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Loko onderschrijft Gents studentenstandpunt

Vlerick School voor Management in nauwe schoentjes
.,

eel wat laatstejaars aan de KU
Leuven kregen ZO'" maand ge-
leden de lichtgroene brochure

van de Gentse Vleriek SdlOol voor
Management JIJ de bus. Je kan er
voor amper 95.000 frank 'bijkomende
kosten' een eenjariqe VAO;I/ mani/ge-
ment gaat! volgen. Je moel wel een'!
achtriendllizend frank ill.~cll";jvjIl9s,
geld betalen aan de Universiteit Gent
(RUG), wam de V/erick School voor
Management. Iegelijk een scllOol voor
manaqement til een privee-instinnu,
is de 'man"gemell,school van de Uni-
versiteit Ge,,", Die wordt er lil' van
1Jt'\'cJfIIld~9d11e, met 11<'1 eiqen gf'ldt'lij-
___'widuU'.H nuu ZDI",UW te IIl!lIItli
als de fl"arJdtd managers die ze elk
jaar zelf opleidt dat hopelijk wél9tlalf
doe",

Volgens een \C'r)l,l~ van h~'1Rt'I.('nhof I~de
Vlerkk School vonr Managemen1 namelijk
el'n iJlt:gaJe konstruktie. want in slrijd mei
hel dienSIVl'rknin~s{kkrl'l'l van 22 tebruarl
1995, Dal ~teh dal nlem'!nd zom a ar laken
van een universiteit kan ovcrru-men, zeker
niet de pnstakadcmlschc vorming die daar
volgens hel untversuenendckreer van 12
Juni 1991 integraal dec! van uitmaakt. De
wdnlg doorzlehllge struktuur van dl' vle-
riek School ets depaTlcmem van de RUG
annex prlvcc-instelling zou het bovendien
mogelijk maken om aanzienlijke geldstro-
men, verworven door wetenschappelijke
dienstvertening en komrektonderwijs voor
bedrijven, aan de Itnanctële kontrole van de
unief te onttrekken. Het feit bijvoorbeeld
dat de bijkomende kosten die de studenten
van de VAO '5 aan de school bet alen op de
rekenrug van hel pnvee-tnsutuur terecht-
komen, is op zijn minst ve-rdacht. aoven-
dien zijn de vtenck-veo 's de enige VAO -s
aa n de RUG die meer dan achnlendulzend
frank inschrtJvingsgeld kosten,

Mom

Kan niet, vinden de Gents-e studenten.
Heel wat proffen van de unief nellen irn-
mers wél hun titel en hun wetenschappen]-
ke ëkspertlze ten dienste van het vtenck-
instituut, terwijl die unief zelf de haar toe-
komende Inkomsten aan zich zkl voorbij'
gaan. De kans dat daar ook maar enige ver-
endering in komt, Is echter vriJ klein. Ook
al heetr het Instituut binnenkort waar-
schijnlijk met langer het eksklusteve recht
om postakademlsche vorming in Ie richten,
toch denkt het er niet aan zijn andere
winstgevende akuvtretten over te laten aan
de RUG. En dat is predes wat de Gentse
studentenbeweging dwars zit: door de pri-
vatisering van RUG·lnkomsten ziel ze de
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In deu fraaie amgtving interviewdt Vetopolitiek bits! Louis Tobback. We praaUm met hem
honderduit 0Vt'T de ruro, restrvtlithtjrs, B/air. prtl/ige, snel/t treinen. Slttnokkeruel tri "itl re
wrgetm over u, dt s/udml, O"lt burgervadrr. senator en SP'V(}(JrzjtrtrbfWijsl zijn retoristht taltn·
tm op dt pagina's vit,. en vijf.

(foto tvan Pur)

werd - door die bedrijven dik betaald
werd aan het VlerickinstilUUl werd op de
Raad van Bestuur van de UG vorige vrijdag
door de ccmse reklor zelf bevestigd, Of het
hier al dan nlet om een alleenstaand geval
gaal, b vuoralsnog niet duidelijk.

Keuken
,

ûnanclëfe toestand van de universtten ge-
schaad, terwl]! predes die sleebie ënandëte
toestand het mom Is waaronder heel wal
studenteneisen de prullenmand ingaan. Op
de OAV van vorige vrijdag werd dan ook
beslist dal Loko het standpunt van de Gent-
se Studentenraad (GSR) onderschrijft.

GSR'vertegenwoordig~r Dries tesage:
·Wal ons zo furieus maakt, 15dat de RUG
en het VlerickJnslituut het dtensrverlenings-
dekreet gewoon naast zich neerleggen, ter-
wijl het dekreet er juist gekomen was om

de unief te beschermen tegen lieden die
onderzoek willen valoriseren en geen enke-
le return aan de unief willen geven." Naast
de Integratie van zowel permanente ver-
ming als wetenschappelijke dienstverlening
en kontraktonderwijs aan het vlertckmsu-
IUUI in de untverstrett Gent eisen de stu-
denten dan ook een onderzoek naar gelden
die onrechtmatig op rekenlngtn van dat In,
stituut zouden zijn terechtgekomen. Hel
gerucht dat onderzoek - dal ooir door
vlenck-srudenren in bedrijven uitgevoerd

Daarmee is evenwel niet gezegd dat er
in de interne vlertck-keuken uI' grote
schaal )(t'tra(j{knd zou zijn: de «udcnteu-
[)C\w~in)( visr-en de school enkel in haar
pleidooi voor een rnccr transparante suua-
tte dan dl' huidige. en maak I er dan ook
een Ilrinckpskw("<;lie van. Als de wel nif'1
~ddt \'"nr d.· vh-rick School. ~eldl dil' ook
111,'1voor '!udt'a' 1.."II)tlUI..I1\'~dit_"dan ..hH.)T

hel Ie ~Idt' rnaken van onderzoek ook geld
- dOlI l'i~l'nlij)... Jan dl' unief toekomt -

kunru-n I ,'f"'!"t'lI naar prilet'·ill~ldhnA{'n.
Drn- Il",.l)-!l'; "Het )....H1 lil" d.u het daar
.111t'ma,llkorrekt vcrloopt. maar dt, unief
Iwdt er (lil'l 111'1 1I1I1l'll'zldl! op, leer SI,Ii1n
de '1IIdenlt'1l1 t'rt"'~t'Il\\·IHJrdi~er..· Int ussen
wcnl 010111 dl' RUG atvast een nndcrhande-
ling~grt)l1Jupgcrldu. die voor l'en meer

trauvpararue situatie moet gaan zorgen
door hij Vll'rld, te pletten voor een vroeg-
tijdige ~1\)PZt'llin)( van hel huldigt' kontrakt
met d" RUG. Een re verwachten nieuw
kontrakt ]\111 deze ken dan niet in vrrijd
ruugen zijn mer hel dlenstverlenlngs-
dekreet.

Dal de uurvcrsneu zelf zich in het hele
debat verdacht lang op de vlakte heeft ge-
houden en hel daardoor alleen de sruden-
ren zijn die al een tijdje openlijk de nood-
klok luiden, lijkt voor de hand Ie liggen,
Heel wal proften. onder wie een aantal 11'-
den val) de raad van bestuur van de Unl-
versttetr Gent. geven zelf les op de vtertck
Schoot of hebben er kollege's die ze liever
niët voor het hoofd storen. De school wordt
ook aktief gesteund door heel wal gere-
nommeerde bedrijven rfoundarlon part-
ners') en hun topmensen, die ook nog eens
nauwe konnektles zouden onderhouden
met de hoogste regionen van de Belgische
pclltlck. Bovendien geniet de vlertck
School in België een niet te onderschatten
internationale faam, waarmee de RUG zich
maar alle graag geassocieerd blijft zien.

