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Wijziging universiteitsdekreet VAO's in de maak

kosten?Mag een voortgezene opleiding
(l)fge10pen week werd op de Raad

voor Hoger Onderwijs van de
Vlaamse Ondenvijsraad (Vlor)

een voorstel ÏI.gediend om liet ,miver-
siteitsäekrea aan Ie passen en de
universiteiten voortaan de mogelijk-
heid Ie bieden om voor de ',elft van
"aar voongezelle akademiscne op/ei-
dil'gen (VAO's) een jnschn'jvj"9sge1d
te vragen va" maximum driehonderd-
duizend frank. Het voorstel werd in-
gediend door vertegelllvoordigers vall
de KU Leuven, de Universiteit Ge",
erl de VUB. Het wordt deze week ver-
der besproken op het Buro vat! de
vlor: Het is de bedoeling dat de tekst-
wijziging uitmondt in een amende-
ment aphet huidigeuniversuetts-
1IIdout. 'n.-' 199' huft het Ami-
tragelJof een eerdere dekreetswijziging
in dezelfde zilt vernietigd.

uitrusting. Ten tweede: "het aanbod in de
opleiding van bijzondere akrlvttettcn en bij-
zondere faciliteiten zoals bedrljfsbezocken.
resldentléle seminaries en dergelijke*; en
ten slotte: "de bijdrage die in het binnen-
land of het buitenland van het deelpubliek
gevraagd wordt voer andere of gclljk.1ardige
vormtngs- en opleidingsiniliatit'ven." Als
maximumbedrag voor de inschrijving stel!
dc Vlor "het drievoudige van her basiseen-
heidsbedrag perouderwijsbetasrlngwen-
held" voorop. Konkreet komt dill neer op
een bedrag van driehonderdduizend frank.
dat kan gevraagd worden als aan één van
de voornoemde criteria is voldaan.

De studentenbcweging reageert Iurteus
OJl het voorstel: "111'1 kan loch niet dat het
huizenhoge Inschrijvingsgeld in bljvonr-
beeld de Ven.:ni'lli: Staten volst ..al ab_d.s-
kuuv om t}(,k hier voor een VAO Int dne-
honderdduizend frank te vragen," aldus
Oûvter Remy van de Leuvense Sociale
Raad. De studenten vrezen dat een vuurt-
gezene opleiding een eksklustcve aangele-
genheid wordt voor een elite die het zich
kan perruuteren een dergelijk bedrag op
tafel Ie leggen: "Hel vcrhogen van inschrij-
vingsgelden is een bijkomende drempel in
de roegang 101 hel onderwijs. Daarom is het
huidige voorstel onaanvaardbaar." Verder
wijzen de studenten erop dat zij geen voor-
stander zijn van een studteduurverlcngjng
en de vrees delen dat een te hoge waa rdc-
ring van een voortgezette opleiding de
waarde van het 'gewone' untversnehsdtptc-
ma met twee cycli zal uithollen. Maar: -ue-
zien de internationale tendens om meerde-
re diploma's te behalen, mogen de inschrij-
vingsgelden voor voortgezette opleidingen
niet hogcr zijn dan deze voor een basis-
opleiding."
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De laatste lIIol~~alcstudentenbetogingen in
Leuven dateren alweer van drie jaar gele-
den. Aanleiding om eind 1994 en masu op
strolatte komen was een dekreetswijziging
van de hand van minister van Onderwijs
Van den Bossche (SP), De minister wilde
met een nieuwe unlvershehsünanctertng
een einde maken aan de wildgroei van
voongezeue akedemlsche opleidingen, de
zogenaamde postgradu ..ten. Universiteiten
worden gesubsidieerd volgens hel aantal
ingeschreven studenten. In de nieuwe
financiering werd evenwel geen rekening
meer gehouden met de schommelingen in
de studentenaantallen in de VAO's. zodat
de uniefs cr geen rtnanctëtc baat meer bij
hadden om zoveel mogelijk postgraduaat-
studenten aan Ie trekken. Wel kregen de
unleîs in hun algemene werkingsubsidie
een vastgesleid bedrag om de bestaande
VAO·s Ie financieren. Bovendien kregen de
universiteiten de mogelijkheid om :zeil het
inschrijvingsgeld Ie bepalen voor VAO's.
Dat liet de deur open om lnschrijvlngsgel-
den Ie vragen van meer dan veertigduizend
frank, vandaar het studentenprotest. Het
Arbitragehof volgde de studenten en ver-
nietigde de dekreetswijziging.

Als redenen daarvoor gaf het hof op
dat er in het dekreet geen criteria werden
gesteld op basis waarvan een universiteit
mag beslissen om een hoger toegangsgeld te
vragen, en dat er evenmin een maximum-
bedrag voor de verhoging werd aangege-
ven. Aan die twee punten kornr hel nieuwe
tekstvoorstel dolt bij de Vlaamse Onderwijs-
raad voorligt, wel tegemoet. De Vlor noemt
drie criteria die een hoger inschrijvingsgeld
rechtvaardigen. Ten eerste de 'bijzondere
kosten van de opleiding". Daaronder valt
ondermeer het aantrekken van hoog gespe-
daliscerd personeel, het uitrusten van een
gespecialiseerde biblioteek. of onderzoeks-
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Lukraak
voor ·Master of taw aan de KU Leuven als
duurste. Door de schrapping van het in
1995 door hel Arbitragehof vernietigde lid
geldt nochtans de regel dat voor elke oplei-
ding maximaal achttienduizend frank mag
gevraagd worden. Volgens de nieuw voor-
gestelde regeling zou hel Inschrijvingsgeld
voor de helft van de VAO's opgetrokken
mogen worden. Afgaande op het rapport
van de Vlaamse Interuniversitaire Raad
berekent dat dal voor 93 van de 186 VAO's
die a..n de verschillende Vlaamse uniefs
worden aangeboden, een inschrijvingsgeld
mag worden gevraagd dat hoger ligt dan de
gebruikelijke achttienduizend frank. •

Bart E«khout

dien er geen minima en maxima voor de
inschrijvingsgelden worden bepaald, moel
nagcdactu worden over een stelsel waar-
door mlnder begocde studenten toch de
toegang lot de vocrtgezeue opleiding gega·
randeerd wordt." Et'R maximumbedrag is
er ondertussen wel. maar men kan moeilijk
volhouden dat daarmee het probleem voor
de minder begoeden is opgelost.

Hel is niet zeker ol de dekrcetswijzl-
ging. indien zjj wordt goedgekeurd, onmid-
dellijk grote gevolgen 7.<11 hebben voor de
bepaling van de in:;chrijvingsgelden van de
VAO·s. Op dit moment wordt al voor elf
postgraduaten in Vlaanderen een hoger in-
schrijvingsgeld gevraagd, met 240.000 frank

In een reaktie stelde professor Frans
Van Nieuwcnhove. die voor de KU Leuven
mee het Vlor-voorstel voortegde. dat bij
studenten die het toegangsgeld niel kunnen
belalen een vermindering "geval per geval"
bespreekbaar Is. -voor die studenten zal er
een uitzcndertngsmogelijkhejd gekreêerd
worden. Ten tweede zullen de bedragen
afgestemd worden op de doelgroep van de
VAO. Hel is allerminst ome bedoeling 0111

zomaar lukraak voor een paar VAO's drie-
honderdduizend frank Ie gaan vragen."
Maar een vaste regeling daarvoor komt er
allidll nieL Nochtans stelde de Vlor bij de
vorige dekreetswijz.iging in 1994 nog: "ln- •
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• lezersbrieven
Alk lezercrcekucs kunnen bezorgd werden op hl" rcdakticcckrr-tartaat in de

's Meiersstraat 5, 3000 Leuven en moeten voor vrijdagnamiddag 16.00 u bmuen l'Ün,
lidst up di~kl'lIt' ui vla e-maii vetoeveto.audem.kuleuven.ac.te.
De brteven 11l0<'IClibetrekking hebben op m vero behandelde onderwerpen of op

Leuvense Istudcruen-rakrualucu. Anonieme brieven komen noolt 111 aanmerktng: de
schrqver moet sreeds naam. slUdit'jaar en adres bekendmaken, slechl~ uitzonderlijk.
en na uitdrukkehjk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze weggelaten worden in VeLO.
äneven die langer 'lijn dan 2400 tekens (spaues inbegrepen. wal ovvreen komt mrt

:t 1.5 geukte bladzijde met dubbele interlinie) worden in principe Ingekon. Ik red.!!..-
tie behoudt zich her recht voor brteven niet te plaatsen.

Kriminele
• •orqanisaties

Er was terecht veel kritiek op het wetsont-
werp 'kriminele organiSMil.'S'. Gevreesd
werd dat politieke groeperingen gekrimina-
Hsecrd zouden worden. De regering heeft
nu amendementen ingediend. waardoor ze
voor deze kthlek Iijkl terug te krabbelen.

Nader onderzoek leen echter dat de
kriminalisering van burgerbewegingen.
vakbonden, aktiegroepen allerhande. langs
een achterpeen nog mêêr Ie vrezen valt.
Inderdaad, de regering wil nu het bestaan-
de anikel122 van hel strafwetboek over
bendevorming wijzigen, Daardoor wordt
voortaan elke afspraak strafbaar om samen

Leuven
Tel 016/22 44 )8
Fax 016/22 or 0)

een "wanbedri]!" Ie plegen zoals bijvoor.
beeld: een kruispunt bezetten, een barrtka-
de opwerpen. verkeersborden overschilde-
ren en een verboden terrein (legerbasis,
kerncentrale] betreden. leder lid van een
organisatie, dte zo'n akue voorbereidt,
wordt strafbaar, zelfs een lid dat nter aan
die akt ie deelneemt, ja zelfs als die aktie
niet doorgaar.

Eens te meer ontstaat de indruk dat de
regering pouueke intimidatie mogelijk wil
maken, onder het mom de maffiose krimi-
naliteit te besanjdcn. Is dal haar bedoeling?
Dat weet ik niet, hel is alleszins het resut-
laat. Oe intrekking van hel voorgenomen
artikel 342 - dal grondig gewij7.igd wordt
en 324 bis en volgende wordt - mag dan
een overwinning lijken van de tientallen
wille en groene kommtnees die de senaat
met moues hebben besrookt. wat nu op ta-
fel ligt is nog erger! Kortom, ook dit nieuwe
artikel 322 moel ingetrokken worden. Pres-
sie van de publieke opinie is nodig om de
regering 101betere Inzichten Ie brengen.

Op zfjn minst moet het amendemem
worden aangenomen, dM ik heb ingediend
en dat zegt: "deze wet is in geen geval van
toepassing op orgeutsanes die een legitiem
maatschappelijk of politiek doel nastreven,
zelfs niet als ze daarbij misdrijven plegen."

Eddy ëoutmans,
Agalev-Senator

niet mogtlijk om l'OOr tik sijftr un \.'trklarinB u
gn'tll. Mogtlijkt wrklarlNgm wcr ht! sijftr I'at/

kunstwetenschappen m mus/kolDglt kunnen ook
daar htt onterechte bitld van ttrl 'gtmakktlljkr
richtIlIg' tijn, of het onduidtlijkt profitl ('gtko-
un bij gtbrrk aan iets andtrs') m dt /lis/room
I'an nuëouen UIl S€kundalft opltldingtn dIt
mind" op htt umwrsitair ondtrwijs voorberei-
dm, in casu kunsthumaniora Dil lijn sl"hls
(IIktit mogtiijkhtdtH, wal hitr staal IS dus gun
tvrmgtlit.

Deze week nlelln Velo:
Ot loting wcr htt Euro,mt kampioenschap VOf'I-

ball()()(): Prr-ttlilltnniaa~ spnmlingtrl doen
zich al grvotltn 111 Grotp 8, wunn'n ond""'-t"
J(J(gosla~il, Krontit til Mnadonit htt tt !Jin tl-
knar wlltn opntmtn. AlInzjm op!Jttogm bt-
toondt zich dt deltg/Jlit van het Noord-Itru
lIationalt Itnm, dt vierde eend in dt bijl, dit blij
WIlS om een kur nitlltiJtn dt kalolitkm te moe-
Itn l't'Chlrn .• lil nllVOlging van dt Duia·aandt-
{til is vorigt wttk een Btldmuuporrbtslelwngw
op sp~klakulairt "~jZtdt luchl infjegQQn.
Prompt org411isurdt dt Vakvereniging voor
Gt/d/ransportturs een sta/dng, uir ,'/egrondt vrus
voor hu fti/ dat« ma dif imtlli!}t1}tt gtldkofftrf
dat/fdt ~ddtltn gaun voorhebbtn als de Mms
in '1001: A ~pacr Odyuty,' Dal ze maar ten
voorbttld nemen a'}n dt vulkaan Erna, !tnmin-
su iemand dit vori~ !Mtk wttr in ~rking is
!Jitrtdtn .• Dt nich/tndossitrs: in Ntdtrland
werden dt urslt homohuWt'lijkrn onder roimt
mtdiabtlangsttlling vollrokkrn, In onu tigtn
Vlnamst Gtmtt1/JChap huft Alexandra Coltn dt
idu gtopperd om dt grotpsnaam 'Ga Rtndy' tr
~'trvangm door htt minder vvlldvrremdt 'Kom
Klaar' .• Bill Climon wtrd fJtkbnfrontttrd mtt
Pauln Jona, dit naar Vf'Tluidt liJndtr probltmrn
dt FiNt Prnis wist tt idtnti!ktrm, in een line-up
nnas/ dt organen van meneer Hobbit. OJ. Simp-
um. Bart Simpson til BUgl Bunny. PIlS toen dt
vrouw ten foto onder O9m krttg van Apollo 11
wrschun er ten ZWtem van mij/tl op haar glim-
IIlCh, Jit door dt FBI voor dt ukerhl'id op voer-
hnlld was dich/gtnaaid .• Sire, il y a dn BeIBN
de nouveau. Paul Marcha/goat unitair, omdat
;tmand htm /tuft veneid dat er op dir manier
dubbtlrOl'ttl S/tmmen te behalen zijn. Ntlop
lijd hufl men hem dt partijnaam ID 4111il hu
hoofd kunnen praten. • Ot n~ndossitrs: tn~/t
profworm van dt Inkuiltil coasatenuweten-
schappen gaan op inttn,;tw bij gtwige X I, dit
zich naar Vf'Tluidt enktlt spitalllt dttails wilt tt
herinneren ovtr dt manier waarop Onu Litvt
Hur om hnteven is fJtkqm~n. Op htr vluk \'Uf!

dr rrltgit btstaat dt ugmsltflill9 tuntn btliet'trf
en lIoll·btlitvtrs namelijk: al net itls lan!Jir. Dal
IIltl dit spijktrs wildtn dt heren profftn nog net
aannemen. maar dat mtt dit tltktrisitrilwradm
til dt tampons gillfJnrl iets te wr. Hel H"i!lgt
B{otd werd volgt/ti dl ol'tr/tvtring immert in dt
btktr l'an htt LAatstt AI'Ondmaal opgt"l'nlljtn,

dragen, Ik hoop dus dat onze POK van de
eerstekanproblematiek nu echt werk gaat
rnakeu.veto heef! met dl' publikatie van liet
artikel haar waakhondtunknc alleszins
schluercud vervuld. '

Herman pauwels.
studenlenverl.t.'genwoordlger POK

kriminologie

Slaagsijfers (2)
Graag 7.0Uik willen reageren op het anikei
over de slaagsjjfers. meer bepaald over die
van kriminologie. volgens srudenrcnkoördl-
naror Van Oerven zou rr bij kriminologie
sprake zijn van een SOOrtDutroux-e îfëkt.
De reauren in Leuven spreekt dit echter
legen: na een daling in de ja reil tachtig is er
vanaf het begin van de jaren negentig (dus
ruimschoots voor augustus 1996) een per-
rnauente stijging van het aantal studenten
in onze eerste kandidatuur. Dit kan best te
maken hebben met de aandacht die onze
maatschappij besteedt aan de onveiligheids-
problematiek, maar van een putroux-eûekt
is in Leuven geen sprake. Dat onze abitu-
riënten voorbijgaan aan hun eigen kwall-
renen en gebreken en dal ze onze studie-
richting niet altijd om de juiste reden kie-
zen, kan ik best bijtreden. Welke positieve
invloed semestereksamens (zonder een de-
gerrjke heroriëntering in het midden van
het jaar) hierop kunnen hebben, blijft voor
mij echter votarekt onduidelijk. En dat dil
te merken zou zijn op onze infodagen, ver-
dient toch een kannekenlng: Volgens de
permanente onderwijskommissie (!'OK)
zouden de meeste eerstekenners niet aan-
wezig zijn geweest op onze infodag. De
groep deelnemers van de inlodag komt dus
amper overeen met de latere eerste kandi-
datuur. Dil bemoeilijkt een belere triforma-
tiedoorstroming over de studtenchnng.
Hiervoor zullen de PMS-centra en de mld-
delbare scholen zelf moelen worden annge-
sproken.

Daarnaast zou ik Veto ten zeerste wil-
len bedanken voor de publikatie van dit
artikel. De problematische eerste kan krimi-
nologie is binnen de POK (en de fakulteil)
een 'vergelen' probleem. In het kielzog van
de onlangs doorgevoerde programmaher-
vorming zou er hiervoor nochtans een
aparte werkgroep worden opgericht. Dat is
na een half jaar nog niet gebeurd. De mou-
viltie van de POK-leden is blijkbaar niet al
te hoog, ondanks een nakende undcrwljs-
evaluatie. Hct wordt lijd dat wc uns minder
met 'admlrusuancvc' taken gaan bezighou-
den en meer gaan uadcukcu over de pro-
blemen binnen het onderwijs. Een reorga-
ni ....1lie van de rOK "Zouhiertoe kunnen bij-
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Slaagsijfers (1)
In het artikel over de slaagperccmagcs werd
wel een uitleg gegeven over het resultaat
voor kriminologie, maar cr werd niet gerept
over de lage sljfers van kunstwetenschap-
pen of rnusikojogie. waarom geeft ti hier
geen extra Uitleg of redenen bij?

