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Vlaams Parlement resolutie studietoelagen goed
.,

e suhkommissie 'studietoelaqen"
van de onderwijskommissie
van /tel Vlaams Parlement

!reeft begi" december na besprekingen
een resolutie opgestdd om het stelsel
Vat, sll/dietoe/agen Ie verbeteren. Op
donderdag 18 december 1997 werd
die resolutie door de plenaire vergade-
rin9 van liet parlement unaniem
goedgekeurd. De bedoeling van de
"solutie is II(~IslIldie/hwnderÎngsys-
teem nall te passen aan aktuete be-
hoeftes zodat jongeren "iet om finan-
ciële redenen ui. de boot vtm hef
onderwijs zouden vallen. Ondermeer
een herberekening van de studiekos-
ten, een automatische indexering van
de beunen en hel optrekken van de
~ ........... WUlM nd ..lltb-
benden worden op korte t~rmijn in
h~t vooruitricht gesteld. De goedkett·
ri"g is dan ook een belangrijke eerste
stap iu de herzie"ing va" /tet huidige
stetset dat op verschiltende punten
tekort blijkt te schieten,

De oprichting van de subkommissie -
waarin ëën vertegenwoordiger van elke
fraktie zetelt - volgde op de hoorziuing
over studietoelagen die in okiober 1996
werd gehouden. Na een jaar zijn de werk-
zaamheden (voorlopig) afgerond met een
resotuue die rekening houdt met het etsen-
pakket van de studentenbewegjng, de
soctafe drensren van universiteiten en hoge-
scholen, de vakbonden en de Bond van
Grote en Jonge Gezinnen. Een resolutie ÎS

weliswaar maar een soort van opdrarhts-
verklaring en heeft dus niet de bindende
kracht van een dekreet. De unanieme goed-
keuring legt evenwel een bijzonder grote
druk op de Vlaamse regering en op de
minister van Onderwijs om eindelijk werk
Ie maken van de noodzakelijke verbetering
van het stelsel van studietoelagen.

Behoeftes

Uiteenlopende vasmelllngeu hebben
de verschillende organisaties en de parle-
mentsleden ertoe aangelet om het systeem
van studlebctoelaglng Ie verbereren. Zo is
hel aanlul beursgerechtigde sruderuen en
het totaal bedrag voor de studsebeurzen de
laatste jaren sterk gedaald. Sinds 1989
daalde hel aantal bcurssrudeuten aan de
universiteiten van twee-entwlntlg nanr vijf-
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tien procent en aan de hogescholen van
vijfendenig naar vijfentwintig procent.
Daarbij komt nog dat het bedrag dat voor
studiebeurzen begroot werd In die periode
mei een slordige vlerhonderdvljlug miljoen
gedaald is. De gemiddelde beursbedragen
bleven ongeveer konstant maar gezien de
s1ijging van de srudtekosien komt dal In de
praktijk neer up een daling. TIjdens het par-
lementair debat werd dat dan ook voorge-
steld als een inkrimping van het stelsel van
studietoelagen. Studeren wordt echter voor
vele modale gezinnen ervaren als een ZWol'

re uoaooëre last. Voor de meest kwetsbare
groepen uit de samenleving wordt studeren
mee daarom een loodzware hindernis.

In de resctuuc wordt een onderscheitl
gemaakt tussen mamregelen die op korte
en op langere termijn moeten gerealiseerd
worden. Een svstemausch onderloek naar
de studlckosren. de automatische inde xe-

ring van de studiebeurzen en hel optrekken
van de inkomensgrenzen die bepalen of
een jongere rectn heelt op een beurs bene-
ren 101 het pakkei van maatregelen die op
korte termijn de aandacht verdienen. Deze
maalregelen zijn essenneet om het bedrag
van de studiebeurzen aan te passen aan de
slijging van de levensduurte en de studie-
kosten van de laatste tien jaar én om de
toegang lol een srudtebcurs te verbreden
naar bijvoorbeeld sommige gezinnen met
een laag gemiddeld inkomen. Ook moel er
een -progressreve toename van het bedrag
van de studiebeurs onder de minimum-
Inkomensgrens worden ingevoerd". Dat
betekent dal tussen de maximumbeurs en
de supmnaxlmumbeurs van honderdvijftig
procent er een progressieve toename moel
komen en geen bruuske sprong meer. Daar-
naast moet werk gemaakt worden van een
ruimere toepassing van hel systeem van

'vermoedelijke inkomens'. Daarbij worden
de meest recente inkomens in rekening
gebracht voor hel al dan niet toekennen
van een beurs. In geval van een reunsse-
ment of plotse werkloosheid bijvoorbeeld
maakt dat systeem het mogelijk om loch
een beurs Ie krljgcn. Terwijl men op dit
moment rekening houdt met het belastbaar
inkomen van twee jaar voordten. In de
resolutie wordt voorgesteld om het nieuwe
systeem nu ook toe te passen op het vrij-
willig verminderen van de arbefdsprestattes
met vernes van loon. Aangezien het ver-
minderen van de arbeldspresunles in het
kader van arbeidsherverdeling in scmmlge
gevallen door de Vlaamse regering zelf
wordt voorgesteld is dat een niet meer dan
logisch voorstel.
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Vakman

Eveneens op kcnc Icnnijn moeten Stu-
diebeurzen voor jongeren in het ondt'rwijs
van sooatc promotie mogelijk zijn en moet
er een bodem-kadastraal inkomen (KI)
Ingevoerd worden om te vermijden dat
jongeren ten onrechte ungesloten zouden
worden omdat ze een laag gezinsinkomen
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iJ lezersbrieven
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De bneven moelen berrekkmg hebben op in Velo behandelde onderwerpen of op

Leuvense (studcuten-jaktualuelt. An<lniemc brieven komen noou in aanmerking. dl."
s..hrijvt'T 11ICR"1steeds naam. studiejaar en adres bekendmaken. stectns u111OnderliJk.
en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek. kunnen ze weggelaten worden in veto.
arreven die Ianger zijn dim 2100 tekens (çpaties inbegrepen ......,11UH'rl'CO komt nWI

:I: 1.5 gelikte bladZijde mei dubbele interlinie) worden in prtnope ingekort. UI."redak-
ne behoudt zich hel recht voor blieven niet te plaatsen

Godsdienst
Graag had ik gereageerd op de lezersbrief
van Johall Van den Broek, in veto 1\. De
grootste rOUI die de heer van den Broek
maakt is wel die in verband mei de naam
van onze rkh.ing. Als hij ztch Ix-Ier gem-
Iormecrd had, 70U hij niet tot de onzinnige
vastsTelling gekomen zijn dat wij zouden
denken dat "onze gdoofstandpunten geen
geloofslandpunccn zijn, rna ...r werenschap-
pelljke". Dal ZOIl, als Ik hel goed begrijp,
inhoud ...n dal wij bij hOOJo:en laag beweren
dal Adam de eerste man was en dal Darwin
een grote sukkel geweest is. or dal wij
slaafs alles doen Wilt de paus ons voerzegt
[ronder 1lI1~eigen geweten IC volgen). 011

011Jaar niet in Veto:
HtljaQrOI't,-ziCHt van /998.

Binnenland: Pnmitr Ikhatlll trekt uil de
opmirlUilinjtll dl [outt konklusit dat hij up htt
toppunt van ZIJn rot'" JfQ(If en laat lijn rtgtring
\'OU", Er komtn lTrvrotgdt Vf'rkitril/fltn_
Htnnall Van Rompuy pakt uit mrt een wender-
Hjte ~/ftdffg VlnP Mordn TJrn'mf_ PnJbltml
is wtl dal hij Haar A/bal/US gtbrabbt/ niet kun
l'tf'ftaall in tijn slaap. Paul Martha! pakt htl
btl" aan. Hij btwrtrI dat [)jona aan htm
vtnth"" en dat lI} sprak lol htm mtt dt woor·
dm .• Htt ÎJ mrl Marthal JOol dt politiek 101op
Ilrl bol gaall zall" Nitr irdenen huft daar arm
naar, mb/ een abso/urt murdtrheid. Maar hot
kan een unmanspaNij een rtgering samtnstel·
Itn? Ot pa",} wordt dus verruimd. Tobback
probttN over tr lopen. Hij bt/t uns aan om acht
uur 'Smarge/IS maar Marchal k10pl htm op
staande voet bI/run mei zijn paraplu: "Ben
rartijvooni/ttr '" vrOtg Ivrkktn. htl is on9"
hoord" EI/MI mensen l'Ol! bui/til dt politiek
kunnen totlrtdttr. Ot must in het 00fJ springen·
de namtn tijn die van htt nituW!' mrdiakoppe/
Willy & Hetmut, die onder hun bridjts niet
allun tafd ePI btd, maar ook binnenlandse
zaken m jusl!tit veräeten. Ot appositie trtkt
onder de btzie/mde I([ding l'Qnsen Andaux op
bIvak naar Nttt'JHlt.

8uitenland: Ot lopko'flfertl/tie Î'fI EllUe ova- de
uitbrtidi'flg van de Navo wordt gun suksn.
Uil/redmd prmutr Othame - zoals gewtlm
UH gflXlt liefhebbtr van INXS en Club Brogge
(ulfgachakeld In de voorronde va" de Cham·
pions Ltagut ugtl/ de Otkrmt'flu kampi,,", FC
AIfl14 ....".,) - probuTf zich op Ie hatlgt'fl aan de
leiband van Buddy, dr hond van Clinlon. Dt
zelfmoordpoging mislukt omdal de holsballd
afknakt. maar lIet hondje loopt wtg. President
C!intol!, dit zich tilt/! had temggetrokktn mei
ZI)'/! sekretartS$t, kan tnkel lijdzoom toezÎen hot
8uddy ollder em sotellieflva,'Itn vlm VTM
[eruhlkoml, Ot AmerikaanSt natü is ontroost·
baar. Zelfs een slttatsbtflrafmis (Hlair: ~/twas
Ihe prop/e's d"!i, Iht do,,!of htam") helpt 'rel
/ond niel uil zijn dtprtSfit. Saddam maakt van
de gdegttllttid gebntik om de VSA via Alaska
binllrfl ft val/eli en lut Imld Hormmdl."rltand te
verolTren. Aan de Golfl'on Mtxico bOlslhij
tVf'nwrl op dt Iraanse o)'ulolla. die va/wit het
lIl;dm ntl hnulfde van plan was Voor 1999
kOlldlflrzich dan ook un nieu" ....golfoorlog
aan ...
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is niet zo.
Wij hemden ons op een wetcnschappe-

lijke rnanier bClig mei het vcrschljuscl
godsdienst. W,11 dal allemaal inhoudt zou
ons Ier ver brengen (ik raad u aan ons MU·
dleprograruma te lezen). Ik kan wel zeggen
dat het dogmatische aspekt nkt het groet-
ste deel uitmaakt. Pluralisme Is zelfs in onze
sektor geen loze term. waru wij behandelen
alle wereldgodsdiensten en In Antwerpen
bestaat de richting vergelijkende: gods-
dienstwerenschappen. dcc alle godsdiensten
evenwaardig en neutraal benadert. In Ne-
derland betekent de ferm godsdu-nstwetcn-
schappen zelfs dm men niet vertrekt vanuit
een bepaalde godsdienst (w al bij ons wel

het geval is).
De heer van den Broek doel zichzelf

voorkomen als een filosofisch en kritisch
man, toch 'lijn er enkele elememen die
erop wijzen dal hij nu net onjuist en onkrt-
usch handelt. Hij zegt dal men moet op-
houden mei zijn gelijk proberen te halcn
dO(lr te zwaaien met sfjfers en haalt daarna
zelf prompt sijlers boven van hoeveel kerc-
heken er nog zouden zijn op de KU Leuven
om dan Ie besluiten dat de K maar moet
verdwijnen (.lIs hij voor katoliek staal). En
als klap op de vuurpijl zegt hij dan nog dal
de enquête katoliek gezind is, omdat hij
zich niet kan indcnkcn dal er nog onuoze-
laars zijn die zichzelf katoliek nocmen. Ik
zal om u hel tegendeel Ie bewijzen een
enquête voorleggen uit Humo van I juni
1995. Hier noemt 36% van de ondervraag-
den zrchzelr karotrek (dil zijn wel nlet alle-
maal jongeren),

Ik hoop dal ik met deze lezersbrief een
klein beetje de vooroordelen die heersen
over hel katoliek gelool heb kunnen weg-
nemen. Ik kan slechts met klem vragen aan
allen die dil lezen: geloof niet alles wat je
teest in de vooringenomen pers. Als je eens
zou pralen mei oprechte krtstenen. dan zou
je zien dal hel best wel de moette waard is
om te geloven.

Dennis Jacques,
Iste kandidatuur

godsdienst wet enscha ppen

Ekstreemlinks (1)
Peter ucvens getuigt wel van een ondemo·
krattsche houding als hij in Veto 13 beween
dat lhtkse meningen beter niet gepubliceerd
worden. Ik voeg er onmiddellijk aan toe dal
mijn grootste kritiek op het vroegere OOSt·
blok nu net het gebrek aan demokraue
was. Dal het kapitalisme suksessen kan
boeken - altans voor een kleine mlnder-
held - onder diktaturen bewijzen landen
als Indonesië. zutd-xorea en Chili in de
jaren tachtig: doch cen kommunistisch svs-
teem zonder demokratie is 'theoretisch niet
leefbaar". wals ook benadrukt werd door
kommuutsnsche leiders als Marx. Lcnin.
Rosa l.uxëmburg. Trotski ol Che Gucvara,

•en zoals IJl:! een negatieve manier bewezen
werd in hc"t vroegere Oostblok.

Wat mijn lezersbrief aangaande de
Vrije Tr1\lUne van cedrtc Ryngaen betreft
[vete Il),'wens ik nogmaals te benadruk-
ken dat ik respekt en zells bewondering
heb voor alle m~sEn die zich sociaal cnga-
geren. Maar dat betekent nlet dat men geen
kritiek mag hebben op sommige van hun
denkbeelden. Inderdaad klaagl Ryngaert
lefl"<11I aan dal een bepaalde onderneming
de kansarmen misbruiklom zelf nog meer
winst te maken, Maar als hij dan op het
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~ vriie tribune
Ekstreemlinks en ekstreemrechts ,

De laatste maanden is het bon ton om tntellckm-
ele bijdragen te leveren over onderwerpen zoals
ekstreernlinks, ekstreemrechts en vooral de zege-
naamde gelijkemssen daartussen. Sta ons toe daar
loch enigt kanlltli:eningen bij Ie maken.

ten eerste is het, vanuit semantisch oogpunt,
simplistisch om het woord 'eksrreem' te hanteren,
zouder er eerst een kOffekte delinitie aan te ge.
ven. Mensen afschilderen als eknremsr 15 een
popul.Jtre tlrlllld: om ormi gordk~ ma'
neganeve gevoelens op te roepen. Wat bedoelt
men Immers met 'ekstreem? Als Je spreekt over
'linh' en 'rechts' moel je uiteraard elJC'ns het
'centrum' ltggen, [n deze samenleving wordt dat
centrum bepaald door de algemeen aanvaarde
laatkapitalistische ideologie. De hoogindunriêle,
neoliberale samenleving - die nu haar greep op
het bestaan gemonopoliseerd heeft na het defidet
van 'het kommunisme' - is bljzonder eendimen-
sionaal gewerden. Deze samenleving hrelt, door
hel verbeteren van de materiële levensveerweer-
den voor een redelijk groot gedeelte van de duale
westerse samenleving de mensen tevreden ge-
maakt met hun eigen lot, zodat zij zich ldenulice-
ren mei deze samenlevtng alsol dit bijna 'de best
mogelijke' rou zijn. Alles in deze maatsdlappij, en
in het bijronder haar politieke aktlvhelten, is er
dan ook op gc-ridet om iedere vorm van protest of
wezenlijke kritiek te onderdrukken of zo Ie reku-
pereren (bijvoorbeeld de Wille Mars), zodat een
volledige neutrellsaue kan bekomen worden. AI
wat niet door het bestel gerekupereerd kan wor-
<kil ls 'ekstreem'.

Door de relatieve welvaar1 zijn grote cklen
van <k arbeidersklaS1e konservatief gtworden,
waardoor de historischt motor voor radikale pro·
gressieve veranderingen sterk vtr7;wakt is. Inder·
daad, de-ze prestatiegerichte konsumptie maat·
sdJapptj heeh I"I'n nieuw tipe mens gekreierd. de·
welke zijn vervreemding zodanig aanvaardt dat hij
-euforisch in hel ongrluk' is geworden, Hij is zo·
danig vervreemd dat hij nog onmogelijk zijn om·
geving krilisch kan beoordelen. Integendeel. hij is
bereid om zelf aktief mee te W1!lken aan zijn eigt'n
onderdnrkking. verslaaid aJll ~ocdkol)f bevledi·
ging. Ot: tobantic/vlijhrid laJt delt ~'t:ndimensio-
lla!e mens nng slecht~ geniettn van gclijkgc-scha·
kelde kommersiëIe vrijtlijdsaktiviteiten, De schijn·
bare tolerantie ten opzichtt' van echt kritische
uitingen rond topics die niel 'Iashionable' zijn. is
ondel1u~scn openlijk rep~sief gewordtn.

Het is vanuit dat eendimensionale denkpa.
troon dat men PTObten om politieke groeperingrn
in kaal11e brengcn. Zo spreekt men van ekstreem·
links (stalinisten, trotskisten, anarthisten, ... ), cen·
trumlinks igroenen en sociaaldtmokraten), (tn·
uurnrechts (liberalen tn kristendemokraten) en

ekstrcemredus [republlkelnen à la Gingrich, ultra-
konservatieven. (nro)lascistt'n). Op die manier
spreekt men dus ever het centrum als over die
partijen die de huidige samenleving niet wezenlijk
in vraag stellen. Het is niet omdat de meeste men-
sen geoven dat dat systeem zo korrekt is. dal dat
ook werkelijk de realiteit voorstelt. Kritische den-
kers wals Fukuyama zijn ervan ovenutgd dal dat
mediaka[1italisme het einde is van de amropologi·

~voltltlr. AnrleTm ~n lm' gord' dat er
nog vele mankementen bestaan, maar beweren -
niel \"oUedig ongefundeerd uou wens - dat het
secaal gtkorrigeerde kapilalistische systeem tot op
heden het 'minst slechte' is gebleken.