Hardnekkige geruchten over een drcl-
gendc vlucht van de naam Vlerick naar een
andere urnversnert lijken dan voorlopig ook
uit de lucht gegrepen, De Leuvense ekcno-
rmestudernen werd Intussen alvast beves-
ngd dat Vlerick niet naar Leuven komt: het
Leuvense departement toegepaste ekonn-
mtsene wetenschappen staat niet te spring-
en voor de eventuele verhuis van het VIl'-
nek-tabet naar de Dekenstraat. Bij vlenck
zelf was niemand beschikbaar voor kom-
mentaar,
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• lezersbrieven
Alle tezersreakues kunnen bezorgd worden up het red4kti~kJ'('tartaat In de

's Melerssrraat 5,3000 Leuven en meeten vóór vrijdalfl<lmlddaal6.00 ti binnen ziJn.
liefst op diskette of via e-mail vct()(tvew.studem.kuleuven .ac.be.
De brieven meeten betrekking hebben op in Veto behancklde onderwrrpen of op

Leuvense [studenten-jaj.tuàhreh. Anonieme brieven komen DOOit In aanmerking: de
schrijver moet steeds neem, shtdlcjaar en adres bekendmaken. S~IS WIZOOderlljk.
en na uitdrukkelijk cn gemonveeru vt'J'U)Ck, kunnen Zf' wqarlatcn wordm In veto.
Brieven die langer zijn dan 2400 tekens (spaties inlqrepm. wat overeen komt mrt

:t 1.:5 getikte bladzijde mei dubbele Intertlnle] worden in principe lngckon. De redak-
tie behoudt zich hel recht voor brieven niet te plaatsen.

Student Aid
In het middelpunt rond Student Aid [vete
20) maakt Velo, ortder de mel 'Voor een
regenput hoeft het niet meer', een Interes-
sante anal~ van de mogelijke tweestrijd
lussen Inhoud en vorm bij de organtsaue
van megamanffestarles rond ontwikkeling-
samenwerking. ~n grote geldmzamelings-
akues, maar steun aan konjcere kternscha-
llge projekten en een degelijke bewustma-
king van de scheefgetrokken Noord-Zuld-
verhoudingen zijn de sleutelwoorden van
het nieuwe Ontwikkelingsbeleid. Vanuit die
nieuwe invalshoek koos Student Aid dit
jaar voor hel thema 'eerlijke handel'.

Blijft echter de moeitijkheld om inhoud
en vorm Ir verzoenen. In het artikel 'Stu-
dent Aid: pluralisme en pragmatisme' (veto

21) meent nationaal kcördfnarcr verspreet
onomwonden te kunnen stellen de "Ideale
mix' gevonden te hebben tussen inhoude-
lijke senslbtllserlng en hel bereiken van de
grote massa. Die Ideale mix heeft echter nog
maar weinig om het lijf. 1.0 laat studeru
Aid nch sponsoren door de KB (Banco). In
een telefonisch gesprek laat men mij weten
dat "voor sensibilisering heel veel geld no-
dig Is' en -crnerre zijn er niet echt, we be-
kijken geval per geval'. SigarenenmerkC"n
en Coca-Cola kunnen duidelijk niet, maar
banken blijven zoals STeeds buiten schot.
Het beleid van de KB slaat echter haaks op
het Idee van 'bewust konsumeren'. Zo is de
KB - nel zoals dl" meeste andere banken
- niet vies van aggressleve premotjekam-
pegnes. Is er een lotaal gebrek aan door-
zichtigheid in het beleld en wat - in het
kader van de student Aid-kampagne-

wellicht belangrijker is: de KB biedt haar
klanten aandelenpakeuen aan (ZOdls Be-
veks) waarin firma's zoals Shell. Coca-Cola,
Mc Donaids, ... zijn opgenomen. De KB
steunt met uw spaarcentjes de wapenindu-
strie, klndèra rbeid, dieren proeven. '" Geld
I~ nier waardenvri). laat dat duidelijk zijn.
Door de KB te promoten gaat heel wat en-
gagement verloren in het STeunen van een
onderneming wiens praktijken regelrecht in
gaan tegen die van eerlijke handel.

Een andere grote sponsor is connee-
tIons. Die sponsor zou perfekt aansluiten bij
het idee van de reisbeurs. Wat is echter de
meerwaarde van een reisbeurs In het kader
van de ontwikkelingsamenwerkIng? Kom-
mentaar van een verantwoordelijke van
student Ald: 'We hebben studenten die op
een alternatieve manier reizen aan het
woord gelaten, hierbij hebben we geen
echte selektjecriteria gehanteerd.' 1.0 kon
studeau for Develcpment-Actec promotie
maken voor haar -ahematleve reizen',
want "ze hadden beloofd geen reklame te
maken voor Opus Dei". Een mantelorgani-
satie aan het woord laten, zonder haar wa-
re aard 11" laten zien lijkt me toch moeilijk
Ie lijmen met het Idee van bewustmaking.
Door naar de subsidies van de Europese
Unie Ie verwijzen, laat versereet enkel zien
hoe Opus Deï en konsoorten er beter dan
wie dan ook inslagen om het systeem van
binnenuit Te verzieken, Het Is trit'Slom te
zien hoe Student Ald zich In deze strategie
laat itlpassen om geen gezichtsverlies te
moeten leiden.

Door het gebrek aan duidelijke criteria

- ook voor individuele studenten - wa-
ren er op de beurs wel meer deelnemers
van verdacht allooi aanwezig. Reden van
aanwezigheid: een reis naar het Zuidenllbt
sJot zou ik nog willen opmerken dat een
massale (vliegtulg)vlucht naar het Zuiden
niet de meest geschikte oplossing lijkt voor
de scheefgetrokken Noord-Zuidvcrhouding-
en. Dat student Aid niet onopgemerkt
voorbijgegaan Is zullen de versenufende
organisaties met een kleiner budget wel
geweten hebben. Toch bUjkt hel overgrote
gedeelte van de Leuvense studentenbevol-
king. een aentat josse medewerkers Inbe-
grepen, het aktieterrein van Student Aid
niet te kunnen duiden. Met wat meer in-
houd had de Sludent Ald-kampagne mis-
schien een dilidelijkere vorm gekregen.

.. ThJerry Leenee.
student readaptatiewetenschappen

aan dl' basis zouden liggen van de annoede in de
Derde wereld. Of om te stellen dat aangezien de
'kleine boeren' gun 'billljke vergoeding··'I'OOf
hun landbouwprodukten krij~n, zij tot blijvende
armoede veroordeeld zouden zijn.llo, m.a.w .. de
demonlsenng van de muhlnarenals korrekt, en
indien deze bedrijven {(xh schuld dragen. brengt
deze demonistring roden a.an de dijk voor de
bonderden miljoenen armen uithet :ruldeti? We
kunnen ons binnen dit kader trouwens terloops
afvragen waarom, wanneer iets fout loopt in onze
samenleving/wereld, er steeds iemand als zonde-
bok of schuldige voor dit probleem gezocht én ten
allen prijze gevonden moet wordenl Het korte
bestek van dit artikel, laat helaas niet toe, op dit
alles een volledig antwoord Ie geven.

Daarom sleejus enkele opmerkingen. Ot
band die Student Aid kgt tUSSC'nhet ovttwicht ~van de multinationals dir bedrijvig zijn in de sek-
tor van de landbouwprodukten tiit.!ie (krde Wc-
reld enerzijds en de lage prijzen die ontwikkelings-
landen voor deze prodekten krijgen anderzijds. is
hoogst twijfelachtig. Kan het namelijk niet even-
goed zo zijn dat door de monopohepositje die deze
multinationals met hun plantages bezitten, zij
rigenlijk vee! hogere prijzen zouden moeten vta-
gen voor hun landbouwprodllkten? Eénmaal de
prijs voor koffie, suiker. bananen. ... dan hoog zou
liggen, dan zouden de kleine landbouwers, mhs zij
ongeveer dezelfde kwaliteitsnormen in acht ne-
men, hiervan mooi mee kunnen profiteren, te-
meer deze zelfSlandi~ landbouwers, slechts een
kleine hoeveethctd van de aanbodzijde vertegen-
woordigen en dus met hun aanbod de prijzen niet
veranderen (zij dus price-takers).

Konklusie, Indien de prijzen dan toch ineen-

Het gedeeltelijk ongelijk van Student Aid
stuikten, dan is dit niet te wijten aan her alleen.
staande feit dat de multinationals 80% van de
grond bestemd voor de produktie van eksponge-
wassen bezitten, maar wèl aan andere taktoren.
Student Aid somt er ~Iukkig enkele van op.
•Allerrem was er de 'id!uldenproblem.atiek. De
schuldenlanden reageerden hierop door hun ek-
sport van grondsloffen nerl:: op te drijven met een
danng van de wereldm.artlprij!C11 lts gt'VOlg: Nu
is de schuldenproblematiek niet hel gevolg van de
multinationals, maar wel van het onverantwcor-
deliJk ontleengedrag van de vaal:: korrupte en dik-
tatertale regeringen van de ontwikkelingslanden.
En volgens Student Aid zijn het de schuldenlan-
den zelf geweest die de ekspon van grondstoffen
Slen: opdreven. Bovendien 'ram ëe vraag naar
grondstolten vanuit de industritlandtn Btleldelijk
., en ~rdc;n er 1'eeds meer vervan~nde produk-
ten gebruD;:l zoals syDtetischr zoetstoffen en glas-
vezel: Met andere woorden. de prijzen daalden
dus ook als gevolg van veranderende behoeüee
van de westerse konsementen. en van rechnoto-
glsche verendenneen die de produktie van substi-
tuten mogelijk maakte.