Bovendien laat u ook in het ongewisse
waarom het sijfer bij de humane weten-
schappen duidelijk lager ligt dan bij de nn-
dcre Iakuttettcn.

Sylvla uroeckx,
Iste kan kunstwetenschappen

lil hel kader van hu artik ..1was hnnu UI/maal
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Studiedag parlementaire onderzoekskommissies

Fiinaul en De Bock weerleggen beschuldigingen
OP vrijdag 16jotltlon' organi-

seerae het Instituut voor
Stro/reelu een studiedag over

(federale) parlementaire onaerzoeks-
kommissies. Dal deze organen van-
daag ruimschoots in de belangstelling
staan, bewijzen niet alleen IUIn aan-
tal, maar ook de aandacht die de me-
dia eraan schenken. De lijd was dus
zeker rijp om de rol van dergelijke
kommissies en de betrokken eksperten
(lees professoren) onder de loep te ne-
men: Over welke onderzoeksmöqetijk-
heden beschikken zij? Waar liggen de
politieke en teennisene grenze" van
hun aktiviteile,,? Met welke dilem-
ma's en risiko's wordt ze gekon/ron-
teerd? Eli wal is de toekomst van dit
instrvmentê

Polîtoloog neseneuwer situeerde de perle-
mentarre cnderaoekskornmtssfes midden in
hèt politieke bedrijf. Het hceü volgens hem
daarom geen verbazing te wekken dat zij
kenmerken van politieke aard hebben. Be-
langrijk hierbij is. in termen van verwach-
tingen, dat zij niet akue! zijn bij het maken
van regels, maar enkel regertngsbesussrngcn
beoordelen, het gerecht kontroleren ol
maatschappelijke ontwikkelingen onder-
zoeken. Als ze hierbij een juridische rol
vervullen, door zich bijvoorbeeld uit te
spreken over het al dan niet schuldig zijn
van iemand, doen zij echter geen uitspraak
die - zoo Is bij het gerecht - definhlcf en
bindend is. In de politiek kan hel debat
altijd weer geopend worden en kan een
besüsslng eeuwig ter diskussie blijven staan.

Ral verstraeten. professor straffprocesj-
recht, besprak <](' 10rlll("/(' 1X_'v()(_'gdh('d('uen
perklegen. Hel rectn 0l) parlementair on-
derzoek, dat al daleen VJn de vorige eeuw,
kan drie soonen doelstellingen hebben: beo
lèidsvoorben:iding en -oudersteunlng, kon-
trotc OJlde regering en (wat van recentere
daturn is) politiek verantwoordelijken aan-
wijzen. Vooral de sareentoop met een ge-
rechtelijk onderroek kan volgens hem een
dclikate evenwichtsoefening vormen, Het
vcrschll!n finaliteit moet echter een gezon-
de sameuwerktng tussen een parlementair
en een gerechtelijk onderzoek vcrzekeren.
Die !1nalitcJt samen met een niet aflatende
zurgvuldlghcld zljn volgens hem de basis-
voorwaarden voor een "hoogwaardige rol
die een nnafhn nkelijke en een onbevoor-
oordeelde onderzoekskommlssfe kan ver-
vuilen in l'en demokratisch bestel". Ook de
pers kan hier voor hem een ermneurc rol in
spelen, op voorwaarde dat zij een aantal
limieten niet overschrijdt. zodat de eerlijk-
heid van een proces niet in het geVilar
komt.

Manipulatie

Voor Walter De Bock - journalist bij
De Morgen - helpen parlementaire onder-
zoekskommissies de Journalisten een glimp
op te vangen van de vcclvutdlge mantpula-
lies waarvan ze het voorwerp uitmaken als
ze nieuws proberen IC achterhalen. Hun
zwakste punt is volgeus hem hun relatie
met de media en daardoor mdm-kr met de
pubikke upinie, Er is een duidelijk konsept
nodig zodat men voor de publieke opinie
duidelijk kan maken hoe de kommisslee
zich onderscheiden van andere onderroe-
ken. Anders worden de media opgezadeld
met de onduidelijkheid en wordt de wik
van de slechte boodschap zèlf de zondebok.

Nadien passeerden een aantal eksper-
ten de revu. Kriminoloog Fijnaut mocht de
spits afbijten. Ook hij ~g geen probleem in
het verschil in finalilcit tussen wetenschap-
pelijk onderzoek en een parlernerualre en-
quête, Het ene zag hij als een toenadering
op de waarheid en het andere als een uit-
oefening van macht. Belangrijk hierbij is
dat men aan hel begin van he oneerzoet ..

DJ SHADOW < BECK< AIR < SUPER DISCOUNT <
JACKSOM < METALHEADZ < UZ < MADONNA

TUNE < TOOL < S'EXPRESS < WU-TANG
FOOD < SMASHING PUMKINS < LUKE SLATER

de uitgangspunten duidelijk formuleert,
enerzijds omdat een parlementaire onder-
zoekskommtssic een ingrijpend Instrument
is en anderzijds omdat heel wat belangen
van instetllngen en mIddelen bij zo een
onderzoek op hel spel Slaan, Men moer bij
de enquête zelf op drie zaken lellen: de
zorgvuldigheid van het onderzoek, de kon-
troleerbaarheid van hel verslag en de onaf-
hankefjjkhcid VJn hel onderzoek en de
reportage. Dit laatste hield duidelijk een
verwijzing in naar zijn Gentse kollega nnce
de Ruyver; die het eerste rapport van de
kcmmtsste-nurroox mee hielp schrijven.
Volgens Fijnaut kan de ekspcn zich echter
beier niet bezighouden met het kommtsste-
rapport omdat daardoor de onpanijdighcid
VJn djn eigen onderzoeken voor de kom-
missie in het gedrang komt. Oe Ruyver
vond dan weer dat men zich niet moet
storen aan eventuele negatieve uitlatingen
in de pers. op zijn beun een verwijziging
naar de negatieve reeknes van het tijd·
schrift Humo op Fijnaul. De Ruyver be-
treurde het wel dat hij door zijn ekspenen-
werk enkele goede vrienden had verloren
en dat hij tegenwoordig voor tweehonderd
frank per uur werkt - tenminste als hij het
geld verdeelt over de uren die hij In de
kommissie hedt gestoken,

Kogelvrij

Opvallend was dat Fijnaut probeerde
de tegen hem geuite beschuldigingen in
Humote weerleggen. Daarin werd aJnKC-
geven dal er wel eens vroegtijdige kornak-
ten bestaan konden hebben tussen de rijk·
swacht en een firma die haar nadien ~I)C-
dele kogelvrije vesten leverde. Dit werd
gelinkt Jan een diefstal bij de rijkswacht

WOENSDAG

van zulke vesten, wat op zijn beun in ver-
band werd gebracht met de beruchte 'Ben-
de van Nijvel', De naam van het dossier
waar de journalisten zich op baseerden,
namelijk -öpérauon pare-balles". heeft vol-
gens fijnaut niets met kogelvrije vesten (in
het frans -gjüeu pares-balles"] te maken,
maar mei een cbservaue-akue naar aanlel-
ding van een aanslag op een rijkswachter,

Ook journalist De Bock King in de ver-
dediging. Op vraag van volksvertegenwoor-
diger Tony Van Parijs (CVP), of een parle-
mentaire kommissie het dossier van de
X'ell moest onderzoeken, meldde hij dat
hel de verdienste van de pers was dal -be-
paalde beerpurten in de jaren tachtig niet
gestoten werden". Uit zijn verhaal bleek
echter dat er heel wat vragen kunnen ge-
sreld worden over het al dan niet stilliggen
van het dossier X, Dil was nochtans de aan-
leiding voor De Morgen om de ophclma-

kende reeks over de nevendossiers van
recutchêreau te publiceren. De Bock besloot
met het gerecht Krotere transparamie te
vragen omtrent bepaalde beslissingen.

Jammer genoeg was er door de vele
getuigenissen nauwelijks lijd voor een de-
bat, Men kan wel een rode draad opmer-
ken, namelijk dat Iedereen het erover eens
was dal aan het konsept van een parlemen-
taire onden.oekskOl;!lmissie nog heel wat
gesleuteld kan worden. Ook de rol van de
ceseen hierin bleek ~niet zonder problemen
te zijn. Professor Geerhals [sekteukommis-
ste) stelde zich zeKs de vraag of wetenschap-
pelIjk onderzoek binnen het parlement wel
mogelijk is en ol'dj dat nlet beter zouden
uitbesteden aan onafhil1lketijkerê organen,
zoals de universiteiten. Kandidaten kunnen
nu reeds beginnen IC scütcneren.

Herman Pauwels

vrouwen in politieke vernieuwing?

•

De werkgroep 'Vrouw-Man-Univeni, ..It-Samenlevmg" van socutc Raad. een geleding
van tnkON-'l'Kolniseert op wot'n~S lS ianuart orn 20,00 u. hl'l debat: 'Vrouwen iu poli.
tiek!;!'V('ml('uwing?' Het debat vindt l'1aal~ in het MSI 00.20. (toegan~ gratis). Ot- pannel-
leden lijn: Asme ven Asbrot'ck lex· minister gdljke k.ln~:rlbeleld, SPI, Sabme de eerbune
(H11stor_ CVP), Pieter Van de- Kerckhow (Centrum V\.I(lrPoli!lo:'kc-Vemicuwing). Alison
woodwerd (~k.;oJogt', hul)gleraar VUB ~I)UIA) en In~rid Robeyns (lid van vrouwenee-
w~inR)_ Modt-ralOr j, lvau De vadder OournJIi~t VRl',_

Het debat zal opgesplhst worden in drit' delen. Als inleiding zal elk van de sprekers
It:C·\rI',l,Jj.[,Jworden kon ,,)I' I~ hebren wat htj!zij onder polItIekl' vemleuwing verstaat.
vervoleens zal een deel gewijd worden aan de plaats ~'all de vrouw binnen de politieke
vermcuwmg: ut boeverre nemen vrouwen ilktld Ih'!'I ,1,111hr-t dl~(l)un en in w ....lke ma re
zouden ze Jat moeren doen? Ten slotte W,ITdl de hnk gelt'gd mei ,lt' ~triJd om meer
vrouwen In dl.' politIek te lllJgen en de p<Jlllllgcn van vrouwen Jelf om doorheen de
jaren dl' ptlilitek re veranderen.

,

\
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Hoofdredakteur Yves Desmet van De Morgen over de nevendossiers

"Het enige onderzoek dat nog loopt is de herlezing"
eekrant De Morgen pakte in

een tiendelige reeks uit met
onttwninqen over eet. aantal

'nevenaossiers van Neufcltdteau',
Deu zogenaamde nevendossiers zijn
meestal (Iemg) onder het voetlicht
gebracllt door de kliklijn van de toen-
maliqe tandem eourtet-conneroue.
De krant besloot over te gaan lot pu-
blikatie van deze dossiers. omdat de
onderzoeken stil zouden liggen. 'Zou-
den liggen' wa", De Morgen kreeg
zowat de hele pers over zich heen om-
dat de krant onterecht deze verhalen
publiceerde - want de gewigenissen
bevatten fouten, de onderzoeken lopen
wel n09 verder, entoverder. Hoofd-
redakteur Yves Desmet verdedig' de
publikatie nog steeds: "'alsde getuigen
over tien jaar gelijk blijken Ie hebben,
wil ik niet 'ich habe es nicht gewusst'
hoeven Ie zeggen. "

Veto: X I is een b,.lansrijk,. Ichak,./ in dl' reeta
over dl' nevendcuurs. Op baûs van haar vertäa-
ringl'n insinueert De Morsen dat ondermeer
Christinr Van HUI hl'1 slarhwf!l'r is Sl'WiJrdl'n
van un ptdofitirnelwl'rk.
Yves Desmet: "Wij hebben nooit geïnsi-
nueerd dat er een netwerk bestaat. Wij
hebben enkel gezegd dat XI details weet
over de precieze omstandigheden van de
moord in de champigncnntêre. Zij kan die
onmogelijk weten uil de publieke verslag-
geving. waarin dal soort details nooit zijn
vermeld. noch uil het geheime autopsiever-
sleg, mocht ze dJI gelezen hebben. Zo ver-
meldt ze bijvoorbeeld het doorboren van de
pols met een spijker: dat Slaat niet in het
autopsieverslag. maar de brandweerman-
ncn die hel verkoolde lijk ontdekt hebben,
bevestigen beiden daf er inderdaad een
Spijker door de pols WdS geslagen. En er is
niet alleen dat ene c[ellolenl, er zijn er zo
tientallen. Dus, leg mij uit hoe zij dal kan
weten en ik Slop morgen de reeks. Er zijn
inderdaad elementen waarin Xl fout is-
waarin haar tijdsgebruik niet klopt. waarin
ze duidelijk aantoonbaar de vcrkeerde na-
men noemt - maar dat wordlook niet
betwist. Hel enige wat wij zeggen is: het is
niet omdat iemand roureu maakt dal je
daarurn heel die getuigenis als ongeloof-
waardig moel afdoen. En toch is dat de
rcücks die ik zie bij nogal veel collega's. Er
is nochtans geen enkele van die collega's-
ook niet de heer Dirk Achten - die één
van de lehelljkë elementen die wij als be-
wezen aanbrengen, heeft kunnen weerleg-
gen. Wat lij wel doen IS andere elementen
aanbrengen die zeggen dat XI er ook gere-
geld naast zit .•
Veto: De aniketenrerks ZOIl gebau,.,-d zijn op
ten onvolledig dossier omdat u het proces verbaal
ven dl' eerste hl'rlttin9 nog niet had. fin onder-
zoek was nog met kompleet.
nesmet: .Wat de stand van het onderzoek
betreft. dal is een beetje mcellljk. Er is een
duidelijke speurdersoorlog bezig. Je hebt de
ploeg van De Baets, die Xl ernstig nam en
daar verder onderzoek naar deed, en je
hebt de ploeg van de speurders rond Ou-
terme, die stellen dat De eecu zich veel te
veel heeft laten beïnvloeden. Hij heeft SIU-
rende vragen gesteld. hij heeft XI dingen
ingefluisterd .. _. vandaar die herlezing. Ik
wil nog meegaan in de steljlng dal De aaets
een subjektieve ondervrager is geweest,
maar men moet dan ook bekennen dal de
tegenpartij. de groep rond Dutenne. in
ieder geval ook een subjekneve herlezer is.
Het kan toch niet dat de mensen die de
herlezing moeten uitvoeren in een per-
soonlijke vete verwikkeld zijn met de per-
sonen van het oorspronkelijke onderzoek.
Ik weel ook wel dat die herlezing brand-
hout zal maken van XI. Men zal daarin
selektief al de door haar gemaakte fouten
opsommen en selektiel die enkele sugges-
tieve vragen die De aeee inderdaad gesteld
heeft als bewijs 'par excellence' presenteren

4

om brandhout te maken van het oorspron-
kelijke onderzoek. Dil! kan niet anders: de
groep die de eerste herlezing heeft gedaan,
waarvan onderzoeksrechter Langlois toegaf
dat de herlezing te subjektief was. is nu
belast met de tweede herlezing. Ik heb daar
weinig vertrouwen in. Voor mijn part moet
men dat idee van Sieraan De Clerck maar
volgen: zet er een groep buitenlandse ob-
jekueve eksperten op en laat die nagaan of
er inderdaad sprake is van beïnvloeding
van de geiutgc.»