Slei nu echter dat men in datzelfde undi·
mensionale denkpatroon hel stalinistische model
als centrum zou vooropstellen, wie zou er dan de
ekstremsr wordenz De trotskist. de anarchist, de
kristendemokraat inderdaad. Zulke vcorselüngs-
wijzen zijn totaal ontoereikend. Als we dan loch
absoluut vanuit deze realiteit een I"I'rlijker beeld
willen schetsen van politieke ideologiern, waarom
gebruiken we dan bijvootbeeid niet een drledl-
mensionale voorstelling mei assen als ekonoml-
sche gelijkheid, politieke vrijheid en een kuhureel-
ekologische faktor? De ekonomische faktor wordt
bepaald door de produktlewipe: van een centrale
planekonomie tor een volledig vrije markrekono-
mie. De politieke faktor wordl dan bepaald door
de mate waarin er echt sprake kan zijn van plura-
lisme: als de totale politieke vrijheid werkelijk iets
inhoudt, dan moet het rijn dat ledereen hel recht
heelt om Ie zeggen waar hij voor staat. De ekolo-
gisch·kulturrlt parameltr zou dan aan~en in
welke mate men harmonieus bn samenleven met
zichzelf. de andertn en de natuur. Op die manier
zal men snel de burgtrlijke ·alle·ekslrtemlink§en·
op' één· hoopje' ·strategie ontmaskeren. Ht'l massa·
Ie ve~iltussen anarchisten/trotskisten enerzijds
en de stalinisten anderzijds wordt zo snel duide·
lijk. Daar waar stalinisten sle<hts geïnteresseerd
zijn in (op zich natuurlijk niet onbdangrijkl eko·
nomisehe gelijkheid. zullen andtchisten/trolski5tcn
Iegelijkertijd evenveel belang hechten aan de kul·
IUlet'l·ekologische aspekten en aan politieke vrij·
heid (wanl ekonomische vrijheid houdt onzes in·
ziens ft'{htSlreeks politieke vrijheid in). Het fJsos·
liseh model skoon in dit model wel bijwnder
slecht: de tOlalîtaire eendimensionale samcnlevlllg
waann geen enkele ruimte bestaal voor vrijheid.
zelfs niet voor enige \'onn van formele vrijheid, en
waal de nadruk grlegd wordt op anuSOCIale, raos·
tische en algemeen·repres'iÎeve maatregelen.

Natuurlijk is deze voorstellingswijze nog niet
ideaal u gaat nog steeds uit van klassÎeke model·
len die ongetwijfeld op bepaaldr gebieden 10laal
voolbijgestreefd zijn. Eigenlijk zou JJK'n nog een

vierde (en een vijfde) as moeten roevoegen aan
het hoger voorgestelde model. Die vierde dimensie
kan bepaald worden door de verhouding van de
individuele mens lot een zekere groep. Die grot'ps'
enutetr kan zijn: het ik, het gezin, het dorp, hel
land, het ras, de wereld; .. De Invloed van één ol
andere volksidentileit is in het verleden door de
linkerziJ<Ie gerlffltdijk onderschat. Nationalisme
kan zowel 'kleinburgerlijk links' (prog=ieleko-
logtScl1rafS"'redtts' (ki<krid tot tàdmte~rl-:'
held) ingevuld worden. Met dit vierdimensionaal
beeld kan men de aanwezigheid van partijen als
de VU, Hem Batasuna ol Sinn Fein op het pcbtle-
ke toneel al beter verklaren. Ten slotte is er mis-
schten zelfs ten vijfde faktor waar men rekening
mee moet houden: de relatie van het individu tot
geloof (van aretsme over bevrijdinggeologie tot
fundamentalisme). Alzo kan men misschien beo
grijpen wal er momenteel in Algerije gebeurt.

Dat alles wijst op de kompleKÎleit van de hul-
dige samenleving. Wil men een nieuw konsept
vinden om de huidige problemen op te lossen, dan
moet men wel rekening houden met al die lakto-
ren. Daarom ijveren wij voor een herziening van
het marxisme. Het klassieke marxisme moet geak-
tuabseerd worden aan de veranderende wereld.
Men moet de dialoog durven aangaan mei nieuwe
denkwijzen zoals de ekologische stromingen, SQ.

ëaal-ferrunlsnsche tendenzen en bepaalde mams-
tisch·anarchistische lendenzen die nu ttlfs binnen
een postmodmtistische visie hun opmars vinden.
Daarbij gaan we ervan uit dat we het posunoder-
nisme niet als een totale breuk met het
modernisme zien. maar urder als een uitloper
ervan. naar de opvatting van Jamesou die met
Emest Mandel's markt kapitalisme. Itet realisme,
mei hel monopoliekapitalisme, het modernisme.
en mei het multinalionaal kapilalisme hel post.

modernisme laat overeenstemmen. W"ti zijn ervan
ovenuigd d.1t Uit de nieuwste sociale stromingtn
eell placlttig model kan gedistilleerd worden dal
een werkelijk konkreet alternatief vonni voor het
neoliberale rnodel. Hel huidige alleenrecht van de
neoliberale denkers (ol sociaal· liberale als Blair)
op d~ 1>oIItiekeekmokratie moet doorbroken
worden. vuoraleer de mensheid in de barbarij
1I(~tOrlwordt. Wie geeft hen immers het lecht om
ICdcnh'n dat zij de waarheid in pacht zouden
htbben? Is het utopisch om te eisen dat de
rna,sale hoeveelheid aan technologie op een
nuttige wij7.e wu aangewend worden. in funktie
van de edete noden van alle mensen en niet
slt't'bt$ in funktie van een selekt dubje. De
mensheid rll()t"t vooruit gaan,

Peter Tom Jones,
assistent toegepaste wetenschappen,
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Vlaams studentenstandpunt over
Dillemans

VVS wil volwaardig
tweede
cvelusdiploma
el! Verelligi"g val! Vlaamse SIIi-

denten (VVS) stelde ;11 het be-
gin van de kerstvakantie haar

standpunt voor ten aanzien van net
optimalisatieplan voor de Vlaamse
universiteiten van ererektor Dille-
maIlS. Onderwijsminister Va" den
eosscne (SP) gaf ûiliemans opdracht
eell voorste! uit werken om liet Qat/-

bod Vlm de universiteiten te optimati-
sertm. Het eerste voortqanosraoport
werd tijdens de zomer publiek _l/e-
maakt; liet tweede voorlgQlIgsralJllOrl
wordt eind deze maand venl'tlCht. Het
duurde dus lanqer dan drie maanden
eer er een overkoepelend standpunt
onder de noemer vvS kali IIQar bui-
teil gebracht worden over het eerste
rapport. Eerder Slaken studenten-
vertegenwoordigen" ,'a'J verschillende
vtaamse universiteiten wel 111de
koppen bij elkaar om tot een reaktie
te komen (zie Velo 6, jr9. 24, 1).1). Hel
vvs-standpunt stemt in grole //Iale
overeen met die eerste reaktie \'all
ondermeer de Leuvense swde"ten op
liet 'plan Diliemans'.

1)1' kritid,t'u op h...[ plMl çuuen-n 71th op

~.!~~~.cJ!.o..l!jl.q_I~dt'~I\ Ij~1 I,d.., Vil.)l!dJ'11
en 0\) Idt!olojl,\sch vlak. Op tlnderwljsvlak
werd vnoral j.:l·pkil vuur eel! ander won
tJlld,'rwij~, waar Dilh-manv '·llh'l.- ,1,1111<'1'
ten IOC geeft. Hel Illlidi~ oll(krwij,pwll"
plil,USl dl' studcm niet ce!llra.!1 ~'·11O..:~ en
\"'\l'mli,'l1 lijn dl' d,'><lm"I1\ I,· 1,1.11, IlIi\('1"
,'p r...l'r ....IIII..II'· );,·rl<hl. Ionl.... Jt- vnnk-nn-n
1110,'11 r,hIlHJ,,·TI.lnng g"III1~d"1I "1'.Jt- \ \·S·

1"·f'l... Hl kt ,·m ... Ol " r ,11111.·(,· 1'1" ,\11iII):"IJ
uH'r omkl\\lj, in t-uropa. Hlin H'r1l<lkli
" -ondcn aan (\,11 IWI -nru hlll1)!'1 ,'rl..<:.·(
pmt-vnnlem ni,'1 <I ra! in I IHU!"I ):,111):1>".11

" Ihl,1.- 1.111\\,·r\. vnuh-nn-uvcrtcgc-u-

111><lIdi)!"1 "n '111,1.'111.· 1,1lldbt>lI\\"IH'I"I)'
"II.)PI1<:11 ,1.111d.' IU',; I"nd ,1,\1 ,., UI c or-
du\l,) nuvcchi ..·n \\d numh-r \",.llt-dl~IU-ld

n.t~,·\trn·ld I'.nd in de- kurvuvcc-n. Ilhl.lr .l,tI

'wal er gestudeerd werd,
wel gerelateerd was aan
levensechte konreksten.
waar boveoeten ook
diskussieruimte over was.
De lessen waren er «hl
Interakuef". Stephan Nee-
u-ris. studentenvertegen-
woordiger en student oude
geschledenls van de KU H~rl"Orm;/J!J SluditMUnrtlstelsel rrOddtakelijlc
Leuven heeft een Jaar In
Bologna gestudeerd: "Het onderwijs in
ttaüë bevauc wel nog veel ex cathedra-
lessen, maar IWI studeerproces was veel
meer op de individuele nudem gericht.
Deze moest de stol veel meer zeil verwee-
ken. Het probleem in Italië was wel dol! de
begeleiding wat achterop hinkte." De vvS
pleute dan ook dal de besparingen door de
optimalisatle aangewend worden voor een
belere begeleiding van de student. Meer
onderwijskundig personeel lijkt dan aangv-
wezen, Verder waarschuwde de vvs voor
de gevaren van een marktgerelateerd
underwijssvsteern: 'Hel zou gevaarlijk 7.ijn
als hel studie-aanbod de cvetune van de
markt volgt: studeren heelt ook andere
ünaürenen dan de ekonomlsche".

Trein
Ererektor D1IIl·llI.m, repte in .lIJtl plan

n;el over de sociale lmpukatles Win 7.ijn .

voorstellen "omdat dal niet tot mijn op-
dradit llt'hoHrdl'". ze! hij in een hoorzuring
I oor dl' ,)I\derwij~l..olIIJl1issi(' ""111 hCI

VI.l,lm~ P,lrl<:lII"1I1 Dl' crudenten zulle-n
mlnder I..l'lI/t·wiJhe .. 1 lu-bben over de JlI,I,II~
1,In vutderen. Ik VVS HT/l'1 lkh da.u nit'l
regen. maar m,·t·11I dJI dil een rcefe 11I('l'r,

1.."'1 kan Ilt'I.·I...·nt·ll. "Ikl 1\ imlller, mog ...·
li)1..dat iCIll,111t1dl(' I m,·)!t·r ""tl pendek-u
11.1,)1","'n univ ervncn dil nu 111"( meerkan.
omd.l1 tie ol'lntimg a.m een .lIl.lere word!
g"'~"Vl'n. u.u hrt'l1)!t un-t ,llknl .I,' )..(,,1,'1)
.,111 ren "ni nu-tvuhuu-c. 1Il,1Jr ook 1l1,1~,··

[l]], t','11 ,),1lltal I"Ytl""1>l.1J!t· problcnu-n".
aldu- unce I"\,l~:t'. WUOIt!IOl'HJt'r" van Ik
\'VS. Dilh-manv 'I.-Id,· lil lu-t vtaamv
parh-rnc-m onl.. \I",r d,1! 1ll"1mogelijk moet

kunnen zijn dal "de student in de Hcemle-
jaren bljvoorbcejd in Brussel studeen. maar
'5 maandags bijvoorbeeld in Gem les moel
volgen-. In dat geval meent de VVS dal het
openbaar vervoer voor studenten gratis
moel ziJlf.

Curriculum

Dillemans sidde ook voor om ecn
derde eenjarige cyclus we 11': voegen aan
het curriculum. De stedemen vrezen dm
die studenten die vierjarige opleidill~en
volgden zonder de derde cyclus, minder
werkkansen zullen hebben. Een studje-
duurverlenging dringt zich dan op. De VVS
vraagt dan ook garanties dal het gewone
tweede cyclusdiploma volwaardig blijf!.

Hel Leuvense standpunt over ideologie
werd overgenomen door de vvs. liet sreu
I..w,lll lel tsovcrwegingen unduhhe IJinlli~
boven Ideologische overwegingen, 'Als de
klcologjsche muren een goede upthn;llhillk
van hel unlvcrsnair aanbod in tl<: Wl'~stnat,
moeren die muren monr };t"~I(l()llIlV"rden',
luidde het ep de VVS·pt'r~kon!eT"1I1k

Ranking

II1 )<1tlU.tfl )..{'IIII vr ,..-11 uI""(k voon-
):all)(\r.:tf1I"'11 uvc-r de 101111111,111-,111<'1.111 h"1
UIlIIl·T'>II.Jlr ond ...rwip. \\'l'Ill' hl 1\. mil ,T

ve-rder lH~egJ,)l1 ('f1 d.' .krtlt' qdu\. dl'
t"T,I"IIU'IOf1lcidill~,'n ,'11 d,' l)1,1tl1.'(t·11 1V,IJr·
op tI<: 1..1V"lil,'il aan de III1IV"f~itt'III'11 1..,111
):"II\('I"n wurdcü. 111h"'1 \'I,).)tlI~ parh-nu-tu
ph-nu Dill,·IIIJn., 1""1' l'en 1",11,1..1l1g~)'lt..-1tl
'Ijl \1"", l.:tu dl' ck ,IC rnc I I" r.nn-r ,11'j10rll11
001.. rd"oT O"\I.-rliTlll.. I ,lil .1111.' 111111t·r·
vin-u TI<'I dolt nel enten "maar dan m"t'l
nu-n n,1.l\1 onderwij .. t",1.. olld,·nu.'1.. r-n
audcrcparattu-n-rv mvv )!'TI.llul'l'nl wor-
den. n.ll )!dlt'Url n()~ IIll'l b.j d,' IHlld.):,'
vivitatu- \".111opleidingen "Idu' ')11/.·

«'''u\r.
Ik VI,l,ll11,e 'tllllcllll'lllwwq;:il1): 1"1.',1,

gn·rdl· dus njkc-bjk laar vp her 1'{'f'I" voort-
):,ln)(\rapllt1Tl. Ik ,>tu,knt,'t1\ l'fI"~t:nw(l<lrdl'
).:l'l\ wiJlt'll dil .1.111dl' 13.JuiJd4-!c )<wlT,'din):
I'MI dt: Gemst· univlT~itl'il'>llIdl'nll'n 101 d,'
VVS. Pas il1 d ...cemOCr Ilnd,'tl lij \Vl' ...r hd.
11.ll'nkdl" jaren nicl akud gel\t','<;1 ll' lijn
in d,' tlvl'rkot'llt"ll'mk ,>Iu.ll·nlenbewl'j.:ing.
Ouk de h\ludinl-i van d,' VUB l.t>r):dt' \1H.lr
",11 verlr,lging bij n(' omwikkelll\g \.111 hl'!
VVS,.,'.:tIHll'unt. Aarll'"nkdijk gingel! 1.1."
ólkkuurd lTlel de andert' sludl'llten. maar 111'
VCrlel\l'n ze zich tegen het plal! Oill<:lIlólllS
"ullldat dil dt doodsteek OCll'kelll vuor d~
VUB". aldus Klaar Franssen van hl'l Bru·
,>s.-Is Sludenlen GenOOl5chap, "Er LUllen
immers h~ellVat richlingen verdwijnen aan
lItll~ ulIl\,er.,iteil·_

De s1Udentenbeweglllg he ..1t h"l r"'l'ds
jaren Illo ...ilijk om door Il' wegen (lP hel
besluil"urmil1gsproces. De lilillttJdi~(' l'Tl
verd<:elde reaktie op liet eerstc vonrlgallj::S'
r,lllp.)rl 1...,[ dólar zeker gt'en vcrl)t'lering ill
IlI"ellgen. H<:rkansingen laler de7e nliland.

Ludwlg Dcw(.·~hc
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Studiebe
vervolg van p. I

maar een hoog KI [flktievc huurtnkomsrcn
van een woning) hebben. Voorts moelen er
maarregelen genomen worden die de infor-
matledoorstromlng en d... rcclnzekerhetd
van de knndtdaar bcurssruderucn vcrbete-
ren door bijvoorbeeld het kontakt tussen dl'
verschillende overheidsinstellillgen Ie opu-
rnaltseren en h<:1 reg!...meur meer verstaan-
baar Ie maken.

Op langer .. Iermijn moet er ven rege-
ling uugewcrkr worden in hel voordeel van
deeltijdse studenten die bt'Zill zijn mei hun
eerst,' diploma. B,'ur~)!l'rechl1gdt' studenten
dit ren jaar moeten lli\s"1l zouden rijden ..
hun studlcduur eenmaal rerlu hebben ')1'
e-en hcurv lij,fl'll\ een hi'j<l.:tr. Ook moe! 111'1
Sludklol'l;lgt'II\lelsd "p{'ng ..~tl'lLi worden
I oor canu-uwunende '111(["111"11111 moet
111'1\ld"'1 11'[1\ tlonlt-k 1,111de Idhlillldi)!l'
crudcnu-n I nl,,:tl'ul worden. Op dit
momcru lu-hl ... n Jij rccfu upcvn be-ur-
nadal 7,' )-t,·t1ur'·lId,· .nhuu-n maanden 111 de
,,"I(hijt' dn. Jol.lr een \a,t inkonu'u h ..hh...11

):<:h,ltl
Ik 1•.HI'·III'·IlI,I,·.kn llt"hl,..11 duvg.'('11

dl'l..ll"< 1 "llg,·,tdd 11),1,11IId,I'('11 ,1.-'
,lll-!~'m"n"lijnl'lI Ilil)!.·I(·I...·.)(1 ,).111 d .. 1"I]ld
1",1,11"\.111,,,""r("[,1<I1 '\1'11.. IlO" 111.'t·I,·n
).!d'l'lIrt·11 ö,u \ 1.I~l"l1 lij in turn r,"oluII('
,1.111H"1.. t111,lrlll..l..t·hjl.. ,I.ln dt' \ 1.1,1111",
rq~ ..'ring. \""'( d.· 1,·r"hilkll,I.· 0fJ.~.lni,alll·~

di,' ij\l't.1\ "",r .... 11 ... ·""·t .."lIIll-! van 11I"t
,t('I\.-I 1,In ,ludld u- urvcu ,,11 h,'1 e-r "p

•••:1111.."111("11"111 .r,. druk "I' ",. 1").!l'TIIl)! en
d<: unnlvtcr 1,111(Jlltlt-n\lj,lu"'IlI" houden

u.u d,' \ 1,1.1I1I"· l~q!l"fllI)! 1)l"1 '1(,1",1
van ~ludl,·I.,d.Il',·n 1I1t,,·t vcrhetereu. I" ,'.'11
lI'IU,l/a.l" 111'1)!,},11111111"'(' UIH Ik l"l·I..OIII,1
en dl' l...lll'l'l1 1,111cl•. htllthl!t: en dl' k.um-n-
d ... vrudeuu-u Ik ,1'·lII1ll..r,lthl"fin,.; 1,111 11("1
olltlerwii'. \\,l.lr lil' ... lI.lld ...·Ur/t.:n l'\'n \.111
Ik mldd ..lcn 10(' li)lI. 1"'1,'1.."111 lIit'! d.u
lU\ eel mt,).!t'fljl.. JIlII~"rt'lI ecu unil ,·r~il.lir of
hugl"f undl'(\\ li" dlpl01l1J I1It>l.·ll·1I I l'r\\·,·r·
\Tn. Et")1 \a)..nI.111 I~ ImI1l1'1~ 1'lenH,eI

l'Vilard ,'11 11''''''''ll.dIJI.. .11\ n'n hotJi!·
gt"ichoolde naluurl..undigl'. Wa.u hl'l ,,11)

g<l.11I~ dal hl'l tltld"IWi), ",·rl..elIJk up,'n
51,1.11I'our j<lII)!,·ft·11 uh ,lilt, lagen van de
bevolking. Dal b,'lt'kl'nl d.l1 j"llgnl·tl UI
$1,1.11nltJe\<:tl lijn. dlt, ook d ... middelell
moetelI hebh..:n, OTll zdf IC kie7.ell vuur de
opleiding die hel be,>1 hij Iwtl pa~1.
Finanal"fl' lIl'erwl'gingen mogen nkt meer
meespelell in d ...ze zelfsl.mdige keuze. Om
die gehJkhdd van I..ansen, ,'t'tl algt'llletn
ilanvaMd Jlrincllll' in 01111.'saml'nkving, ft'
waarborgen is de vt<lJnl5e overheid zidllell
verplichl om het ~Iodkt()dagt:nstl'bd IlO
verbtter,'n.