Tot slo!: voegt Student Aid daar nog één, zeer
belangrijke oorzaak aan toe: het protektionisme
vanwege de industrielanden.' Allerlei lmponbe-
lemmeringrn verhinderen de toegang van predek-
ten uil hel zuiden tor de westerse markten: En, 0
ironie, dtze imponbelemmeringen worden nu
juist door de vakbonden ~ltgilimeerd omdat Ir
een oplossing 20U vcrmen tegen de cnreduvaardi-
ge handel vamlil de omwlkkehng ...landenl In elk
geval zou Student Aid beter haar pijkn richten op
deze wantoestanden, in plaats van op gemakkelijk
te bekladden doelwitten als multinationals. Een

~ vrije tribune
De vrije tribune kan bezorgd worden op het redaktiesekretariaat In de 'S Meiersstrolat

5,3000 Leuver) en moet vóór vrijdagnal1)lddag 16.00 u bmncn zfjn, lielst op diskene of
e-mail veto@vclO.~tudcnt.kuleuven.ac.be.

De vrije tribune staat open voor ledere persoon ol organisatie die met redelijke argu-
menten een standpunt verdedigt ol een gefundeerde mening Iermuleen. Hel standpunt
kan vlij aangebracht worden. De Perscon of organisatie Is volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de Inhoud en kan stecbu lén maal per Jaar een vrije tribune krijgen.
De vrije trlbune wordt steeds ondertekend met naam, studiejaar en volledig adres, en Is
onder geen beding anoniem.

Eventuele reakties op een vrije tribune worden uitsluitend gc.-geven via
lezersbrieven.

De vrije tribune wordt ofwel integraal ofwel niet gepubliceerd en is niC"Tlanger dan
7.000 tekens (spaties Inbegrepen, wat overeenkomt met ~ vier getikte bladzijden met
dubbele Interlinie). De redaktie behoudt ,,1ch het recht voor de vrije tribWle nlct te plaat-
sen als aan de criteria van redelijke argumentatie, een standpunt en gefundeerd ziJn niet
$trikt voldaan wordt.

Irak •
In Veto 21 werden al een aantal kritische
elementen aangebracht in verband met de
ambigue houding van de Verenigde Staten
ten aanzien van Irak. Toch is het noodzake-
lijk om deze lijn nog verder door te trek-
ken, Men wil ons doen geloven dat diktator
Saddam over genoeg chemische en biolo-
glsche wapens beschikt om de heil" wereld-
populatie uitte moorden. Zij die aan-
stu(u)r(d)cn op een derde Golfoorlog over-
schatten bewust Saddam's desuukueve mo-

vervolg op p. lol

2

Met het thema van 'urlijke handel' is hel de be-
doeling van Student Aid om Ie 'streven naar een
eerlijke Noord·Zuidrelatie en een rechtva~rdige
wereldhandel". Meer nog. Studem Aid wil een
dam opwerpen 'tegen het 'wilde' kapitalistische
systeem waarin we nu leven. Want evenwidnige
arbeidsverhoudingen tussen Noord en Zuid zijn
noodzakdijk wil men ooit tot een evenwaardige
handelsR'latie komen- .

Mrt deze intenties schakelt Student Aid zich
in binnen de 'W"n: aan de Wereld' -karnpagne. die
uitgaat van een groot aantal derdewereldorganr-
senes en de twee grootse vakbonden, ABVVen
ACV.Hiermee bewijst Student Aid de derde.
wereldlanden echter geen dienst, integendeel. Dit
blijkt ondermeer uit een aantal belangrijke maar
foule anal~ en alternatieven zoals die door
Student Aid in haar promotieblad naar voor ge-
schoven worden, maar dir recht uit dl' 'Werk aan
de wereld-kampagne lijken te komen. Op het
eerste gezicht lijken de analyses en oplossingen
van Student Aid een grond van waarheid te bezit-
teil en daarera overtuigen ze ongetwijfeld heel wat
studenten. De boodschap is eenvoudig IC begrij.
pen, JiJkt op 'gezond verstand' te steunen en wordt
vooral aantrekkelijk voorgesteld; het Noorden is
rijk, het Zuiden is arm. dit is de schuld van het
Noorden. her Noorden moet daarom zijn rijkdom
met het arme Zuiden delen. punt. Hicrmrr hangt
de bewering samen dat de multinationale bedrij·
ven door hun uitbuiting van miljoenen mensen
uit het Zuiden een verpkuerende verantwoorde-
lijkheid dragen voor Je armoede van deze men-
sen.

Zo krijgt het kwaad een gezicht onder de
vorm van bedrijfslogo's. leer winstgevende resul-
tatenrekeniogen en weldoorvoede PDG's of CEO's
(Chiel Executi~ Qlfittrs) met hun vaak daarbij
horende dikke sigaar. Met andere woorden, er zijn
de sladucffers: de "arme mensen uit het zuiden';
er zijn de slednenkken: de (bij voerkeur Ameri-
kaanse] 'multinationals', en wij .... wij kunnen in
deze strijd tussen Goed en Kwaad de rol van 'de
gocie' vervellen, indien wij ons tenminste willen
opeuseüen voor de analyses en aanbevelingen
van Student Aid.

Nu, vooreleer we de mutnneuonale ondeme-
miflgen (als gezichten van én hoofdrolspelen bin-
nen het 'wilde' kaptulsüsche wereldhandelsys-
tetm) als de immorele schuldigen van de armoede
in hrt Iuidrn bestempelen, zouden we loch beter
eem etns naga.an of dl' multinationale onderne-
mingen wel degelijk aan de grnndslag van hl"t
'armoedeprobleem' liggen. Het is immen wat al te
simpli~tisch om bijvoorbeeld te beweren dat ~an·
gezien multinationals 75% van de weTl'ldhandel in
goederen en SO% van de grond bestemd voor dl'
produktie \'an ehpong(w<lSSl"n kontroleren, zij

ander heikel punt in de stellingen van Student Aid
is de bewering dat de prijzen voor de produkten
van de ontwikkelingslanden niet 'etrlijk' rijn. Stu-
dent Aid beschouW! een prijs namelijk pas als eer-
lijk indien dit In verhouding SWltot de geleverde
prestanes. Indien we deze ~dachlegang echter
zouden doortrekken tor alle sekteren van de eko-
nomie. dan komen we lOt een ekonomisdre revo-
lutie waar zelfs Man: bijna niel had van kunnen
dromen. In onze huidige ekonomie wordt de prijs
namelijk voor een tJclan~rijk smk bepaald door
wat de vrager bereid is IC betalen voor een gele-
verde prestatie. Wat Student Aid blijkbaar stoon, is
dat wat de maalschappij bereid is te betalen voor
de produkten uit de Derde Wereld, veel te laag zou
liggen. Dus steil Student Aid voor om vooreerst de
konsemenren aan te moedigen meer te betalen
voor deze prodekren. Hienegen is niets in te bren-
gen. Ma.ar waar wel neet wat vraagtekrns bij te
plaatsen zijn, is de wens van Student Aid om die
eerlijke prij~ van bovenaf op te leggen: met als
gevnlg dat de konsument verplicht wordt om meer-
te betalen. Prijzen dil' van hogerhand worden .
opgelegd d!J('L ondergetekende wel denken aan
een gt'Ctfltralisc:erde planekonomie. Snoem Aid
zou moeten beseffen dal deze verplichte prijsaf-
spraken ndaSll' gt'volgen zullen hebben. zowel
voor de mindervermogende westerse konsu-
menten leen prijn't"rhoging per eenbeid produkt
weegt namelijk voor hen altijd zweerder door dan
voor welstellenden), als op termijn voor de ont-
wikkelingslanden, aangezien lij door de te traag
verlopende prijsveranderingen niet meer de juiste
antwoorden zullen doorkrijgen over de-vraag voor'
welke predekten er nog een behoefte is en voor
welke nlet. Het gevaar beslaat met andere woor-
den dat indien er geen Ineennet meer is voor de
ontwikkelingslanden om hun produktengamma
aan te passen. hun handel met hel westen volledig
ineen zal stuiken.TI)t slot kan de vraag gcsttld
worden wat tijdens de onéerhandehngen over de
prijsbep.aling 1..11 dlKlrwegen: ekonomische ol poli,
ûek-sodale redenen. Indien dit laatste het gevat
zou zijn. dan zullen de ontwikkelingslanden na
verloop van tijd onherrocJlt"lijk in hun ekonomu-
(he omwikkeling nagaeren.