-wem vergeet niet dat ik ook De aeeu
niet geloof. Dat is nu het onuitgesproken
vermoeden: De Morgen praal de ploeg van
De aaets na. De Baets zou ons enige uhte-
me lek zijn. Dat is niet 7.0. Wij hebben grote
stukken van het dossier bemachtigd, niet
van één, maar van verschillende bronnen .•
Veto: Komeli die uukken lach nief I'tnzijJig uit
hel De Baeu-kamp? De reeks is gebaseerd op her
onderzoek vall De BaelS en zijn ploeg.
Desmet: «Wij hebben alle elementen pro
en contra. Het onderzoek van De aeets is

derzoek zijn gebaseerd. Maar ik Jees daar dat is het SIuk van Frank Oe Moor in
geen woord over. Kloppen dil: dan wél?.. Knack. De waanzinnig paniekerige reaktie
Veto: Toch huft Il blijkbaar I'o/domde l't'rtrou- in de meCSH.'dagbladen verbaast mij dan
Wt'n in de geloofwaardigheid V<ln Xl om meI ook ten zeerste. Ik heb een dossier gebruikt
haar verklarinqen uit Ie pakken. waar we, denk ik, met de grootste zorgvol-
nesmee .Wij hebben absoluut geen ver- digheid en met het grootste respekt voor de
trouwen In XI.Wij krijgen hier iedere deontologische regels, geprobeerd hebben
weck minstens drie telefoons van mensen aan te tonen dat we een aantal feiten had-
die mij zeggen dal ze welen wie de moor- den die volgens ons kloppen. Wil men ons
denaars zijn van André coots. dat ze weten daar over aanpakken en zeggen dal ze niet
dal Kadaf hier 's neelus kinderlijken komt kloppen, wees welkom. Maar waaraan we
stelen op hel kerkhof. dat de paus betrok- deze titse vcrdlcnd hebben, begrijp ik nr el.
ken is bij een wereldwijd pedoflllenetwerk. Ik weet niet wal daar de motivatie van is.
Er zijn ongelofelijk veel weudo's. En van Ik vrees dat daar een zekere jolousie dr
XI dacht ik ook dat ze een weirdo was. miliiJ( speeh ...
Maa r loch ga je kijken wat je van haar ver- Veto: ls "1'1 normaal dal journalisten zi(h zo
halen kan natrekken. En dan kloppen er laten merüepen ;11dr Jtn:;d tussen speurders.
wel dingen, marenêle Ienen.» nesmen .w.ü hebben die oorlog niet uit-
Veto: U geeft de Sruwelijkste details van de gevenden. En we laren ons ook niet mee-
moorden, maar owr lIeI pedofil;I'netv.Y'rk waar- sleuren. Nogmaals, wij geloven noch de
van X I zegl Jol hel btsfoo/, blijft u op de vlakte. kliek van De Bacts, noch die van Outerme.
Desmet: «omdat wîj daarvan geen mate- Alles wat wij schrijven is onderzoek uit pri-
rtële bewijzen hebben. Wij zeggen niet meer matr bronnenmateriaal: oorspronkelijke
en nierminder dan dal XI in haar getuige- ev's. getuigen die het lijk ontdekt hebben,

slechts her uilgangspunt geweest dat wij
zijn gaan checken op basis van het oor-
spmnkcljjke dossier van de champignon-
ruèrc. waar De Baets geen enkele rot in
speelt. Maar met die chronologie van de
gebeurtenissen boudr blijkbaar niemand
nog rekening. XI heeft een gedetailleerde
beschrijving gegeven van de moord in de
champignönnière tijdens haar eerste ver-
hoor. Op dat ogenblik wisl de ploeg van De
uaets nog niet eens dat het over de moord
in de champtgnonnlère ging. Dat staal on-
omstotelijk vast: de ploeg van Oe aaets
heeft dat dossier pas meer dan een maand
na die getuigenis van X I naar zich toe ge-
trokken. Pas een maand na de getuigenis-
sen heeft De aeers kennis genomen van de
details uit dal dossier. Hoe wist XI dal dan
al allemaal een maand voordien? En hoe
kan De neee haar bepaalde antwoorden
gesuggereerd hebben. als hij zelf pas een
maand later het dossier van die moorden in
handen heeft gekregen? Leg mij dat maar
eens ult.e

~Je mag ook niet vergeten dal wc ons
niet alleen all de getuigenissen van XI ba-
seren. Kijk naar het verhaal van Pascal
Meuruer, de getuige die in Charleroi is ver-
moord, twee weken nadat hij twee meisjes
had proberen te redden van een ontvoe-
ring. Dal is een ijzersterk verhaal maar nie-
mand rept daar met een woord over. De
hele diskussie spitst zich toe op XI. De
reeks in De Morgen beval een aantal even-
waardige dossiers, die volledig op eigen on-

nissen elementen aanhaalt die wij kunnen
venliëren en die blijken te kloppen. Is daar-
om de rest van haar verhaal waar? Dat
weet ik niet. Bestaat er een netwerk? Dat
weet ik ook niet. Omdat ik dat niet kan na-
trekken. Ik kan geen huiszoekingen gaart
doen bij de mensen die zij noemt. ik kan
die mensen niet konfronteren. Maar ik kan
als journalist wcl nagaan Wilt de materiële
dementen zijn die kloppen. En dat zijn er
zodanig veel dal ik niet meer in toeval kan
geloven. Er is voor mij op dit ogenblik nog
geen enkele vatabele verklaring hoe ze die
dingen allemaal kan-weten. En dan zeg ik
- en dat is de enige stelling die ik inneem
- dal als zc dat weel, ze wel !eLS van die
zaak mOCI afweten. Ook de psychiaters zeg-
gen dat haar verklaringen de basis moeten
zijn voor verder onderzoek. Welnu, wij
zeggen nel hetzelfde op basis van WJI wij
hebben kunnen natrekken. En waarom
gebeurt dal onderzoek niet? Waarom is het
enige onderzoek dal nog gebeurt de herle-
zing. hel proberen te bewijzen dat De aaee
haar gestuurd heeft en hel proberen na Ie
gaan waar ze allemaal fout zat. Dat neemt
niet weg dal er andere dingen overeind
blijven maar daar wordt niet meer verder
naar gezocht. En dal klagen we aan.»
Veto: Niet zondtr legen wind.
tiesmet: .Dat we in vraag gcsleid gingen
worden, dal had ik verwacht. Ik heb daar
ook geen enkel probleem mee. Maar ik heb
tot hiertoe nog maar één stuk gelezen dat
dat op een beetje valabele manier doet. en

opnieuw de vriendinnen gaan intervie-
wen .... Wij zijn hiermee vijf maanden met
twee mensen full time bezig geweest. En
dal heeft geen enkele andere kram gedaan.
ook De Standaard niet. Zonder enige pre-
tentie. ik denk dat wij iets beter in dit dos-
sier zijn ingewerkt. En wel omwille van CCIl
heel simpele reden. Oe twee journalisten bij
De Standaard die het dossier iets of wat
kennen zljn An De Graeve en Jeroen Wils.
Jeroen Wil. is overgestapt naar VTM en An
De Graeve stapt over naar ons. En Dirk
Achten weet - laat mij wc dit IC zeggen -
van dat dossier toeten noch blazen af.~
Veto: De per$ komt meer en meer onder vuur re
lissm en valluit verschillende h~~n is dl' roep
om kOllrrole te horen.
tiesmeu .Oe pers wordt stouter en onaf-
hankelijker. Ik denk dat dal net ome rol is
in de maatschappij. Wat verwacht men van
ons? Dat we ons, op de wijze van De Stan-
daard, beperken tOl het braaf aanwezig zijn
op perskenterennes waar belangrijke men-
sen ons meedelen welke belangrijke beslis-
singen ze genomen hebben. En dat we die
dan weergeven als brave stenografen sa-
men met een kommentaar dat ze niet
Vlaams genoeg zijn. Ik denk dal onze rol
iets verder gaat dan dat. Wij moeten voor
een stuk waakhond spelen. signaleren wat
verkeerd gaat.e

Krl.stor Danlels
ner certu
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Dirk Achten, hoofd redakteur van De Standaard

"Ik begrijp niet dat men kan zeggen
dat het onderzoek stilligt"
Gdspeerpunt van de reekties op

De Morgen wan" de - soms
harde - standpunten die in-

genomen werden door De Standaard.
Hierdoor is in navolging van het ge-
reent sprake van een ware media-
oorlog. Hoofdredakteurs verwijten
elkaar een bepaalde 'speurdersdan:
na te pralen of gun rekening te hou-
den met het algemeen belang. Dirk
Achten. hoofdrtdakteur van De Stan-
daard zet alvast zijn kritiek op een
rijlje.

Veto: De Standaard ts hrvi!J in d~ clinch !Jrgaan
mrt Ot Morgen in -wrband met de nevrndossinl.
Vo/~1ISu zijn ft vut fouten in dt fl'luifJtnis.gn.
Dirk Achten: .Uit de eerste lezing - de:
tweede volgt binnenkon - blijkt dal er een
heleboel niet klopl. er zijn een aantal pagi-
na's mei felien die niet overeenstemmen.
Getuige Xl 'Zegt bijvoorbeeld dil! ze elf jaar
was (tijdens de moord op Van Hees, nvdr.):
klopt niet. De Morgt'n is mei de publikatie
van hun anlkelenreeks begonnen lerwijl zr-
hel proces verbaal van de eerste lezing ntet
hadden. Dal is nalUurlijk dodelijk .•
Veto: Gtlll(qe X I wrtrll fot:hook/tittn dit me-
terieet klop~n?
Achten: _Ik zeg niet dat haar bere verhaal
fout is. Maar wal Ik er nu van weet, is dal
de overgrote meerderheid van de dingen
die de X'en zeggen, onnozelheden zijn. XI
beetr wel het meest plausibele verhaal. Ik
dènk dat ze heel veel heeü meegemaakt. Ik
sluit ook niet uil dal grote delen van hel
verhaal waar zijn, w.11ik wèl weel is dal er
hele grote fouten fn Slaan."
Veto: Maar er rijn dIls {Uptklm van hilar ver-
hllal dir wllar zijn
Achten (onderbreekt): «Neen. ik denk dat
die vrouw slachtoffer is geweest van sekse-
cel misbruik. Ik vermoed dat er een aantal
dingen - om redenen die me niet duidelijk
zijn - wèl kloppen In haar verhaal. Het
kan lijn dat ze die langs andere kanalen
wist. Ilo: sluit ook niet uil dat stukken van
haar verhaai waar z.ijn, alleen wèèt ik dat
niet. Men heefl enes over laten doen door
mensen die opgeleid zijn om zulke zaken
op te lossen en dus nlct meer door de fi-
nanciële ekspen, van De Baets. Deze laat-
sten su-lden bijvoorbeeld vragen die het
antwoord al in zich droegen. Vervolgens
bericht De Morgen dat de terapeut zegt daL
de klient niet meer goed behandeld wordt.
DOltkomt omdat de nieuwe speurders meer
algemene vragen Stellen en niets meer aan-
relken aan de getuige. ze vragen nu 'geer
mij de datum' en niet meer 'was het op
zeven mei?'. Langlols vraagt dan een veri-
fikatie van wat de mensen van De Baets
hebben gedaan. Dat is de eerste lezing ge-
weest, waarvan het rapport verschenen is
in juli vorig jaar. Langleis vind de u'S pagi-
na's met inkonsistentles niet voldeende en
hij vraagt meer. Dat is de tweede lezing, die
alle dcraüs nagaat en die nu nog steeds be-
zig is. Als men nu zegt dat er geen onder-
zoek meer is, dan begrijp ik daar dus niets
van. Ze onderzoeken nu wat de draagwijdte
is van de verklaringen, ze gaan na of al l;Iie
reuen kloppen. Als je dan nog de feiten
geeft van het eerste onderzoek. hjkl me dal
zinloos en sensatlczockcri] .•
veto: Richt u uw pijlm nil'f op dl' vrrkurJI'?
AI/I' kramen baserrn tich op leld:m lil ze spu-
km elkaar ttlk,."s ttgtll Is IrtlgrOOlStlprobltrm
",et dl oorlog tUSMndl' wrnhilfmdlorrdm«k$-
ç/ans lil dat het ~",htllilt kommunikatief is:
als ZIJ' zwarJ' op wil zoudln lI'ggm hrx hel mlt dr
onderzoeken slam, is het owr en weer 9lschdlf
tot:h lIilt meer nodig?
Achten: _Dat klopt voor een deel. Het ge-
recht zou inderdaad meer moeten kommu-
niceren over de stand van het onderroek.
Ze hebben dat wel gedaan. maar ook weer

via omwegen en niet altijd even duidelijk.
Maar ik denk toch niet dat L'en belere kom-
munikatie van het gerecht dit had kunnen
voorkomen. Het gerecht kan uiteraard niet
een heel dossier doorspelen naar de pers. Ik
hoop wel dal hel gerecht met die tweede
lezing volledig in de openbaarheid zaltrc-
den. Voor mij Is het niet het belangrijkst
om te weten of Xl nu al dan niet de waar-
heid spreekt. Het is bèlangrijker om in de
huidige sfeer van stemmingmakerij nog een

'mannekes bekijk het!' Ze zijn er ook mee
naar de Kommissie-verwilghen geweest
maar die neen gezegd - en dat is veelzeg-
gend - 'nict met ons'.»
veto: Dlje nu gelowr bent of niet. er rijn loch
hul veet 'toevnl/ighldm' in dir dossilr. f)t kom-
missil Verwi~lJhenZlgt bijl'OOrbttld dal Zt door
de tweede lering niet metr 111 staal is om dit dos-
sier op tt nnt/tII tn ham prottktit-pistt.
Achten: .Maar ze beweren ook het omge-
keerde. Er zijn mensen die beweren dat het

beetje te kunnen objektivercn. in de hoop
dal de pers daar dan op een ecrüjkc manier
over bericht - maar ik heb daar niel veel
hoop meer op - en dar je op die: manier de
gevoelens, die bij sommige mensen leven,
orukracln. Of. als het tegenovergestelde uit
dl' tweede lezing zou blijken en het vcrhaal
klopt. dat hct gerecht inderdaad zegt dat het
zo erg i~ en dat ze er ook iets aan doen."
Veto: Dal is toch wat f)t Marge" lVildr btrti-
klll? En door dl publikafie is er t(Kh ook al Uil
n'O/lIril merkbaar: denk maar aan het inzage-
recht dil! de [amilil' Val! HUI hteft ,qekrtgm til

aan minister [H Clrrck, die verklaart dat dl pl'rr
glïnformurd moet worden door hlt geru/tl?
Achten: _Ja. maar De Baets WOlSéén van
de grote tipgevers van de vtaamse justitiële
pers: hij heen het hele dossier doorgespeeld
aan ondermeer De Morgen. Dat De Clerck
nu zegt dat er meer openheid moel komen
is allemaal zeer fraai - en de parkeuen zijn
meer open geworden - maar de meeste
informatie komt niet via de crnctëte weg.
De inzage die de familie Van Hees krijgt, is
ook geen revolutie. Als ik vaudermeersch
zou zijn. zou ik hetzelfde zeggen. Zo van

een samenspraak geweest is lussen ener-
z.ijds De Morgen. Télé-Mousliqu(' enzovoort
en de kommtssie anderzijds om ervoor te
zorgen dat het mandaat van de Kommissie-
vcrwtlgbcu verlengd wordt. Je kan dl' Iwee
bewcrcn.»
vete: Is /tet niet erg dar de btvolkillg, mrt de
~'(rkitti"gm voor dl deur, in hel ollgtwisse
wordt ge/lilt" door dl polinek. hrl glr«ht rn IIU
ook door dl media?
Achten: _Dat vind ik heel erg. En daarom
vind ik het ook bijzonder erg wat De Mor-
gen doet.s
Veto: Door uw reataie wordt het !lrvotllOCh iü-
leen maar op de spits fJtdrtvt'n.
Achten: .Wal is het ahcrnattel? Moel ik
die gasten maar gewoon laten doen?
Desmet zegt in zijn kommentaren konstant
'ik kies geen partij lussen btlilVU en 1I0n-

~liO'lr'. Ik moet u eerlijk zeggen dal ik
daar op geen moment mee bezig ben ge-
weest en eigenlijk interesseert file dal nau-
welijks. Hij zegt dal in zijn kommentaar,
maar in de feilen doel hij dat wel. Want
vanaf het moment dat je beslist om die
verhalen. niet integraal maar cruhoofd -
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want zonder de namen - Ie publiceren,
dan doe je bewust aan stemmingmakerij. Je
bevIndt je dan heel duidelijk In het kamp
van de tetieven .•
Veto: In dr zaak: Di RI/po /tuft u ti!Je'llijk htl·
zelfdl gedaan.
Achten: «Ik ben daar komronabel en min-
der komfonabel in. In die zaak hadden wij
dekurnemen van iemand die In het appar-
tement van Di Rupo moest zijn geweest,
I'V's en bevesngtngen in kringen van de
rijkswacht en de magistratuur. We z.ijn pas
gegaan toen we die bevesrtgmg hadden op
band. Onze bronnen bevestigden ons dat
alles serieus werd genomen en dat er huis-
zoekingen waren gepland in verband met
die zaak. Als we nu hadden gehoord van
rijkswacht en ge~cht dat die verklaringen
er waren, maar cf"t ze er twijfels over had-
den, dan gaan wij nrer. Dal heeft geen zin .•
Veto: Wllllnur mag nltn Wil berichttll owr ftll
opsporing!· of gárchttlijk ondtn«k?
Achten: _Als we" niet mochten berichten
over een lopend gerechtelijk onderzoek.
dan hadden wc bijvoortkdd nog niets mo-
gen schrijven over Agusta. want in die zaak
is nog nlernand veroordeeld. Maar ik deel
dat standpunt dus niet. Er zijn wel al voor-
stellen die willen verbieden dat er nog iets
verschijnt over lopende onderzoeken. Dal
vind ik zeer gevaarlijk. Aan de andere kant
heeft het weinig zin om te berichten over
leis zonder alles te geven. Als je het hebt
ever pedofilie-netwerken, moel je ook de
namen durven noemen. Nu houden ze ge-
woon een aantal details over moorden
over, die wel lekker weglezen. maar daar
heeft niemand iets aan. D~ Morgen schendt
het geheim van het onderzoek en hel ver-
moeden van onschuld in een aantal geval-
len. In een aantal andere gevallen roepen
ze dat argument net in om bepaillde namen
niet te noemen: zoals bij de netwerken.
Dutroux en Nihoul zijn bijvoorbeeld nog
niet veroordeeld. Zeker in het geval van
Nihoul z.ijn er bijzonder weinig materiële
bewjjzen. Er bestaan grote twijîels of men
hem kan veroordelen, maar hij wordt wel
moctrejoos in de soep gedraaid in die arti-
kels. Als je dan toch het vermoeden van
onschuld hanteert, moet je dat daar ook
doen. De informatie die je hebt. moet kor-
rekt zijn en voldoende zwaarwegend. Je
moet In alle eerlijkheid durven zeggen dat
de rnrormaue die je hebt, voorzover je kan
nagaan, korrekt is. Dat sluit niet alle fouten
uil, maar loch veel. In hel geval van De
Morgen publiceren ze dingen waar een
groot deel van hel gerecht. ook Langlets en
ëcurter. van zegt dat het niet klopt. Wat zij
moesren doen - en dat hebben wij gedaan
- is zeggen dat er een getuige XI Is'en dat
ze nu aan het natrekken zijn wat waar is.
Als de tweede lezing de getuige niet eeroot-
waardig vindt. zal ondermeer De Morgen
'doofpot' roepen en dat i~ een voedings-
bodem voor partijen zoals hct Vlaams Blok.
In het omgekeerde geval moet hel onder-
zoek worden voortgezet .•
veto: Eli dan hufl de l1ublika/ie ~'al!De Mor-
gm wd zin gfhlld.
Achten: «Neen, ik denk dal, als men iets
ol Wilt verstandig is, de publikatie van De
Morgen de objekueve fdten zal bemvloe-
den. Maar dal zal de tweede lezing moelen
uitwijzen .•
Veto: Dl rotp om rksttml klllltr<lllop dl mldia
\Vordl steeds luider:
Achten: eIk heb heel veel schrik voor ck-
stcme kontrole. Die kontrole kan alleen
achteraf en dan kan je mensen gaan pena-
usereu. tedereen heeft het recht een me-
ning te verkondigen, ook 011 is die peninent
onjuist. De scrieuzere pers zou eens moeten
nagaan wal er wel en wat er nieL kan. We
moelen een socn rechtspraak omwikkelen
al naargelang van de gevallen. We moeten
zaken reglementeren zoals het feit of wc
ons als journalist anders mogen voordoen
dan wie we zijn. Dat mag volgens mij nor~
malerwijze niet. Dit orgaan zou nooit bin-
dende uitspraken kunnen doen, maar het
kan wel een richtsnoer worden. Ik zal nooit
aanvaarden dat er een orgaan komt dat De
Morgen verbiedt te doen wat hel nu doel.
Ik 7.i11 dat recht altijd blijven verdedigen .•

Raf Gerits
Krlstof uaruëts
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Wetenschapper Karel Vlassak over het Map

WIJ hebben heel veel fosfor. de bodem
houdt die loslor vast. bewaart die, De bo-
dem heeft een bepaalde kapaciteit om die
fosfor te binden; als de limiet overschreden
wordt. kan de bodem hel niet langer aan
en krijgje een foslordoorspoeling naar bet
grondwater, en de sirkei is gcsloten. Als we
dal op Vlaanderen toepassen, zitten we met
een aantal gebieden waar die Icsforverzadi-
ging CT al ts en daartegen moet je
milatregcler1 nemen. ])at proberen wij met
het Map te 'doen.