•

Olivier I{emy
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Kriminoloog Steven De Batselier wordt emeritus

In hel slagspoor van Pegasos
eQ eet! bewogen loopbaan als

professor aan de Leuvense
rechtsfakulteit. nam Steven De

Batseller op vrijdag 19 december af-
scheid van de A/ma Mater. Naast de
gebruikelijke toespraken van zijn
kollega's hoogleraren, passeerden ook
verschillende" persoonlijke vrienden
ik revu. Hel Maria-Theresiacollege
was dan ook goed gevuld: academici
van allerlei graden. (oud-)studenten.
vrienden. aanhangers, kunstenaars
en oud-onderzoeksubjekte«. Vooraan
stond een groot schilderij. De afbeel-
ding toonde 'de transseksuele mens',
een rode draad doorheen de akademi-
sche loopbaan van één van de meest
spraakmakende prof/tm uil de recente
Leuvense universiteitsqeschiedenis.

De samenwerking lussen De Batseller en
zijn collega's verliep niet altjjd probleem-
loos. Dat had zeker te rnaken met zijn eigen
manier van werken en lesgeven. Die beo
stond er ondermeer uit dat hij verschillende
mensen met een afwijkend gedrag (moer-
denaars. transseksuelen. pedofielen) in le-
vende lijve getuigenis liet afleggen in de
aula. Twee jaar geleden nog bracht die aan-
pak hem in aanvaring met de rektor en de
politie. Het was zeker niet de eerste keer
dat de prof in opspraak kwam. Begin jaren
tachtig moest de studeruenbeweglng zich
zelfs achter hem scharen om 'Passage 144',
een alternatief terapeutisch centrum onder
rijn leiding, te redden. In de 'Passage' werd
op kleine schaal geëkspenmemeerd met
een alternatieve psychiatrie, in feite anu-
psychiatrie, waarin een geesressroornts niet
meteen als een ziekte wordt gekarakteri-

seerd, maar wel als een reaktie op een
overspannen sociale omgeving. De metode
van De aerseuer was een doorn in het oog
van de gevestigde akadenusche overheid,
die de prof voor de keuze stelde lussen zijn
loopbaan en zijn terapeutische gemeen-
schap. Toen een gerechtelijk onderzoek
naar vermeend druggebruik en seksueel
misbruik in de Passage evenwel niets op-
leverde zag het rektoraat zich gedwongen
haar diktaat in te trekken, mee onder druk
van de srudemen. Maar tussen Oe Batseller
en De Hallen zou het nooit meer goed
komen.

Afdetlngsvoorzlner Johan Goethals
vond de emeritaatsvlering echter vooral een
gelegenheid om de goede herinneringen te
benadrukken. Dat deden ook lijn asslsren-
ten: Anja Opdebceck bijvoorbeeld vertelde
hoe ze als endcrzoeksrudcnr bij hem terecht-
kwam en onmiddellijk al de organisatie van
een kongres kreeg roevertrouwd. Altachend
zei ze dat ook Steven tot haar problemen
behoorde. Als goed mens liet hij immers
liever armere mensen gratis binnen dan
aan het budget te denken. wal hIJ dan ech-
ter aan haar overliet. Verder betreurde ze
de beslissing van de permanente onderwijs-
kommissie om de fenomenologisch-melodi-
sche vakken uit het programma te schrap-
pen. In die metode laat men de bevindi.ng-
en voor zich spreken, met weglating van
elke interpretatie. Belangrijk daarbij is het
persoonlijk beleven - de fenomenologische
DtlrsrtlJung - zoals die terug te vinden is in
elk verhaal dat bijvoorbeeld een transseksu-
eel vanuit zijn elgen ervaringen meedeelt.

Gender

Uiteindelijk kwam de meester zelf aan
het woord. Hij beloofde dal het niet Ie lang

zou duren omdat er nog een receptie te
wachten stond. Menig student wist wat de
kersverse doctor emeritus daarmee voor
ogen had. De Batseller voorzag zich de-stijds
ook tijdens de lespauzes immers gr aag van
wat edel gerstenat. NIettemin kreeg De
Batseller het toch erg kwaad om zijn eigen
belofte waar te maken. Vol erucesfasme
nam hij ruim de tijd voor zijn afscheidscol-
lege over de scheiding erfelijkheid-milieu
Volgens De Batseller is de opsplitsing erfe-
lijkheid-milieu een wetenschappeljjk ene-
Iakt binnen de humane wetenschappen.
leder individu is het resultaat van datgene
wat hij via de genen van zijn ouders heen
meegekregen (erfelijkheid) en datgene wat
hij na de geboorte. en vooral als kind, heeft
ervaren, bijvoorbeeld door de opvoeding
(milieu). Die teoreusche opsplitsing heeft
tot twee soorten menswetenschappen ge-
leid: aan de ene kant de biologie, endokrl-
nologte en genetika en aan de andere kant
de psychiatrie, de psychopathologie en de
psycho-analyse. De benadering van trans-
seksualiteit diende als eksemplarisch voor-
beeld van dat problematische dualisme.
Centraal daarin Slaat de prenatale Iaze. Dat
15 de periode tussen het samenkomen van
ei- !n zaadsel- de konseptie - en de ge·
boone. Volgens professor Maanen Peerbol-
te Is het prenataal ervaren en beleven van
de mens-in-wording belangrijk voor de
latere persoonlIjkheidsvormIng. 'russen
transseksualiteit en tweelingzwangerschap
blijkt daarbij een signifikante relatie te
bestaan. De aarsener konkludeerde: -Zou
de veronderstelling dan zo vreemd zijn, dat
wanneer een twee-enge tweeling op stapel
stond. één van de [wet" voorgeboortelijk
teloorging, en de a ndere tweeüngsheltt zich
geïdentificeerd heelt .dar daar de kern ligt
van wat genderidentiteit word! genoemd?"

Jan Delvaux schrijft een boek (en hij doet dat goed)

Hel verhaal van de Belgische Pop
O ist u dat op het einde van de

jaren zestig The Peahles ei zo
na door de Beatles kontraktueel

werden vastgelegd? En wist u dat
Rocco eranota de ontdekker is van
Sarah setsens va" K's Clloice? Waar-
schijnlijk niet. Geen nood, er is nog
tijd om u te voorzien van 'Big in Bel-
gium - Het Verhaal van de Belgische
Pop', een ideaal laattijdig nieuwjaars-
geschenk voor de chauvinistische pop-
liefhebber_ KnackjournaJist en samen-
steüerrreporter van radioprogramma
Basstat (Studio Brussel) Jan PelvaU)(
beschrijft in dit tijdsdokument de ge-
schiedenis van onze popmuziek door
middel van twaalf essays over hoe Bel-
gische groepjes er wèl en vooral net
nièt in slaagde" om in het buitenland
door te breken, Samen met her boék
werd er ook een dubbel-CD vol rock
van het eige" volk op de markt gegooid.

,
Als we Delvaux mogen geloven hing er
voor het eerst elektriciteit in onze lucht na
de dood van Elvis Preslev. Daarvoor was
het - behalve grootmeester BreI en het
Vlaamse triumviraat De Bruyne, Vermin-
nen en Van het Groenewoud - niet veel
soeps met de pop in Belgii'. De lange weg
naar kwaliteit werd geëffend door Guy
Monier met zijn radioprogramma 'Schud-
.den voor gebruik', dat tussen 1960 en 1965
de rebelse Vlaamse jeugd kennis liet maken
met Chuck BeIT)' en Llttle Richard.

Voor de in hel Engels gezongen Belgi-
sche pop vergelijkt Delvaux Guy Mörtier
met de lont aan het popkruitvat en het
Rockfestival van Bilzen (met ondermeer
Elvls Castello, The Damned en The Clash)
met hel ontsteken ervan. Marc Mijlemans

rapporteerde in Humo dat "nog voor het
voorbij was, in die jonge hoofdjes groepjes
voor later werden gesmeed". En ro ge-
schiedde. The KIds waren de eerste Bel-
gische punkvruchten. Over de opname van
hun titelloos debuut weel Delvaux te ver.:
tellen dat het volledig werd opgenomen In
één dag. Er moest door Mariman en de
zijnen dus snel worden gewerkt met als
gevolg dat er vanalles - zoals "van je één.
twee, drte- - te beluisteren valt tussen de
nummers in. Dit en ander hobbyisme was
alomtegenwoordig.

Meststoffen

Het 15 dan wachten op een promotte-
stunt van de ASLK die de belangrijkste Bel-
gische groep van de jaren tachtig. TC Matie,
in het leven riep én. meer nog, een echt
kreeueve boom veroorzaakte. "lk kreeg toen
een cheque van 75.000 frank en sinds die
dag heb ik niet meer gewerkt- aldus Amo
in Humo. Uh dat handvol meststoffen-
bijvoorbeeld ook de door uumo georgani-
seerde Rock Rally en het door Herman
Schuerernans opgezette konsertsirkwie-
ontstond zowaar een kortstondjg broos
chauvinisme rond groepen als The Scabs,
Front 242, Luna Twist, Red Zebra. enzovcr-
der. Kortstondig. want in !986 was het ge-
daan. Er gebeurde niets meer, behalve dan
dat Sandril Kim het Eurovisiesongfestival
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won en hel tot de verbeelding sprekende
feil dat de new beat hier is uitgevonden.

En dan komt in 1994 godzijdank plots
weer bet heilige vuur boven - volgens
Delvaux te wijlen aan piepkleine platenfir-
ma's. De tegendraadsheId is terug en België
barst weer een beetje. Vermeld worden
Channel Zero, soulwex. Nemo, Metal Mol-
ly. K's Choice, Mad Dog t.oose en vooral
dEUS. Maar hij komt tot de spijtige kon-
klusie dat het verhaal van de Engelstalige
Belgische pop altijd wel een processie van
Bchtemach zal blijven. Toch is België vol-
gens Delvaux het beste land ter wereld om
aan muziekbeoefening te doen. We vormen
namelijk een kommunikatiepunt, een plek
waar zeer uiteenlopende dingen samenko-

Naast een verkeerd lichaam bezit de
transseksuele mens nog een ander probleem:
onze maatschappij ontzegt haar/hem het
recht om te zijn wie hij/zij is. Zij verliezen
dikwijls hun werk of worden anderszins
sociaal gersoïeerd. Daarbij komt nog dat
men jundrsch gezien moeilijk van geslacht
kan veranderen. Zij/hij behoudt orûctee!
zijn oorspronkelijke naam (van het andere
geslacht}. Ook wordt het veranderen van
sekse vaak als een rechtvaardigheidsgrond
tot echtschelden gezien. De transseksuele
mens vraagt aan de wetenschap dus zowel
een ander lichaam als een ander juridisch
statuut. Het wetenschappelijk antwoord Is
volgens De aetsener ectner onduidelijk. In
de positief-wetenschappelijke terminologie
zou men het voorlopig negatief noemen.
Het optimisjtle achter hel woord voorlopig
is echter niét. gerechtvaardigd. De Barselier
geelt er als fenomenoloog de voorkeur aan
de bevind..ingen voor zich Ie laten spreken.
Een poging om de resultaten uit biologische
en psychologische onderzoek aan elkaar te
solderen wordt echter geblokkeerd door hel
teoretisch ondersc~éid erfelijkheid-milieu.
met als breekpunt de geboorte. De prenata-
Ie faze laat zich in deze tweedeling moeilijk
inpassen.

Negatief

De Batsolier vergeleek zich graag met
het mitologische paard segasos, "de bood-
schapper tussen goden en mensen". Of al
zijn studenten van de afgelopen Jaren Zijn
colleges zo ervaren hebben, valt echter te
betwijfelen. 'Den Bats', zoals Sleven door
hen werd genoemd, kiest altijd voor de
Inhoud, maar vergeet dat de manier waar-
op men dit aanbrengt (de vorm) hiermee
onlosmakelijk verbonden is. vaak waren
zijn betogen op het randje van het onbegrt-
jpelijke. De studenten zullen zich professor
De Barseher desondanks vooral herinneren
als iemand die altijd het goede in de mens"
zag, of met zijn eigen woorden: -ik ben een
slecht mens met een goed hart."

Hennan Pauwels

men en waar mensen legen de stroom in
durven zwemmen en beginnen te ekspert-
menteren. Denk maar aan gedurfde bands
als Die Anarchistische Abendumerhaltung.
Pront 242, Zap Mama, Evil Superstars. en
het (kommersteel] mooiste voorbeeld van
de Belgische mengteorie. Vaya Con mos.

Verwonderlijk Is op zijn minst het tIjd-
stip van het ontluiken van de Nederlands-
talige pop. AI vrij vroeg _ begin jaren ze-
ventig - ontstond die als een reaktie op de
kleinkunst. "Kleinkunst heeft in mijn ogen
nog altijd een zeer eigenaardige en niet
zo'n vrolijke bijkleur. Ik vind het ook een
eigenaardig woord waarvan ik zeker ben
dat het is uitgevonden door een Hollander"
aldus Kris De Bruyne. Hij, Johan Vermin-
nen en natuurlijk Raymond van het Groe-
newoud speelden elektrisch en draaiden de
volumeknop naar rechts. Deze laatste is
volgens Delvaux de enige echte peetvader
voor hel volgende triumviraat - Gorky.

vervolg op p. S

h@}mfJongeren
HET GOEDE SPOOR

Je voelt je als jongen wef eens aangetrokken tot andere jongens ...
Je wordt als meisje ook verliefd op andere meisjes ...

Je bent niet alleen! Het Goede Spoor is er voor en door jongens en meisjes tot
26 jaar. We doen elke maandag een leuke activiteit over dingen die je zoal bezig
houden, de agenda kan je o.m. volgen in deze Veto. Je kan die eerste stap
blijven uitstellen, of je kan eens contact opnemen. It's up to you!

We sturen je graag meer infonnatie op, onder neutrale en gesloten omslag, als
je een briefje stuurt naar PB 113, 3000 Leuven-S. Je kan ook eens langskomen
op ons onthaal, elke dinsdagavond (20·23u) in het JAC, J.P. Minckelersstraat
47C, of bel 016/20.06.06. http://www.ping.be/drempellspoor of mail: dram-
pel@ping.be

Het Goede Spoor is de jongerengroep van De Roze Drempel, die allerlei
activiteiten organiseert voor homo's, lesbiennes en bi's van alle leeftijden.

Jaargang 24 nr. 14 dd. 5 januari 1998 01110



Boerenbond kant zich tegen
Termunckveld

Blijf van mijn erf!
0,jaren liggen de bewollers rond

liet TermrUlckveld in nevertee
samen met de VZW Natuurre-

servaletl overhoop meI de KU Leuven.
Hel pulli van di s kussie zijn de plan-
nell vall de universiteit om een weten-
schapspark aall Ie leggen op net Ter-
munckveld. Om het researchpark aan
te le9gell is er evenwel eerst een
gewestplanwijtigill9 "odig; he. Ter-
munckveid is op di, moment immers
illgescllrevell als 1I9wrisch gebiel/.
Hierdoor klinkt er mi ook I,roles( vall-
uit a9rarüclJl~ hoek. POIII Mees VQI! de
Boerenhond ug' in 'Boer ell Tuinder'
"jet akkoord te goall met de vermin-
derill9 van die tanabouwqronden.

De kampus Eksaktc wetenschappen in He-
verlee werd de laaure jaren aillink uttgc-
breid. De cernrak- keuken van Alrna. hel
lnteruniversitalr Mlkw·F.lektwnika een-
rrum UMEC) en het tnnovanc- en lnku-
bauecemrum nCC) werden er gebouwd.
Nu is er ook een behoche aan uhbretdtngs-
mogelijkheden van deze twee centril en
droomt men van een gflltll wetenschaps-
park. Dil park wordt l'en lndusrrtcrcrreln
voor bedrijven die een nauwe band onder-
houden met de urnversttelt omdat 7.e zich
eerder op onderwek dan op produkue rtch-
ten. De uulvcrsncn zoekt naar een uiige-
strekt terrcln nm ook grote bedrijven aan Ie
kunnen trekken. Hiervoor verkiest zij hel
Termunckveld. gelegen tussen de Boude-
wijn laan, de E40 en de A2.

De troeven van dhrerreln zijn voor de
KU Leuven meervoudig. Teil eerste zou dl'
'?kali{' hf'1 p.~"~lil:i!..kEa~er \',111~ \\_:ten-
Khapspark ondersteunen. Het 'terrnunck-
veld is een mooi ongerept stuk natuur van
veenig heklaren dat zich bevindt langs de
as Leuven-Brussel. De infrastnlkturele
voordelen spreken voor zlch. met de nabij-
heid van de A2 en 1:40 en de luchthaven in
Zavcmem. Paul 1\1<>r-s. provinciaal verent-
woorddijke van Boerenbond Vlaams-Bra-
bant weerlegt dit lantslc voordeel en verwijl

de universiteit een gebrek aan objekliviteil.
"Op één van de moeilfjkste knooppuruen
van Vlaanderen, waar vele uren per dag het
verkeer stilstaat of stapvoets vcrden. gaat
de inplanting van een wetenschapspark. dc
auromobrlheusdruk nog vergroten. verzwa-
ren en hopelozer maken".

De Boerenbond steunt hiermee het
plaatselijk akuckonunnee. Het konnulree
roept de buunbcwoncrs op een bezwaar-
schrift in te dienen legen de gewestplanwij-
:ziging. In mei stelde de Vlaamse rcgcrtng
voor om de huidige situatie van zeverten-
derlig hektare agrarisch gebied en 1.1 hek-
lare rekreatiegebied - een kampeencrreln
- te wijzigen tut 30,6 hektare voor hel wc-
renschapspark en 8,1 hektare butlerzone.

vaartkom
Hel voorsteltot gewestplanwijziging

werd al in 1993 gedaan T(I('n reageerden
de buurtbewoners en VZW Camping Ter-
mUIJ(:k door naar de Raad van State te Slap-
pen. Ze haalden een voorlopige overwin'
ning; de wij7.igingen met betrekking lOl hel
'rermunckveld in hel Gewestplan werden in
1996 op basis van procedurefouten ge-
schorst.