Konklusie bij dit verhaal. hou vooreent op
met de dcmonisering van de multinationals, daar
dl' oorzaak van de armoede in de Derde Wrreld
niet (automalischl bij hen ligt, en ten tweede, raak
nooit a~n het vrije prijStTK'rllanisme ol ~rtid jr
andm voor op toestanden zoals in de voormaligr
So~jet-Unie.

Manu Dlerlckx VIssc:hers
Aanvullende Studie~ Filosofie
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Veto's zelfstudie van de begeleide zelfstudie

Reizen om Ie leren leren
et! roep om een 'ander' universi-

tair onderwijs klinkt steeds
luider en 'zelfstudie' lijkt daar-

bij wd het nieuwe toverwoord te zijn.
Onlangs nog keurden de Leuvense
kri1l9vertegenwoordigers op Kring-
raad een standpunt goed dat pleit
voor meer 'begeleide zeI/studje', Daar-
mee schaarde de studentenbeweging
zich achter de bevindingt'. van de
werkgroep Zelfstudie van de Onder-
wijsraad. het CIdviserend onderwijsor-
gaan van de KU Leuven. Die wuk-
groep diende na te gaan wat de bete-
kenis kan zijn van zelfstudie als mo·
del van universitair onderwijs en hoe
die zelfstudie konkreet kan worden
gerealiseerd. Worden proffen binnen-
kort overbodig? Lees er hier - ui!
maar zonder begeleiding - meer
O\IeT.

Wal Is l.elrsludie? De werkdefinitie die de
Werkgr<lql Zdlstudk hanteert Is weinig
konkreet: ·Zelfstudie, als konsept van uni-
versnarr onderwijs, beoegt aan studenten
een eengepaste omgeving aan Ie reiken
waarin z~ leren zowel z~llnandig betekenis
te verlenen aan onderzoeksbevindingen als
aktld deel I~nemen aan verdere kennison-
twikkeling om vervolgens op kwalitatief
hoogstaande wijze professloneet en maat-
schappt'lijk aktief te kunnen zijn." Een hele
boterham waaruu moet blijken dat in het
konsept van de zelfstudie de nadruk lIgl op
het zelfstandig verwerken van Informati~
door de student. studenten worden meer
centraal geplaatst in het leerproces, en dat
b nieuw. Ze worden nier langt'r beschouwd
als 'Fonskn', JC'8eV,:JI~ndie met kennis
~eï~_wunkn door het ~ndcnvijs. m.aar
sturen voortaan zeil het leerproces. De
onderwijsversuekklng I1lOeI daarbij ct!n
ondersteunende rol spelen. Lcerdoelstejlin-
gen moelen er naar voor gebrecht worden,

infonnatie of mlcrmauebronneu aangerelkt
en materiële middelen zoals bijvoorbeeld
kursussen bezorgd.

zetrsrudïe betekern dus zeker nlet dat
srudemen voorraen hun plan maar moeren
trekken. Ze kan niet gt'IIJkgeschakeld wor-
den aan allerhande, al dan niet met rech-
nologle ondersteunde. vannen van erstand-
senderwijs. Het gaat tenslotte nog altijd om
'begeleide' zeusrudre. Dal betekent dat een
aantal algemene uhgangspunten voorop-
gesteld moeten blijven. Eerst en vooral ver-
oudersren begeleide z~lfsludle een loyale
samenwerking lussen docenten. studenten
en monitoren mei aan de basis een geîndl-
viduahseerd opleidingsplan dat als een soort
kontrakt wordt overeengekomen, Uitgangs-
punt bij bet vastleggen van dal kontrakt is
dat studenten als volwassenen worden be-
schouwd die autonoom een keuze hebben
gemaakt en gemouveerd zijn 101hel sluiten
van de overeenkomst. H~ konsept bege-
leide zelfstudie gaat er immen van uit dat
studenten zelf de verantwoordelijkheid
opnemen voor hun eigen leerproces, Dit
alles vergt een andere invulling van de rol
van srudern of decent, die ook elk een
eigen kontrole-opdracht krijgen, De docen-
ten gaan na of de gestelde leerdoelen door
de student worden gerealiseerd en de sru-
gent onderzoekt of daarvoor voldoende
ondersteuning wordt geboden. Onderwijs-
verstrekking wordt dus een overeenkomst
tussen 'partners', .

Die overeenkomst is bij begeleide zelfs-
tudie wel geen overeenkomst gericht op
kennisoverdracht, Het is de student die zijn
kennis zelf moet konstrueren, De belang-
rijkste taak van een docent Is ntet hel aan-
reiken van informatie maar wel h~ onder-
steunen van de zelfstandige leerpraktijken
van swaemen. Ten slotte houdt begeleide
zelfstudie een geleidelijke afname In van de
hoeveelheid ondersteuning. Dat Is logisch,
aangenen verwacht mag worden dat de
studenten een groeiproces doonnaken
waardoor ze steeds minder behoefte aan

ondersteuning hebben.
Dat !dinkt natuurlijk allemaal zeer aka-

demisch, De vraag is hoe dat konkreet moel
worden ingevuld. war zijn de werkvormen
waarin het konsept van begeleide zelfstudie
in de praktijk gestahe moel krijgen? Van
een aantal 'werkvormen' kan alvast gezegd
worden dat ze nlet bijdragen lot de realisa-
tie van 'begeleide zelblUdie', Denk daarbij
aan hei 'voorlezen' van kursustekst. hel

Eksakte Wetenschappen krijgen nieuwe biblioteek

Moneo renoween Celeslijnenkloosler
ee kogel is door de kerk: de

Spanjaard Josi Ra/ael Moneo
wordt de architekt van de nieu-

we biblioteek Eksakte Wtiensc:haPJWn.
Het oude Celestijnenldooster in Hever-
lee - op de hoek von de Ik CroyIaan
en de Ce1estijne,Jlaan - ud di ko·
mende iaren worden gerestaureerd en
omgevormd tot wat W. Bogaerts, t:h
voorzitter van de komp"sbiblioleek·
raad 'Vlaanderrns grootste multime-
diale informatiecelltrnm \-'a" de een-
entwintigste eeuw' noemde. Dit bouw-
projl!kt ter waarde van zo'n vierhon-
derd milj«n moet dan olie btslaant:h
dqNIrtementbiblioleken ,'all Hnerlu
ont:hr één dak brY!"gen.

Moment«1 hct"h zowat dk depanemem
van dt' xeveneese Iakuftehen ziln eigen
bibll{H«k. Omdat asslsienten en docrorandr
\'aak lIt' bdangrlJkste ):t'bmlken ziJn, is er
namurlijk wel iets 11:zl."g8t'1lvoor dere ge-
de('t'nlrallset'rdt' struktuur, Zij houden zich
nmners meestat buig met een onderwerp
dal zt't'r precies te lokaliseren is In een be-
potakl ondcfZlk"kSt;t'bint. Hit"rdoor hebben
zij voor hun opzockingswerk zt'ldt-n lhera-
luur nodig dk nlet beschikbaar is in de bieb
van hun depertemern. In de praktijk bere-
keil! dal dus dat zt' ~In'hts mkele slal'llit'n
moelen zetten om de infonnalk- te pekken
te krijgen die ze nodig hebben, me situatie
geldl natuurlijk over hel algt"11lrt'n ook
voor de studenten, proffen en andere g<"

brnlke-rs.

Na heel wat drskusstes heeft men echo
ter uiteindelijk loch voor één algemene
biblioteek geopteerd. Een belangrijk argu-
mem hierbij was dl' grotere Ilekslbilltett in
openingstijden: rundsnuffrlen lot 'S avonds
laai, ujcens de weekends of in de vakan-
tieperioden ZIJU zo tOl de mogelijkheden
kunnen behoren, Bovendien duiken naast
boeken en ujdschntten tegenwoordig ener-
lei nieuwe infonrnltirbronnen op zoals In-
ternet. video en en-rem. Om deze moder-
ne ontwikkelingen op de voet te kunnen
volgen, is men van mening dat ct'nlralisatie
de besre mogelijkheden biedt.

