' van 8ak·truppen, In SIUC' Vlam!n-
genstreet. org. Stuc. toeg, 200/350,

21.00 u VORMING lnlOilVond ever C'\nlsche
minderheden In Honduras (zie artlkelln
VC'IO).in Los uuenos. locg. gratis. org. Lot
8uenoS nw Ism Wereldwlnkd Leuven.

22.10 u FILM Vincent Monnikendam: 'Moeder
pa~ de iChildpadgeUjkC'ndC", In StuCZlal.
10C'8. 1001175,01'1. Stuc.

VRIJDAG
20.30 u TEATER 'Super-Pcr or highllghU on

helium' van êak-rruppen, In SIUC'- Vlamln-

lC'nsuaal, org. SIUC.

ZATERDAG
23.00 u DANSAVOND Mllma S.h .. Nachl, In

de Rumba.

ZONDAG
I '.00 u RONDLEIDING Doorheen dl' veste

kollektIes, in MUKum vander Kelen-Mer-
rens, SavoyC1trólólt 6, reeg. gratl5. org. VlW

KoninklijkC' teuvense Gidsenbond.
18.00 u TEATER 'Soap mC'1TsjC'chov' vin ROC'I

Vemkrs, ln SOC'IC'zaaLorg. stee.

'ürcleravcnd, in de GnorgJ .• 05112 weekend
tweede kan .• 08fl2 Kerstkanrus.

Mecenas
.01112 om 20.00 u: Po(Izieavond C'IIpceus-
che cockiauevono. in MSI 02.18' Pcrma."
02112 om 21.00 u: KI.a5S\ek~ avond In 19de-
eeuwse sfeer mei suijkersorkesl; verkleed •
gratis. In Perma. " 0)/12 ,fultuurdag'
deelname aan Uur Kultuur.· 04/12 om 20.00
u' Vldeoavon~tt afleveringen van
Blackaddtr. MOUly Python, Bottom en Fawhy
T(l",~rs. In pC'r~. " 05/12 BezOC'k van
telllOOIl5Ic1lmk mei kunslweirnschJppcrs cn
rnusU:ologcll.

Medica •

- Theoris
_ Priktijl

• bromfil'l' (A3)
• motorfielJ (Alh\2)
• veNonen"'.gC'n'{o6k a .. tomaat) (0)
• ,rlf'ht"'qen (C)
• a"lobll1 (0)
• trrkk ...r mei ul,lîyC'r (CEl
• eisen oefenterrein

- Opltiding 17_jarigen
_ Speeialî,t derenAieJ lutorijden

i' (016) 22 24 85
~ Hond".._notenllan 123 - LEUVEN
{ (016) 25 79 62
- Oieluem'enweS 56 - KESSEL--I_'()

20.00 u FILM Falrick Keiller. 'Roblnson in
spece-, In Stucu~1. 1000g.1001175. erg- Stuc. "

22.00 u KONSERT Janmu,id, In Stumar. 10C'8. "
gratis, org. SIUC.

23.00 u SCHRIJFAVOND, In HDR, org. Amn"-
Iy InternatIonal.

MAANDAG
20.00 u LEZING Mauro Pawlowsld Is 'Ocrgeusl-

ge • 10C'8,,rads. org. Stuc.
20.00 u LEZING Tod Browning: 'Fnalu', In

StUC'Z&lI.tOC'g. 1001175, org. Stuc.
20,00 u VORMING werkgreep Zen, In Los BuC'-

n()\;. 1000g. gflllil. org- tos aueeos vzw I.S.m.
Ztn Dojo teeven.

20.10 u TeATER 'God Good Very Good' van BAK-
reuppen. In StuC _ V1amingensuai'lt. ors. Stuc.

20.)0 u LEZING Toon vandevetde (Ulslal over
MlchaC'1 Sandel en he! ~publllqlllisme In de
reek$ 'De WC'nld~C'rbc[eraal'$'. In KC oreto-
rll!nhof. org. M.~reC'lfond$,

21.00 u FILM 'RUf Raff _ Ken Loach', In DC'Valk

91.54, org. ThC'mahuls't Stadthuli.
22.10 u FILM Paniek Ke!ller: 'Roblns-on In S~.

cc', In Stucual. toeg. 100/200. org. surc,

Ekonomlka NfI(
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·04/12 Smartlappenfestival. In Br ..boInthal.
lOeg.325.