Nu de universiteit een tweede poging
doet. herhaalt .het akuckommuec huer grie-
ven. Woordvoerder Michel de Meyere wijst,
nel als de Boerenbond, op alternatieve sites
voor het researchpark -Als het wetenschaps-
park hel 'termunckveld zou Inpalmen.
wordt de huidige ruimtelijke ordening van
Leuven omwncht. Er zijn immers alloka-
nes voorhanden die georganiseerd lijn voor
zulke doeleinden. namelijk in hel stenons-
gebied en op de oude Indusrriéle vcrvallen.
sites-rond de Kanólallone. Dle·gebled;';'"
hebben het nadeel dat ze zodanig vervuild
zijn, dat bodemsanering vereist is vooralêer
er aich nieuwe bedrijven kunnen vestigen.
en dat kost veel geld. Daarnaast is er de
ckologrsche waarde V<l1J het rcrmcnckveid
die de laatste groene bulterzone vonur
legen de verkrachte as Leuven-Brussel."

De Boerenbond wijst op dl' waarde van

POP
vervolg van p, 4
Noordkaap en De Mens - die in het Ne-
derlands zingen. Vooreerst was de hele
houding van Rayrnond. heel verwant met
punk. Zoiets als 'Vlaanderen OO\'ell', is voor
Delvaux een bc:etjt· onze Vlaamse 'God save
rhe queeu. Daarbovenop werd hij wereld-
beroemd op de vtaamsc én Nederlandse
weiden met 'Meisjes' en 'Je vcux de
I'emour' en werd algauw -gcccrd als een
vorst" (uit 'Je veux de l'amcur']. n-nstoue
speelden in zijn vele begeh-idlngsgroepcn
zowat alles wat naam en Iaarn heelt ln hel
kleine Vlaamse rnuzlekwcrcldjc en dan
vooral Jean-Marte Aerts, de man dit' later
een kructa!c rol IOU spelen In TC Malie.

In 1980 was vooral de opmars van straf
en ongehoord Nederlands te beluisteren. De
Kreunen, Arbeid Adcltt cn De Brassers
kwamen lOCHgoed op dreef. De schrijver
konkludeert dilt het mei de Vlaamse pop
vandaag oe dag vrij goed is gesreld. Het zijn
immers vooral Noordknap. Gorky en De
Mel1~ die de jellgdhui7.en weerzin gaven
Uil! konserten te organiseren. Ten tweede
wordt onze pop vandaag de d'lf.; metodtscher
aangepakt. wal ze aan panache \'('rlil~t
[bijvoorbeeld Clou'\Cau) wordt velgeus
Dclvaux nu gckornpenscerd door inlra-
struktuur en begt'i.·iding.

Peetvader

1)('1\',HJ'Ii:Rt'dt blij]" van vvu uugebn-lde
dossfcekennts én brouncnraadplogmg en

dal merk je ondermeer aan de opgenomen
rand informatie, knipsels uit bulrcnlaudsc
kranten én/of muzlektijdschrllreu. hltparu-
denotertngen. verkoopsfjfers. gouden en
platina platen gerangschikt per jaar en per
arttest. Er worden ook nog hoofdstukjes
gewijd aan figuren in de rand van hel hele
muziekgebeuren zoals bijveerbeeld Guy
peellaen die platenhoczen omwierp voor
de Rolling Slones en David uowtc, en ont-
werper Walter Van actrendenek die U2 van
kledij vooraag bij hun laatste toernee,

Delvaux vereist \Vel l'en ulegebrejde
voorkennis van zijn lezers. Ook al was hel
lijn bedoeling niet om er een encyclopedie
van de vaderlandse pop van Ie maken maar
een boeiend verhaaltje, dan nog is het
moeilijk de veel voorkomende lijdsprongen
te volgen. Jammer is dat hel bijna onmo-
gelijk is om gericht lnînrmatle rond bijvoor-
beeld één bepaald hem en/ol groep IC loe·
ken.

Over de CD kunnen we kort zijn, er
werd niet gekozen voor de meest bekende
nummers van eigen bodem. Als dal dan
wel het geval is (bijvoorbeeld "Lena" van 2
Belgen) wordt gekozen voor een andere
versie dan die die bij hel grote publiek uc-
kc 110h. Bijzonder jammer is echter \'\leltlal
cr geen nummer \,111Ravmond \1.111hel
Groenewoud op staat. nota bene door Del-
vaux zelf nl~ peervader van dl' Vlaamse pup
beschouwd.

Pascal Scynhac\'e
'8i91/1 Bt/E//tm' van '<lil Dtlnmx ~...rs"/rtll bij
III/!}(L"frl) 11<I.f""'·I),h ril /.;,')/690 fr.lIIk f),.. bij-
horende Cf) l'mJ ie :"" ...f bij.ft b....ken als bIj
Je pfillml>..vr

hel Termunckveld voor de landbouw. Paul
Mees heeft niets legen de aanleg van het
wetenschapspark op zich, Integendeel. de
land- en tuinbouwsektor kan lelfs voordeel
hebben bij hoogtechnologisch onderzoek.
Maar dat er zevenendenig hektare land-
bouwgrond zouden moelen verdwijnen
voor hel researchpark vindt hij ongeoor-
loofd. Daarom vraagt hij om ondersteunen-
de maatregelen voor de landbouw. Een

•

knooppunt In Heverlee een verslikkende
toekomst tegemoet gaat."

Telekommunikatie

In verband met die mobiliteit deed de
rektor van de KU Leuven, André costee-
Hnck, in Trends van 8 mei 1997 verrassen-
de uitspraken; -Mobiliteit is tegenwoordig
een must. ook dat moeten studenten leren

(... ) De
politid. weten
wel dat ratio-

(foJtoIeroen LlSstlls)

nahsenng
een noodzaak
is, maar ze
denken aan
het ejgenbe-
lang: heb ik
een unief in
mijn achter-
ruin. dan
wordt de
ekonomie
daar beter
van. In het
Californische
Silicon Vallev
staat elk bc-
drijf verder
van de uni-
versitehen
van Berkelev
ol Stenford af
dan iedere
aelgtschc on-
derneming
van de KV
LellVt'n Vt''r.
wljderd ligt.
Wij werken
samen mei
bedrijven in
heel Belgii' ,
en Europa.
M.et de mo-
derne rele-
kommunlka-
tie verloopt
dat pro-
bleemloos".

De rek-
tor wil het

wetenschapspark zo snel mogelijk gereali-
seerd neu op hel 'rermunckveld. Eén van
de belangrijkste argumenten daarbij is de
nabljhetd van de kampus Heverlee. Proles-
suren van Eksaktc werenschappen die
tevens werkzaam zijn in de spln-offbedrij-
ven in het wetenschapspark zouden nog
nlet eens de auto moeten nemen. De rektor
pIelt in hetzelfde lnn-rvicw 1(1 Trênds legen
de kcrktorcuuu-utalircu. studenten die bij
wijze van spreken onder de kerktoren hun
diploma halen. Hij maakt er een punt van
studenten in kon lakt te brengen met Inter-
net en wijst up de mogelijkheden van
moderne relekorurnunlkane. kortom. van
smdeuu-n wordt een brede visie en een
grcnsoverschrtjdende houding verwacht.
van professeren blijkbaar niet.

Sofie ovcrstljns

MEUBELS, KLEDING, FIETSEN, HUISRAAD, •••

, van fifties,
~ tot
seven ties,

van
klassiek tot
modern

En 'k htb eens pil/alte" gtpfil1l1

.stedelijk landbouwontwikkelingsplan is
noodzakelijk aangezten twlruig procent van
de landbouwgronden in stedelijke gebieden
ligt. Ook de Boerenbond pleit voor alterna-
tieve sites in de buun van de vaartkom en
het station, Het voordeel van een research-
park in de srarlonsbuun is de aanweligheid
van het openbaar vervoer, Iets wat de om-
geving van het 'rermuuckveld mist,

Paul Mees: "Het ISgeweien dat werk-
nemers van hlgh-rechbedrfjven zich meest-
al individueel per auto verplaatsen eerder
dan mer het openbaar vervoer. De toe-
gangswegen tor bijvoorbeeld het bedrijven-
terrein in Haasrode bewijzen dil duidelijk.
De NMBS en de federale regering. De lijn
en de vleemse regering blijven amateuris-
tisch toekijken op hel drukkende woon-
werkverkeer en op de vcrvoersrnobllneu.
Het is dus te verwachten dal het A2-E40

Kringloop-
winkel

Spit, alles
watje kot
nodig heeft

':4 iji:tb (.t-,ijj:' '4'18'
OPENINGSUREN

dinsdag tlm vrijdag 10u·18u
zaterdag 10u·17u

Olestsesteenweg 104, Kessel-Lo
016/26.09.21
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Professor Blanpain over mensenhandel in het voetbalbedrijf

"Ik dien klacht in omdat de
betrokkenen dat zelf niet
~P 16lkumber 1997 verscheen
~ in De Standaard een artikel

OVe'T de aanvoer naar ons land
van 'goedkope' voetballers uil Oost-
Europa. In dat artikel kon je Il!zen
hoe deze voetballers bij een dub ge-
plaatst en dan met winst doorverkocht
worden aan andere clubs. Ondermeer
Club Bru9ge en Antwerp zouden op
deze manier spelers aantrekken en
weer doorverkopen. "Onaanvaard-
bare mensenhandel en strafbaar vol-
gens de arbeidswetgeving", oordeelde
professor arbeidsrecht Roger Blanpain
en hij diende een klacht in bij de par-
ketten valt Antwerpen ell Brugge. In
een motie gericht aalt de eerste minis-
ter, de mintster Vlm Justitie til de
voorzitters van de politieke partijen
drukte hij zijl! verontwaardiqinq uit
over de memel/handel in de sport en
drolJg hij erop aall dal de nodiqe
stappen ondernomen zouden worden
om een einde te stellen aan elke vorm
val! mensenhandel.

Roger Blanpain: «Ik ben al vijfendertig
jaar met die problematiek bezig en er b
niets nieuws onde-r de zon. In de spurt zit je
met meerdere ploegen. clubs die onderlmg
afspraken maken, die bonden oprichten die
zich dan internationaal gaan groeperen. Zo
ontsta at een 500n intern"fiollilal kartel.
waarbinnen van de ekroren een zeer grote
macht uitgaat. zoals in elke ideale matûa-
shu atie wordt er geld gevraagd bij elke stap
die gezel wordt. 1.0 ook wanneer speler'>
van ploeg veranderen. Er :rijn alle mogelijke
drogredenen aangehaald om ber verbande-
[en v an spelers re legitimeren. Men wijst op
de opleiding ol op de vortrnng van de SIJe-

Ier, of men heeft er kosten voor gedaan.
Voor Ronaldo heeft volgens mij noch lans
niemand een miljard kosten gedaan, Wat
men daar doet, is dus handel drijven in
mensen met de bedoeling te kopen en Ie
verkopen. Dat Is al jaren zo. Het wordt
echter zeer wansmakelijk wanneer mensen
van die situatie gebruik gaan maken om in
verre gebieden mensen te ronselen dit' ze
hier bij een ploeg trachten te plaatsen om
er zo geld aan te verdienen. AJs dat dan
niet lukt. worden die spelers in de illegali-
teit gedumpt. Dat gebeurt op grote schaal
en zeer vaak met jongens van vijftien. zes-
tien jaar. De overheid noch de sportfedera-
ties treden daar tegen op en dat is maat-
schappelijk en sociaal onaanvaardbaar. We
vernemen in het jou maal dat in Italië tegen
grof geld geleurd wordt met Koerden uit
Turkije, welnu dat is allemaal hetzelfde:
mensenhandel. ..

Schotel

Veto: U scha/uIt dil! wantoestanden zomaar fJl!-
lijk aan voetbattransfers?
Blanpaln: «Dat is v~n herzelfde genre. Het
ene is natuurlijk grover dan het andere,
maar het is uiteindelijk geld verdienen door
het verhandelen van mensen .•
Veto: Wil! viseen 11 eigenlijk met uw klachr?
Club Bmg!Je en Antwerp wordelI bij naam 9i-
noemd.
Blanpain: «Ik ben geen detekuve om de
handel en wandel van alle clubs na te gaan.
Als ik evenwel een anikei zie waar dat ma-
nifest geschreven staal - ik sneer even: "ze
worden voor veel meer geld doorverkocht"
- en deze beide clubs worden genoemd.
dan worden die namen mij op een schotel-
tje aangeretkr. Hel is IlU aan het parket om
de zaak Uil te sputen.»
Veto: U dient ktactn m rim~jl u ulfgren be-
IrokkCII partij bent
Blanpaln: «Maar Ik ben academicus en
heb aldus dl: plicht om tic waarheid op Ie

zoeken en die mee te delen. Het parket is
nochtans niet verplicht mijn klacht te on-
derzoeken - Ik kan mij immers geen bur-
gerlijke partf stellen - maar hier dien ik
klacht in omdat de betrokkenen hel :zeil
niet kunnen. De spelers hebben de les van
gosman begrepen: je kan winnen maar dan
is je carrière om zeep. Die zaak is al acht
jaar aanhangig maar nog steeds heeft die
man geen frank gezien. De voetbalbond
weet dat ze moel betalen maar rekt dat

heel bewust - dat is een bewuste strategie
- om te lonen dat andere spelers zich be-
ter gedeisd houden."
Veto: VeT\Vacht IJ dat dt parketten gaan nagerm?
Blanpain: dk weet het niet. Dat is nu hun
verantwoordelijkheid. Ik heb mijn plicht
vervuld en getoond dat het geen eenm ..os-
zaak ts van iemand die mediageil is, want
mijn motie heeft de steun gekregen van
professoren, wetenschappers, admlnlstrattef
personeel en studenten. In de fakulteit
Rechten wordt nu trouwens een werkgroep
opgericht omdat het begrip mensenhandel
strafrechtelijk niet is gedefinieerd, Dat
begrip wordt onmiddellijk gereduceerd tot
vrouwenhandel en prostitutie. Voor mij is
mensenhandel elke vorm van verhandeling
van mensen waar geld gevraagd wordt voor
diensten die niet gepresteerd zijn en waar

"VoorRonaldo heeft nie-
mand al een miljard kosten
gedaan. Watmen daar doet,
is handel drijven inmensen
met de bedoeling te kopen en
te verkopen."------
dal dat manifest te maken heeft met de
waarde van de mens, Als je Spe har koopt
voor dertig miljoen en je versast die dan
voor tweehonderd miljoen Haar Monaco.
op wat berust die honderdzeventig miljoen
meerwaarde dan? Dat i, geen loon voor
geleverde dicnstcn.»
Velo: Bij ROIMldo 9in9}1n ulfs om een miljard.
Omdat dubs als Antwerp en Club BrllfJfJeZlIlke
bedrllsm niet kunnen ,)phoe5tèn ;:ijn u wel ge-
dwongen om 'jMdkope' speJa$ tr ga<lllloekm
in Oost-Europa

en"

kopen. Als je tweehonderd miljoen vraagt
voor een speler die nog een kontrakt heeft
voor twee jaar en die bij jou vijftien mil-
joen verdient, dan is het duidelijk dat er
daar een wanverhouding is. Zo'n setiade-
vergeedlog kan hoogstens binnen hetgeen
de speler daar verdient want dat zijn de
dfensten dit: hij leven .•
Veto: Maar de dubs klagttt dal ze allders ie
Wf'inifJ geld ioudm Jubbtll.
Blanpaln: «Is er echt zo weinig geld? Nie-
mand weet dat. De finandën van de clubs
en de bonden zijn totaal niet transparant
er sirkuleen daar heel wat zwan geld. Ni
tegenstaende al wat men zegt worden ze
enorm gesponsord. ook door de overheid.
Wil je je restaurantkosten voor honderd
procent aftrekken van de belastingen, dan
moet je in ~e bustnesssears zijn; op trans-
tenbedragen wordt geen BTW geheven en
de meeste van die organisaties zijn dan ook
nog VZW's. En is het niet zo dat de over-

heid ook heel wat geld wil toestoppen voor
de bouw van hel Eurostadion. Er wordt dus
enorm veel geld in het Belgisch voetbal ge-
pompt.»

Geest
•

Veto: Maar er tijn bijvoorbeeld wet vul minder
Jukratitvt teIevisieko/Urakttn.
Blanpajn: «Ik zeg dat als je een produkt
van kwaliteit leven, je ook TV-rechten zal
krijgen. waarom wordt het Hollandse voer-
bal zoveel verkocht? Omdat men er lil het
buitenland naar kijkt. Daar wordt tenmin-
ste een goede show gegeven. Men moet
een goed produkt maken in plaats van te
gaan leuteren met het illegaal aankopen
van mensen. Eén zaak is zeker: hel Belgi-
sche voetbal is op het ogenblik lamentabel.
En wie is daarvoor verantwoordelijk? Niet
gosman of Blanpain. wil je dat het voetbal
goed draait moet je zien datje goede teams
hebt. dat mensen opgeleid worden, dat er
een goede geest is en zo verder. Waarom
lopen al die spelers weg bij Antwerp? Mis-
schien is de geest daar niet fantastisch."
Veto: Wal hoopt u ti bereiken mtr uw klarhr?
Blanpain: .We komen van heel ver. Wan-
neer vroeger een speler naar de rechtbank
stapte werd die automatisch als speler ge-
schrapt. Nu is er al wat meer fairplay in de
rechtspraak, ondermeer omdat clubs en
rechters niet meer dezelfde mogen zijn in
het beslechten van geschillen. Wc zijn nu
ZO ver dat amateurs cn diegenen die we-inig
verdienen van jaar tot jaar wegkunnen bij
een club. Met het Bosman-arrest is ook al
bepaald dat bij her etnde van het kontrakt
geen geld meer gevraagd mag worden. WIj
willen nu dal men zegt dal mcn er ook in
de loop V<1l1 het kontrakt geen handel van
aalmaken. Het gaar immers over hartdel in
mensen en niks anoers.»

6

Kristof bantets
Hans pectercq

i
Blanpaln: «waarom zitten wij hier met zo-
veel Oost-Europeanen? Omdat men nlet
aanjeugdopleiding doet in België. Men zit
daar over te roepen en te gieren maar er
gebeuren geen inspanningen op dat vlak.
Tot en met het Bosman-arrest in '95 was
het systeem helemaal rond. Men vroeg
toen transfergelden die zogezegd dienden
om op te leiden. welnu, ze hebben deftig.
veertig jaar kunnen vormen en opleiden
maar vruchten zijn daarvan niet te bespeu-

ren. En de mensen hier lopen blijkbaar
graag naar het bultenland.»