Als lokatie voor deze opslagruimte van
weten5('happelijke kennis liet de unlvt'rsl·
raire overheid haar OOSvallen op her oude
cetesujnenjdcosrer, Dit kon het gebouw
nilluurtijk enkel ten goede komen want
hot-wel beschermd, Slaal het er momeneeet
kom"I«t vervallen bij. Ik opdracht die de
architekt zich hierrne ... up de hals haalt, is
dan ook een ware uildilging, Ht'1 oorspron-
kdijk karakter van het klooster lIlag niet
verloren gaan en toch moer er voldo·endr
ruimte worden gekreëerd om ook moderne
Informatika en telekommunlkatlt-mlddt'len
Ie kunnen Integreren.

Getolltlltrek

Om iem.md te "inden die deze klus
Z')O kunnen klaren. werd ten internationa-
le wedstrfjd uhgeschreven. wolarblJ voor de
tweede ronde drie ontwerpen overbleven.
Tenvijl de twee andere archh ...kren tt'rcler
fUlurislisrne konslruktln wilden opbou.

wen. nam de Spanjaard Rafael Monl'O een
gewaagde beslissing door een groot deel
van de bibhoteek onder de grond te stop-
pen. Hierdoor beperkt de enige zichtbare
Ingreep zich tOl de kjoosrenurn die wordt
afgestoten. wattechntsche en funktionel e
elementen betreft. skoon Monco's omwerp
eveneens zttr hOOS. Manco is geen onbe-
kende voor deze unief. In 1993 kreeg hiJ
nog een eredokteraat aan de KU Leuven
voor zijn oeuvre. Ook toen al werd hij ge-
prez ...n voor de beschejdenheid en eenvoud
van zijn bouwwerken. Rafael MoTK"O
noemt zichzelf een voorstander van een
reêl e en konkrere architektuur dit- betrok-
ken Is tip de omgeving en de samenleving
waarvoor zij gekonstpleerd wordt. Onder-
meer de luchthaven van Se\'lIla en het
museum voor moderne kunst In srockbolm
slaan op zijn naam.

ZIJn nieuwe proJekl zal zo'n 10.000
vkrkante meter ntecwe bibtlOln:-krulmte
areëreo. Op die rnanier korm er binnen
afzienbare liJd op de verschillende kampus-
sen heel wal minne vrij waar de bestaande.
1.:.""I1e ,e bIbliOleken \'ndwijnen. Vermoede-
lijk zal er nog heel watgetouwtrek kernen
kijken bij de nieuwe bem'mmlng van die
lokakn. Hierin zouden lelfs de srooern en
eens van zkh kunnen lat e n h"ren zooat er
mls.schlen 00'" aan hen wordt gedacht.

TOIn AenlOUU
PhllJnnl in makl1lts nm di O"hl~" I'an
"'"Jrta Bnmc, PI1I./IVan Ainchot til JoJSi IWfad
/of.Wh' tijn "<19 tot 6 mllan .qr<lljsft ~::;,hrijt"
i" dl' kapt/I'"'' hrl Art1lbu_"k~ftTl t.. Hn'Yr/tt,
dkllwrkd<lj mn 9/1 tel /91/,
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geven van opdrachten zonder begeleiding
en hel laten schrijven van pafNrl zond er
feedback, zssenueet bestanddeel van de
begeleide zelfSlUdie zijn uiteraard de laken,
Dat kan gaOilnvan een beperkte opdracht -
een vraag Iljdens een hoorcollege of semi-
narte - lot een licentieverhandeling of
eindwerk. Wat de inhoud bene", is het vol-
gens de werkgroep van belang dal de taken
voldoen aan ren aamal kwaliteiten.
"vermeden moel worden dat de opdrachten
voornamelijk vakgebonden. gestoren en
weinig realltehsgerlcht I... ] zijn.· studenten
bliJkrn Immers liever lijd re steken in laken
met een open brakter die nauw aan slui-
ten biJ de eigen ervaringswereld e n waar-
van de opl()Sslng meerdere richtingen uil
kan gaan, E ven essentieel als de take~ 15 de
begeleiding van de sruderuen bij de uitvoer-
ing ervan. DIc bt'gdelding kan verschillen-
de vormen aannemen: lndivlduëel ol In
groep. uitgebreid ol beperkt. Sl'richt op de
Inhoud van de "pdracht ol op de totstand-
koming van hl't re-sultaat ervan. Belangrijk
is dat de begeleider op passende wijze in
Imerakne kan treden met de (groep van)
stadenren. Dit vereist uiteraard inzicht in
de moetlfjkheden van smdenren en goede
kommunlkarlevaardigheden.

De uitwerking van begeleide zelfstudie
heeft belangrijkt' implikaties. Het centraal
plaatsen van opdractuen en de begeleiding
ervan heef! allereerst gevolgen voor de STU-

denten. Ofschoon hel eemal hoorcolleges
vermoc-delijk ui dalen, zullt'n meer inspan-
ningen verwacht worden lijdens hel akade-
rnl...jaar. Olldal de studenten deertoe bereid
zouden zijn, Is hrt nodig dal zij hiervoor
beter beloond worden, In geen geval mag
begelelue zl'lbludie klden lul een verhc-
ging van de sludil-rlnlk. dit' in een aantal
npleidlngt'n nu reces hoger i~ dan wellt'lijk
tn, ..gestaan. Daarom zal met de invoering
van begeldde zelfstudie I",k het huidige
l'baml'nS}'Stel'm herbekeken moeten wor-
den. Ouk van de unlversitt'h zulkn Inspan-
ningt'n gt"VraaJ,.-dwinden. Een adekwale
b.:gelt'lding van de stuéenren zal immers
heel wal m'!Ilkracht vergen, zt'ker wanneer
men met relatit"f gruIt" srudemena,lIltallen
wordt gt"konlromeerd. Ot' vrilag Is dan ook
ol hel huidige aanbod van docenten daar-
voor roeretkend zal zijn.

•

KrlSlof Danlr15
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De bekendste burgemeester van Vlaanderen

zeel zh, zat vroeger in de hutpgevangenis
van Leuven. Nu zit hij in veel belere om-
standigheden; als die morgen weg wil, Is hij
weg. Hij en nkl opgesloten: hij kan elk
moment het land uit, enkel niet meer het
land in. De overheid laat zich zo respekte-
ren, In Le.vcn lijn 152 narlonalheüen
IngeschreVt-n. Ik MI dal dit een rnulnkultu-
rele samenÎeving is. Deze biedt "lil.' voorde-
len van een "I'tdtrzijdst bevruchting. Maar die
muhlku~urele samenleving is onmogelijk
als je die in de wanorde laar. Je moel de
mensen de kans ereden aan elkaar te wen-
nen. Als je de iml'fligrolnten evenwel de re-

kan. Nu is dal niet mogelijk geweest; we
waren daar politiek noch syndikaat tegen
opgewassen. Het enige positieve aan de
zaak is dal er wat losgekomen is. Je lag
bijvoorbeeld voor de eerste keer Fransen
eerogen bulten hun grondgebied."

Stevaert

"Als de Brillen zich zo lang verzet
hebben tegen Europa, dan Is dat niet ter-
wille van de Union Jack, of omdat ze hun
pennies en ponden zouden moeten opge-
ven. Tharcher heef dat heel duidelijk uuge-

drukt. Ze zet geen polltlekc eenheid te
wensen omdat ze de soda listen, die ze in
Londen had buitengezet. langs Brussel om
niet terug wilde krijgen. Ze stond enkel een
uitbreiding naar het oosten voor om één
grote vrije handelszone te verkrijgen ...
Veto: Dt soda/isttn in Londm zijn ttrug m
vtrmindtrden onlallgs dt uitktrillgm 1iOOr
allunsfaalldt mOtdtn. Zijn dat lIog socialisten?
Tobback: elk ben niet degene die brevet-
ten afgc."CfIwie sooaün is en wie met. Ikzelf
zou die uitkeringen nier verlagen als ze al
zo laag zijn, zoals Blair deed .•
Veto: Sltvt Suvatrt sprak zich al uil ~'OOrBlair
en lijkt een koo/itit met dt VLD u zien zitten. Is
ht! nia/woy tijd dat zijn partijllOOrzitrtrhtm dt
ltvitttn letst?
Tobback: «Er is meer vrijheid in de SP dan
jullie denken; ik hoef geen levieten Ie te-
zen. Er tijn binnen de SP ongetwijfeld
voorslanders van een paarse koauue. Vol-
gens mij is dal in België niet mogelijk want
er is geen D66. En waarom zou ik met de
liberalen een koalitie aangaan als Ik een
andere keuze heb. Wim Kok zei mij ooit
nog dat. had de CDA niet zo mei zichzelf
overhoop gekgen in 1994, er dan nooit een
paarse koalitie was geweest. Als srevaen
behoefte neen aan een paarse koalitie, dan
is dal zijn zaak."
Veto; Is er gUII nood aan polititl« vtrnituwillg
in !klgir?
Tobback: e.Ia, maar waarom stel je dal nu
gelijk aan een paarse koalitie? Wat is nu,
behalve het modieuze, vernieuwend aan
een paarse koalitie die als enig sernent een
afkeer van de CVP heef!? Ik begrijp wel dal
mensen gaan denken: "Als hel nu eens
zonder die CVP-ers kon." Maar voor een