Het probleem ligt bij die grote rnteusrc-
ve bedrij~n. Maar dal is ekonomisch ge-
zien zo'n 1ttz-rke sektor dar dal niet zonraar
weg Ie gooien is. Zodra je daaraart raakt,
heb je een direkt Nick! op het BNP en
noem maar op. Be1gif is een land WdJ{ veel
vlees geproduceerd en uitgevoerd wordt, Je
kunt niet alles overboord gooren.»
Veto: lVIJI is \I(I(Irlopig /IN SII~rk.l1,ck'J//omie of
eko!oE)ie'1
vlassak. «Landbouw is <I~sterkste sektor,
vrijuit. ..
veto: Mm'tm IV<" dan met Ieren dal het zo niet
verder kalt'
vtassak: «Dat doen wc. Wt: zetten er een

rem on.»

Veto: Sterker 1r0iJ, zowel dl! Boerenbond als Nor-
berl de Batsetier uyyt'f1 dal lIer Map een moal
l'OOr niets gl!\\'(esi is. Voor de men warm de I/Or-
men Ie srrrniJ, voor de anderen niet sIreng E)flroey.
vtassak: "Als wetenschappers proberen wij
rot een optimale produktie te komen mei
aanvaardbare implikaucs voor III:t milieu,
Ik denk dal dl' nnrmen die wij vanuit dal
standpunt vaststellen niet Ie hoog of I~ laag
zijn, Dat het Map een maat voor niets is,
daar ben ik hel niet mee eens. Eén ding is
heel belangrijk: dal de boeren inzicht krij-
gen in de problematiek. Ze stonden vroeger
volledig onverschillig tegenover hel milieu
en nu zijn ze daar gevoelig voor gemaakt,
rlal is een heel belangrijk aspekt. En dat is
nog maar een begin, het Map is nog maar
twee jaar in voege. äovcndlen zeggen we
als wetenschappers dal die norm niet louter
een advies is voor de bemesting. Als je echt
aan wetenschappelijke landbouw wil doen,
dan moet je de boeren daar gevoelig voor
maken. \Vij proberen dat te doen, maar we
hebben de hulp van de andere Instellingen
en landbouworganisaties nodig. We moelen
aan de bocren zeggen: voJg een advies van
bodemanalyse en pas dat toe, en dan zul jij
in "de gevalten niet boven die norm uitko-
rnen.»
veto: Je krijfjt vaak dr indruk dal dl.'gnvrmr
toeren geviseerd warden,
vïassak: «Dat is een verkeerde interpre-
tatle. De vervuilers zijn die intensieve vee-
houderfjen die niet grondgebonden zijn.
Dat is gewoon een industrie: gebouwen
met dieren erin zoals je een fabriek hebt,
waar geen grond is om je mest kwijt te ra-
ken, En dat zijn er veel hoor.»
Veto: Wordrn die V()ld(}md~ aallgl'pakl?
Vlassak: «Ja, dm probeert men, De positie-
ve diskriminatie van gezinsveeteeltbedrjj-
ven Is al Iets. Dan heb je ook het principe
dat de vervuiler betaalt, de heffingen zun
voor ben hoger; dal mesteversenor wordt
namelijk betast. Hoe groot die belasnng-
schalen zijn, hangt af van de grootte van
het bedrijf en dus van de grootte van het
mestoverschot .•
Veto: ~Ebl vall dl' OplM!iillfji'll voor het mrst,
overuhot is dl! mest Ie spreiden O1'<'r h~d &Igii'?
vtassak: ~Mell heeft een aantal kencentra-
ticgebieden in West-Vlaanderen en het
Noordun van Antwerpen, Men ging dus
een spreiding prediken. Het probleem van
de sprcldlng is natuurlfjk de vervoerskcsr _
je VlTVI}(.-rtmeer dan negentig procent wa-
Ier - eli dal heelt dil' spreiding W,lt legen-
gchoudcn.»
vcu» O"d,'rmt'er D~ Batseller Haill"'l verder ,'11
lI'i/ afstappm van /11"SISP/"('ldill.'1,111de plaats
daarvan }llell IIij l','or<'flll'<'flllllldl'rillH vun/II!I
uuneat varkens
vtassek: -ra. dat is zijn standpuur. In N~'-
derland heelt men met veel moeite die ver-
mindering ingevoerd maar hel i, natuurlijk
op ekonomisch vlak een scrk-uzr- adcrla-
ring. Ik ken ook ulct alle gegevens. rnnar in
Nederland heelt men nogal IV;!Iproblemen
~eh,1J meI de varkenspest: I\\h~('hi~n i~de
(I\erwq:ing 0111iI~1 aantal varkens Ie vcr,
mimtl:ren Ull'er J<I<lrdour bepaald Jan om·
wille van milieurtdenen. Het b n<lluurlijk
een serieuzt: ingreep. die lOl hiertue nog
l1il'l tn di,kmsÎt: ht'cft gl'SI<lan, Nu i~ d<11
dLJ~onderhamkillaar, .'Il 1110elen we met
dJI \Iandpnlll rt"kening houden. Ik denk
d;!1 we bij on5 ook 1110<:'lenkijken naar
111estveT\verkin~, wal ook een ll1iddd ISom
I1WStkwijt Ie raken. Wij voeren heel ved
grOlldswtkn in: stikstof l'll fosfur worden
a,lIlgevoer(1 vanuit bijvoorbeeld Thatland elI
de Verenigde 5t<ltell Dal ingevoerJe male-
ri,l,ll blijft hier I'n OnZe bodl'1TIbil dalllid
,1Ilel11,1111\'t;'rwerken. Je kUilt dan 1)T(lberl'!1
mjnd~'l te jlToducl'rel1, maM je kUl\( ouk
J1o~en hel tl' ebl'l,rll'rl·Jl. Nu i5 men I'ij om
d,I<1I'loch sl'ril'lI<; aan aan hel werken: cr
7ijn el'll <I,lillJIIHilee-in~ldlill!:en die lIle~1
"'rWl'r"I'u, l'T lulkn C'T 11\'){ lTIl ,l,llllal \tar-
len 111 I')')S_"
Vetu: I\'<IIII,'Jido'lI di., illrli<llll'l,'11,'111111<,,1/I~
1·"Il\',-rk,'III"'Tll·' m>

vlassak. elk denk vooral aan de sektor van
de kippenme-st omdat kippenmest vrij
droog is en ekonomisch kan vcrwerkt wor-
den. Je kunt er een korrel van maken die
van standaàrdkwalitclt is en kan vcrkocht
worden. Technisch is dat mogelijk. de vraag
i~ wat het kost. Men heeft daar studies over
gemaakt en het blijkt haalbaar 1-Ijl1.DMI
denkt men dat Ie kunnen mengen met een
aantal andere atvalsrotten. 0<1' is altemaal
in evolutie.
Veto: Dus 11 bent niet direkl voorstender van
radiknle maarugelm zoals hrt verminderen 1"<111

de wlrkmsslaptl?
vlessak.e.re moel de landbouw ook een
beetje tijd geven, Je moe' je eens veerstel.
len wat die landbouwers de laatste jaren Ie
verwerken krijgen, Ze zitten me! Europese
richtlijnen, ze Zitten met de halldeisafspra-
ken op wereldnivo waar ze rekening mee
moeten houden. U': krijgen tristrusnes van-
uit het Vlaams gewest. Ze krijgen heel wat
Ie verwerken, ze passen zich Stilletjes eraan
aan. Maar een echte boer heef! altijd wat
tijd nodig om verandering Ie verwerken ~
veto: De Europese Unie heeft 6elgÎê Uil immer-
killfj gegel'l.'ll omdat Bdgil de Ellropese nitraat-
ricJi'1fijll overschreden huft?
vlassak: ~Tk weel niet of die norm over-
schreden wordt. Men interpreteert dat mis-
schien 7.0: de nitraatrichtlijn is vijllig milli-
gram, en als je daar dan een opmerking
over krijgt, denkt iedereen dat de norm
overschreden is, maar dat is niet zo, hel
gaat om hel verduidelijken van technische
criteria, het afbakenen van gebieden .•
Veto: Zijn we I/iel in alf vicieuze sirkei bt'l.md.-
steeds meer produceren, meer bemesten. meer
wrvui/m? IVe dreigen het rvrnwirlll in de na-
tuur 1<, verstoren.
vlassak. .De landbouw heen nogal wal
impakt op hct müleu: de varkenspest en de
dcüekoeienzrekte zijn rekenen dat er ergens
iets mtsloopt. Hel gaur natuurlijk om het
produceren van voedsel wat absoluut nodig
is, maar alles is naar het westen verschoven
en de rest van de wereld is zowat achterge-
bleven. MeI een kunstmauge landbouw Zl'
men hier met alle gevolgen vaudlen. Wij
halen zoveel mogelijk grondstoffen van
buiten Europa naar hief en houden die ook
hier, en dat kan dus niet. De bodem kan
heel veel verdragen, maar hij hedt een be-
paalde tnntet. Het mooiste voorbeeld daar-
van is fosfor, dat illustreert heel dk slrkct.

"Een echte boer heen altijd een beetje tijd nodig"
0'e mest is geelt heilige. maar

doet wonderen waar hij valt'
luidt ee» spreekwoord dar de

vaak strakke standpunten ,'an de boe-
rel/ en de groene jongens nuanceert
ell dar zodoende de wapenspreuk zou
kunnen zijn vall eCII vaak: veronadu-
zaamde groep in het mestdehat, met
name de wetenschappers, Zij proberen
obieküeve sijfers te verkrijgen op basis
waarvan ze ondermeer de bemestinqs-
norml'Il herekenen. Bodemkundiqe
Karel vlassak. professor aan de KU
Leuvell, is bovendien lid VatJ de Stuur-
9roep vlaamse Mestproblematiek die
de overheid moel adviseren over de
aallpassÎn,q van de 1/0rmell, Een
nuchtere stand van zaken.

Veto: Kuntu rerst rens dr evolutieuhetun van
wal er de laatste twee jaar yebeurd i,l?

Karel vtassak: ffEr 7ijn verschillende za-
ken IC evalueren. Teil eerste de betnestings-
normen - dil.' gelden vanaf één januari
1996 - die elkjaar strenger worden voor
een aantal elementen, zoals bijvoorbeeld
fosfor. Naast die gelcid~'lijkl' verstrvuging is
er ook sprake van dl" indikatieve eindnor-
men, waar heel veel politieke diskussie
over geweest is en waarover beslist is dat er
na 1998 een cvaluaue komlom Ie zien of
die al dan met kunnen bchouden worden.
Dl" evaluatie van dl' bcmestingsnorrru-n i~
bijna gedaan, wc hebben er een jaar aan
gewerkt en zoveel mogelijk instellingen ge-
raaclplct'gd om kritiek te vermijden. Ten
tweede zijn er de ultschetdfngsnorrnen die
afgebakend zijn om de hoeveelheid stikstof
en fosfor te bepalen. Men nam aan dat die
wat ouderschat waren. en als die uitschei-
dingsnormen verkeerd zijn, dan is al de rest
dM na.lUurlijk ook. Vandaar dal er een
Ilitgd'rl'ilk ~ll<dic lIil~l"'o("rd is door de
mensen van dierkunde, dierenvoeding en
veeteelt, die op basis daarvan een nieuw
vonrstel hebben gedaan V(IIJrdl' uitschei-
dingsnormen - een voorsrel dat nog ter
diskussie staat. Die zullen - terecht denk
ik - aangepast worden: voor sommige
diersoorten zullen dil' verhogen, voor nnde-
Te zullen die afnemen ...

"Een andere groep heeft zich beziggc-
houden met. Jen derde, een ekologtsche
cvaluotic: welke irnpakt hebben bijvoor-
beeld de lx-nu'<tlngcnorrncn op her (\)ilit'u?
Waar lij vooral vanuit g.l,1I1,is d.ll OI1S op"
pervlaktewater 1110("tvoldoen aan de crnc-
ria t.he gl"~tdd 7ijn dOM de ElIrIIlJl'K Unie:
<lp dit ogenbuk is d,11 dus die Iamuuzc 50
millipram mnaar per lila, Zij willen - de
rnili"llbewq~il1~ wvnsr llill - van dil- grcnv-
waarde van 50 naar ecu richtwaarde van

25 milll~ralli ga.m en die JI~ nnrm gdnui-
ken Da'~ IW~,ll vvn mor-Hijk haalbaar
standpunt at, we nog aan landbouw willen
doen, Je zou naruurtijk kunnen streven om
dat al~ l'l'l1 gelldddd(k VOOi' vla.mdr-n-u JI~
geheel IlJ Ie streven. waarhij hijv"orbel'ld
<.k natuurgebieden scncu-, eronder hlijvcn,
en de landbulIwgl"lJk(kn ,'rhoven zilll'n.
Dal "all wel hJalbaar zijn_"
Veto: )\Ianr"m ,rl dir "I'nlualII'S. kmrdm dil;'
Il1lrmi'llllin 111<,1<'<'11l'usljrlr:Jd w,lfden 111 /996_7

Vlassak: ,,1:f7i)n normen lil~l~elegd in
t9()6, m,l,lr d.lar WilSgeen h"n:.en~us uver.
n,lt was ()uk ('en polilll'k Jirubln'IiI, bilHwn
rk f{'gtrin!: wa:. er geen uI'ereen,temming.
J\.kn hl'elt die uurml'n rT1JJraanvaard l11it~
el'n annt,11 I'l'>lll'WJardell - "ndn drllk van
eCll ,1ill1l,11(,r!:al1i~alie~ nalllLlrliJk_~
Veto: Opk 1/1/ :111 er w<'llidll ,-1~<!11k,'IISI.'II,<!/5 Zijll
1\',11111111deulfd!' ~ijf.-rs If('~'k(// de B(J('rFli/wld

m '/,' 111i/ll'tliu'w<'yIll81,:""I1.-1esl.-lde hmkillsie-,_
Vlassilk: .Hl·llJI Illt'l'ilijk lijn nm in dl"
sllIul'gr0l"lll'eJl k"II~I·thil~'" 1-.rijgt'n. Fr 7,11
WJ.lT,cllijl1lijh et'n \'en1ccld a{h'il"~ 11.l.H d,'
minhll'f f:.1.IfI, ,'n dali i\ hl"l wen tk 111illi~-
lt"r dil' Ja·t 11111<'1 "pIO\Wtl,'11 w<lrdl 11l't
w,'l'r "1'111IOIIIi,,1-.j1r"hk~'m_ \Vij, ,.1, \Vell'!)-
~(-hapl'IT'i, 711'1 ni\" vn,llllw,,,,nldij" ,,,or
dt'I'0lilwh' hl'~li"il1g1'll
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Benny ueuruvnc
scûc översujns

'Wal is
GewllsS('n hebben n.laSt water ook voedingstoffen 111

niet genoeg voedingstoffen meer aanwezig en kruier
herstellen. Mest bevat namelijk de vereiste vcedlngs'
seksrot en rostaar evenwel vervutfen het'\trond- en (
voor de zure regen en geurhinder iammbnillk), 'teve
algengroei. De algen halen alle zuurstol uil hèt ware

Aan de grote vraag - de wereldbevolking stijgt
'intensieve' landbouw. Het probleem is dal de voorrs
wordt naar voor de gewassen assimileerbare stlkstof,
vierhonderd kllcgrarn stikstof. Daarvan kunnen de p
men. De rest draagt voor een goed deel bij tot millel.
maar moet paradoxaal genoeg toch 110g mest invoer.
de intensieve teelten kan niet snel genoeg uit de me'
dat in de ingevoerde minerale meststoffen of kunstrr
gewassen en maakt een evenwichtiger bemesting 011

Het Mestaktieplan bepaalt ondermeer dat de sIH
gen, het 'srand-stlllprincipc". Na 1998 moel de prodc
halen. Daarom zijn de bemestingsnormen cncmbcur
gehaald worden, blijven alleen radikalc alternaliever
intrekken, of een groot aantal dieren elimineren,
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politieke geschiedenis van het Map

eur in politiek be
et mestaktieplan (Map) heeft

v elf bewogen \.'00'-
~ gl!sclliedenis ac/lier de nl9 en
Iwellicllt WilS dat 1Iog maar het beg;".

he. eerste Map dankt zijn be-
voor een goed deel aan liet uit-

U~telJe""'UI de mMilijke beslissi"gen;
minister vtm Leefmilieu Theo Keten-
IermaIlS (CVP) wil dat hel Map voor
I,,~tpolitieke zomerreces vall 1998
gcifvohu!enl is. en dal tie definitieve
knopen worden doorgehakt.