•Maar ik zeg niet dat men geen spelers
in het buitenland mag gaan halen. men
mag ze alleen niet kopen. Men mag perfekt
vreemdelingen aantrekken - we zijn niet
voor 'eigen volk eerst' - maar transterver-
goedingen zijn uitgesloten want dan ver-
koop je mensen. Er moelen redelijke afspra-
ken gemaakt worden wanneer een speler
vroegtijdig van de ene naar de andere ploeg
verhuist. Ook omtrent een mogelijke scha-
devergoeding voor de club die vroegtijdig
een speler verliest. Een voetbalclub is geen
duivenkot. Er zijn daar kontrakien en
iedereen moet die respekteren. Maar wie
respekteen nu de komrakten niet? Een
speler kan zomaar niet weg bij een club. Er
moet een club zijn die hem aanneemt want
het Is niet de speler die de centen heeft.
Een mogelijk systeem zou zijn dat men
clubs gaat beboeten die de kontrakten van
de spelers met andere clubs niet respekte-
ren en een speler werkelijk wegkopen. ~

e lk vind het Nederlandse systeem zeer
goed. Wanneer een speler daar voöreljdig
weg wil bij een dub, omdat hij nooit wordt
opgesreld of urndat hij niet overeenkomt
met de trainer of zo, komt die vraag voor
een onafhankelijke kommissie. Die arbitra-
gekommissie oordeelt of de speler kan ver-
trekken ol niet, en ook of daarvoor moet
betaald worden. Eventueel wordt een scha-
dcvergoeding bep aa ld voor de diensten die
niet geleverd zijn of zullen worden maar
soms ook niet. Wanneer er manifeste rede-
nen zijn om te vertrekken zal da a rvoor niet
betaald moeten worden. Dat kan zijn om-
dat men niet overeenkomt maar ook wan-
neer de betrokken speler Tieh zeer ka n ver-
beteren door naar een andere club te gaan.
De eventuele schadevergoedingen mogen
natuurlijk niet omaarden in even hoge be-
dragen als hij de transfenvergoedingen
want dan ben ie weer mensen aan hel ver-
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Peeters. sekretaris-generaal van de voetbalbond reageert

Weten die wel waarover het gaat"
rofessor Blanpain vergelijkt de
organisatie van het huidige
voetbal met maffiatoestanden

vorige pagina). "'Voor elke stap
_ men zet wordt geld gevraagd",

[doelend up de enorme transieroeära-
die sirkuieren in de voetbalwereld.
Koninklijke Belgische Voetbalbond
~VB) is de grootste Belgische pijler
de internationale voetbatorqani-
Sekretaris-generaal van deze
Jan Peeters reageerde derge-

l"raa9d op enkele uitspraken \lml de
Leuvense professor arbeidsrecht .

. Is de koop-verkoop vanspelers volfJm.1 11

~!~;;;I:;;~don?
peeters. .'Hl'! is gemakkelijk IC spre-

I val! k"op en vt'rkoop van mensen in
1 voetbal. Er gebeuren transfers die

___---'" gcregk-memcerd zijn (']1 die sinds het
1/ l~rr(·~l.l'Io~ll1i'1n'10k gekontroleerd worden
L~---Jdoor Il,llion,lk en Europese overheden. Die

regcts worden nageleefd. En bij lfJmlers

Het zijn dan misschien
slaven, maar dan toch slaven
die er rijkelijk voor betaald
worden.

kan jv toch nuu-rhjk spreken \".111 koop-
verkoop Het I~trouwene dt' ~Iwlt'r 7('11'dit'
er hel mn'~k bd,1I['iJ hcch, net zIJn dan
mis-.chi<:'11stavee. uraar dan IVLIJ .!au:n die
cr rijkdijk voor betaald worden en die nu
la/I tT11 praktisch volledige vrijheid genie-
n-u. Wat er we! gdJcuri _ 111.1.11"dat ts in de
marge van het voerbal - is dat er hier en
daar mensen zijn die zich bezig houden mei
hel kopen en te knoJl aanbieden Vim spe-
lers, Maar dat zijn zaken die wij ntet erken-
m'n, onze regternemen kennen alleen
maar clubs die spelers aansluiten, niet indi-
viduen die met sperers gaan leuren"
veto: Bldllpaill klaagl aan dal enorme bedra-
grIl - ugrllworJrdig lol/ ,fin miljard frallk-
worden gevraagd bij dr doorverkoop van speten,
Dal dekl loch IJdmraallli"1 mrer dt kOSlm van
de clllb?
peeters- eln Bt:lgie gebeurt dat niet. Dal
zijn uuzonderljjke situaties. Als Blanpain

zich wil bezig houden met zulke buiten-
landse uitzonderingen, voor mij niet gele-
ten. Maar ik ben sekretaris-generaal van de
Belgische voetbalbond en ik houd me enkel
met het BeJgisc::h gebeuren bezig.»
Veto: Komen de b~dra9m di~ in Bels;i ae-
vra"gd wordtn wtl overeen meI de werkelijke
kosten van op/tidblS tl1 dtrgelljke?
peeters. «tegenwoordig wel ja, Wam de
sommen die nu gevraagd worden tijn heel
redelijke sommen, Ik zeg niet dat het vroe-
ger zo redelijk was, en we hebben daar ook

sltld te worden ti! voldorndt inkomsten Ie heb·
ben,
Peeters: «Daar ben ik niet zo van over-
tuigd dat ze niet genoeg verdienen, Dat is
zoals op een normale arbeidsmarkt, Er
wordt een kontrakt afgesloten tussen de
werkgever en de werknemer, het is aan de
partijen om ervoor Ie zorgen dat de rechten
van beide worden gerespekteerd, Maar als
Iemand vrij kontrakieert moet hij daar de
gevolgen van dragen. Daarenboven kan
Iedereen die niet tevreden is mei zijn kon-

\

wel waarover het gaat? Hebben die ooit al
gehoord van het reglement van de Belgi-
sche Voetbalbond? Ik stel me die vraag, Dat
ze eens de rnceue nemen om naar de bond
Ie komen en te kijken ol het reglement 7.0

tegenstrijdig is met de rechten van de
mens, Ik denk dat niet en ik heb een ver-
leden waaruit blijkt dat ik altijd veel respekt
heb gehad voor de rechten van de mens.»
Veto: Is hef aan de &19Îsche Voetbalbond om
iel! Ir onderne1Vw /egw de walllDttl.:wden dit
- vo/gtns u ;Jdt margt Vat/ hrll/oe/bal-

Sp.'lrrs met wereldklasse worden alleen maar berrr val! IlOgr lrallsferbrdnlgr"

een evolutie in gekend. Twintig jaar gele-
den was het helemaal met goed gesteld met
de individuele vrijheid van de spelers. We
hebben ons reglement nu aangepast. deels
vrijwillig en deels door de Vlaamse dekreet-
gever en het arrest-Bnsrnan. Ik begrijp niet
waarom professor Blanpaln zich nu weer
legen ons richt. We hebben dl' laatste jaren
alles aangepast om in overeenstemming te
zijn met de wctgcving.»
Veto: U U9/ dat de voetballers vrij lil", Maar
een grool deel van d~ spelers verdient "iet IlO/-
damde en ;5 afillmkd/)'k I/on de club om opgt-

Liga van de Mensenrechten heen (nog)
niet gereageerd

We legden de grieven van professor Btanpain en de zijnen voor aan Paul Pataer. Deze
flamboyante oud-Sp-senator is sinds enkele maanden vccranter van de Vlaamse Liga van
de Mensenrechten. Hij vertelde aan Veto dat de Liga geen standpunt been ingenomen
over de evermeeneet mensenhandel in de sponwereld. liet feit dat daarover met de Liga
nng geen kontakt is öpgt-nornen en dill ze danr zelf ook geen rmueuet toe genomen
hebben, be vesligt volgens Pateer enkel dar het geen hoge prioriteit geniel bij de organ-
isatie, De rea kt je die hij ons gaf is dan nok spontaan, zonder dat hij het dossier kent.

"Omdat het over sport g,lal, bevinden we ons op het terrein van de ontspanning en
tegenwoordig wordt er - denk ik toch - niemand verplicht om aan spurt te doen, A!~
er dan wanpraktijken bcstua n moeten dil' in eerste instantie door de betrokkenen zelf
opgelost worden. via syndjkale weg ofzc.' Vul!>l·ll~Pateer zijn deze problemen ook van
een hele andere orde- dan wat er bijvoorbeeld gebeurt met dcrdcweretdktnderen of
sommige vluchte-lingen. Alle~/in<; i<; hij hel niet met Blanpain eens wanneer die zegt d.l!
de mensenhandel w selektief wordt il,lr1gt'rakt in dl' wetgeving. hocwel Parac-r zich graag
van hct t cgcndccl 10U lawn overtuigen indien dil nodig LUL! lijn. 'Het gaal om meneen
die tak-nte-n he-bbc-u i-n (Ii\' dnr hi ...r grnag willen komen tenen - denk ik teelt, anders
begrijp ik er helemaal nlt"t~ \,,1/1." Gekonfroutecrd met de weuroesranden die somruige
O{)'I,FlIr'JI'~al1l"n r-n ~'\frik.lncll re beurt valt als ze nlc t meer aan de bak komen _1.Jal~
''I.I11~dl,laJd door Blallp~i/l e-n in teneek - ven\llj~t Patacr naar Ik spelere zelf en hun
soJi(!dritdt_ Maar mocht ti(- J ig<lop dl' hoo,gl~' wor,kn gL·<,tcldvan wanpraküjken dit' 0]1
~y'tl'IT1,,1,\dH' Wijl" voorkomen ('11wdilrl:>ilmet nu-nscu wordt 'gt'jonglt'('n!-, i<;het 1J,l,lr
ta.lh. 0111n- r",lJ,wn'll 'Ond~nl-.~ lWI kil J.l! ik daar \ m'rlo]li!( 1J('f<met V,1nü\'('Tnrij:d ben
l11en \\,,' dan ook r~"ll-!elel1" ,lltlu~ lil'!: tI.- vuurvuu-r \.111Ik 1iga \-<111de Meneenr ...chtcn.

(rg)

trakt hel opzeggen op grond van de Wel op
de Arbeidsovereenkomsten (WAO) van
1978, Daarenboven is er een Koninklijk
Besluit van 1997, alles is dus wettelijk
geregeld,"
Veto: HOi verklaart u htl dan dat /;(11/<411(11
academici 1!11 slIIdillll'n tieh ach/er Blanpain
scharen?
Peeters: elk zou dan loch eens willen
terug komen op die klacht, Professor Blan-
pain heeft klacht lugedlcnd !:Jijde pruku-
reur Generaal van Gem en bij de Prokureur
Des Konings van Antwerpen. Ik ben ook
jurist maar Ik begrijp dat niet. maar ja, hij is
professor hl] zal hel wel welen zeker::> Maar
van die klacht heb ik verder niets gezien
En van die mensen die ei lîch achter scha,
ren heb ik nog niets gehoord. Welen die

COOlacllonzen iOls voor u? Triopnc bied1ll;EN

COMPLEEl CONTACTLENZENSYSTEEM
VOOR 4OOO,-BF, U krijg! voo, zes mNIl(len 6
paar zachle Spheris<:he m..,..-,dlenzerl (:maall'

CHlliJks ruOllWft frisSll zul\lflr'l'lconlacllen.z8ll)Inel.
allo onderhoudsprooccten van Allorgan,
Pronteervan onze voordelogepeebeerset voor
6SC,-SF, Een Uitgelezen panbtedlng
All""", bOlrr><>pllC Doen'

(]"/,, Joost He/sm)

bestaan meI hel romellll ,'UIl mil/sm? Di~ spe-
lers ZOlldm som5 ulfs tWII hun 10/ worden owr-
gflalot in armoede fII 'iIIe:Jalileil , als ze niet
meer aan de bak komen_
peeters. «Dat wordt dan ven eld. maar ik
mu 'och graag t'nkele konkrctc voorbeel-
den hebben. Gebeurt dat wel ze.In die mil-
te? Maar ik lil' ook niet goed in wat we
kunnen doen, hel is door uns verbeden. Ik
denk dat het allemaal overdreven wordt al,
men het heeft over slavenhandel en her
laten kreperen euzomeer, Maar ah hel ge-
beun dan moeten dil' mensen iets nndcrnc-
men, Dan moe! he! syndikaat of ik weel
niet wie maar optreden. Mnnr Ik zle t'eht

niet in w,1I wij kunnen doen.»

Raf nerus

TRloPTlC AlJIII$EERT • ALLERGAN

lenzen?
;2 TRIOPTIC
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De Roovers spelen 'Venetië'

Tweemaal verliezer in eigen huis
OeI is verre ,'all de eerste keer

dat net Antwerpse teaterqezet-
schap de Roevers ziel! aan

repertoiretolleef waaqt, /11 luw drie-
delige 'Demonencydus' brachten zij
'I,.or;9seizoen werk van Albert camus.
Fjodor Dostojewski en JO~'epllCOl/rad
samen. Voor JII'" recentste voorstel-
Iin9 'Venetië' teten ZIJziell vast in
twee Shakespeareklassiekers: 'De
koopman Vtlll Venetië' ell 'Dthello', Ze
ZIjn 'weelluwl te zie" in Leuven.

l)iJI Shakespeare in i~,kan intu~\t'n aan
niemand meer lijn voorbijgcgegean. lelf5
de talrijke [aaroverzjchren die we de laatste
weken Ie shkken lrl"gen konden hel niet
nalaten hel prestigieU1t"teaterspektakel
'Ten Oorlog' van de Blauwe Maandag Kom-
pagnie even Ie vernoemen. De äoovers wil-
len wal dieper in ons gemoed doorgraven
en haalden hiervoor twee stukken uil de
kast dit' een morele oorlog ten tonele voe-
ren.

lowe[ "The Merchanl of veutce' als
'Orhcüo' zijn door Shakespeare neergezet
tegen de achtergrond van het zcsuende-
eeuw~e vcnctlë. up dat moment één van de
machtigste Italiaanse stadstaten. Dal Wil-
liam Shakcspearc als aanhanger van het
Eltsabcrhlaansc Engeland mei deze metro-
pool niet zo hoog opliep komt In 'De koop-
man van VenetW' en 'Othello' everduidelijk
naar voren. Belde stukken leggen het lelij-
ke achterkant je van een ekonomisch groei-
ende. maar moreel vcrv ...llende maatschap-
pij blom. De-vijandelijke houding jegens
vreemdelingen wordt aan de kaak gesteld
door een oneigenlijk slachtoffer - niet toe-
vallig in 'de koopman' een Jood en in
-omeuo' een Moor - voor de schuld van
de hlsione te laten opdraven. De Roevers

maakten van deze jhlT,ll1el dankbaar se-
bruik door beide stukken in een dubbelspel
te verenigen. 'De koopman van Venetië'
dient dan als aankondigmg, het aanbrengen
van een kontekst voor wat komen gaat: het
veel langer uitgcsponnen 'Othello'. In het
begin van 'Venetië' brengt cûnnter tesage
- veelbelovend talent en bekend uit het
fantastische 'Terug naar Oosterdonk' - eeJl

Nieuwe film reeks in Stuc

Dallas is ook niet alles

~.

.,
tzarre vrouwen worden heen
en weer geslingerd lussen I",·
mor ell tragedie bij hun avon·

tuurlijke zoektocht naar zichzelf, de
liefde en bij hun kritiek op de wereld.
Tol dergelijke zituren kom je als je een
bescheiden poging onderneemt de ro-
de draad Ie ontbloten die de Iwaalf
films van de nieuwe thematische Stllc·
reeks 'Even cowgirls gel the blues'-
tevens de tilel van de openingsfilm
van de reeks - mei elkaar verbindt.
De reeks werd op \lraag \lan Stuc sa-
mengesteld door Anne çuirynen en
Christine Gregor en loopl van begin
januari 101midden volgende maand,
in opvolging van de film rist 'Eksoris-
me' die in december werd afgesloten.

ëën van die besrenülge motieven kun je uit
de titels alleen al afleiden: films die luiste-
ren naar roepnamen als 'De madeliefjes',
'Paris was a woman', 'Kleine vera' of
'Zuckerbaby' laten terecht vermoeden dat
de vrouw even uitgesproken als bizar haar
opwachting maakt, Geen vanzelfsprekend-
heid als je nagaat dat de vrouwelijke hoofd-
personages van rncmg speelfilm nu nog
dikwijls - Jemcs Bondgirlgewljs - hoofd-
1.akelijk dienen mooi te wezen en een
'dienende' rol te vervullen tegenover de
mannelijke venelkers. Het bcetd van de
'cowgirl' drukt dat mooi uit: cowgirl Bo-
nanza Jellybean beklaagt er zich in 'Even
COWgirlsgcr the blues' (GU) van Sant) over
dat de gcschledents de wel degelijk bestaan-
de cowgirls veronachtzaamd heeft ten voer-
dele van de cowboys. en dat het hoog tijd is
die situatie recht te nekken. De doku61m

8

'Parts was a woman' [Greta Schiller) zit op
dezelfde lijn en wil aantonen dat in het
Parijs van het Interbellum evenveel vrou-
wen als mannen - certrude Steln om eer
één te noemen - het artistieke en kulture-
le leven bepaalden. In kombinatie met de
andere lejdmoueven leven die 'emansipa-
tiegedachte' een gevarieerde serie films op.

lo zijn - ten eerste - woorden als
bizar, hilarisch, pervers, radikaal. extrava-
gant, absurd en dies meer uitstekende ad-
jektieven bij al deze films. In 'A~enic and
Qld iace' (Frank Capra) bljvoorbeejd
mengen enkele oude tantetjes zomaar arse-
nicum in de wijn van hun gasten. Wie in
die film niet doodgaat, belandt ofwel In de
gevangenis of in het gekkenhuis, och ja. er
rijn er ook nog twee die wel gewoon trou-
wen. Ten tweede gaan de hoofdpersonages
vaak op zoek naar wie ze: zijn en wat ze in
dit universum komen doen. Die zoektocht
is vooral uitgewerkt in 'Orlando' (Sally Pot-
ter) - een verfilming van de gelijknamige
roman van Virginia Woolf - waarin een
man vierhonderd jaar door de tijd reist, on-
derweg in een vrouw verandert. en in het
heden aanbeland eindelijk zichzelf vindt.

Het feminisme, vervolgens, is nooit
veraf. maar in 'Bom In Plames' (Uuy Bor-
den) loch wel heel ekspliciet aanwezig. De
film speelt in de toekomst; na een sectaal-
demckrarlsche revoluue blijkt dat de vrou-
wen er niet op vooruitgeboerd zijn. De
vrouwcnbcwcgtng probeen daar op alle
mogelijke manieren iets aan te doen. Regis-
seur Uuy Borden noemt haar film gewoon
"een film door en voor vrou ....en". In ande-
re films is dan, tcn vijfde, de romantische
liefde weer vee! peninemer. Zo ontspint
zich in 'Die Legende von Paul und Paula'

kone uitleg over de srad
en zijn geboorte uit het
moeras door het aanvo-
eren van steed~ meer
boomsremmen. Dan
brengen de akteure.
staand in een poppenkast.
gemaquilleerd met sensu-
ursutps en gekleed In de
meest kamavalcske
uurfits het verhaal van de
koopman van Venetië.
Geen uitgebreid spel.
maar een
voortscheurende versie
van de feiten: Antonjo
leent geld bij de Joodse
koopman Shylock, maar
blijkt dit achteraf niet Ie
kunnen terugbetalen. Als
kompensatie moet hij een
pond vlees afstaan. Niet
Antonio. maar Shylock
wordt binnen de kortste
keren kop van jut, waar-
na hij zelfs koelbloedig
vermoord wordt Met dit
sterke staaltje van onver-
draagzaamheid jegens
vreemdcnngen renen de
ncovers in twintig
minuten de bakens uit
voor wat komen gaal. De
clownspakken worden

geruild voor militaire kledij De muur waar-
in de poppenkast was ingebouwd, plooit
open. De boomstammen, overal over het
podium verspreid, vormen een ondoor-
dringbare palissade waarachter hel verhaal
schuilgaat: De Moor Othello is gehuwd met
de mooie Desdemona. Omdat hij de leu-
gens van de valse Jago gelooft. verdenkt hij
l.ijn "rouw van een buit~nechtefijk~ relene.