verantwoordelijk mens vormt dat geen re-
den om met om het even wie in de regering
Ie stappen, als hel maar de CVP niet Is. Als
dat politieke vernieuwing is, geef die dan
maar aan de spreekwoordelijke hond. Je
moel dat dal beest zelfs nog niet aandoen.»
Vela: De volgende SP· voorzit/er zal dan een
spruklvoordelijke hond zijn?
Tobback: _Nee.lnjuni 1999 doe Ik voor
de laatste keer mee aan verkiezingen. Na de
verkiezing zal ik mijn mening zeggen.
Anderen binnen de partij kunnen nadien
anders oordelen: zij moeten dan maar be-
slissen met wie ze koauue willen maken. Ik

trek mij dan terug in Leuven. Mijn stand-
pont om niet voor de ltberalen te kiezen
komt uit de bekommernis om het Rijnland
model. zoals wij dat kennen te kunnen be-
houden. om niet het Anglosakslsch model
te moelen sllkken.»
Veto: Dt SP voert een rtlatitf strtng migranttll·
beleid. is dat beltid ten uitloper van het uxiatis-
tÎS<hidutllfJCld of btnt u bang dal hel Vlaams.
Blok jullie nog mur sttmmrn zal afmotptl/?
Tobback: _Het mlgrantcnbelcld is niet
srreog. Een migrant is iemand die hier is
met een geldig visum. Hij kan niet klagen
over de gastvrijheid van dit land. We zijn
wel strenger geworden voor de illegalen.
Dal is niet hetzelfde als hel Blok achterna
lopen, Integendeel. het sukses van het Blok
stoelt op illegaliteit. Neem die weg en het
Blok heeft geen voedingsbodem meer.»
Veto; Volgeru uw redenering kan mfll $Itllen:
VOlrhet fascismt in tn het Vlaams Blok huft
!Jun IJOtdinfJSbodemm«r.
Tobbiu;k: _Als fascisme gelijk Staal met het
einde van illegaliteit, dan is ülegafuctt het
summum van de demokrauc. Wat is dat nu
voor onzin? Wk in Steenokkerzeel zit.
heeft gemiddeld vier bevelen gekregen dit
land te verlaten. Hij hedt gemiddeld vijf
jaar in dit land geprocedeerd, bedacht altijd
opnieuw beroepen. Dood zich telkens aan
onder een andere identiteit. Daarom zijn
we de Vingerafdrukken gaan vergelijken.
om zeker Ie zijn dat het dezelfde waren. Je
kan zeggen 'open grenzen', maar bij de ver-
kiezingen uit amper nul komma twee pro-
cent zich zo. lkzeU vind ook dat dit land
nog niet vol is, maar ik wil enkel ruimie
geven aan wie erkend is.-

..Degene die vandaag in sreenokker-

"Ik ben niet degene die brevetten afgeeft wie
socialist is en wie niet"

4

gels niet doet respekteren, ontstaan er bln-
nen de konsic keren atweervcrsclejnscfen ...
Vet 0: Villdl IJ dat Marokkaanse meisjes een
hr>ofJdotkrnogtn dragen?
Tobback: .Ik heb daar geen problemen
mee, zeker als hen dat niet opgelegd is. Wat
ik wel merkwaardig vind, is dat er Sp-ers
zIjn die de Marokkaanse meisjes niet gun-
nen wal ze ook de nonnen kwalijk hebben
genomen. Wc hadden iets tegen de zusters
die met een witte kap in ziekenhutzen
werkten, maar het is wel modieus om
Marokkaanse metsjes een sjador te laten
dragen. Alle toncamemausmes zouden
kunnen, als ze maar nier van ons zijn._

Burgemeester

veto: Kunt u ten kont tvaluatit ~n van htt
ltadsovtrlefJ, J/tt ovtrlegorgaan tussen stad en
studenttn?
Tobback: .Op dit moment Is het aan hel
verwateren, misschien ligt dal aan mij. ik
weel het niet. Maar we stellen ook vast dat
er niet zo veel volk op afknrm. We zijn daar
mee begonnen in lebruart 1996 en ik heb
ook vanaf hel begin gemerkt dal we altijd
terugkwamen op de fuiven en het gebruik
van het Ladcuzeplefn, en dan eens een
probleem met fietsen. Meer was er niet. Er
is eens een interessante diskussie geweest
over huisvesting. Ik vind dat we dat in
stand moelen houden en we gaan dat dus
voortdoen .•
Veto: Nttml hef enthousiasme van de studenttIl
niet af als ze bij u op un muur botsen. bijwor·
buld wa/liet fittsbtltid btrreft, of dt hoge b«ta
voorfutstn?
Tobback: -om te beginnen is de hoogte

Oe mukte het misschien al wan-
neer je met een oom die zestig
~worden is praatte: alles

wordt een stuk langdradiger; het ver- .
mogen om iets kernaclltig uitte druk-
ken neemt af. Maar als je oom burge-
meester van Leuven, parttivoortiner
en senator is, dan bUjftllet zeker de
moeite waard om te luisteren naar
wat Ilij te vertellen heeft. Louis Tob-
back (SP) is ondertussen goed drie
jaar burqemeester van deze studen-
tenstad, Zijlf teqtslotuur is dus half-
weg. tijd voor een roundup over Leu-
veil, vtoanaeren. België ell Europa.

Velo: Zal de komuven de euro voordelen mee-
bre":JttI I'oor dt lodaal z"'akktre?
Louis Tobback: _De sociaal zwakkere kan
enkel Jijden aan een gebrek aan Europees
gezag, dat fiskalilell en arbeidswetgeving
harmoniseert De huidige vrijheid in Euro-
pa is - naar het woord V':111 RoSJ Luxem-
burg - de vrijheid van de vrije vos in een
kippenhok met allemaal vrfje kippen. Om
!::.uTOIK:esge~Olgte b"..reiken, heb je een
politieke eenheid nodig, Ik beschouw de
invocriug van de euro i11~een onomkeer-
bare Slap naar de politieke eenheid, en veel
sneller dan de meesten denken. Wat het
drama van vandaag is, is dat een velstrekte
meerderheid van links niet volstaat. Dat zag
men in Frankrijk In 1981. Millerand was
binnen de kortste keren een speelbal van
de Kohls en Thatchcrs. die hem hel mes op
de keel zenen en hem dwongen um zijn
munt te devalueren. Lluks ls maar mugelijk
binnen een I::.uropesc polîue~e ruimte .•
V"to; H,..: I~'tlt u ~j.Jl<l/~Uil'l'.jrrij.'I."1I,~'tI';m
Mten IJwr/lwr Je "'''Jemarkt in haar VIlI'tnte
I'O,,"?