Na dl' nodige ondcrbandcûngen krijgt
Kelchtcrmans begin 1991 hel eerste mest-
dekreet goedgekeurd in hel Vlaams Parle-
ment. Vier jaar eerder werd de wel linde-
mans-De xeersmaekcr van kracht, die er-
voor zorgde dat de industriële veereelt grote
uitbreiding kon nemen met als gevolg dat
de overbemesting en de vervuiling van hel
grondwater eveneens sterk toenamen. In
die male zelfs dal hel mini~lerie van Volks-
gezondheid aan de alarmbeltrok.

Veld
De hele aardappel komt terecht op het

'r CIl tic b...dern. t'n lijn mee vr-rantwnnnh-lijk
in het water blj\ioorb.:rld bevordert de

waterluop wordt onteeïbaar.
- kan alleen voldaan worden door

~lik~lOf in dierlijke mest twc! traag ()mgen·t
_ IOn varkensmest fl't'r hektare bevat ongeveer

~6D hrl vourju.r hoopttn ..een vfc.rft opoe·
-rv um;; vtacnderen heett dus een mt"lolnven.:hot

nt de hoeveelheid suksrof en 10~laat nodig voor
an dieren gehaald worden. Hel ~lil..SIOfen fo~rdal

en fO'>f aa tprodukne na 1992 niet me-er mag ~Iij-
alnenl('" om uiteindelijk dt' furope'><" normen te

. meer nog. als die normen niet nageleefd of
de vergunningen van dl' boeren gedeeltelijk

bord van xelchrcrmaus's opvolger. de SP't'r
Norben de Barselier. De aktoren op hel
'meswetd' zijn de milieubeweging, de boe-
renorganisaties, de wetenschappers 1'11 de
politici. Vooral de Boerenbond weert zich
als een duivel in een wijwatervat en wil ZII
min mogelijk toegevingen doen D{' Batw-
lier krijgt het eenole Map dan ook vlcchts
goedgekeurd nadat hij mei nnislag gedreigd
heeft. De Boerenbond - één ...an de zuttcu
van de CYP - oordeel! d.n de CVP de boe-
renbelangen nlet goed genoeg verdedigd
heeft en besluit zijn relatie mei de moeder-
partij 'te herzien', Hun protest lillen ze ver-
gezeld gaan van massale en vaak geweld.
dadige boerenberogfngen. De boeren halen
hun slag thuis en het Milp wordt afgc-
zwakt. Mailr nu is de milieubeweging in
zijn wiek geschoten, Natuurreservaten VZW
besluit op haar beun 'Ie breken' met de
CVP. Het Map ondergaal nog enkele aan-
passingen in hel Vlaams Parlement maar
een deûnmeve verste wordt uitgesteld want
de verkiezingen van 1995 zijn in aantocht.
Het eerste Map is grotendeels dode teuer
gebleven.

Hei Map komt dan op de onderhande-
Hngstafeltljdens de vorming van de huidige
Vlaamse regering. De CVP en de SP komen
tot een akkoord, en Kclchtermans wordt
opnieuw de vcramwoordcljjke rnlnistcr. In
betzelfde jaar nog, 1995, geraakt hel nieu-
we Milp goedgekeurd, het kabinet legt een
aantal bemestingsnormen en maatregeten
vast en besluit de roestand in 1998 te eva-
lueren.

Dat dit tweede Map verre van perfekt
was, bleek al gauw. Zo profiteerden veel
boeren in de maanden voordal hel Map
inging om nog vlug veel vergunningen aan
Ie vragen. waardoor de veestapel de facto
nog l(~nOlm, gok hct_~dç,1}~h.eid da!._.het
Map maakt tussen gezlnsveeteelrbedrljveu
en industriële bedrijven - de familiale be-
drijven worden posllkf gediskriminecrd -
werd omzeild doordal de Boerenbond crin
slaagde een nieuw begrip in IC voeren: boe-
ren die een 'prijsgarantickontrakt' hebben,
vallen ook onder de noemer gezinsbedrijf.
Die komrakten vcrschillen nauwelijks van
die van komrektkwekers die hun bisgen
kopen van locn veevoederbedrijf 71' vetmes-
ten, om ze dan weer Ie verkopen aan dat-
zelfde bedrijf. Bovendien ts de naleving van
het Map moeilijk te komroleren. hel hlijft
moeilijk in u- scharten hoever we staan.

LIK·debat ol8r evaluatie Map
af al!>een "hokuvp ..ku ....'I)I"s~lIlg· die ho
vendu-n de ,JnJ,'f(' nuheuproblerucn ten
1(t'\',,11(' van ,k meetreet. te I-\",'I~'ndl' ver-
zunng en rtr- 3TflmulllakUlt'I""1. mee aan.
Ildkt

Polariserinqen

Het dehJt gin!, dan onder impuls van
wcu-ncc.happcr Karel Vla~'klb. \llt' Inter-
vlcw op "on~e p"'~lIId) de ~IJlerte(hnischl"
I' ....-r op urn de hele diskussie IC objekuvc-
n-n en wl'lell"h.JJll'clijb. 11'oudcrbouwen
HIJ b ':('11van de wetenschappers die sa-
men met de brtrokken partijen - boeren-
urgilni"'lIll'\ ('IJ de milieubeweging in
dl' -Stuurgn ....-p vlaamve Me~tJlroblellla-
lIel..' het MAP evolueert. liet vijlde panel-
hu, Luc Reym {vlaams Ministerie van
Landbouw] onderzocht de sooeat-ekono-
mtsene ge~'olgen van de vemundering
van dl' veestapel. ('('IJ maarregel die in
Nederland werd genomen, Bert Bohnen
taoereutcoct richtte zich voorat tegen de
mllieubewt")!ing. Hij vond het nauw dat
lij gereageerd hebben up het rappon van
de vlaamse Mllieumaarschappjj dal in De
Morgen verschenen is. waaruit zou blij-
ken dat het ,,"'\.iI~)de nitraatvervuiling nu
over heel Vlaanderen verspreid heeft, in
plaats van de I..wahtelt van het milieu te
vcrbeu-ren - ecu gegeven waar niet
iedereen van overtuigd was. Volgens
Bulmen heelt de BBl, daarmee de diskus-
sie gepolariseerd IHlJ.:voor de echie evalu-
atie I.....'gounen is, Bohnen bekleml~nde
dal "gr{'n enkele landbouwrr een vervut-
Ier i\ ". en dat de Koek voornemens aan-
welig zijn: w 7i1[ de varkenserapel binnen
ru-n jaar 11'kl'r vcrmtnderd lijn. Hij etst
wel e~'NI jllÎ\Iere ~ijf"rs vooraleer hij ten
gronde verder praat. ötartens entkende
de pololri'>l'nng natuUrlijk en haalde aan
dat de nuhcubewegmg twee jaar geleden
lijn goodwill heeft getoond door In te
~Ielilmen met uitvoudcrmgcn voor de ge-
I1mn'elel'ltbedrij\'en - eCIi uuzondertng-
Miltus waar nmbruik van gentaakt b. Hel
i\ IIU dan de anderen OIJl hun lick tlll te
steken.

Evaluatie

vanaf 1998 wil men de normen jaar na
jaar verscherpen en daarom heeft de rege-
ring in 1995 al aangegeven welke uurmen
ze in 2003 wil hameren, de zogenaamde
"indikatieve eindnormen': ze geven aan
waar men naar toe wil maar zijn niet dcü-
ntuet. xetctuermans wll voorkomen dat de
beslissing in hel ZIChl van de verkiezingen
van 1999 wordt uilgesteld en wil dill de
evaluatie afgelopen is voor de politieke zo-
mervakantie. Die evaluatie is het werk van
de Stuurgroep vteamse Me$lllmblemiltick
die objektleve gegevens over hel milieu
moel afwegen legen de sociale en ekono-
nuscbe situatie van de landbouwsektor. l'let
is 20 goed als zeker dill de Stuurgroep l't'1l
verdeeld ildvics nJar de miniS1er:zal sturen
en dat de politid de knoop zullen mogen
dünrhilkkeo_

Net op dit moment mengt De Balsdil'r
zi("h weer in hel deb.;\: hij pleil voor cell
vermindering van bCI iliIllliIl vilrkells, hei-
ligschennis in de ogen van dl' Boerenbond.
Àilngelien De Billsdier Villl de SP Is, bete-
kent dilt een mogelijke krisis lussen de re-
geringspanijen, De kans dal we deze lente
hel schIjt zullen hebben .-aanverhitte debilt-
ten over mest is dus niel onbt'staandc,

Henny Oebrllyne

Vorige wed: M-'lNnsdagorgani5urJt'
de LandbouH'kring (LBK) een groou
debat owr I.el Motaktiepl4n (Map),
He' tijdstip 1-'anhel debat weu
strategisch gelw:.m: dr parli~n
IIt>metl mowwnteel hun ),dlil!~nin
om de' diskussie over de evatuatie
van hel Map el! dl! veretste
aanpassingen aan Ie gaan.

H('I gl'\prek werd geleid dom Frilnçt*
Sttl(kyen~, niellOl"villlig de vcrtegen-
woordtgc-r van dl' Mcvtbank: de vlaarnve
overheid gaf de praktische uitvoering van
al haar richtlijnen en kontroles in h,JM
handen, AI snel kwam de achillespees
van dl' xtesrbank naar boven: enerzüds
heeft zij een konuclelunkne ~ HiJde
vandendnesschc [vlaams lIliubter!e VdU
leefmilieu) merkte op dal hel Map nog
altijd een miheudckreet ts en ddt andere
morseven. ekonomtscne bijvoorbeeld. niet
:ej>ov_~ Qlogeu)_l;Llcu. Anderzijds
W\,rdl de' ~~lb;iOk Ilnancieel gesteund
door de' Boerenbond en gedt SIIRkyenç
toe dal de MC5lb<:1nkheen en weer ge-
slingerd wordtrussen de boeren, de poli-
tiek en milteuaktivtsten

Bart M3nens sprak namens de Bond
Beter Leefmilieu (BBL), de b.oel'lt"lorgani-
sane van alle vtaamse natuur- en milieu-
verenigingen, en is levens lid van de
Stuurgroep vtaamse MèSlJlrubklll3liek_
Manens' verdfkr was eerder hard: "Eind
1997 heelt hel Map Ie weinig loden aan
de diiJ.. gebracht". Hel bevriezen van hel
aantal toegelaten nnrateu en fosfaten in
I<)')l hedl het bestaande overschot gcm-
uuuuonanseera 10 plaal~ van h(·t te he,
straffen. Het enige beleid dat gevoerd
werd i~een spreidingsbeleid met al~ ge-
\·olg dat heel Vlaanderen nu een -over-
schotgchied" ges..'orden i~_ Bovendien zijn
de <;iJk~ in het dekreel met Juist: ze gins
men lil het l\_.I\aper van Uil dat een varken
elk jdar vijf kilogram fO'>faatopleven, 11\

de realiu'il blijkt dal leven J...il('!o:rilnlIC
zijn. De normen zullen dus absoluut moe-
len vervrrengd worden. aldus MoIrtem, Dl'
verwerking en uitvoer van lIle~t doet hij (bd/Só)

Of
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Keurmerken in de papiersektor

Houtvrij: een geschenk voor ons milieu?
eoor het toenemend dwlogisch

bewustzijn van dL konsument,
hebben hed wat otuh~".in9-

en en IobbygfW~n zjch gapecioli-
ut!rd in een "it!u~ vorm lIon eco-
marclullldising. De dwlabels vliegen
in IKt rond. nieuwe termen zorgen
voor wrwarring en spijzen dL stroom
lIon desinformatie. Zo ugt de 'pulp-
lobby' de laatste jann heel wal 'mi-
Iieuvrimlhlijk' papier op de markt te
hebben gebracht. De vraag daarbij is
in hoeverre de gehanturde termen
ook werkL.lijk de lading dekken.

Uil onze rondvraag bij de Leuvense kopie-
teken blIji" dal oe meeste zaakvoerders
resoluut voor bOU1Vrijpapier gekozen heb-
ben. Dil papier wordt vervaarthgd uil che-
mische pulp. Uit die pulp zijn alk hout-
bestanddelen (lignine. hars .... ) behalve de
scllujose verwijderd. vandaar de term
'houIvrij'. lioUI beval echter maar zo'n

veerug lot vijftig procent sellulosevezels. Bij
de produklie van mechanische pulp daar-
entegen, ook 'houthoudend' genoemd
wordt maar liefst 95 tOl 99 procent van het
hout omgezet in pulp. Bij de produktie van
hOUivrij papler sneuvelen dus met andere
woorden paradoxa a1genoeg tweemaal zo-
veel bomen als bij gewoon papier. Immers
alleen de senurcse wordt behouden. de rest
is afval. !IC! gebruikte hout is hoofdzakelijk
afkomsng uit zogenaamde 'produknebos-

sen'. Dergelijke massaal aangeplante mono-
kulturen vormen L'en bt.-drdging voor hel
biologisdt evenwktu. Waardevolle eerbos-
sen en tropische regenwouden worden
massaal gekapl. Samen met de ondergang
van die ekologisch waardevolle bossen,
worden ook honderden plant- en diersoor-
ten bedreigd en de bodemstruktuur over-

der bomen. Bij het gebruik van kringloop-
papier is het belangrijk na Ie gaan wat de
verhouding -post-ccnsumer' - ton 'pre-een-
sumer' -pulp is. Pcst-ccnsumer wijst op het
feil dat hel gebruikte pulp afkomstig is van
papier dat reeds een volledige cydus van
produktie en konsumptie heeft doorlopen.
Papierafval dal rechtstreeks van de labri-

Papiersoorten volgens milieubelasting
In aflopende volgorde:
• 100% pcst-consumer kringlooppapier (waarvan meer dan 50% midden- en ondersoorten en waarvan de pulp niet ontinkt is)
• 100% posr-consumer kringlooppapier (met meer dan 50% midden- en ondersoorten en waarvan de plt\p wel ontinkt is)
• 100% post-consumer kringlooppapier (minder dan 50% midden- en ondersoorten) "
• andere soonen kringloopp.1pier (hoe hoger het gehalte post-consumer papier hoe beter)
• houthoudend papier volgens mechanisch produktlepreces (TMP/CTMP), ongebleekt
• houthoudend papier volgens medlanisch produkueproces. totaal chloorvrij (TCP)
• houtvrij papier (volgens sutnel-lsulfaalproces). ongebleekt
• houtvrij papier, TCF
• houtvrij papier, elementair chloorvnj (ECF)
• houtvrij papier. chloorann
• houtvrij papier. chloorgeblcckt

en alleen dat het papier recydeerbaar is,
hel is dus een maat voor niets.

Ook rond het gebruik van chloor als
bleekmlddel is men in de promotie nter
steeds even openlijk. Het gebruik van
chloorhoudende chemikaüén zorgt voor
een nier in Ie schatten milieuschade. Ze
kunnen nooit volledig afgebroken worden

.;

.
•

hoop gehaald.

Houthoudend

Door een verbetering van de produk-
tieprocessen is hel mogelijk geworden om
voor elk gebruik hoogwaardig kringlooppa-
pier te gebruiken. Door hel kringjoopsvs-
teem komt er minder pilpierafval in de ver-
brandingsovens terecht en sneuvelen min-

Bijna 6&a YQIdr van ons paptrrverbndk ...... uit 00fNdI'C1SC~ rriJamr. In bijna
dU lCIDft'IIIC' ba men k7Dw00rdi8 sdkbrs krijgm d'r duiddUt makm .. ~ ëeee

V.-rmljd wl"8wt'lpPfoduktrn wak kanonnen bekers, papu-rl"n ~fC'Iw.kc-n, en
uJtdoc-knl,

MW opIlma.a1 Jl"brulk v.an dt> nwUfIT JllOIJdijkbnIen dil" hc1 oJffiputrnljdprr!t·
Wtdt. Tracht lOVft'I DJOSdJJk faun w wmdjdm en aebruik ('·mall_ Als ~ toch moel
IPm. I.. diln vaNt.tr kompot{'r. problTr (101.. onnodige- prlnl\ I.' vC'nnljdrn. Knmmln-r
«ne aUn DH1 ~ spdHn(lSkomrok en atdrukvoorbeetd'

(JbLI

van fifties
tot

seven ties,
van

klassiek tot
modern -!!

Kringloop-
winkel

Spit, alles
watje kot
nodig heeft

MEUBELS, KLEDING, FIETSEN, HUISRAAD, •••

SPIT
KRINGLOOPCENTRUM

OPENINGSUREN
dinsdag tm vrijdag 10u-18u

zaterdag 10u-Hu

Diestsesteenweg 104, Kessel-Lo
016'26.09.21

kam afkomstig is (bv: door produktielout,
omslagsnjppers en dergelijke) wordt pre-
con,,-,mer genoemd. Hoe groter het aandeel
post-ccnsumer papierafval, hoe beter voor
het milieu.