Germanla
·01/12 om 16.00 u: Volkyboll voor XX-kro-
mosomlgen. In K8-5pOnhal.· 01/12 om
20.00 u: KJJs- en wljnbacchanaa! eerste kan,
in de praatkamer. tOC'S· ~OO.• 03/12 Gralls
vat, in Fak Lellenn,. 03112 om 19.0011:
Pllru: 'Fargo', tn MSI 00.28 .• 03/12 om 21 00
11: Film: 'Parllo'.ln MSI 00.28.·04112
BrOllwerijbt'zoek HocgaardC'n, lnschrlJvC'n op
de perma.

Hisloria
·02/12 om 20.00 u: FIlm: 'The Cemem Gar-
den', In MSI 0).18. foeS. gr.!tl,,' 031120111
14.00 u: Bouwvakkersnamiddag. in Fak
Lettercn. •

Kilo
·01/12 om 19.3011; T.Jp'l\Iond. in de Fak

LBK
• 02/12 Sim TD, in de Waaiberg .• 04/12

.01112 om 14.00 11: B~gin j)OStCrbt'ur5. elkC'
dag 101 19:00 u .. iJl Ooc's Bar, • 01/12 om
22.00 u: Hollandse a\ond, In 00C'5 8ar,·
02/12 om 14.00 u: PosIerbeurs, in laMo.·
02/12 om 21.00 u; Centrale R.aad nr 5. in
CeRJ.· 03112 om 18.00 u: Kultuurdag:
Toonmoment Film/Muur. in Ooc's Bar .•
03112 om 22.00 u: Fuil, in Lido,· 04/12 om
14.00 u: Post~r~urs, in laMo.

·01112 om 13.00 u: EICt" PV. in stud. L.
01112 om 22.30 u: Cocktallavcnd, in Politîka,
eerste vC'rdleplng .• 02112 om 13.00 u; Brood-
m.!altljd.ln Stud. L.. 02112 om 2Loo u:
Alm 'TexaJ Ctuinsaw fl.l.assaue'. in MSI
00:28.·03/12 om 1).00 u:
wljzervergadertng, In Stud. L • 04/12
Sinterklaasavond T Fuif{jC'). in Fak.

Polllika
03112 Debat ovt'r I)t'rs en maa[schappij met
oa Yves DC'sme!. P<liulTanl. rektor Onsterlinck
en Jos 8ouveroux, In de GrOlc Aula" 05112
Galabal, In S~lons Georges.

VTK
.01/12 om IJ.30 u: Broodjes, in hel
Thcokm.· oi/I~ om 20.30 u: poezie-avond.
In Begijnhof 16, • 02112 Qm 20_u: Begin
kroegentocht, in 't Elexlr .• 031 12 om 20.00
u: 800211:& Blues. in de waJib.!rg .• 05f12 om
10.u: Cane Blallche. in M 00_06_.05/12 om
11.00 u' C.me Blanche. in M.00.07.
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Witte raven: Germaine en Jo van de Patapoef

"Germaine, voor mij een oppesoep
ieJheblHrs \'on verse SMp
in dev~ge uurtjes
weten over wie wc het

rhebben: Jo en Germai-
ne. beiden geboren in

194J ("10 en ik verschil-
len net ün dracht"), houden nu al
onqeveer 25 jaar de Porapoef open.
EeNt 19jaar in de Blijde Inkomst-
straat schuin tegenover de fakbar van
Letteren t? Wijsbegeerte en nr, reeds
hel zevende jaar tn de Tiensestraat
naast het Huis Der Rechten. Ben ge-
sprek over hektoliters soep. een Sia-
mese kafukat van J8jonr, kantussen
in het achrerzaalr}e, pissen in lavabo's
en andere doordeweekse studenten-
bevgheden.

Jo en cermetne teerden elkaar kennen in
'den Bel', 1e kenden elkaar al "van zJcoll~'

maar 1000n7(' wal 'volwassener waren leer-
den ze elkaar ook 'echr' graag alen. Kon
daarna traden ze In hel huwelijk. Ze bleven
eenter kinderloos, Beiden begonnen reed)
op jonge leeftijd 11.' werken. Jo als vertegen-
woordiger voor l'Dréal, cermeine als ver-
koopster In een Brusselse kledingzaak. Als
serveerster In een patl~serle op het Foch-
plein deed 7f' haar Intrede In de horeka. Na
eerst gewNkt Ie hebben In enkele beruchte
en.llCkende kafees In Leuven zoals 'den
Bokser' en 'den aarue' zeue Ze:In 1972 mei
Jo haar eerste stappen als zelfstandige. Ze
namen de Patap(l.t'f over van dl' schoonzus
van Eduard uit Herem. de brouwer die haar
tot de dag van vandaag van drank voerzier.