Tobback; _Ik zie dat niet zo. Een Frans-
man "Zeiooit dat hel Europa V3n vroeger
enkel nadelen kombineert. Het is een vrije
markt die nog altijd de illusie onderhoudt
dat de staat alles kan reguleren. En door die
illusie, die dan ook uitgevoerd wordt, krijg
je een vrije markt waarvan je niet eens de
voordelen van de konkurrentie kunt pluk-
ken. De Verenigde Stalen hadden toen al
een amt-trusrwergcvlng ter bestrijding van
de monopolievorming. Telkens dat Bell Te-
lephone te groot werd, moest het zich op'
splitsen. Wat Van Miert doel. is eigenlijk
krak hetzelfde. Je kan dus twee dingen
doen. Ol je kan zeggen: weg met al die
multinationals. we gaan ze nationaliseren.
Dal was het uitgangspunt in het verleden.
Ik wll er - honderdvijftig jaar na het xcrn-
munistisch Manifest - nog eens op wijzen
dal hel geen dom idee is de' produkuemld-
delen in gemeenschapsbezlt te brengen.
Maar we moelen, opnieuw honderdvijftig
jaar later, vastsrellen dat dat niet gelukt is.
Maar als dat niet gaat, dan moet je er min-
stens voor zorgen dal iedereen kan genieten
van de voordelen van de vrije markt. Je
gaal de liberalen dan op hun woord pak-
ken .•
Veto: Als dat jt slrategit is. dan kan je jt toch
nitl machldoos voordoen als Rtnaul/ dt deurtil
sluil?
Tobback: «Rertault is niet het probleem
van het spelen van de vrije markt. xcüek-
uer kunnen we wal dal betreft wel een mea
culpa slaan. Socialisten in heel West-Europa
hebben Jaren Europa aan de anderen over-
gelaten. Europa zou van de liberalen ge-
weest zIJn. De linkerzijde Irak daar tegen
op. Maar vruchteloos. Hen crubrak de
moed te zeggen: ifyou can·' beat them. join
/htm. Daardoor 15 de rretn alleen gaan riJ-
den. enkel bestuurd door liberalen. Nu pro-
beren wij de trein in Ie halen, een trein die
we veel te ver hebben laten gaan. Wij
socialisten moeten nu proberen een Europa
te kreêren waar tets als Renault niet meer
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Tobback
van de boetes een probleem van de prcku-
reur-generaalen niet van de stad. Als men
vijfduizend frank vraagt voor een kapot
licht. dim vind ik dal ook een overdreven
boete, maar dal leg ik niet vast. Ik zie overi-
gens nlet in waar zJj op een muur zouden
gestoten zijn, Natuurlijk krijg je niet altijd
je zin, Ik ook orer. Wd.! betref de boetes
zijn we overgeschakeld naar een systeem
van reserveucmjes geven. Dil! is hel gevolg
van het Hetsenoverleg tussen de stad. de
universiteit en de betrokken diensten. De
studenten zijn daar ook aanwezig. Boven-
dien is dat punt niet aan bod gekomen op
hel tweemaandelijks overleg. Moor wc zijn
toch mei de stad ook gaan p':lMidpercn in
hel stabiliseren van velo en hel uitbreiden
van haar akncterretn.»

Brandveilig/leid
Veto: U probtlrt j()II!J~9nill/l~II naar d~ hin-
Ill"nad t~ IlIkktli om llllt7ljdJ een !J~\'QriuTd~
M"Olklll!JIt kn)!Jttf lil andtl7l}dJ om dl macht
.'an dl kolba::!n ~ brtkttf_ Is er nog plaats voor
dl sllldmt_'
Tobback: _Ik betwist geen enkel ogenblik
dat wij een voordeet hebben bij de aanwe-
zigheid van de uulversüen In haar geheel.
Uiteraard zijn studcmcn een wezcnlijk
bestanddeel van de universiteit. Een uni-
versiteit betekent rechmreekse en onrecht-
stre ..ekse werkgelegenheid en konsumptie
plus een eigen aantrekkingskracht van de
stad, ook voor derden die geen studenten
zijn. Maar Je kan dl' binnenstad toch niet
laten ontvolken opdat er vee! hulzen leeg
zouden komen waarvan men dan studen-
tenkoten kan maken, 7.Odanig dat de koten
van studenten goedkoper worden. Dat Is
georgantseerde onrtn. Die stad moel een
mix zijn van Inwoners en studenten. Alle
funklies moeten aan hun trekken komen.
Moeten we dan de jonge gezinnen ontmoe-
digen om hier Ie komen wonen, om de
huurprijzeIl voor studenten te doen dalen?

".' .
er geen tekort aan koten. Stel u voor dat
we er alle belang bij hebben dal het aanbod
van srudemenkoren In deze stad van kwali-
It'it Is regen een redelijke prijs. Dan kan de
universiteit daar marktregulerend optreden
door zelf een belangrijk aanbod van sociale
studentenhutsvesung aan Ie bieden. Het
probleem van de stad Is echter niet dal er
een tekort Î5 aan studentenhuisvesting
maar dolt er bij een grOOI gedeelte van de
studenten. of renminste bij hun ouders,
meer koopkracht aanwezig is. Er worden
dus nogal wat belere koten ol kleine 5111·
djo's aangeboden. Die worden verhuurd
legen een hogere prijs, maar men heeh hel
er voor over. Dat aanbod gekumhlneerd
met een lichtjes dalende studentenbevol-
king maakt dat er nogal wat koten van
mindere kwaliu:it vrijkomen en dat die be-
trokken worden door gemargtnallseerde
mensen. Daar ligt ons probleem .•
_Je en daar ook in diskussie met het ka-

merdekreet dat van de beste bedoelingen
uitgaat. Het wil vanuit het Vlaams parle-
ment bewerkstelligen dat de kamers 1Ielllg
en van goede kwattten zijn. Ik wil wel toe-
geven dat de konkrete uitwerking van dal
dekreet onzinnig is. De studenten verreuen
zich ectucr tegen dat dekreet uit schrik dat
de huurprijzen de pan zouden uhswtngen.
Maar ik ben wel verplicht de brandweer op
de koten af te sturen Anderhalf jaar gele-
den is men in de Tervuurse-straal op een
ontoelaatbare toestand gestoten wat de
brandvelligheld berreü. De studenten die
daar woonden schreven mij aan om de kot-
baas in kwestie gerust te teren omdar ze er
konden wonen aan dutzendvijfhonderd
frank per maand. Mallr de dag dal er SIU-
denten omkomen In een brand. dan zal de
stad verweten worden niks gedaan te
hebben. Het is altijd een moeilijke even-
wichtsoefening. Ik geer toe d,lt deze stad
voor de helft haar welvaart moel holcn uit
de aanwezigheid van de universiteit, dus
van de studenten. eerten de ligging van
Leuven in het vleemse landschap zoll Leu-
ven een untverstrensrad zijn die het moet
hebben van kotsrudenten, meer dan Ant-
werpen en Gent. Dus dat kotenaanbod
moet goed en betaalbaar zijn .•
Veto; Zou een refermdum in uuwn kunnm?
Tobback: .Een wettelijk referendum in
Leuven kan. De wel laat ook toe dat Ie
doen op basis van verzamelde handteke-
ningen. zoals dal in Gem gebeurd is.•
Veto: Zoudm daar studtll/ln aall kunnen duf-
nmfm? Vindt 11 h~t zinvol dm studenten, di~ hier
()(1kvtrl()l1ltn, ll~ktoral~ $timuli kunnen !Jrwn?
Tobback: «Ik krijg het niet warm of koud
van de geschiedenis van de student die mee
zou kunnen stemmen. Als de wet de
student niet toestaat zich in te schrijven In
het bevolkingsregister van dl' unfvershelt-
stad. dan is dal nier vanwege elektorale
overwegingen, maar omdat gesjoemeld zou
kunnen worden met beurzen en andere
voorzieningen. Is het daarenboven wel
nodig dat een student hier kan stemmen?
Het zou mij niet storen dolt de student hier
bij parlementsverkiezingen in hel
arrondissement Leuven meestemt. Voor de

~QbJ.wµ. """rJ
gemeenteraadsleden aan voor ~n pc:nooe
van zes jaar. MinstenS de helft van de
studenten zijn binnen de twee Jaar weg en
zijn geen vaste inwoners. Vermits de hdfl
van de studenten buist in het eerste jaar. Is
er de hellt die hier eventjes opduikt weer
weg. Gaan we die allemaal mee laten
bepalen hoe de gemeenteraad er moet
uitzien? Dal zijn zesentwintigduizend kiez-
ers die je toevoegt bij zesrlgdulzend. Ol de
balans don doorslaat in de één of andere
richting geloof ik 7ells niet.~