Om van krtngjcoppapter te kunnen
spreken, dient er bij de produktie minimum
vijftig procent afvalpapier gebruikt te wor-
den. Het 'Bleue Engel-label' is het strengste
keurmerk voor" recydagepapier. Het wordt
enkel toegekend aan kringlooppapier, dat
voor honderd procent uil papierafval gepro-
duceerd werd. Een ander belangrijk keur-
merk is het 'NAPM-lilbel'. dil label staal
garant voor minimum vijfenzeventig pro-
cent afvalvezels. Beide labels eisen ook dat
er maximaal gebruik wordt gemaakt van
post-consumer pulp. Bij de meeste andere
label:iiJn "de erkennrngsvoorwaarden
meesrat zeer vaag en wordt er geen ccme
meerwaarde voor hel milieu geboden. Hel
kringloopteken bijvoorbeeld betekent enkel

en vonnen een bedreiging voor de volksge-
zondheid. Chloorbindingen in welke vonn
ook. dienen absoluut vermeden te worden,
Enkel TCF (Total Chloor Free) voldoet aan
dele cis. De andere benamingen wijzen op
het gebruik van chloorverbindingen zoals
chloordiokside ol natriumhypochJoriet in
plaats van chloorgas. Toch kunnen ookbij
de produktie, het gebruik en de lozing van
dele stoffen kankerverwekkende stelfen
vrijkomen. Oe üpaciteit (ondoorschijnend-
heid) en hel feil of papier zuurvrj] is of •
niet. heeft geen enkele signifikante invlocQ.
op de milleubelasnng.

Om alles neg eens duidelijk op een
rijtje te zeilen. vtndt u in bijgevoegde label
de peptersoorten volgens hun milieu-
belasting.

•

Thierry Lacnen

bron:&nd lkt~r L«ftniliru.

Kopieteken niet tuk OpponenkIjkers

(ThL)

In het cruket 'Heutvrt]: een ge.....:henl voor ,lm 11Ii1if'U~', kunt u lezen hoe de pulplobbj
dom het gebruik V,lA allerlei ml~kj{kl1dl' lx-nanungcn dl' Jmllt'uht'wU\tl' konsument VOo{
zich probeert te winnen. Uit l'en eerste rondvraag t-.!ijlt echter d.n ook de h'pl('lcken
zich op grote ..chaal schuldig maken ann d,'Il' tu('uwe vonu van 'ckolobbicn'v.Ecc-ccpv
~ilf1...Hs een hele uh!l'g OH'r het 'mihl'lIvri'>Il(h-I1)k\" huut\irljc' papin uit Zw(·dt'n, preete-e
N311' in de beekfes. Hel is olllcqlll) nu-t duldc-lqk ,Ij> wat de naam 'Eco-copy" ~l,lilL Bij
A('{'() wil men het wel ;lnd\'f\ aanpakken. ma.rr dat Iuk r nog niet al te 11<."l.1,Ot meeste
andere kopieteken houden de pottenlijkers liever 1>1111<'11M.\~tt'T ropy bt:dalll.te vru-n
ddljk voor dt· moeuc. maar w,l~ nlcr gdll1rr;"\('I'I'd en hij Alphd ('()IIY 11I1'utmen lieve-r
geen req'cIagepaplt'r aan. daar men nter wenst mee Ie werken J<l1Ieen -modever;..:hijn-
\('1'

8t'1.1n~rijkstc Jlljnplllll blijft cchu-r Ul' algemene - dl dan met bewuste - dt'\!Ilf,'r·
maue. Get'll ellkek k<ll'lt·l,1dl.. \\'1\1 (lll~ Il' veru-Hen hocveel JH'On'lJI pl)~l-nm~lJmer pulp
- 7il.' hoger - het J.IIl!).,t-...xfen l'l·f)'<.Ia)[tlJJjlit'r 1.. '\,,11, verder werkt meJJ overal met
bcutvrf papter. mervoor sneuvelen ougcvcc-r tweemaal )'~I\I('c1tornen db voor hourbou-
deud ~fli..r; ~('r!:t'n) wonlt er een degelij!.. aju-ruaucf geboden voer dit milieu -onvrten.
delljk papier. Zo is ~T.-.nl gcrn enkck l"l'ielt't'k UI(' \1'\'11101311hf)")tWaolfuig recvdage
papivr aanbiedt. D,W;ITdeze dcvruformatn- en h.·\ l(t-'IlT<,_'l01.111t'kol''Io!h.t:h verantwoorde
ollt ... rnaneven voor- h...1 aangeboden papter. zou hel dan ook absurd zijn om over milieu.
vn<'odrliJk(' kopi(7dkl'n u- \prd.cn_

AI~ l;l..nt i~h~t echter mO)tC'hJl d,' zaakvoerder .lp dergelijke rekonkonungen te wij·
zen .'11 hem om meer CkClI(lgl ....he alu-rnatuve-n 1(' vragen vcrder liltl een posntcvcre
pmspoüuek voor kringjooppapier en een dellt'lljkc lnformaucdocrsrronung het gebruik
van recyd3!(epaJ'lI('r kunnen ~Lirnukr~'n luw,)L ,11k ltlJlIl,tl'kel1 - "p Acco no) -i-larcn
echter weten dat ze liever geen el, ..terne korurole toetaren. Aan u dm um Ie kiezen, wij
geven u alvast HIJgeven de ~ijfc",

h, 'I'IJ / lh J \ 11\,'/II"I'J \ n/'lJlo (/['11/1(/</\',( \

A<:r-TJ ,._..". .... , IU /oMt"."pno ".....'.4 ~,.....,."""- _./1 IvrnJ J.<>! i.Jo,.tr,'J.·I.-dJd~ p,,~('('lih'dl: ""'f JWIfIIQ",'r-.lf","

AI,.,.. eq.,.. J'JnwsI .. ", 19nJJ IwMllTij/dflamvrij '_' ,,~IbndfiklM#r "itllHreid tlm I:n"!lIOOf'1HIP~rlUI" U bieJntlmilll'u...,,,,Tirmkl'JIt.

BCO~~MlI •. ..... tvri'nr_p fZ~} 0,11· 1 _"~"".,__ ' /1,8., mhnlt_ <)1' .... If.TiWg I"""", EU) 11/f<, ',/(;:, 'lil
Hl __ '"
1'riIff~, N.. ___ WI" bllTij71TCF 0,7-1.4 _ltt>fItlirtf ,...,,-_,- ,_. "e!l"fî~ pnpp ..Utkk_'
...,...,~.~-" IrtMrriJlrIrlDtml ... _1,Un J "in """""u• ., =~...d..,,,_~i,!l .
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David Hernandez met twee solo's in Leuven

Kwetsbaar zelfportret van een virtuoos danser
(jj)f!1 'Soli' debuteert de Ameri-

kaanse danser David nemen-
dez als cJlOreograaf. Niettemin

zijn de rwee afgeleverde solo's 'Edward'
ft" 'Fernando, un homme IOllrd' pa-
relljes van lIedendaagse dans. Her-
nandez vat in dae voorstellingen hel
lichaam "iet op ab' een vanzelfspre-
kend geheel maar lIeeft aandacht voor
de samenstellende dele",

Geboren in Miaml cn van opleiding muzi-
kant, kwam Hernandez via de musical lot
hel besef dal dansen hetgene was dal hem
echt bezielde, Na een opleiding bij Ameri-
kaanse choreografen zoals ondermeer Ran-
dy warshaw en Trisha Brown, belandde hij
in Europa. Samen mei Meg Stuan nchue
hij in Brussel hel gezelschap 'Damaged
Goods' op. Sinds kon Slaat Hemandez op
eigen benen. Hij I~aktief bij Pans. de: dans-
opleiding van Anne 'reresa de Keersmaeker,
en is anistiek koordlnator van Klapstuk's,
'PEP'-programma. TijdellS het laatste Klap-
stukfcsnval coachte hij de danstrnprovlsa-
ties van beide opleidingen, De twee dans-
solo's, verenigd onder de naam 'Soli', vor-
men voor Hernandez de start van een loop-
baan als choreograaf. Een eerste belangrijk
wapenfeit d,liHblj wordt de première van
'rhe essence is guing' in mei.

Solo's stellen de dansers-choreografen
in een positie waarin Te vaak tets meer van
hun identiteit kunnen prijsgeven dan an-
ders, Ook Hemandez Iaar dit gegeven niet
onaangeroerd. Hij gebruikt dans om een
leer persoonlijke, tntterne voorstelling te
maken waarbij de danser en zijn lichaam
cernraat staan. Gehuld in een stijve jas, met
brilletje op de neus, schuifel! hij in 'Ed-
ward' de scène op. Heel traag wordt de

ruimte verkend. Later ontdoet hij zich van
jas, bril en schoenen om zijn gezicht en
naakte bovenlichaam aan het publiek Ie
tonen. Zijn ontbrekende rechterborstspier
beklemroom daarbl] nog zijn naaktheld.
Wat volgt tijkt een film waarvan de opeen-
volgende fragmenten steeds even een halt
worden toegeroepen door stilstaande beel-
den, die het lichaam in verschillende posi-
ties tonen ~ nu eens vloetend. dan weer
haaks en hoekig.

De vroegere samenwerking met Me~
Stuart is nog duidelijk af te lezen in "s mans
werk. De lappenpepdanser die heen en
weer schommelt, zijn ledematen die als
afzonderlijke entiteiten een beweging uit-
voeren, Hernandez wendt ze eveneens aan.
Anders dan bij Meg steen Is zijn relatie
met het publiek veel drrekrcr. In plaats van
een neutrale blik, eigen aan een heden-
daags performer, kijkt hij het publiek recht
in de ogen. Met die Intieme, open blik Stelt
hij zich heel kwetsbaar op.

Later komt de voorstelling in l'en
~roomveTlinelling terecht. Hernandcz ver-
laat de enkelvoudige bewegingen en waagt
zich aan een stukje kombinatie, Een weg
zoekend tussen vloeiende vormen en hoe-
kige Figuren, lijkt zljn lichaam soms uit het
danskeursll]f te willen breken. HIjzelf maakt
geregeld aanstalten de scène te verlaten -
alsof hij niet langer kan verdrolgen voor een
publiek te staan. Telkens komt hij echter
terug en danst met een nog grotere intensi-
teit dan voorheen.

De muziek, vaak niet meer dan een
ondersteuning van de dans, wordt door
Hemandez vervlochten met de dans zelf. Af
en toe lijkt ze zich meester te maken van
de danser en geeft ze aan welke beweging-
en uitgevoerd moeren worden, Ol) het tik-
ken van een wekker willen nemandea'

De Nieuwe A.N.S. is er !!

De nieuwe editie van de 'Algemene
Nederlandse Spraakkunst' is niet
alleen volledig aangepast aan de
meest recente ontwikkelingen van
het Nederlands, maar heef! boven-
dien een grondige facelift gekregen.

De nieuwe ANS beval ongeveer
2000 pagina's, verdeeld over twee
boekdelen, aangeboden in een luxe
cassette,

ACCD Studeren met de grootste voldoening!

armen bijvoorbeeld even de wijzers van de
klok volgen om na enkele lellen een andere
positie in te nemen. Alvorens in de licht-
vlek te verdwijnen. die de aanzei is voor
'Edward', kijkt hij het publiek een laatste
~al aan. De mens achter de danser loont
zich aan het publiek.

Het tweede luik van 'Soli', 'Pernando,

un homme lourd' was in november '97 in
wereldpremière reeds Ie zien te Lissebon.
Voor ons blijft het wachten tot maandag.

veronlque parteeuw
Hemanda danSI 'Soli' maandag 19m dillSdag
20 januari om 10.JO u. in dt V1amingmslraal_

IrIJkaartea - -daan
0... BdgiKhC' 1IOIitiek en jU'..Utk draaleu weer goed, M.tthot mag le-ruS ONr dt PS en de
S('ntk't' van het HOOI Kom1t« van Ton.tdllis ook W'rbttt-rd. lid wordt nu ~ gc-vur'
lijk nm In 8C'iglti nog lW.trt .-Id IC'boudrn. Ook wij IJln volop h<:rlg mt1 het wilwd'>w-n
van het onze. Niets btjWDders zou u ~n. W.1lt' het met ddl u er van mee un
profneren. M~ons grid kodltrn wr ondermeer twintilli-dartcll voer dl' \'('oT!ilelling
'Soli' van David He-m.mdez op dinsdag In de- V1amU\t:c'll~trddt Kom din~agllliddolg nad!'
'~ Mt'If'n~ra.1I "i om Jt· eltlt"n dUO·lick\"!\ op I,' baten.

ilmreeksen in Stuc:
New Harvest/Filmfun/Cowgirls

Post Coïtum Animal Triste
eevoelem zijn een polymorfe

materie. Ze kunnen ijselijk
koud aanwezig zijt! of even-

goed passioneel losbarsten, ze kunnen
leiden tot een emanatie van geluk of
evengoed tot een bodemloze tristesse.
Ben overga1lg die vlug gemaakt is, zo
blijkt bijvoorbeeld uit 'Post Coïtum
Animal Triste', een film die volgende
week zondag en maandag vertoond
wordt in de New Harvest-reeks, n09
altijd één van de drie filmreeksen die
Stuc rijk is.

'Post Coïtum Anima! Triste' (1997) is het
derde werk van de Franse regis~ur Brigine
Roüan. en was vorig jaar één van de grote
verrassingen op het festival van eennes.
Roüan onderzoekt in deze - en ook in
haar vorige films ~ de 'passie', meer be-
paald hoe de mechanismen van de passie
inwerken op een vrouw van middelbare
leeftijd die gekonlronteerd wordt met een
jonge adonis. Dat is wat Diane overkomt in
'Post Conum'. Ze leidt haar onbezorgde
bourgeoisieventje met hefhebbende man,
twee kindjes en een kat. Ze heeft niks te
klagen. Tot ze valt voor de ogen en de lach
van Emilic en zich aan hem overgeeft. Ze
meent dal een nieuwe, overtreffende faze
van haar leven is aangebroken, ze leeft in
'Ie bonheur', Maar dan vertrekt Emllio naar
Afrika en wordt ze gedwongen het andere
uiterste, 'Ic malheur', te doorleven. De film
wordt voor een groot stuk gedragen door
het kompromisloze engagement van Bri-
gtue Roûan. - regisseur en tevens hoofd-
rolspeelster - om haar onderwerp met
onverbloemde eerlijkheid te verkennen.

Heel anders is dan weer 'Persona'
(1965), maar dat is dan ook niet voor niets

4.500 bef. /
4.250 bef. met Acco-aandeel

o nla Jaargang 24 nr. 16 ää. 19 januari 1998

een film van tngmar Bergman die valt in te
schrijven in de - tijdens de romantiek
untvtam', vocrallucra!rc ~ traditie van de
nntdubbeIing. Het lijkt aanvankelijk te gaan
om een konfruruaue lU~SCII~n in tichzc!f
gekeerde aktrtcc ~ Bhsabeth (Uv UllmaJ\)
die plots i~gesropt met praten en die zich
symbolisch op een eiland teruggetrokken
heeft ~ en haar verpleegster (Bibi Anders-
'1(111).De konfrontatie verloopt via bckllj-
vende close-ups van beide aktrices. Als de
close-ups van belde vrouwen dan vcrvleet-
CI1, één mei elkaar worden, weer uit elkaar
gaan, worden geheel nieuwe betekenissen
gegenereerd. 'Persona' wordt begin deze
week vertoond in de reeks 'Even Cowgirls
get the blues'v In dezelfde reeks kan u dins-
dag ook kijken naar -ortandc' en woensdag
naar 'Kleine vera'. Sally rouers -ortendc'
(1992) - naar de gelijknilmige roman van
Vlrginia Woolf - is een merkwaardige
kweeste naar identiteit van een man die
vierhonderd [aar door de tijd reist en on-
derwijl in een vrouw verandert. Uiteinde-
lijk komt hij/zij terecht in het heden waar
ze In het reine komt met zichzelf. 'Kleine
VeriI' (1988, vesut Pichul) is een film die
volledig ondergedompeld is in de tijd van
de glasnost. vcra is een Jonge levenslustige
vrouw, niet wars van enige provokatie, die
gekonfronteerd wordt met de minder aan-
gename kanten van het dagelijkse Russi-
sche leven. De klassieke film (in de reeks
'Filmfun'), die aanstaande maandag te be-
kijken valt is dit keer .roser ven Stemberg's
'Morocoo' (1930) met Marlène Dietrich ~
Von Sternberg was haar ontdekker - en
Gary Cooper in de hoofdrollen.

Denny Debruyne

Info D1Itrwaar til wanneer dt pwraaft:./t films
1Itnoond wordtn, viPidJt În dt agtnda.
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Dave Pajo met Aerial M. in Stuc

Bij het licht van de maan
00nderdagaVOnd speelt Aerial

M, het IlicJlwi! soloprojekt van
Dave Pojo in het Str~c. Pojo is

een bescheiden Aziaat uit touisviüe,
Kentucky, die als gitarist bIJ Stint elI
ttaarna bij 'tortotse zijn rijd ver voor-
uit was. Een voorspellingsgave lijkt
hem niet vreemd. Waar het grunge-
geweid al snel een makkelijke 'tondels-
waar werd etl bijgevolg tot een over-
kill aatl tal van matige gitaargToepjes
leidde. blijven Paio's zoete klanken
boeien in een nooit uitdijnende echo.

Met Slim introduceerde nave Pajo eind
jaren '80 een muzikale stijl die, zoals nu
bhjkt, de toenmalige gitaarscene mijlenver
achter zich liet. Terwijl in seetue hel ruit-
jeshemd van de boomhakker grungerock
stilaan meer tot een mode dan tot een mu-
ziekverschijnsel maakte, bogen ergens in
Keruucky enkele jonge misnoegden zich
over de toek0TTJ51van de gitaar. Het plan
voor die toekomst heette 'Spldertand' (9 I).
Slint's quasi-legendarisch werkstuk is tor op
heden een onuitpune\ijke mspjrauebron
voor muziek die zich voorbij de hype waagt.
Hun bevreemdende mix van verdwaalde
gnaarktanken en uiteengerafelde songstruk-
turen heeft dan ook ooit veel tere zielen tot
blijdschap en droefheid gestemd. Wie nog
steeds hoopt op Slint's verrijzenis, moeten
we tor onze spijt teleurstellen; nevenpro-
jekten. tamütale plichten of vaste jobs staan
die blijde terugkeer in de weg.