De eereu- jaren van zakendoen vertle-
pen vrij onopvallend. Tot'n brak dl' dag aan
dat een Leuvenaar op een avond trek kreeg
in soep en aan Germaine vroeg waarom ze
eigenlijk geen soep gaf in hel ketee. Ger-
rn.llnl· h...d dil' dag toevallig oersoep ie--
maakt en oVIlJ hem aldus de laatste renjes
aan. Zo zou het "Zijnbegonnen. De verste
van een toevallige lutstcrvlnk van het inter-
view was cnfgzlns anders. Volgens JcI -
een man dte l'en averele heeft van enes wat
met pers IC maken heeft, "lk heb al teveel
in dl' gazetten gt'~laan- - begon eerrnatoe
j}3~mcr hl't serveren van soep op het mo-
ment dal ze leerde keken. vanet dal mo-
mem was her hek van de dam. Daarvoor
waren er ~Ie(.'hls ecu kleine schil re sruden-
rentronlev IC lien in de PJ131l.l)er.Zij kwa-
men er toen bcogsrens t'el1~ ()IU een 'rrap-
pist of een Duvelte drinken.

Verandering

,)

Alles veranderde drasrlsch. In een
mum van lijd kwamen vooral studenten.
raxlchautteurs en andere Hefhebbers van
verse soep de deur van de Parapoef pletlo-
pen. De blinde Hervé met zijn hond fun-
geerde als gids voor de vele gegadigden. Hij
kon al van op de straat ruiken welke soep
precies werd klaargemaakt. Het gebeurde
dat de klanten soms aetls op de trappen
voor hel kalee op een nieuwe kom felbe-
geerde soep stonden te wachten. Van tijd
lot tijd kon Germalne dan ook niet aan de
gevraagde hoeveelheden voldoen. Wanneer
dan de bodems uil de grote soepketels "Zicht-
baar werden was het tijd voor Germaine
0111 een berichtje aan de deur op te hangen.
Hierop schreef ze dan 'op soep' waarop me-
nig student repliceerde: -cermetue. voor
mij nog een oppesoep!"

Met de soep kwamen ook de hardge-
kookte eieren op de menukaart van de Pa-
t3poef. ZIJ werden Ie koop aangeboden in
een mandje- ep de toog. Enkele studenten
maakten er ee-n spon van om een eitje op
de kop te likken. le1tcrlijk én figuurlijk.
Een van de- grote beoefenaars van dit spel
kwam op een dag bedrogen uil. Enkele van
de studenten hadden namelijk op «0 dag
een gewoon ei lussen de hudgekooktc ge-

legd. HIJ pakte ZIIah altijd een cl en brak de
schaal op lijn voorhoofd. gl'fl<ltwa~ dan
nuk de hllarlteil toen het ei uit elkaar ~Jlal1e
en z'n jas besmeurd werd met elgeet.

Door de grote toeloop van studenten
moest Germalne \(lms we! ('l'I1\ hl'l kaf van
het koren scheiden. "Op een keer kwamen
twee brave 'wesrvleunderetn' hun soepje
vcrorberen. Ze zalen er nog maar net toen
een groep studenten Uil Sint-Niklaas hen
begonnen te treiteren. Na een llJdJl' vond Ik
dat ik moest in)lrljpen VOOfdie keer d31 die
'westvteunderetrs' braaf waren, Nil ver-
schillende waarschuwingen haalde Ik mijn
maltenklopper uit de kil~t en jaagde de IK'Sl-
koppen naar bulten,"

Zoal~ in elk ketec wel eens gebeurt vlei
ook In de Patapoe! al wel eens iemand in
slaap. Dal gebeurde lILet alken in hel kafee
man nok builen. Zo was er eens een "oude
bok van 70 jaar" die de dagen daarvoor de

I"•
mlslerdeu door hem wij~ te rnaken dal het
reeds morgen was t~rwijl hij nog maar een
uurtje zijn roes lag uit slapen

Verhuis

In 1991 kwam er een bruusk einde aan
de oude Patspoet. De hulsbazin zette Jo en
cerrnarne V3n de ene op de andere dag op
sreeat. Jo en cermatne probeerden 1\()g
langs juridische weg een ()pl(Js~lng te vin-
den. O'IaJr tevergeefs. ww, hadden rnrs-
whlen geen echt goede advokaat", wa~ GN-
matne's binere reaktie. Hel kafee bevond
ZIch !)I) de benedenverdieping van twee
verschillende huilen, Jo en Germalne
kochten Jaren geleden één van de twee
huizen maar het andere wilde de hutsbazin
pi01S verkopen. vreemd genoeg kocht een
oud student, die nel een stage In dl' var-
nïgde Arabische Emiraten achter de rug
had. het pand op. Pas later kwam hij tOl de
spiJllge vaststelling dat hij had bijgedragen
101het verdwijnen van de Patapi.)t'f in de

brrmen de kortvte keren Of' zijn gat.' Vet'!
dieper kouden we niet {lP den ruëterte in-
gailn want een scherp gemrauw onderbrak
ons ge\prek. Het bleek alkom~u~ van Za-
pata. de Stamese kal die al achttien jaar
rondsluipt In de Parapoef. Jo heeft de naam