(Heiner crowj een idyllische liefde en moet
de ambitieuze Paul uiteindelijk een
verscheurende keuze maken tussen zijn
carrière en de absolute liefde van zaula.
Een zesde mogelijke konstante kan de
'blues' zijn, iets wat meestal met mannen
geassocieerd wordt. Hoewel de meeste Iilms
talrijke bizarre en grappige scènes bevatten.
ontbreekt het hen ook niet aan melancho-
lie, de blues die de vrouwelijke personages
voelen bij hun llefdespertkelcn ot bij het
vinden van een eigen plekje onder de zon.
Bij uitbreiding is ook maatschappijkritiek
aan te treffen: in 'Vonex' (Beth B en SCOH
B) gaat een vrouwelijke detective op zoek
naar een grootindustrieel die de menselfjke
geest ondergeschikt wil maken aan een
computer. 'De Madeliefjes' van Vera
Chytilova (Tsjechoslowakije, 1967) wordt
deze week dinsdag en woensdag al in Stuc
vertoond. 'twee meisjes besluiten te reage-
ren tegen de verveling. de in hun ogen
geperverteerde wereld te hekelen en alle
taboes te doorbreken door zelf de dekeden-
tie ten top te drijven en zich over te geven
aan een anarchie van perversiteiten zoals
daar zijn vraatzucht, diefstal, nudisme,
hoon enzoverder. Chytilova was een van de
belangrijkste sineasten van achter het
ijzeren gordijn. Deze film is misschien wel
haar beste werk en in elk geval een Ikoon
van de Tsjechische nouvelle vague.

In 'Persona. een werk van Ingmar
Bergrneu. wordt een laatste verbindend
motief sterk uitgewerkt: de keuze of de
dualiteit. Een ckutce trekt nch volledig te-
rug in zfchzeff en zonden zich af op een
eiland, slechts vergezeld door een verpleeg-
ster die haar probeert te genezen. Bergman
gebruikt de twee vrouwen om een dubbel-
portret van 'de \'TOUW' schetsen, waarbij de
ekmce en de verpleegster staan voor "de
'persone' (masker) en de 'anima'(riel) van
eenzelfde wezen." Meestal gaat het In de
andere filem evenwel over menselijke
keuzes zoals in 'Kleine vera' (Vasili Pichul)
over een levenslustige telefoniste-In-word-
ing die verloofd is met een milicien maar

De snelheid waarmee de ncovers door 'De
koopman' razen bhjft in Othello als een di-
namlsche onderstroom hangen. Om dit veel
zwaardere en komplexere verhaal wat op te
fleuren worden tussen de bedrijven door
orgeldeuntjes van klasstekers als 'Je t'airne
moi non plus' van Serge Gainsbourg en
'wholc lona tcve' van Led Zeppelin ten
beste gebracht. Naar de ontknoping toe
wordt de voorstelling letterlijk meer open-
getrokken door de houten ZUIlen tclken~
veroer uh elkaar te zenen tot het podium is
vrijgemaakt voor de klimax: Othello ver-
moordt z.ijn vrouw Desdemona.

Machteloosheid

wilde Sljylock nog als Jood in de Kris-
tengemeenschap zijn gelijk halen door zijn
handclspraktfjken te verbloemen, Othello
probeerde qlch zo goed mogelijk te integre-
ren. Als lid "\14111 de Venetiaanse troepen en
gehuwd met een blanke vrouw hoopt hij
de verschillen die h~ls inwijkeling be-
stempeten uit tc"wlsseï\. Helaas wordt het
besef altijd een vreemde eend Ie zullen blij·
ven hem fataal. Jago weet Othello door zijn
listen zo te onderdrukken dat zijn machte-
lOO"iht'ldhem ertoe aanzet zonder bevel
van buitenaf zijn vrouw om te brengen.
Deze (wet" tegengestelde verdedigingsme-
ehani~men tegen vreemdelingenhaat moe-
ten in OIIS een politiek bewustzijn oprce-
pen. Zij het dat deze dubbelvoorstelling ook
iets nunder ambitieus kan bekeken worden
als een verhaal over de oppervlakkigbeid
van de vriendschap of de wreedheid van de
lidde. Maar hoe je deze voorstelllng oqk
benadert of hoe doorzichtig of cûchce deze
hele omkadering ook is. je kunt niet rond
de goede aktccrprestattes van deze jonge
akreurs die twee monumentale stukken op
een uiterst verteerbare en bovendien vrij
smakelijke manier weten te brengen. "

Katrien Darras
'VrIltlrr van De Roowr$ is u zien: "'Olnsdas In

dcmdtrdafJ, om lO.JOu. in dt Vlamin9tr1rtraat
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verliefd wordt op een student. Ze kiest en
trekt met de student in bij haar ouders. de
twee mannen in huis kunnen bet niet
vinden en weer moet vera kjeaen, dilmaal
lussen familie en geliefde.

'Even ccwglrls get the blues' is de eer-
ste film uit deze reeks _ van de week dins-
dag en woensdag te-bekijken - en verenigt
de meeste van genoemde themata. Hel is
halve rood movre die drijft op de bizarre
personages - subliem vertolkt 'door onder
andere Uma Thurman en KeJllu aeeves c-

en scènes en bijgevolg veel heeft om een
cultstatus te verwerven. Sissy is een Ireak
of nature: ze heenre grote duimen - on-
geveer tien centimeter - die haar kcndltio-
neren om elke dag een aantal uur te liften
waardoor ze onder meer in aanraking komt
met een posse cowgirls op wier leidster 7J:

half verttetd wordt en die haar duimen doet
kriebelen.

De samenstelsters hebben niet alleen
de thematische diversiteit in het oog gehou-
den. Zo is er een keur aan genres aanwezig,
een doku. naast een heel visuele film van
dansteaterchoreografe Pina Bausch, 'Die
Klage der xarserm'. of de moderne musical
'Golden Eighties' van onze landgenote
ehantal Ackerman, over een romantische
tr.lgikomedie, 'Zuckerbaby' van Percy
Adlon, 101 nouvelle vague.

Vergeet ondertussen ook niet dat de
turnreeksen New H.lrvest en Filmfun ge-
woon doorlopen. Zo kunt u volgende week
zondag en maandag gaan kijken naar
'Courting Counuey' [Paul Tararuino] en
Orson wenes's 'Touch of Evil': respektieve-
lijk een romantische komedie over een net
geen jonge vrouw meer die op zoek gaat
naar haar Mr. Right, en een film ncir van
een goed jaar \'01 verwrongen zielen met
rollen voor charnon Heston. Marlène
Dietrlch en Orson welles zelf als korrupte
politieman, gezicht van het kwaad.

Bcnny Debruync
Voor info over dt films dit dat wt'tk In wlytndr
wrtk venoond woram zit a!Jttlda_
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Lian Onq, de vrouw die klaarspeelde wat mannen niet kunnen

,

"Ik associeerde strips met een saaie zonda iddag"
Or wordt bijzonder veel gezeurd

over een malaise i" de strip-
wereld. Uitgeverijen tremen

geen risiko's. auteurs moeten buigen
of barsten, tenzij ze getroeg verkopen
natuurlijk. Maar soms zijn er nog
auteurs die de ballen 'lebben om
eigenzinnig hun projekt af te maken
en die het nO!}gepubliceerd krijgen
ook. Lian On9 had die ballen. En zie.
de eerste druk van haar album
'Horizon' is bijna uitverkocht.

'Hortzon' heeft alles om een kornmcrsiê!c
uitgever huiverig Ie maken. Hel is een ver-
haal zonder echt hoofdpersonage, over een
hele Aziatische stam. Er gebeurt met veel
in, wam het hele verhaal Lang stapt hel
volk door een woestijn. Er tilten wat eks-
perimentele kantjes aan. vooral in de ver-
teltrant en de inkleuring. Hel aantal pagi-
na's is bijzonder hoog, wat het album direkt
ook een stuk duurder maakt. En toch heef!
ze een uitgever gevonden voor haar ver-
haal. Griffioen Grafiek. een Nederlandse
uitgever van voorat peperdure verzameledj-
ties, heeft een vnorzichnge en dure druk
van negenhonderd eksemplaren op de
markt gebracht. Vervolgens kwam er een
onverwachte persbelangstelling in Neder-
land, waardoor de eerste druk ongeveer de
deur Uil is. en een goedkope editte overwo-
gen wordt.

Een strip over een hele Mongoolse
volksram is geen alledaagse zaak. MIk was
zeven jaar geleden een reeks kort verhalen
aan het maken, die als centraal gegeven
een lange weg hadden. Horizon was het
verhaal van een volkstam die door de
woestenij trekt en uit schrik voor een ziek-
te op stenen gaat lopen. Ze komen bij een
stenen weg en blijven die volgen. Ze zetten
er 's nacht') hun tent op en gaan slapen.
Dan komt er een truck over die weg, en
daar eindigt het verhaal. Ik dacht dat dat
een verhaaltje van acht pagina's zou wor-
den. Maar na vier pagina's, met de nodige
stowmouons (nog een groepje mensen, nog
een groepje mensen) begon ik me te reali-
seren dal dit onmogelijk een verhaal van
acht pagina's kon worden. Toen ik er later
opnieuw aan begon. gingen de figuren een
eigen leven leiden. Ze liepen met samen-
geknepen oogjes legen de wind. dus het
werd een Mongools volk. wat wel leuk was
voor de variatie. Het verhaal werd ook al-
lijd maar langer. Ik kon gewoon niet meer
ophouden. Ik denk af en toe nog wel eens
aan de personages uit Horizon ol ik verge-
lijk iemand met zo'n personage. Maar er
komt geen nieuwe strip met dezelfde per-
sonages. Dat klopt niet met mijn gevoel. Ze
zijn over de Horizon verdwenen."

Bi
Aan dit album zit een lange uitgevers-

geschledents verbonden. De onder kenners
verafgode auteur Edmond Baudoin ging
Hortzon bij zijn uitgever pluggen. maar die
uitgever ging jammerlijk failliet. Daarna
wou de gerenommeerde engever van vol-
wassenenstrips Casterman hel boek uitge-
ven, maar na een machtstrijd In die uitge-
verij sprong dat af op een moment dat Lian
Ong al een half jaar aan het boek gewerkt
had, maar nog geen kontrakt had getekend.
MIkhad al wat zeefdrukken gemaakt voor
Griffioen. Ik verleide hen over de perikelen
met casterman. Zonder het boek waar ik
aan werkte gezien te hebben, deden zij toch
gelijk een bod: "Tienduizend gulden en dan
maak je het af'. Ik zag dat niet direkt zitten
omdat ik er nog verschillende jaren werk
aan zou hebben. Maar na wat nadenken
heb ik het toch maar gedaan. Griffioen
steekt hiermee echt zijn nek uit. Dus ik ben
wel blij dat de strip goed verkoopt. Maar de
uitgever is nog lang niet uit de kosten. Het
boek Is zo duur geworden in produktie dat
hiJ dat niet kon rekupereren door de ver-

koopprijs te verhogen, zoals hij wel gedaan
heelt."

Van een leien dakje is -ihe making of
ook daarna niet gegaan. "Ik heb Horizon
enkele Jaren gekombineerd mei illustratie-
opdrachten. maar ik vond dat dat nrcr ge-
noeg opschoot. dus heb Ik het laatste jaar
alle illustratie-opdrachten afgezegd en me
volledig op Horizon gekoncentreerd. Van
die opdrachten moet ik bestaan. Griffioen
heeft me royaal betaald. maar omdat ik
zo'n trage tekenaar ben. kan ik daar niet
van leven. Hoedanook. ik ben blij dat het
boek zo mooi is uitgegeven en dat het kàn.

Ik heb mijn ei kunnen leggen."

Ziekelijk

Als stripauteur is Ong ook een buiten-
beentje omdat ze sinds haar kindertijd nog
nauwelijks strips heeft gelezen. "Ik heb wel
Suske en wtske gelezen. maar ik heb daar
een gevoel van een saaie zondagmiddag
mee geassodeerd. Op zo'n middag las ik
veelte veel strips en dan had ik op het ein-
de van de dag een gaar gevoel. Door die
assooene ben ik gewoon opgehouden strips
te lezen, Misschien spraken de onderwer-

pen me ook niet meer zo aan. Maar het is
geen bewuste keuze geweest, hoor, Ik had
nooit zakgeld, dus de strips die ik las, kwa-
men van een buurmeisje of een neefje. Ik
had één stripboek, van Bolhe en anne
(lacht). En in de biblioteek had Je toen nog
geen strips."

Als je geen Strips leest, moet je een
aantal problemen die inherent verbonden
zijn met het venellen van strips, zelf op'
lossen in plaats van even te kijken naar
beroemde voorgàngers. Mikzou erg in de
war raken door dingen uit andere strips
over Ie nemen. Ik heb geen machlover
verhalen mak~. Tekenen al helemaal niet.
Ik klungel maar aan. en laat het maar ge-
beuren. Het houdt me op de been. dat
strips tekenen elke keer_w~er een verras-
sing is. Anders zou ik alla-ng iets anders
doen, Ik ben daar echt ziekelijk in. Op de
akademie moest j(_de<lOrs maken en daar-
voor moest je dokumentatie verzamelen.
Maar dal doe ik niet graag, want dan kan ik
echt niks meer bedenken."

Scheef

Uit het ontstaansproces van haar vori-
ge strips kon je duidelijk afleiden dal Uan
Ong vooral een illustrator was: 1:(' maakte
eerst alle tekeningen en rangschikte die
daarna op een pagina. "In het begin van
Horizon deed ik dal nog. Gaandeweg ben Ik.
eindelijk een beetje een echte Striptekenaar
geworden. Dan ontwierp ik direkt een hele
pagina. De tweede helft van hel boek ging
daardoor veel sneller, Voordien had ik dlë
vaardigheid gewoon niet. De indeling van
een pagina vind ik heel belangrijk. Als die
niet goed zit. kan ik me er dood aan eräe-
ren. Een neus scheef, of een anatomische
fout vind ik niet erg. Die indeling van de
pagina is zo belangrijk om de lezer het ver-
haal in te zuigen. Nu, ik heb de indeling in
Horizon nog eenvoudig gehouden, met al
die horizontale vakjes. Misschien maak ik
mijn volgende verhaal wel met allemaal
vertikale Volkjes [lacht}. Dan kan ik daarna
kombineren en etndelljk eens een gewone
strip maken."

Gen Meesters
Ern vo/ltdigrrt wrsü van dil tmerview staat op
htlp :/lonyx.arts,kultuvrn.ac.btl-gertIUan, hlml

Jazzoptreden van All The Way Elektric Band in Stuc

Hoe kruip je in een piano
ee Belgische jazz is op een tradi-

ttonele leest geschoeid. Toch
valt er de laatste jaren geregeld

boeiende inlandse jazz te beluisteren.
vorige maand bijvoorbeeld mocht een
overvolle Stuczaal Aka Moon venvel·
komen voor een schitterend konserf.
Donderdag is het de beurt aan All n«
Way Elektric Band met ondermeer
Kurt Van Herck en Kris Goessens.

He! kwarter van Kurt Van Herck is een en-
semble met vele gezichten. Het bestaat al
enkele jaren met een nagenoeg vaste bezet-
nng, zij het dal er regelmatig een nieuwe
bassist aantreedt. Bassist van dienst Daniel
Romeo blijft dus nog even een verrassing.
Van Herck zelf speelt tenorsax. in de tradi-
tionele jazz bij uitstek het instrument VCKJr
de viriele held. de ster die de sound van de
groep stuurt. Dit kwartet beweegt zich bin-
nen de krijtlijnen van het klassieke jazz-
kwartet-rner-tenorheld. Dat is schijnbaar
een eng idioom, zij het met een erg rijke
traditie om uit te putten. Van Herck doel
dat met verve. hij tekent een parcours
doorheen de geschiedenis met talrijke sita-
ten en parairazes van grote voorgangers.

Zo verbindt hij de melodische traditie

van Lester Young - in de jaren vijftig de
'president' aan de zijde van Billie Holiday
- en Sonny Rollins met de abstraktc mu-
ziek van John courene. Ook het spel van
Joe Hëndèrson, underdog in de jaren zestig
en intussen de tenorheld van de jaren ne-
gentig. is goed voor een vivisekuc. De tijd
van de monoüüsche stijlen Is voorbij. uitge-
hold als ze zijn door postmodcrrususche
mozaïekleggers. Van Herck UIl dan ook
graag het heldenstatus afleggen in ruil voor
meerdere koppen - alsof held en monster
van outfit ruilen.

Voetnoten

Wie zijn de mozaïekleggers van dienst?
Vooreerst pianist Kris Goessens. Gezien de
naam van de groep UIl hij wellicht spelen
op de Fender Rhodes, een ouderwetse elek-
trische piano met een warm geluid. razend
populair in de jaren zeventig. Goessens is
een fijnzinnig toetsenspeler. die vaak uiterst
subtiele intimistische monologen opzet.
Daarbij gaat hij volledig op in zijn spel. en
bovendien heeft hij de neiging om echt in
de plano te kruipen. dichter bij toetsen.
dichter bij de noten. Naast de traditie van
tenorhelden tijn er ook talrijke pianisten
die graag in de piano kropen, rceveu.g of

** "to Jaargang 24 nr: 14 dd . .5 januari 1998

niet, Bi!! nvans. de bekendste uit dal rijtje.
is één van coessens's grote voorbeelden.
Elke noot wordt zorgvuldig gekozen, als
de'Cl van een geheel waar melodie. ritme en
harmonie np een bijzondere wijze samen-
gaan- Er Is geen noot te wclnlg of te. veel.
soberheid is de norm. Naast Bvans is ook de
invloed van de Fran~ komponist Eric Satic
hier niet vreemd aan.