AC/DC

Tijden veranderen. ook Pajo's muziek.
Zo stond hij ondertussen samen met zijn
kompanen van 'ronctse aan UI.' wieg van
wat sinds enkele jaren post-rock wordt ge-
uoemd. De ietwat onbeholpen term slaat op
muziek die optimaal gebruik maakt van de
digitale evolutie op muzikaal vlak. Hiermee
ligt post-rock ln het verlengde van wat
Krautrock-groepcn als Can en Kraltwerk
begin jaren zcvurulg deden, namefljk ekspe-
runenteren met muziek en nieuwe techno-
logleên. Ht't resultaat lijn impressionistische
soundscapes die voortdrtjven op repetitieve
rhmcparroncn, samples en monotone bas-

lijnen. Door digitale en analoge geluiden
subtiel met elkaar te verweven, geeft Tor-
tetse een nagleed aan het stcrretc van de
door een computer gemanipuleerde mu-
ziek. Met Mogwai en Transam in hel zog en
zelf in een berustende nasleep van Joy Di-
vision. klinken ze als ICtSdat deze wereld
verlaat. 'Milllöns now living wil] never die'
(1996) behoort tot de meest vernieuwende
releases van de laatste jaren. Zoals steeds
schittert Pajö's ghaergelujd ook hier als net
metaal van een Mustang '69 in het licht
van de rnaan-Naar eigen zeggen komt hij
tot dele unieke sound door zich te richten
op het armostensche spel van jazzgttarlsten
wals John Mdaughlin, maar evenzeer op
de simpele maar strakke stijl van Malcolrn
Young van AC/De en Duane ûentson van
The Jesus Lizard.

Naast zljn verdiensten bij Slim en Tor-
tetse is Pajo ook nauw betrokken bij de
muziekprojekten van zijn vrienden. Als de
lijd het hem gunt, rakelt hij samen met hen
de gezamelijke roots op in de achtertuin.
Vanuit deze officieuze samenwerkingsver-
banden ontstaan dan pareltjes zoals de pro-
jekten met Witl Oldham, het genie achter
ratace. Iedereen kent ondertussen het klu-
wen van de ChieagolLouisville-konnektie
met spilfiguren als stcvc Alblni en Jim
o'ncurke. Wat beiden aan Pejo linkt, zijn
ondermeer hun mustque-concrête-remtxes
van enkele 'rcnotse nummers. De Chicago-
scene zelf retaueeen Pajo: -n's not that big
a deal, really·,

Vuurvliegjes

Ditmaal vliegt hij naar Europa over
met zijn nieuw soloprojekt Aertat M. Be-
scheiden mailt hij op voorhand: • __very
mlnlrnal." Het gaat over de lino-up die we
mogen vènvdchfell in Stuè: bas~ drum en
twee gitaren. Op hel zevental nummers
tellende titelloze debuut van Aerial M. (97)
toont Pajo eens te meer lijn ingetogenheid
als hij de gitaar ter hand neemt. Nergens
valt er muzjkaal geweld of uggresste te be-
speuren, wel deukare gitaarlijnen met een
eigentijdse inkleding van de oude folk van
zijn streek. Met andere woorden, een in-
strumcmale trip over de velden van Ken-
tucky waarna de muzikant bij thuiskomst

aangenaam verrast wordt bij het zien van
traag over het portiek dansende vuurvlieg-
[es. tets wat een Europeaan enkel diep in
gedachten kan doen verzinken. temeer om-
dat wij porrieken noch vuurvliegjes ken-
nen. Oe omstandigheden waarin de opne -
mes gestart werden, werden Pajo's debuut
bijna fataal. Het scheelde niet veel of een
overstroming in de kelder van zijn ouderlijk

huis deed heel het projektlenerlijk in het
water vallen, De jongen pakte zijn speeltjes
mee naar boven en zeue zich veilig in de
gilrage.

sreran Huber

Aeriat M konserteert ;11de SfuCZQtllop donder-
dtlf] 12 januari.

• I(ruiswoord

HorÎzontaal - t Wijsgeer _ Leerling van een mllltaire school 2 Slotwoord - Trek,
lust - Hijbelse stad 3 Reeht stuk van een rivier - Leeg, zonder inhoud - Familielid
4 Griekse letter _ vooreksamen 5 Franse rivier - Neon 6 Bevd- Luim 7 Zilver-
Kiezelstenen 8 Anlerik'àanse stiia1S1Tian eu uitvinder -::_Muzieknoot 9 Bcwnndcraar c-,

Zoogdier - Marmelijk dier IQ Balk - Gedekte tilfel-l.allenkistje I J Deel van een
molekule - Rechthoekig.
verttkaa! - I Muzleklnstrurneru - Matertaal voor vlechtwerk 2 Brandvcrl- Deel
van een vts s Dwaas - Zoogdier - Meisjesnaam 4 Voegwoord - Reusachtige figllur-
zangnoot 5 Gemalin van zeus - Europees schiereiland 6 Gebied - Doorschijnende stuf
7 Geruite rok - Europeaan 8 Meisjesnaam - Lelie-achtig bolgewas - Havenonderdeel
9 vcrstreken - Voorzetsel- Spoedig 10 Belgische stad - Fabelachlig monster I1 DnIJ)·
pels lîchaamsvocht - ocnsror.

Door Filip De Keukeleere

Hallo, u spreekt met Tampax

dit.' \'l>O1 hl" Projlikl werd aangeboden. M"I centratee i11ocaende en Roeselal\' it. Je hele
pmvinrte nu a! voorzien van het ~Y">tc('m uci slaat er geweldig aan: dank "Zij vierduizend
oproepen per dag I'IINJ vrijdagochtend de kaap Vim honderddutzend oproepen g.:-haalu.
Omdal Je zetel van de llrma î~lJ_.cuv(:1'1geve~tisJ îJ, i;. règio Leuven de volgende die kan
kennivrnaken meI lWI ge,ponserdf' belten. De apparatuur staat reeds klaar. men hOO]1t
!x:gin februari van start re kunnen ~~an. Benieuwd ol het ook hh:r III et.'11vaart loopt.

(hd)
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Dal rechnolegtsche marktwondertjes veelel uit West-Vlaanderen komen, is
allang geen geheim meer. aarco Is.al jaren marUlcider wat
reuzebeeldschermen terren. Lernout & Hauspie is dal aan het worden VIlQr
~Hnll)lltCr-Jlrtl~l..t.e\·hnvlosîe. Het. vervolg van het suksesvcrhaal !wct miss-
chien wel Tel- Pree. een finna die ervoor in~13al Jat abonnce-, graus kunnen
bellen als: te bereid lijn er met de regelmaat van de klok reklamespotjes hij
Ie nemen. Blnnc:nkof11$c cltlt llilk Jrt Leuven 1l"I,>g!,'lijk.

Het pnncpc is cenvnudig. ECht vorm Jt' her numrnër f)J100J; 5(}{). Je
kriJgt éerst een advcrtenncboodschap te verwerken en vervnlgens vertelt
een computer je dal je het nummer van je bl"$lCtl'lIm'!ing niág vormen. A.Is
[e dat voor elkaar hebt. word! opnieuw een ~potje op je afgestuurd IOLd,l(
die andere abonnee opneemt. Hé! géS)lrcl.. moel wel nog eventjes uitgeteld
worden. waru gedurende ucn sckenden hoor Je: - je raadt het ,11
reklame. Eindelijk krijg je dan dl' kans om een minuut 11:' konverseren,
"("I'\'(Jjgt1\~ krijgjt' een nieuw spotje. Dit gaat l(' door totdat ,j«' jr- u-telnorujc
beëindigt. ne prtllUiJllchooJschaJlpen worden wel illtljd ó1i1Jlllekondi!td\Ioor
1'1'11scinuc. Ab tegeuprevtarlc voor dC71.'rt'kldmrdi':HI"I.'C verloop! het hele
ge~prek grtltÎS.

Hel i~ c('hrl'! !lkl Inolwfljk meI dar svaeem hd l(IIlJ rond te bellen: je
kan enkel iemand binnen de zone of in een aangrenzende IODe berefken.
Guido Dcktcrk, raakvoerder van Tel- Pree. !'\.'Ijtdat aan de hoge tarifering
van ikl~.1r:;I)[I)_I-Jijhoopt dat Teleriet viaenderen op de MMkt komt met
lagere tarieven zodat je iWereell in België kan bereiken.

oe knuek dJt nu ook telefoongesprekken verstoord moeten worden
door reklame. vindt Ot'kJerk omerecht. "Niemand is Immers verplicht. die
boodschappen te dulden. Je kan nog lllfijd gewoon bellen. maar dan moet
Je wel Vtlálcil Als ie het oaoo-numrner vormt. Wad! reklame aan vcrbon-
den is, kan je bij ons glans !pleFl;,neren.- Hij mff"JlI bovendten dal er ook posatevc k;llll,ic~
dan prcmnrlesposs amen. net gesprek kan vlotter verlopen omdai je altijd kunt tnspeten
01) dt' l'C'klallll'hooJschappen o1:kl(;tk noemt h(!1 een nieuwe \'1'(111van dinamtsch advert-
eren dar xlch richt op jong en oud. Ook is hel zo dat n!ct elieen grote bl'lltijyen bij Ttf·
Fret' tereent kunnen om te adverteren want de formule .WIl eveneens heel lukratief lijn
voor Je plaatselijke mjddcnstaud.

Tel-Free begon in wcsr-vïaandercn orndai de suhware aldaar- lX'IN'h dan de ZWl'i'cl,<:



~ zoellerljes
..J volgeuoe Kaganluil op maandag 2 fehruari

in 1..ilalCuylhock
..J Aan lIlijn perenbloesempje: Ik wacht volop
de perenpluk af. IIELIQ
.J Velo publiceert geen lezersbrteven meer
over links & rechts of over de 'K' van de Kul.
Maar: allen die de lexersdtskusstes willen
verderzenen (of .volgen): newsgroul'
kuleuven.misc is HET adres voor geweigerde
jezersbneven ....
..J Spuitende ("11neukende poppen In MSI
03.IS op dinsdag 27 januari vanaf 20u,
..J Kondensator "Wekt spochje 0111resoname
trilkring mee Ie vcrmen. 230 Volt gegaran-
deerd.
-.J ueveke. nog een week hard blokken en dan
volgl lee- T. M<nj."Ge weel. N .. een reaktie! netwerk als hel
onze, verliest "djn energie nietl
.J Air, Beek. cnemicat eromers. Dahpunk.
EMP. FUga7J, Grooverider. Howle a, Ilenk &
Scratcble. Jamiroquai. KRS One, Luke SI.II~r,
MOlQrbass, Nlco, Ollspring. Prodigy, DJ Q,

geprezenr. DJ Shadow, 'rorque. U2. veto-
redaktie, wu-Tang-Clan en X komen allen
naar de gigawische Velo-fuif op 4 februari in
Rumba & Co. wees erbij en wees snel: de
voorverkoop ts al begonnen .
.J etemnekers zijn ook maar mensen, Is hel
niet. Mia DS?
.J Da ExtravaganLl Attemanva Days In MSI
0).18 op dinsdag 27 januari vanaf 20u.
v Kris KO'isclle tikt mei een glimlach uw eind-
verhandeling of papers. Neem konlakl op met
Kris Rosseêle, Hof Ter neketaan 12, )020

wuscfe. Iel: 20.70.77.
,J Dldi. mailt al uw Humo'~ eens naar mijn
kot. ik heb geen goesung om die bergrit Iel-
kenmale Ie moelen rijden. MD.
..J Th:.:-II 38, peöple.

.J Gezocht: hel albalrosllidsje op de KUB-fuif
vorige donderdag II1CIprach lig rood haar (cn
in hel blauw geklccd). meer woorden 7.ouden
haar verliChijniuJl: stcdus lUI een gewoon Iets
maken, Laat ielS welen. Seppc .

..J Elke. Al1k~ en Joke: wij zullen er 7jjn, (salll~
ptece. same time)
.J Alle leden van X. hel Thinkaboutersbevrij-
dlngslrom. hel Grocnlen~rijdingsfronl en
!Jel Vogelverschrikkcrsbebrijdingslrom worden
op 4 februari vanaf 22u in de Rumba ver-
wacht.
,J X. hel julnkabourersbevnjdlngstrom. hel
Grocnlenbevrijdlngsfrolll en het Vogel ver-
schnkkersbebrfjdtngsfrom organiseren op :;
februari om 05uOO een bulldozer-stadhuis-
albraakwedSlrijd .
.J op donderdag 5 februari start op Radio Con-
tact hel programma' Anders gestemd'. Wie
alles te weten wil komen over hel reilen en
zeijen van hel Leuvense homowereldje kan
vanaf 22 uur afstemmen op 103.8FM.
,J Aspro ol pedo? Hel 'Scheve spoor' houdt
een voorlichungsweekend van I) lot 15
februari op de Tiensevest I 18 13. Info: tel.:
81.48.22.
.J Wie heelt 'Roger and Me' van Michacl
Moore op video en wil die legen vergoeding
ultlenert? Neem kontakt op met Bic. tel.: 0561
41.15.13.
.Jpreses. presa, presfn: wie het lintje past. trek-
ke hel aan; hel Is een untseksmcdel. (VMUS)
.J Sorry Lieve. '1 was maar een grapje.
.J Sex. drugs. revolurle en rock 'u roll in MSI
0).18 op dinsdag 27 januari vanaf 20u.
,J Ik ben FilIp Dewinter en ik kom uil Turkije.
Volgend jaar ~u ik uan de KU Leuven Socio-
logie willen volgen. maar daarvoor moel ik
eerst het Nederlands grondig beheersen. Ik
ben dan ook op ZlM'k naar mensen die mij

Zoekertjes zonder kommersteel oogmerk (gezocht. gevonden. verloren e.d.) zijn
gratis, Voor de andere (IC knop. te huur, tikwerk) wordt 100 frank per week aangerek-
end. De redaktie behoudt zich het recht voor een zoekertje niet IC plaatsen. Gebruik
onderslaand rOOSIer, I reken per vakje, I vakje tussen de woorden. Zenden aan of

'S Meiersstraat 5. Via e-ruaf! kan ook vcto(ÎjveLo,stuJcllI.lwleoven.a('.bc .

.J Ik ben Oguh ltyginus en ik kom uit Nigenól.
Volgend jaar 7.OU ik aan de KU Leuven biolo-
gie willen volgen, maar daarvoor moel ik eerst

het Nederlands grondig b•-heersen. Ik ben dan
ook op 1.oek naar uiensen die mij willen hel-
pen (konvel"Siltic-oc:fcningen enzoj bij mijn
studie van hel Nederlands. Mijn adres:
Medtelscstr.lal 108. of via Sam Vanuytscl,
Lepelstraar ëë.

.J De 10P van de universileil is niel vrouw-
vriendelijk, maar hoe 7jl hel in uw kring7

(VMUS)
.J Aan X. Bonnie & Clyde, The A-Team, ~eek
weg die kullen.
.J Aan de persoon van wie hel vorige ZlM'ker1jc

is: h3k de penls 3f.
v Woensdag 21 januari vanaf 20uJO psyche·
delische stontrrock in de 50JO van o.a .
35007(ex-loo.6e). Organisatie: Oraoge Pectorv,
"Bedek ze :w'),!oed dal we zelIs likt kunnen
vermoeden dat jullie cr Un hebben.
.J Saft zegt~e ellige goede student ili een dode
student. ~
v nutroux lor presi<\!:nl.
..J Geile 5.llt slell :zkh..v~kicsbaar, alleen via de
könt.

.J Verantwoordelijkheid is geen IllilllDdijk
woord. maar hoe zil hel in uw kring? (VMUS)
.JVeto_fuif 01'4 februari in Rumba ë- Co. wees
erbij en wees snel: de voorverkoop is al be-
gonnen .

willen helpen (konversatie-oefeningen emo)
bij mijn studie van het Nederlands. Mijn
adres: Grote Markl 8. 3000 Leuven.
,J Ben je verkracht. en wil je m«.1? crore
maten wachten op u in de "enS!'vest 1188.
,J lIaar vriend iS penmngmeestec haar buur--jongen is preses, haar vader 7.31 in SocIale
Raad. En waarom zij niet? (VMU5)
.J Stuur alle konten naar LGR & Ass-invader •
Boekhandelstraat 3.
.J Gevonden: tweede hersenhelû van Lieve. Af
Ie halen tegen beloning: een nieuwe ceere-
beert.

JQ MEUWISSEN
Alle verhuur

vtdco-. klank- en lichtmatertaal
Videoschermen lot 4 m
DISCOBAR EN CD'S
mei of zonder DJ .

KARAOKE (1.500 tilels) I

Pichul, in de SWC7.aal, I~g. 100fl75. org.

SIUC.
10.00 u FtLM '1)<0l'rudlonijncn' V.Jn Goldo

lIendrickx meI Jan üedclr. chris Lomme en
Peter Fal'ler Voor meer inlorm,l1Ît': 11'1.
21.69.06, in VI~am~ Filmmuseum en -ar-
chlcf, Vandcrkelcnstraar 30. Leuven, reeg.
20150.