Blijde Inkomstsiraar. "Tot 24 oktober, vInk
voor Leuven kermis hield ik de oude Pata-
poef open en op 4 november stond Ik allo
de TIensestraat in de nieuwe Patapöef." Ben
geluk biJ een ongeluk want dankzij hel
nieuwe katee. dat een zaaltje herbergt, leer-
den Jo en Cermalne voor het eerst wat een
kanrus was, "WIJ hadden daar nog nooit
van gehoord, we wtsren wel dat siuderuen
soms de Vlaamse leeuw "Zongen terwijl ze
pinten pakten, maar dal ze dal zo In UIlen
deden aan tafels, daar hadden we geen be-
nul van," Het hoeft dan ook niet te ver-
wonderen dat bij de eerste kanrus de stu-
denten al hel k.afeemeubllair wegsleepten
naar het "Zaaltje achterin. "Ik moest begol
nog onderhandelen om een paar lalels en
stoeten Ie kunnen bchouden om de gewo-
ne kareektanten een zitplaats te kunnen
geven." BOvendien was dal zaaltje een leuk
ekstraatje. Hel zaaltje wordt wel regelmatig
In een echte augiasstal herschapen, "maar
met een grote OOl"5leJen een emmer met
veel javel krtJg je zeUs de hardnekkigste
brokken losgeweekt."

Op de vraag of er de voorbije Jaren on-
der Vamlna en Tobbadt veel Is veranderd.
onderbreekt Jef ons voor de tweede maal.
nu mei een k1aag-zang over het gevoerde
horek.abeleid. "Als dat zo blijft voonduren
met Tobback. dan ligt de horeka In Leuven

"Ni!verschillende
waarséhuwingen haalde ik
mijnmattenklopper uit de
kast en jaagde de pestkoppen
naar buiten ..-..::;;_----
van de kat bedacht toen hij de hadkamer
betrad en de deur per ongeluk legen de kop
van de kal stootte, De kat keek hem mei

(/MQJimm~Dtbruyll~)

zo'n loense blik aan die Jo onmiddellijk
deed denken aan Emilio zepata een van de
grote Meksikaanse vrIJheidstrijders. "Jaja
mannekes, ik ken mijn geschiedenis!"

Nostalgie
In de nieuwe Patapoef is hel nu wel

wat gem~elljker vergeleken met de goede
oude lijden. Nu is er in de grote vakantie al
eens tijd voor een barbecuejje met de
vrienden in de tuin achter het zaaltje. Wal
het meest opvalt aan de nieuwe Patapoef is
natuurlijk ook de aanwezigheid van de
echte Leuvenaars. Inderdaad. zelfs Marte-
Jeanne komt hier al eens een pint je drln-
ken. "De laatste keer dat ze hier was. was
met de verjaardag van Jo. Alleen Tobback Is
hler nog nooit geweest, alhoewel hij ge-
trouwd Is met een meisje uit mijn straat:
Op de vraag of Jo en cermatne nog ooit
tets anders zouden willen doen of begin-
nen, antwoordde alleen Germatue: -Ik lOU

nog graag ergens In Leuven of in Herent
een heel ktetn kateeke beginnen. Maar
zoals het nu gaal mogen we niet klagen:

-
Pil§ciLI sevebaeve

Tom Clarysse

bloemetjes had bunengeeer met een groen
blaadje. Pas aangekomen aan de parapoef
- die nog gesloten was - urineerde hiJ In
het keldergat en viel daarop als een blok in
slaap op de trappen voor de Ingang.
Aangezien dil niet de beste vorm van
reklame was. belde cermetne de Leuvense

De kat keek hem met zo'n
loense blik aan die Jo onmid-
dellijk deed denken aan
Emilio Zapata, een van de
grote Meksikaanse vrij-
heitlstrijde:.;.r:.;s, _

arm der wel die bij aankomst de man
echter weinig overlevingskansen gaf voor
het doorbrengen vin een nachtje In de bak.
Uiteindelijk braebt een door de politie op-
gebelde taxi de man naaT onbekende oor-
den. Germaine heeft ook ooh nog eens een
slapende student In haar 'petsnolr' kunnen