Goessens is ook erg bedreven in het
plaatsen van voetnoten bij hel spel van an-
deren. Bovendien is er drummer Dré Pallc-
meens die niets liever doet dan anderen
uitdagen met welgernlkte trommelslagen.
Zijn spe! is een vloed van slagen. roffels en
tikjes op vellen en strnbalen, mei geregeld
bruuske onderbrekingen, eksplosies, ver-
dichtingen en verbredingen, Een gemene
drummer dus, die graag langzaam maar
gestadig de srrukturen onderuit haalt die de
andere groepsleden ontvouwen. Dat biijkt
steeds weer een ideale motor voor impro-
visatie. te meer daar saxorontsr en pianist
zich gesteund weten door talrijke voorbeet-
den uit de muzjekgeschjedenls. Zo zitten ze
met zijn aljen in een groot komplot en zet-
ten ze tesemen alle zetten bij.

Jeroen Peeters
All Tht Way Eltktric Band komt naar hn Stuc
op donderdag 8januari.
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Vredeseilanden wil werken aan de wereld

walerpullol radiozender
eoar jaarlijkse .qewoonle trekt

vredeseilanden in de tweede
week van liet jaar haar natie-

nale kompaqne op go"g. Eveneens
gewoontegetrouw wordt daarbij een
financiële aktie gekombineerd mer een
politiek luik. In Lellven zal dat onder-
meer vormgegeven worden middels
een heuse 'Race lIoar Dakar' op zater-
dag JOjanuari, een gesponsorde esta-
fetteloop rond het Ladeureplein waar-
bij de loom van alle a/gelegde rondjes
de afstand tot de hoofdstad wm Sene-
gal moet overbruggen. Koen Wauters
had even iets ouders Ie doen, maar
jouw bijdrage wordt wel verwacht. al
laat je best je nieuwe Nike's nog even
in de doos.

Er beweegt heel wal in de wereld van de
Vlaamse Olllwikkelingsamenwerking. Di-
verse mer-goevemememele organisaties
(NGO's) beslisten de handen in elkaar te
slaan en Ie fuseren ol alleszins een intens
samenwerkingsverband aan Ie gaan- Ook
vredeseilanden ontsnapt niet aan die ont-
wikkeling. Vanaf dit jaar gaat Vredesetlau-
den dan ook samen met Cooplbo op in één
groter geheet. Bedöcling is op die manier te
komen lOt een meer geïntegreerde projekt-
aanpak. Tic Roefs. medewerkster van Vre-
deseilanden-nationaal legt uit: "vredes-

eûanden staat op een schamiermoment in
haar bestaart. Organisaties voor ontwikke-
lingsamenwerking moeten durven meegaan
met hun tijd. Je kunt problemen niet lang-
er geïsoleerd beschouwen. Je mag ook niet
blijven steken in het traditionele projekt-
matige denken. Coopibo heef! vooral erva-
ring op het vlak van voedselveiligheid en
duurzame landbouw. Bij Vredeseilanden
zijn we meer bezig met kultuur en kommu-
nikatleproblemen. ln wezen gaat het even-
wel om hetzelfde. Of je nu een waterput
bouwt of een radiozender opstart. je doet is
mensen cel} bestaan te geven, een slem.
Vandaar de samenwerking."

De NGO's kozen dil jaar het thema
'arbeid' uit als gemeenschappelijk strijd-
punt. 111november was er al de opgemerkte
II t r.r t-kampagne -ceeo schandalen aan
mijn voelen'. waarin de aandacht werd ge-
vesugd op de penibele arbeldscmstandighc-
den in de derde wereld als gevolg van de
ekonormschc globalisering, in het bijzonder
in de schocntndusnte. Met de slogan 'Werk
aan de wereld' gaat Vredeseilanden verder
in delelfde richling_. 011wordt de klemloon
elders gelegd. Vredeseilanden brengt hel
verhaal van jongeren in Nicaragua en sene-
gal die hun streek verlaten om ver weg in
de stad of het buitenland werk te zoeken.
Tic aoers daarover: "In Zuid-Senegal wer-
ken we in een gebied waar twintigduizend
mensen wonen. se hebt daar het plaatsje

• lezersbrieven
vervolg van p. 2

einde van datzelfde optnlesiuk illusies ten
toon spreidt over -de sodale verantwoorde-
lijkheid van bedrijven" getuigt (lat volgens
mij van naïviteit. Het enige dat Lievcus
doet in zijn lezersbrief is (eksueem?-)link·
sen belachelijk maken, Over de inhoud van
mijn brief heeft hij hel niet. Llevcns ziel
een tegenstelling tussen de mensen mei
een sectaalengagement en de 'doemden-
ker~' dil' alleen maar kritiek geven. Daarom
wil ik de au leur erop wijzen dar er heel wat
mensen lijn die op verschillende terreinen
sociaal aktief zijn en toch een marxlstfsch
gedachtengoed aanhangen. Voor hen is dolt
gedachtengoed Ilet een rr-den om zich te
engageren.

Lieveris 70U zich toch eens moeten
afvra~en waarom. ondanks zoveel sociaal
ungagcrneru en goedbedoelde projekren de
armoede en ongelijkheid zowel hier als in
de derde wereld steeds groter worden. En
dan mIJ hij moeten besellen dat de oorzaak
hiervan di! kapitalistisch systeem is dat
steeds meer rijkdom (voor een kleine min-
derheid) kreëen. terwijl de armoede angst-
wekkend toeneeuu. Zolang men zijn secraat
engegement niet koppel! aan een amtkapl-
raüsnsch inzicht en illusies in dit systeem
blijft behouden, blijft men dweilen met de
kraan open Cl] kan men. in het beste geval.
hier en daar het ergste leed wat verzachten.

Roger Lîekcns,
xesset-Lo

> Ekstreemlinks (2)
Na twijfelen heb ik loch besloten mijn recht
van antwoord IC gebruiken in een reaktie
op de lezersbrief van Pietcr Ijevens (Veto
1)), en dil mei het rtsrko dat velen zullen
denken: "Hij is er weer." Ik neem dat risiko,
omdat ik het totaal ongepast vindt dat de
auteur mijn verwijzing naar Marcuse
"foutief" en "misplaatst" noemt, zonder ook
maar enige vorm van argumentatie. Derge-
lijk schelden - ik zal maar zwijgen over
andere Iraale epitheta zoals 'gekak' - is pas
fou1ief en misplaatst! Ik heb trouwens een
marcuslaan geraadpleegd. die mij uitdruk-
kelijk heeft gezegd dat ik geen dergelijke
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tour heb gemaakt.
Bovendien is schermen met woorden

als 'extreem' en 'rundamemeusme' een
\li1erst platte en gemakkelijke rtemagogi-
scnc truuk om mensen te diaboliseren als
men daar geen enkel rattnnecl a rgumeru
voor geelt noch heelt.

Johan van den Broek,
eerste kan EW

Kerewanc. waar alle jongeren zijn geêrm-
grccrd naar Spanje. Ze gaan daar als gastar-
beider aan de slag en Sturen hun geld op
naar hun geboortedorp. Dat heelt uiteraard
grote gevolgen voor de sociale ontwikkeling
van xerewane zelf. Het is een vtcteuze sir-
kei: jonge krachten trekken weg omdat ze
in hun eigen regio geen kansen zien. waar-
door die STreek nog meer achterop raakt en
nog meer mensen emigreren. liet is onze
uitdaging om ervoor te zorgen dar die
streek weer leefbaar wordt, zodat je Ier
plekke een volwaardig gezinsinkomen kunt
verwerven in een omgeving waar ook ont-
spanntngs- en ontplooiîngsmogelijkhedeu
zijn:

Meteen wordt ook duldeltjk dal dit
geen probleem is dal je oplost door enkel
een projekt ter plaatse op te starten. "Ar-
beid is bij uitstek een mundiale problema-
tiek. Je kunt dat niet loskoppelen van de
globaliserlngskwestic of van de emigratie-
of vluclueltugenprcblemen. Hel Is ook geen
zaak van hel Zuiden alleen. ln België is de
globalisering van de ekonomie ook een erg
pregnant gegeven geworden me! de sluiting
van Renault in Vilvoorde. Wij willen de
mensen hier een spiegel voorhouden. hen
wijzen op de overeenkomsten me! de situa-
tic hier, om zo lot een meer intense solida-

Titeitte komen". aldus Tic goefs. Mede
daarom wordt de ünanoëte akue. waarvan
de opbrengst ten goede zal komen aan pro-
Îtklen in Senegal en Nicaragua, geruggen-
steund door een tiental bekende gezichten
van hier die voor vredesetlanden zullen
getuigen wat 'soltdameu' voor hen bete-
kent. Ondermeer Chris tomme. Franky
Vander Eist en Johan Verminnen zullen hun
interpretatie van solidariteit voorstellen.

Speelflek aan de kampagne van vre,
deseilanden is de uitgebreide aandacht voor
kulturele aspekten. Nogmaals 'rre goets:
"Kultuur is het draagvlak van hel bestaan.
Toch werd er in het verleden nooit vol-
doende aandacht besteed aan het belang
van kultuur in de ontwjkkellngsamenwer-
klng. We begeven ons hier dus op een rela-
tief nieuw terrein. Hel is absoluut niet evi-
dent om ontwikkelingsgeld Ie Investeren in
de werking van een Senegalees kunste-
nnorskollekner. Maar ook hier moet de
oruwtkkellngsamenwerktng mei haar lijd
meegaan. Meer dan staatsgrenzen is de kul-
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Wiskundige term 10 Sterk. ongeloofiijk - BijZonder aantrekkelijk.

Door FilIp De Keukeleere

tuur he! gegeven dat mensen met elkaar
verbindt. zeker in Afrika waar de lands-
grenzen erg arbitrair gelrokken zijn, zonder
rekening te houden met de eenheid van
bepaalde etntcên. De aandacht voor het
kuhurele domein koml dus niets IC vroeg."
Konkreet werkt vredeseilanden in Senegal
aan de uitbouw van een audiuccrurum. In
het kader van een kultureel akkoord tussen
België/Vlaanderen en Senegal wil Vredes-
eilanden op termijn een heuse lokale radio
uitbouwen. Rods: "Zo'n radio kan een he-
dendaagse manier zijn om tegemoet te
komen aan de bestaande orale traditie.
Uiteraard is het opstarten van 10'n projekt
niet zonder rîsiko's. De Roeandese Radio
Mille coUines levert het beste bewijs dat er
van zo'n~mediulll ook misbruik kan ge-
maakt werden. Maar wij zijn ervan over-
tuigd dat een radio als kornmunlkaüemfd-
del evengoed problemen kan oplossen. Je
geelt er reensen een stem mee, bevestigt ze
hl hun eigenhe,id en daar gaat het toch om
in hel proces van ëemokrenserrng."

- Bart zeekboet
De kamptJ!Jnevan Vrtdtstillmdm lOOplvan 9 101
11 januari. Dl 'RiJft naar Dakar' wordt op za-
lerdagll1iddag 10 januari op her Ladel/up/eÎlI
ge/oPril. gtfitm. geSMarl of grskrtld, Metr info
krij!J jf' op hel hoofdkwarlier ven vredeseitan-
dril, Blijde lnkomstnraat 50, lel. 31.65.80.
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& zoel(erljes
VErvaren ruiler gevraagd om pony IC berij-
den.lnlichtingen 016/26.09.80.
..J Onervaren pony gevraagd om ervaren ruiter
IC: bespringen.
,j treveke. wegens oevocrdene omstandighe-
den deze weck eens geen voekenje. Mos;.
..J Oezocln. C1eOl'iltra voor een multiple scre .. -
mmgorgasm.
" X wenst Iedereen een antl-oontra-revolutjo-
nair nieuwjaar .
..J Annemie, happyjbirlh) New veart
..J AlIttiopen, SlraalJl' zonder endet
" Happy New vear ro all rhe members ol the
Games or nen.
..J De BOB en de rlJkswadn van Leuven geven
200 vrijkaarten WtM voor hel bijwonen van de
umruunlng van hel booldkwanter van hel
Tulnkabcutcrsbevrijdlngsfront in hel hos van
Heverlee op donderdag g januari om 20u.
Woensdag vanatmldderuachrbellen naar
21.93.55.
.J X geeft 2500 vrûkaenen weg voor hel akud
bijwonen van de pubtleke transfermatle van

de Leuvense BOB en rijkswacht in tuinkabou-
ters in hel bos van lieverlee op donderdag 8
januari om 20u. Woensdag vanatteu bellen
naar 21 19.00.
,j Kan iemand mij de weg eens nuteggen naar
het bos van Heverlee?
,J Heren. zullen jullie allemaal dat smepver-
haal lezen over hel biefstuk van Staf en
Tsjibe7
,j SUlf~~'t IS te zeggen. over mijn biefstuk.
cueuer-
"Een zoekertje in Veto plaats je door een
brleije in onze postbus Ie droppen
("s Meie~straat 51 uf door ons Ie matten op
velo@velo.student.kulcu\·cn.ac.be.
V Joyeus Noël et Bonne Année.
v DEAD organiseert een /I.-Iars-SF-avond in IW
01.12 op woensdag 7 januari vanal20u.
v Woensdagavond 7 januari flikkert het Radio
Bstavoy-Iamp]e voor de laaisIc maal aan hel
stcrcofirmancm van uw radio. Zoek ons vanaf
21.00u op 102.9 FM. Indien je naar
popov.esat.kuleuven.ac.be surft. kan je in reet-

audlu up dk moment naar onze vorige afleve-
ringen luisteren.
V Dankolij de ilkgak mensenhandel russen
Zalr~ en Rotselaar speelde Blanpain sln:lm
voetbal in de f-ploeg van Rotselaar.
v Mei dil korte berichtje zou Ik iedereen een
gelukkig 1998 en een prernge kerst willen toe-
wensen. Robby verveen, Alfa, Studentenkrteg
archeologie.
v Maak iets van je leven in 1998. Kom bij
veto schrijven. fmograferen, lekenen of
DTP'en. Je bent van harte welkom op de re-

daktievergadering. elke vrijdag vanaf VIeren 111

de 's Meien;Slraal 5.
v Nice. educated. Buïganan glrl. 29/168156,
seeks serrous. lmefûgent. caring gentleman
max. )9 lor memage. Write in English +
phoro ro: Nadya vassneva. Koprivkue rs.app.
15. plovdlV 4002, Bulgaria.
v Wrrk aan de winkel. Rog~r.
v MAX jMaua Achlrr Xl S\('!t aan de Velo
voor om X als Wille Raaf te interviewen.
v Hasta la Vista. uen. en laat je niet
koudmaken door de Bra.

11:_ WIEVANDEDRIE??
.,

TienS< " '" ,'.'
.tl: at 118 Tie ~e

~
al. 88

Tel: ! .t 3.70.30 Tel: .7( .02
Ma..!)~.• 22u. Ma .vi. - 9u.
Vr. .. - 20u.
Zat. 1Q -17u. aang re I

• agenda & ~ ad valvas DOOR ANN BRIES

DINSDAG
20.00 u FILM 'Even C()WJÎrl~ (;t'1 thc BluM' van

Cus Van S~nl Ilic bt-Sllrekll1g in Velu), In
Slu<7.i1DI.1<>':8.too/11'>. o-s. SIUt.

20.00 IJ KONSERT Nituwjaar-skonscrt. La Pel;1e
Ramle olv Slgi,wald KIlijken <pech Telc-
mann. Vlvaldi en Baeh, in Sl"dschuuwburg.
10Cg. 2QO/4QOI600. org. Leuvense xonscn-
v~reniging.

22.30 u FILM 'Oe Madeliefjes' van vcre Chyli-
tova, in SIUC"Ulal.tOCIl 1001115. erg. SIUC.

WOENSDAG
14.00 u FILM "Thc ICt"Runner' van 8arry sam-

son (1993). in Vlaams Pllmmuseurn. Vander·
kelenstr. JO. lOeg 20/50, org Vlaams Film-
museum.

2000 u FILM 'De MoJddicfjes' van vere Chyli-
love. in Slucr.lal. IOCg IOOJI7'i. 0111·SIUC.

20.00 U FlLM "The tee Runner' van Barry S~m'
Mln (1993). in Vlaams I'ihnmust'um. vander-
kdenslr. 30. loeg. 20/50. org. VI<larns Film-
museum.

20.30 II TEATER Oe Roevers spelen -vencuë
(lie al1ikcl in veto). in Stuc-vlamtngensrram
83. toeg. 200/350. org. stuc.

22.30 u FILM 'Even Cowgirls Gl'! lllr Blurs' van
Gus Van Sant Izle hespr~klng ;n vetoj. In
SlUcraal. lOeg. 1001175, erg. SllJC.

Huisvesting Lisst
warme oproep aan leder die zich gelukkige bezitter mag noemen van een kot . apparte-
111(.'01.nedt'Tig swlpjt'. zolderkamenje. horenune uf wat dan ook. Dit jaar ergeniseen
S~)clraad van 24 101 28 februari het Leuvens Intcmauonaal Studenten Spon Tornooi
tussu. Om de }OjObuitenlandse sportievelingen een slaapgelegenheid te bieden. hebben
we nog veel bèrddwil1lge swdenren nodig. Vod je je geroepen om mee IC werken aan dit
tornooi op Europees nivu? Of wd je Je raten verenen gedurende een weck of een grali~
vakantie In het buitenland versieren. allemaal in ruil voor enkele vierkante meters van Je
kOl? lWljfel nlcr langer en vul onderstaand strookje in:
Ik ben gcLmercS5eerd In: 0 Tc slapen leggen

o Begeleiden
Aantal personen te slapen te leggen: (

Opmerkingen' [ivm natlouatttett, taai .. ):

Naam:

Kotadres:

Telefoon: ....

Adres thuis: ..

Telefoon:

Jr kan dil briefje opnurm ofg~ooll I'WI1 lotl9~lwmrn ol btllm naar 1r(1 SportrondJekwan'nnr,
Tervul/1'mIrS1 101. JOOl Hn~rl" (ttl' JZ.91.JJ.[ax: 32.91.99)

DONDERDAG
20.00 u BAl!rLET 'De NOlell~raker" duor hel

Rocmc ...ns Sraalsballel Fanuw>. in Slad-
$(h ..uwb\lrg. l~g. 300/'i001700/3'i0. org. KC
Leuv~n.

20.30 U KONSERT 'Alilhe Wa}' EleklrJc Rand
'Izic bc:~preki"g ill \lelo). iu Stuczaal. loeg.
2001350. org. stuc.

20.30 u TEATER De Roevers ~f1'C'en'V~l1tll~'
(zk artikel in \Icto). in Sluc-Vlan1ing~nSlra~1
113, tocg. 2001350. org. Stuc.

ZONDAG
11.00 u KONSERT 'Luthomanta': luitmuziek uit

drie kontinenten met Xia Hua, Abid en Bahri
en phlllppc Mallcyt. in Kapel romaanse

Poon. lOeg. 200. 0111.KC Leuven
14.30 u OPERmE·l.>c Vogdhandcla.ar' door

hel Ikk,amogeulschap SÎnl-Nikl.;o.,u. j'l Slad-

«huu ...hurg. "rg KC Leuven
20.00 u OPEH:ETrJ: Ik V~dhandclaJr' door

htt Ikl,al1l"Il~ld~hJp Sint-NII.IJa~. in Stad-
~ch()u ...btlrg. Ufg. KC Leuven

20.00 u fiLM Ncw ttarvest -counlng counncv'

van Paul Taramin", 111Stuczaal. tocg
I 00/17S. orj! S1OC.