20.00 u LEZING rror K. veennor. -11\,)1: laug i~
hCl gclcdcl1? De chronologie van hel 0",11-
N~L>ijcOOSll·n·, in MSI 00.14. lOeg. gralis.
u"K F.lt ortcrue Lux,

20.30 II KONSf!RT Hlindrnankwartet: live tege.

leld"'l! van lilm 'Sll'ambo':lL Hili Junior' van
H"Ster Kl"'aIOn, in AlII .. rieler De Som cr, 0,·
HenobIraaI. toeg. 200/3S0. org. Stuc,

22.10 u Ftl.M Cowjlirls: ''''-'I"I-Ona' van II18J1litr
Bergman. in in de stuczaat. 1<X1l.1001175.
org. SIUI'

DONDERDAG
20.00 u KONSllltT lIil! Band l",:ulIIlcnsins!Îluul

o.t.v, l'r.-.r,l V.:l);<ll11'CI,. Michel Hen: kompost-
nes & ocwcrkmg"n van Michl"'1Herr. Voor
meer mtormat!e: lei. 21.1'}.67, in temmens-
instiluut. Ikrt')l'iliIl '>1. Leuven. teeg

2001250. org. Kun-"rlwreniging Lcmmcns_
inslituut

10.00 u 'CA8AItIIT" 'Gl"','n IIOSIl"'.JJI', rn de
Slad.chou\\l'urg.. lIondg,·nolçnla.111 11, 1000·g.
600/1 SO. 1I:.'<;('rvcring: tel. 12.21.13.0~. KC

u,,,v'·".
20.00 lJ TEATI3R Tr"1l1lijn B"IW(.'TledOt,r C"",-

p,,~l\m<:t:I: infOA Mclot, tel, 31.4 •. 70. ill
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I::(~COO ~~ WIE VAN DE DRIE??

Vr.
Zal

- 22u.
-20u.

~-17u.
-

• agenda " $ ad valvas DOORHANSNEEFS

MAANDAG
20.00 u FILM FHmfun 'La Kcrmcsw Ikr(lique'

v..n JaC(lut'S Feyder. in de Slu("'/.,al. 1""1'
100117'). org. SIUC.

20.30" DANS -sou' VJn Da\ld IlcrnJndC7. in
Vlamingcmtraal Sl. 1000g 2()()Il~O,org SIUC.

22.10 u FILM New lIa",'~'W 'l)cvWsl,land' van

Frtdrtk Thur rridnkwfll, in de SHlC7.a,'lI.IOC!;.
100/175. org. SIU,.

DINSDAG
20.00 u FII.M Cowgirls: 'P<'r"ma' v.lIlll1ltm.l[

Bergman. lil de S!U("l.lal. ""'g. IOO/17~. erg
Stuc

20.00 11 MUZIEKTIIEATER 'G<~(k Lieh'S' van
David nermez . in wdgd,u)"'. 8nwlcls, ..~IrJJI
61, Leuven. reeg. HO. Rl"> 22.21 I}, org.
KC leuven.

20.00 u TEATER "Tramlijn acgccrrc' duor Cam·
pu\Tm1l'd: inlu A Mclot. tel. 32.-11.70, in
11..11'..-1 ;(WMI/,,~tl'r~, ZW.lrtl.ll'"·"lraJI 2. l..cu-
v~n. u"'g. 150/200. orl(. CJlllllmTm"'d

20.10 U INfOAVOND 'Alrik.J een ·11~" c1dil:·
komin ..nt~Kuuniktprl'\'cuIÎ" in AIIIl;]' d'MIr

['rof. Lu, lI:e)Thlcr. in Huize Kaubu. '·tL·d,·nk
LirWllraal 150, Leuven lid 22.29211.

20.)0 u DANS 'S<>li'VJn Da\id IkrnJmk~. lu
Vlamln!,:ru~lr~~1 SJ. locg. 200IJ~(). ",g. SIU(".

22.30 u FILM Cfl"'!;Jrls 'Orlando' van ~ally Pul-

Ier, In "t- ~luC7.aaL LOl'g. 1001175. "'11. '"Il

WOENSDAG
20.00 U FILM COI,girlr,: 'Kl"ill1' \','r~' van VJ,ili

Kallel ZwanzuSlers. zwenzusterstraar 2. Leu-
ven. toeg. t50/200, org. campusrooeer,

10, JO " KONSERT Aerial M. in de SluC1.aal.
locg. 200IJ50, 0111.SIU(".

VRIJDAG
20.00 u SPEL Spelavend. kennismaking met

niel_kommersiele ge7.t'1S("1"'1"1,,·lIen, in Bras-

serie vonasre. Van d<:n lIempllaan 6<1. never-
tee. 101'11. gr"li$. Voor 1I1('l" info: 11'1.22.25.17,
lijdens kantooruren of c.:cntrnno InfunnilllCvc
speten, Naamsesteenweg 164. lIeverkc.

ZATERDAG
20.00 u 'CABARET 'Geerl Hoste. Ja!' .. in

srtrouwburg. Bondgcnote'IW" 21. loeg.
600/150. org. KC [..o:u'·cI1.acs.: tel 22.21 1 J

ZONDAG
11.00 U KONSERT zcndagmlddagkon ....-n: 'Tom-

h.'au de ctaudc Dl"'bll'i~ door dftrenlt'n ...dll
het Sln.kliJk COnSeTV.lIO"Um Leuven. In
Wagdluys. BrmsclseslraJI 6J, Leuven, I".-g.
200. res.: tel. 22.21.1 J. Orll KC Leuven.

20.00 11FILM Ncw Harvcst 'PU'i1 conom Animal
Tri~I<:' van Brigîlle gouan. in de S'uo ...ul,

I<LI'JI.. 1001175. erg Stuc

21.00 LIKONSERT Ja72 op ZUUWII-Hl ..1<- Su,,-
har, toeg. grens. org. Stuc.

MAANDAG
2000 U FILM Filmfun: 'Morucm' van ; ..))t·f \'011

Sternberg. in d ..' Slll<7dJI. "'<'I;. 100/175.0111
SIIII'.

22.30 u FILM Ncw "arvt'St: 'Post CoilUm "nlm.ll
Tri~I.. · vJn ""gilll' Ruuan. in de SIUCUólI.
""'8' tOO1175. org SIUC.

Alla
• 20/0 I om 20.00 u: spc:Jlcljl:S.lvond op de
perma.

Blos
.. 22/01 om 20.00 u: Uilsl.lp naar 'Gt:en
HOSIC, Jal'. in de Stadschouwburg.

Gennanla
·22/01 om 20.00 u: Film, in MSI 01.18.

Wlna
.. 24101 0111 20.00 u: Colloquium over In-
lerUCI {lsm alunurl wtnaj.

wt"illlg kr"'!Jtlkfivlftilrn dot ",rtk. lN
mnslt krm.~n mld.rn vun dt lavrl~ ~Tt"k
!Jturuik oJm rr tIJt /UW,,",t ti' knijpm. 111dlll!

me/ "p latttn VtlD Wl'"IIS/dt sukktlaQfJ uit de
UrJU küll iI/~hltr moeten blijvtn _!Jens
pnxfrksamtm ht/ atterbeue. Voor hrn wordt
rr soor dl.'fIIffl//, krm!:}rn ",1'1 tril tksl1mrn-
,xrt11l1nrllf/t ItIOI7Ït'n, mUus/rf !:}(KJ/.' raad m
bakjt' "')tm. Metr illfo ëaarover krij!JbIj Jt
t(-Im krm!J1'(-ranrw.>ordriijknr

11



Het welsprekendheidstomooi van het VRG

"Een minderwaardige kunstvorm die
enkel maar lucht produceert"

aula van het

alwaar verbaal zou
'worden gevochten voor de

overwinning vat. he' door het vtaams
Rech'sgenootschap (VRG) georgan;-
seerae wetsprekenaheiastoernoot. tn
hel eerste deel ,'an de wedstrijd moes-
teil de kandidaten hel publiek en de
jury met een ::elfgeko:en ukst van
hun spreekkunsten overtutoen. Het
tweede el! moeilijkste gedeelte bestond
uil Uil impravisatie-oefeninq waarin
de kandidaten drie minuten moesten
volpraten over een door de jury op-
gelegd onderwerp. Alles werd aan d-
kaar gepraat door de immer subtiel"
JOII Hautekies - vall wie het "iel
al,ijd duidelijk was of hij nu ook
meedon9 naar de eente prijs.

luwt'! d~' Jury_ 'vox lkj' ,JJdu~ de <'[l'eds be-
scheiden Marl. Ey,l.t·IlS. dh het publu-k
kwamen WI tl('?df<!l- kunkluvn'. 'Ap(l~u~I'
Pleter Bauwons van Kcl!èdll'!I"a wav dè
b,'\h' 1'11WOLlI~'rvannncrlo \'JU de Sl,dale
HOM('~thu()1 lijn 'slhlldknaap'. Vuur de J!I-
deren lIoJlIIde pcrlonnance vanenkele
mtuuu-n hl'lJJ\ sllIm de vorm aan van ('cn
edll,' lijd"lhWl'!!, Zo wav ren moei ht_'wlig
voor Donnnique Hibau van öermanta Ie
houS l(l'~rqX'll, nt' man di,' (k Jo;'l,'dl' rcpu-
1,111t'van G~·rm.mla hllog moest houden ~
hermm-r u Ik vubucmcrtm Pauwels. 1\\l'C'
m".1j.'j){""!1I'"IJ(I'n(! winnaar ,ook, ...hel
~!-'!!K'~!b!!,-lIl~In lIjn ~'l'''.tl' gl'tll~lt{'_~!"!~
h",k hij een vcrhaalover dl' lamiIk P(I!".h
waann "om'! aan "an"l'r lijdt maar loch
nog \'cd J(I'\'ot:1 voor tumor hl'dl" Andere
j(rdppeo van hetzelfde kaliber nver de Pauv.
Hclmut I..<,uien hCI RJd van Fortuin pa~·
seerdcn dl' rcvu De toon was gezet voor
hCI lmprovrsaucgedecln- zoats ctkc kandr-
daal moest hij een ortgincel vervolg op een
bekend \rrnukJe verzmncn. in lijn geval
hel 'pT<lnkje "iln klein duimpje. lijn ver-
haal bracht xtcm Duimpje in Alg...rije en in
Bdgi~d1l' Dutroux-kelders. Schrijnend was
het om aten ho(' de man achter hl't spreek-
g('\lodw bescrrc dat hij rekortschoor. liet IS
naruurlijk niet makkelijk maar in zijn plaals
was een avondje film rnrssctneu l'en betere
keuze geweest.

Oesters
De tweede kandidaat was Ronaid ver-

haegcn van Ekonomika. Deze spring-In-
het- veld viel voorat op door zijn grpte
supporterschare. die hij met hel oog op de
publieksprijs had opgetrommeld. Zijn ver-
haal over prinses Diana, ielS wal hij hevig
gestlkuierend bracht. viel bij hel publiek
maar matig In de smaak. Hauteklet kon het
niet 1011('11nm ntët deze kandidaat de drank
Ie Heken door achteraf zijn bewegingen de
hele lijd IC imileren. Ik ~Iudl'nl ekonomil'
Wil\ wel een verbetering in vergelijking met
de eerste kandidaat. terneer urndat de man
in 11jn tmprovtsauegedeeue he! sprookje
van Sneeuwwitje grappig vcrvolledigde in
echte Arncrtkaanse g('weldfilmslij!. Ver-
volgens w.1S he! dl' beurt aan thuisspeler
Steven vandervelden. volgens professor en
medepresentator Van den Auweete de op
voorhand gelo,t'ndl' winnaar. Zijn eerste be-
toog ging over oesters en sartre's M l'enter
c'est les huttres- en kreeg het publiek voor
h...1eerst «hl aan het lachen. al hdd hij het
niel o~er "Abo sprilch zaratUl."St~rol" Kon-
(,m. t't'n H·fildemlng. alulls voor hèt eerstl'
gedeehe. De/(' 'Marion Brando' van hel
VRG moc.."\1 Immef"'i, hel spnK)kJe van Rood-
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kilpje \-eniolledigen maar kwam jammer
genoeg in hel spraak water van ZIJn eerste
kollega terecht: MR">{JdJ..oIJlJehad kunnen
worden gered ars de rijkswactu op lijd was
gekomen of wanneer hel arme kind aan
weerbaarhctdsrralulng zou hebben gedaan".

Kanon

Het eerere kanon van de avond v. cru in

stelling gebracht. Wou Ier VoJlllllier!o. de It"

nuwachügvrc van alle kandidaten. begon
(lgenKhijn1ijk zeer rU\lig .ran zijn door het
publiek gcvrn ..takte verhaal over klonen.
OeH' me! een lichl ilJ..~elll t>l'!~iftjgde 1irn-
burgse orator was bIjwijlen zeer grappig én
gevat. Zo was dl' socteic Hogeechoulsrudern
van mening dolt "Paul Marchal dl- reden is
waarom de mens nooit mag worden ge-
kloond' en speelde hij moot in op hel kit
van de jurywissel. oorspronkelijk had Jan
Hautekiel immel'S in de jury moeten zere-
jen. maar door het wegvallen van de oor-
spronkelijke presentator J.lak Pijpen nam
hij dan maar hel presenteren over. M('I Jan
Hauteklei in de Jury LUU eell onderwerp
over klonen zijn winstkaneen hebben ver-
grOOL Ook zijn improvisatie mocht er we-
zen. Hij lmktc het sprookje van Assepoester
aan de film Titanic en had hel vcrvolgens

ever Assepoester IJ en 111. lulanteit in J e-
zaal. Kandidaat Siefaan Lempaen vah SJ·

men Ie vallen mei de woorden: mgemeur-
student. llgflersracen. wesr-vlaanderen,
dossierkenrus. saai enzovoort Zijn eerste
heloot! ging over hè! Internet. Door zijn
lage Interessamheldsgehah e bleek de rede
allenntnsr reklame voor hel wereldwijde
wel •. Wel mag gezegd worden dat de man
1kh een rusug venetlcr rooudc. lijn mi'!

een west-vtaemse tongval doorspekt
~1)n:,ukJeOW! Hans en Grit'lje W3~ ?elf~
cvcutjev grappig en wel omdat Hans een
mue verleidde om vliegend aan de hek, te
kunnen ontsnappen.

Plint

Toen was het de beun aan Ptetcr B:lU'
wen~ van Katccheuka. Hij zag. kwam CII
uverwöu mei verve. Deze lmposanrc mens
met dito stem vertelde met SIJk.~e~eerst
over de Vereniging ter Kultu n-lc Onder-
steuning viln hel Kruis - "voor (,nze ver·
eniging is er geen keuze tussen knus of
munt" of hel bulderende 'nee. nee. nee,
wij zeggen nee aan de eksrremtuen". Dit
SUUIiI'IIl stukje tekst kon nier het wed; zijn
van een eendagsvlieg en zie, de man blijkl
(('bI en muziek Ie schrijven voor lijn mu-

2iekgrocp 'de Iamasuschc Jeansfstcrs. dil':
eigenaardig genoeg niet gesejekteerd wan-u
geweest voor het Interfakultair Songfestival.
Het sprookje dat Pieter aanwens dan weer
mocht danpaklen was dal van Alladtn en
de wonderlamp. ZIJn op een badinerende
wijze gebrachte parabel. bracht tedereen
aan hel lachen, niet in het minst de \·ijf·
kOJlplge jury. Het sprookje van Alladin \ViI~

\"(llgen~ hem een sprookje dat op tedereen
van toepassing is; ~71Jnwc utet alkmaal
een lwelJ(" op zoek naar een moor meisje,
naar een gct'~( die al onze wensen reali-
scen ,- Ik jury beloonde hem mèl de eer-
Slt· prijs wailrbij de gcesttgheid. de diepzin-
nlgheden en de goede invallen werden
geprezen. Pieter Beuwens was -de apostel
en sektetelder die 1.<11bijdrilgen 101 een her-
e\'angelisalle~ aldus de jury. De publieks-
jury sloot 'liefl daar volm ondlg bij aan.
waarbij cr geen punt werd gemaakt van

« (tV

lijn Gt'nt<,c mtvpraak

Lucht

En dan WdS de laatste kandrdaat aan de
beurt en wat voor één. BJn goonun die in
Tilburg studeert. begon ~ijn eersre b(·t!)üg
mei hel vergehjkeu van het onderwljssys-
teem aan de KU Leuven - waar hij dril'
jaar zonder veer sukses deel twetl van uit-
gemaakt - met een "klef spel' Hij ve-r-
kidarde doodleuk zijn aanwezigheid door te
stellen dJI ze hem hadden gevraagd 0111
1111'(" te doen wegens gebrek aan kandlda-
ten. Hel publiek was eerst met verstom'
mlng gcslilgen maar reageerde vervolgens
.llwlj1ell(1. In zijn tweede gedeelte ging de
man nog verder. Hij wcigerdt' Ie improvise-
ren 0111 prtnctplcle redenen en bezegelde
hiermee zijn lot, Hij had hel over Meen min-
derwaardige kunstvorm die alleen maar
lucht produceert" en "elgenlljk is het trn-
proviseren voor de!.e wedstrijd geen impro-
viseren want men had me de lip gegeven
een scnarlo of vijl van bulten Ie leren en
die dan Ie linken aan de opgave ......el. daar
doe ik niet aan mee. zo wil ik geen wed-
~lrijd winnen". De meningen omtrent Ban
aoouen waren stërk verdeeld, Sommigen
bewonderden zijn moed en zjjn niet-hypo-
krisie, anderen, waaronder de jury. vonden
l'CU wed~lrlJd als deze geen forum voor een
dergdijk betoog. sommige deelnemers
uiaakten g('W,lg van een domper op de
srccr van de wedstrijd. De wtnnaar van zijn
kant was dan weer \'01 lof ""OOTdcIaarsrc
kandidaat. Maar alles viel uiteindelijk in dc
111001.dl' besle hdd gewonnen en nil wat
rU\IIgt' akoestische muziek van ward Oae-
Iwn konden de "den worden gespoeld.

Pascal seynhaeve
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