22.00 ti KONSERT 'Jazz op zondag', in SlUcOOr,

\(11'". grmls. org. Stuc

MAANDAG
20.00 ti FILM Fllmhm, "Touch of Evil' van orson

Welk,. il1 SI1il"1.i1al.hOCS. 100/115. org. Stuc.
20.30 u DANS 'Thq Live in OUT Breath' van

Mell SIU.rt. in Klal'swk·l)allssludio. weg.
200/350. ol); Klap,IUk

22 30 u FILM N~w Han·""I. 'Court;ng counoev-
van p,lul Taranlino. in SluClaal. lOeg.
1001l7S. 0<3. SIUC.

Alla kaanse avond, in noc's Bar .• 0810 I om

.22.00 u: Rock -n Rollavend. in ncc's bar.

Merkator
·08101011121.30 u: Thema-avond 'horror'.
In '1 Plectrum.

Pedagogische Kring
.05/010111 21.00 u: Kringvergedenng. in VI
91.90.·06/01 om 22.00 u: tjcennemtr rvv
studiereis. in Rumba & Co. teeg. 60180.

Polltlka
·06/01 om 12.00 u: Lunchdebat niet Guido
Dcpraetcre. 111Raadzaal 01.65.

Psychologie
.05/01 cm 2200 u: Val aan 10 Irankjplnt.
in Shnnk .• 0610 I 80's·pany • in de Shrink.
·08101 GangsterniWll. 111de Shrink.

VTK
·05/01 orn 11.30 u: Broodjes. In hel Thee-
kOl· 06/01 om 20.00 u. Jeneveravond eer-
ste kan. in RC Bar .• 07/01 om 20.00 \I:

Ml'xika,lIl~(, avond. in 't mix ir.• 01101 om

21.00 u: Jf.llftimduif Arehi's (met vclpia-
k'>l11c,t),ln lllal.wt: Kaler .• 11/01 om
22.00 u: lt,lppy HOUT. In '1 Hixir.

Wlna
·05/01 mil 20.30 u: Bustnessrneenng Scien-
cev .• 06/0 1 om 21.00 1I~Puhlic Pany. in the
Basement ·07/010111 22.00 1\: volleybaltor-
nooi der \\ctenl-l.happen. in wmabar .• 08101
.un 21.00 u: Qui, k'lej>. in Ih~ Ilao,cmerll.
• 12101 (>11120.30 \I: Pregalabal. 1I11he Base-
meut

• 05/01 om 20.00 u; Presidiumvergadering,
In de pcmla .• 06/01 Oriel<onlngen7.1ngen. In
MSI [vertrek].

Apolloon
·08/01 om lL30 u: Jeneverbar, In de Sport-
lak.

Blos
.07101 orn 21.00 u: Streekbierenavond. in
de Ravage.

Crimen
·07101 om 13.00 IJ: NieuwjaarSCI~ceplie, in
de NiCu\\e Valk .• 01/01 om 20.l0 u; Film:
'Fresa y cnccoiere-, in De valk.

Hisloria
·06/01 om 20.00 u: Film. in MSI. Ol.18,
reeg. gratis.

Katechetika
·05/01 om 13.00 u: Elke dag gluhwcinver-
koop tvv werkgroep palliatieve zorgen. in
MTC .• 08/01 om 19.00 u: Debat over krin~·
werking. in MTC 00.16.

LBK
• 05/01 Start Horekaweek.· 06/01 Girl<~
Nlgln, in de Gnorgl.

Medica
·07/01 om 20.00 u: Infoavond -venrekken
mei Artsen zonder Grenzen", In l..aMo.
• 01101 om 21.00 u: Vergadering preskhum
1998199,111 CeRa .• 07/01 om 22.00 u Afn-

11

-,

,
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Amon Tobin achter de draaitafel in de Silo

"Ik doe de hele dag wal ik wil"
hiphop. 'riphop,

& bass. samba,
, bossanova, ... als

het ritme heeft vind je
het wel ergens terug in

de nummers 1'011 Amon
Tob;", Zijn laatste hmgspeler heet dan
ook "jet I'oor "iets '8r;coI09(', Ben
week veer Kerstmis kwam de Lol/den-
se Braziliaan "a'/I' Lcm/eli om 011S te
verblijden met enkele van zijl! [avo-
riete plaatjes. Hel ideale tnoment dus
om hem eens aan de tand Ie voelt"
over muziek, internationale d,msge-
woontee ell afwassen.

Veto: HOl di'fimur jt jt ti:Jtn fIIuzitk?
Tobin: .wd, in het algemeen laat ik deft-
o!!!" over aan de journeusren. Ik hel te
druk met hel malen van de muziek om na
te denken O\Cl hllt:"het It' noemen, wie er-
naar moet lubteren ol waar ernaar geluts-
terd moel werden. Ik denk daar gewoon
niet over nol 11.maak gewoon de muziek
en hoop dêu i..mand ervan houdt. lij mo-
gen hel speleu waar 7(' willen en noemen
hot' 7e willen .•
Velo: Ileb j~IJ..-III/i..'1 J~lII.truk Jat.l~ Jut un-
maak! l'.m ttlllvr,III"'~ f,'t,U UIl m/JklllhlUr?
Tobin: ~Nkl d.1t ik WC'l'LHet i~!liet een
kwestie van kultuur maar meer van ekcpc-
riml'nt tkl her-ft 1<' rnaken nu-t lw! gebrut-
ken \'JI1 allt'rlt:i dingen Uil WI~dlillellik
plaateen urn 7(\ een heel nieuwe omgeving
1\' krecren. Ik gebrutk .. llecn eamplev, daar
draait het v<lor mij ancm nal om Ik neem
kleine slUkJe~ van dingen die up and ere
manleren gebruikt worden en ik prebeer
die sanwn re brengen m l'en unn.nuurtijke
omgeving om zo ieh nieuws te kreercn.
Ht'1 h dus Kn'n kultureel statement, geen
rell!o:,('u) of fil~'<.OU!t(_h dlng ITIdaT een krea-
uet proces. Ik ben dan ook 10tul "i~~"
tert"<;'('('fll in hl'l kit .LIl men 11lIjin een beo
paalde subkultuur snueen Het tntere-sseen
me wel dat ik deel uitmaak van een gene-
taue dit' gebrulk maakt van bepaalde mate-
rialen om een bepaalde soort muziek te
matten Ill.lknk dIIl"""'ep
ongdofdiiJ.,,~ rcuarssence aan de ~ng Is
rnuzik ..al vlak. MUliek wordt dl'J."troniseh
gemaakt. urganivche gelukh-u worden op
een clektmnlsdll' manier gebruikt en dal
vind Ik zeer upwindcud.»

Warm

Velo: tn ren imcrvuw htlo Jt r OOit!aun UI/I-

vatten .laI je 1t~1je tijelt mu;:Îrk hel puNiek
~~dt'tr wlll'rrr<lltll dan dal Je ti will/tli aan-
Stlt Is h~t dan IIIl/ jt bediH'linfJ ,lal hd publiek
zich amusuT/?
'robte: «Heb ik dal ooit jote7egd? Ik denk
dal ik het gewoon had over een bepaald
optreden waar Ik spertale dingen heb ge-
speekt Ik he-b al cnkde makn me("gemailkc
dal Ik ~n plaat oplegde en hel I'ubliek op-
keek mei e<"n jI,('zicht van who/lht fuck 15
(ha!". Maar som~ Î.$ het Ilubliek heel mee-
gaand. Natuurlijk 51__ 1 ik In de hoop dat
het publiek het goed vindt en zich olmu-
Sèen, Maar de memen dikterl'n niet wal ik
ga ~pelen, andt'Ts zouden we nog ~te..ds de
mUlleJ." draaIen· dIl' we tien Jaar g("leden
speelden, Voor mij is het vooral belangrijk
ll' spelen "'<11je zelf gO(.'·dvindt ell Ic hopen
dal h(:'1puhlil'k hel goed vlndt,_

VelO: Is tr wlgms )(lU «It I'Cru"il i/l damtir il/
Jt wrs.hillmJt lal/dm I\'1farje "pj{'Ir~drn htbl?
Tobin: _Ja, zekt'r welt Er is e\'11 hed 'Tr·
~lhlllendc manier Viln lubtl'rcn l1ililr mu-
liek in de veI"\C:hillende lilndclI. In Zwitwr-
land in Lurkh dan lOch lJij\·o(.rlx.:dd
amu,><,ren 11: lich )'tue.1, milar niemand
danst er, hell~ er allemdal hed arty. In BcI-
gijl reageerJ>? hel publiek altijd het'luilge-
l,llen, kdt'rt't'n d,lO~1 fT, op Pukkt'IJltlp

vond ik her bljHl{\rbt'eld heel crg pleznm
ondanks het feil dal hel er enorm warm
wa~ .•
Velo: Warm« lanJ..'/1 waar Irtll'rumJ W<IJ
om tt 5pelt,,?
Tob!n: «Ja, Austrattc vurul ik her-l vreemd.
Bijna alk mensen zijn Ja,IT heel erg 'rock',
en soms voelde hel alsof ik speelde aan de
andere kant van het unlvcrsum. Ik sneetoe
op een rockresnva! en ik daclu cctu 'dit b
her einde' De pnurmtnr WIl) dl' roer vroeg
file dan ook nog om nkt al te lulde dingen
te spelen, Maar loch reageerden 11."heel
goed op de muziek. 00J." in Nieuw-Zeeland
trad ik op in een ongdofeiiJk bocrengat De
mensen daar deden rucrs anders dan ~!lOW-
boaeden. er waren geen platenwinkels en
het enige waar 71' 1;lch nog mee bezighiel-
den was af en roe naar MTV kijken. Maar

ik kan er niet tegen als mCIl palernalistlsch
is ten aanzien van het IJublkk, Ook al "-en-
nen ze hCI nkl van MTV, toch kunn(:'!l le
het plezant vinden, en miln, plezant von,
den ze het. Die mensen aMI hel .1lldere tlÏl-
einde van ,Ie wereld rt'ilgt'erden uilzin!lig.
Je mag hel publiek nooit ondersch;rltclI.·
Velo: 81ijfJt t'f'il llm.)}.'r i1l (,'/I btra(//'/ IllrIJ, of
is jt l'trNijf altijd II~d t,'rl?
Tahin: dk blijl één of twee dagen en ik
ht'b dus nouil ('Cfl! dl' tijd om I'r Wolt l"ond
IC hangen. Dal h \....1.'1 Iru~lr<:,rend. Il heb
altijd \eel rondgereisd. ik dachl dol! Ik d;rl
lTIoeq J(>t'n om alle prohl('I1lt"1I op te' f,Ksen
<onheel wij) Ie \'dfdt'n, "laM hN ,'nige wal
i"- geleerd heb "an al dal rondud:ken Is dal
1-ll'1 /liel helangriJk I~ wa.lr je i('l~ duel. milaf
wat JC du';!. Z()lans Jt' kl' doc.'l w;rl je grilil~

doel en Je een voldaan gevoel geel! kan Je
dal overal doen. 'leUs In een regenachtig en
grij~ land als ungctaud •

Ninja

Veto: Jt werkt veet samen mil andere .'If("pm
,." Dj 'J. Is dat bd<1llgrijk VOIIr jt?
Tobin: .Abs(lluut. Ik werk vvorol samcu
met mensen van Ninja 'rune (Engels JIlU-

zieklabel waa r onder andere ook DJ good
en coldeurbun ding doen). Zo leer je heel
veel van hoe zij omgaan met problemen en
spelen mei arrangemerueu en geluiden. 7..e
beïnvloeden je mullek ook, MailT ik word
niet méer beïnvloed door mensen waar ik
kontakt mee heb dan door anderen. Ik ben
gewoon blij bernvloed Ie zijn door mensen
waar ik ook ecru mee semenwerk.s

(/(1/" K,'t1lraaJ S\\-,/llI1t,,)

Veto: Zou j~n09 mrt ftn b,'pa,jlJ itmand wil-
/m l~'trkt" in de toekomst?
Tobin: .Er zijn een heleboel mensen waar
Ik nog met' zou willen samellwerlcn, M.1'U
nu el'éll nk!. Nu \....erk il-.lievèr e"'t'n verder
~an mijn dgen 111aal.Die zou nonnaai op
hel einde van de len[c uf In hel bt-gin van
Jt' lUIllef ntoell"n verschijnl'n,.
Veto: Op 'Bli(ol/ljl" gt/trmktr je hrtll'ttlsdm-
plrs val! crI! bepaalde plaal \'alf jt ;r.J,)I~'odrl"
Z.1l dal ,,,-,I. hel go-(/I zijll op jt )"/jI'llJr rdc,IU?
Tahin: .Abs.oluUl, want je kunt t"t'1l heel
adnlalnummcr.. mdken van éên gOt.'<Iding
En dk pla,}1 hedl (."t'Umiljoen gucdè dlllg-
('n. lIel zijn enkel rilllll'~ en die- zijn zo go •.'d
dJ! Ik !log een hele huup werk zal hl'bbc.'n
•1an dic plaat. Ik 'bt'll u' Ilt'km.lal uil 11)('-
k,lar <liln het _nijden .•

Noten

Veto: Welkt plaa/ mO!j dal dan "'1'1tijn?
Tobin: ~Dal ga Il niet aan Jullie neus hang-
en. Dat is niet omdat ik de klootaak wll uit-
hangen. maar ik wil gewoon geen recht-
zaak aan mijn been De samples die ik ge-
bruik lijn heet erg klein en mijn nummers
71jn toevallige collage-s van die stukjes. Ik
neem bijvoorbeeld een paar noten uil een
gila;rrwlo van vljf+k-n minuten lang. DIe
noten hebben niet echt een belangrijke
funktie in dJI nummer, maar ik neem ze
erun en in mijn nummer krijgèll ze wel een
belangrijke plaats. 1"-gebruik dus stukken
op een andere manter dan dal ze bedoeld
71jn en in een andere tl!nge~'lng, Moreel
vind Ik h(,1dus helemaal geen probleem
om dingen van anderen te gebruiken, IJIJ;rr
wcltelijl-. Is dM~,wel nog altijd een probleem.
Tu! IlU toe heli ik gelulkig nog geen proble-
men gehad, rrurar vroeg of laar lal dar ver-
moedelijk wel eens gebeuren. Ik gebnuk
nochtans mçr hele kleine stukjes hoor. ..
Veto: HOH zin IIIl' JQ(ldnormale wetk er vrur
jou I/II? ~

Tobin: «Fllckmgsrtll/Jll'!l'! Ik Sla op. ik doe
de hek dag wal Ik wil- ik maak lekkere
tunes - 1'11 ij." ga naar bed. Ik ben altijd be-
lig met hel rnaken van muziek. Behalve
wanneer Ik ergens ga draaien, Lkbeschouw
meldf nochrans nrer echt ats een DJ; ik doe
het om meer kontakt Ie hebben met ,llleriei
mensen. Maar dit jaar i~ het wél echt rrazy
geweest OJldat vlak. Ik heb een Europese
roer gedaan, een Amerikaanse en een cana-
dese en il heb getoe-rd ln Nieuw-Zeeland
011 jaar ts dus ec+n wel moeilijk geweest
want d.11kO~1ver'>Chrikkdijl veel tijd en er
zijn Jan zoveel dingen die je nfet kan doen.
Ik wnu dal er meer dan vierentwmrtg uren
ware-n in \'C'U d.l!!. Ik hoop rul' hel xouierrde
jaar weer W,II meer IC kunnen koneerure-
reil °11 produkttewcrk.»

VNO: \VOldrdai j~ "ZNJi,jll D.I? lÀü<1Î jr ook
~1':JtJJ ItIlml/ltn?
Tobin: _IJ."houd echt V,lII de hardere
junjl,lc <>1drum'n'baw ol hoe ze hel ook
/lOol'men lC):enwoordig. Ook van de meer
t::ksf'C'nm~ntele dmgen. zO,]I~".11 Square-
pushe-r, Aphe>. 1\\111, hel warp-Iabel en
Ph01Ck. 'k ben ook L'en grote fall va.!l. F.IW~
J."yPorcmi. En Darmy Breaks, Dropping
soence. lIl/Ikat SII/IJs wÎtktJ Er \, acveet
goeds 11.'vmdcn. En JiI, Ik draai nok mijn

'j) nummers. Vrocfoler vond ik dat wel
u.111y Wim/. IJ."was mei geneigd om "Igen
nummers op te leggen, je voelt je dan een
echte runt:r, Maar dan krijg Je te horen dat
er urensen lijn die juist voor jouw muziek
komen en dk- wil je toch ook ni~l teleur-
stellen. Nu heb ik dan ook al veel minder
moeite om eigen nummers Ie draalen.»
Velo: AI~ jr dan)t ·d..I,'11nllmll/en- hoort. Jmk
jr dan nooir ao" lryt·optrrJms?
1'ohln: «Neen. mijn muziek is geen live-
muziek. Ik gebruik geen instrumenten ol
muzikanten. Het zou nogal een kcruradlk-
lil.' zijn mocht Ik op een podium kruipen,
"heylw roepen en op "plaj ' duwen,
Veto:)t Iitbl ,mdtT/ussin IIImÎge faam wrkrc·
!ltll in Jt lI/11l,ekz/lJu$lrie. Htb je n{_ll)/thn
g~1 ddt ft j~Ol/OlfJtanktlijkhtiJ l'I'rliiSt.?
Tobin: ~Nooit! Dat j, juist ht't fantastische
eraan. Il behoor mei lOl de ·industrie-
mduslrle', ik 7il nog .1]tijd in de indtpmJtrll
musl<' ,,,dl/st,)'. Ninjil Tunc wil juisl dal ik
doe wal ik wil doen. Ik doe gewoon waar
Ik zin In heb en dan zien 1.Cwd of lC 'I
gocd vinden, Ik zal wel gduk hebben ze-
I-.er? AlhOl'wel, er ~ijn sleeds meer menst'n
dk IWllellde kunnen doen en er van leven.
Kijk bijvuorbt-dd maar na.lr Aphe'( 1\vin.
Veto: KmI jij UIIlItw'lI van je ml/zirk al/UIl.?
I'erd;tlt jt cr !}i1Wt; gtld mie?
Tobin: ~Dil j,lRf wd, voor lolt' eerste kcer.
Daarvoor heb ik .altijd moelen werken. Ik
heb gl'WOtHl Jllt's g<:d.:lolnom \0\'.11geld te
vcrdiellell: a!wa~~en, rt:kkt'll vullen, lélé-
cnquêle~, ventcil. Slraillmuzikanl ... God.
WJl hel> ik klol('jvbs geda.1n, Nu kan mijn
geluk dan nnk niel op. GelulJJg d,1\ 7e bij
Ninehar !AnlOll's \'eTlite labl'll mijn demo
gtlt.'d vnlltkn \\Jnt JndeT!> \\'.1~ik nu mis-
-.chkn nog aan 't alwa~en ...

Kr!stof Daniels
Raf GerilS