TGV

Veto; V()(1rde werken aan de s/ulionsbl/llrt is
hrt u !Jelukt om de vier partntn (hn Vlaams
gtwtst, d~ provincie. dt sp(l(lnwgrn til dl stad)
sumttf tt brlllgln. sm puikt pffl'ali~. meer is
dil niet vooral ft danktn aan hll flil dat u i'ul
macht hetn op allt polititkt nivö's - zoals 1114'
kmuakrm mtl mÎ"ÎSI~r &!Idrn-ijns - urdlr

aan dal h~t trn tigm \lf'rdimst~ is?
Tobback: .Dat is geen kwestie van voor-
rang. Ze hadden in deze stad al vljflien jaar
geld voor de tunnel. openbare werken
wilde dal graag doen. Maar men was als dl'
dood dat men tegen een trnuuruttbarer zou
moeten zeggen dat hij minstens moet op-
schutven. Zo werd nooit iets gedaan. Men
kan zich ook afvragen waarom de stad
Leuven jarenlang stiefmoederlijk behandeld
geweest is door allerlei instanties. Het gaal
dus niet over een voorkeursbehandeling; er
was een projekt. Ik en anderen hebben de
opportuniteiten die zich boden genomen en
uitgebouwd. Alles draait rond het feit dat je
vier sporen krijgl russen Leuven en Brussel.
De Luikenaars wilden dat de TGV ten zui-
den van de E40 Leuven passeerde. Een stuk
van neverfee-bos zou opgeofferd worden.
Nu begint hij in Bierbeek en om daar te
geraken. zijn we verplicht geweest om die
vin sporen aan te leggen waardoor er een
voorstadsvervoer onsraar russen Leuven en
Brussel. Die verdtensre eis ik op en daar-
voor heb ik moeten dreigen om op de
sporen te gaan liggen. Men mag daar mee
lachen, maar had de TGV het zuiden van de
E40 gepasseerd, dan was Leuven nu nog
altijd een provinciestadje, wam dan TC'C'dhij
letterlijk aan Leuven voorbij.

E40

,

Die vter sporen zijn hel begin van al de rest
want die maken het mogelijk om een hoge
frekwctitie in te zetten tussen Leuven en
Brussel en met twee sporen kun je dat nlet.
ZO zorg je ervoor dat veel mensen dit' van-
daag in de file op de E40 staan, opnteuw
naar het station komen om de trdn Ie ne-
men. Je moet daarvoor zelfs nog de uren
niet kennen als CF elk kwartier een trein Is
naar Brussel. We hebben een mobilitchs-
konvenanr afgesloten met Baldewljns. maar
dat hebben Gent en Antwerpen ook ge-
daan. Hel verschil met het verleden is dat
Leuven, de vierde stad van Vlaanderen, er
nu ook bij is .•
Vela; Hrt 1tationsprojtkr wordt vtnwtm tr
sl~rk gtri,hrl~ zijn (lp pfdti!Jl. Em <l"d~rwor-

"'I tU ptannen wor d~bou~ van

een rtstarrhp<lrk. ~'trlx",dln aan de kampus
HrwTlu. 1$liet tkologiuh verantwoord om h~1
Termunckvtld daarvoor aan ïe mijd~n. Uil
vrijwtl o,,~rtr' stuk nllluur; dllaalStl buJflr-
lOnt bij dt E40 en de Al?
Tobback: .Een universiteit geeft aanleiding
lot spln-oûs. Ik zie met lede ogen dat die
spin-offs vertrekken naar overal. maar niet
naar Leuven terwijl we die wel nodig heb-
ben. Er Is in teeven namelijk een arbeid-
saanbod van mensen mei hogere oplei-
dingen. Om die sptn-otts onder te brengen
heb Ik ruimte nodig. Die ruimte Is er niet in
de PhIlipsgebouwen. In de Vaartkom is dal
misschien mogelijk binnen twintig jaar
maar nu nog ntet. We proberen al drie Jaar
de gebouwen rond de Vaan op te ruimen
en die terreinen ter beschikking stellen
voor bedrijvt'n~Dal is een kalvarieweg.
Alleen al het b~emdekreel maakt dat ieder
terrein van de Vaartzone vijf jaar nodig
heeft om er weer gebruik van Ie maken. Rij
maar eens m~l,t'en Investeerder lot aan de
Vaankom zoals die er nu bijligt; hij wil dat
nier. Bovendien is he'''t..9Q.kgeen eigendom
van de stad en onteigening is onbetaalbaar.
Het Industrieterrein van Haasrode is ook al
geen alternatief omdat daar alle terreinen
In gebruik of in optie zijn. Aan de ekologt-
sche waarde van Tennunck twijfel ik.
waarom slaan er dan cara vans? Trouwens,
op hel ontwerp voor 'ïermunck is nog altijd
een groene butler voomen. Daar binnenin
willen we een bedrijvenzone kreëren met
eigen karakteristieken en een eigen archt-
rekruur, Het gaat namelijk om moderne
bedrijfjes. niet om ouderwetse .. rokende
labriekschouwen. Ik zou er geen moelie
mee hebben om voor Termunck een n:k;
eendurn te organiseren als het akuekom-o,
mfnee de handu-kcnlngen bijeenbrengt. Ik
zal In dat geval zelf de bezoeken naar Ter-
ruunek begeleiden. Er WOllen daar mensen
die liever wiegende graanzeeën zien dan
bedrijfjes. Ik neem ze dat niet kwalijk. maar
dat ze renminste zeggen dat het daarover '
gaal. Ik ben ervan ovenulgd dat Tcrmunck
nodig Is en dat heeft niks met prestige te
maken .•

•
scûe översujns

Hans nectercc

Woon eens samen rond een thema
Nog enkele weken, en hel eerste tevensjaar van de Leuvense themahuizen zit erop. Rond
vier thema's is er her eerste jaar 'gewoond' :, solidaire wereldhandel, het leven in de stad
en tweemaal kansarmeede. Zo een themahuis kombtneen twee dingen. namelijk het sa-
menleven in een gemeenschapshuis en het samen bezlg ziJn met een welbepaald thema.
Dat samenzijn kan verschillende vormen aannemen gaande van het organiseren van akti-
vtrenen. over filosoferen en diskussieren 1(11het meewerken met organisaties. Aangezien
binnenkon de projekten voor volgend jaar moelen worden ingediend - meer informatie
daarover één van de volgende weken - organiseert het themahuts kansarmoede een
informatie-avond over het hoe en "';11 valt een themahuls. Bovendien zal er wat worden
gebrainstormd over volgend jaar en de eventuele voertzetting van het themahuts in al dan
niet gewijzigde vorm.

De voortzeumg van het themahuis kansannoede hoeft niet per se. Toch verdtem het
huis een meer STruktureel - lees: peTl!1anent - bestaan omwille \lilll de belangstelling
van verschillende orllanisalll.'S uh dl" welzijnsektur, 70als afgcjopen jaar mocht blijken. Als
je geïnteresseerd bent in de rhemahutsforrnute ot al plannen hebt met één of ander thema
voor volgend jaar. of als je bijvoorbeeld wel iets wil doen mnd de problematiek van
kansarmoede. kun Je op maandag 9 rnaart afzakken naar de SluisSIraat 2. Ideeën en
vragen zijn meer dan welkom. Tel.: 016129.17,83_ (hn)

5



Een krant voor de buitenlandse student

De doopvont van The Voiee
eeta heeft er een lusje bij en ze

spreekt Engels. The Voia is
haar naam en het moet gek ge-

lopen rijn als je haar nog niet ergens
ben' tegengekomen in de Almn of in
een kafee. r/Je Voict is "îhe monthly
ncwspaper of the foreign stuäents'
van de KV Leuven, een initiatief van
Portulace. de Loko-koepel die de bui-
tenlandse studenten verenigt. In ket
blad - dat er overigens erg goed uit-
ziet - vind je interviews met wereld-
burgers als Moby, Dennis Hopper en
ûliver SlotIe, een kort overzicht van
het buitenlands nieuws, studenten-
berichtetr VQtI hel thuisfronl. en ook
LeU\:ense ditjes en datjes.

Volgens Roben Ryan - een Ierse grasmus-
student die hel hoofdredakteurschap van
The vctce tn de maag gespUlsl kreeg - was
er een Specifieke nood aan een krant voor
de buitenlandse student. "ln Leuven W,lS er
tot voor kort geen enkel medium voor
buitenlandse studenten. Als er iets gebeurt
op onderwijsvlak. op maatschappelijk of
kultureel vlak kregen we het nieuws slechts
uit tweede hand. Nu hebben de
buitenlandse studenten zelf een spreekbuis.
Thc vcice ronknoneen als medium voor

berichtgeving. maar laat tegelijk ook de
stem van de buitenlandse student zelf
horen." The vctce heeft dan ook min of
meer een dubbel doel; het is een middel om
de bulrenlandse studenten In Leuven wat
meer samen Ie brengen en anderzijds wil
het die studenten op de hoogte houden van
war er thuis gebeurt, Robert; -Als er tets
beLangrijk.s In China gebeurt, dan schrijven
wij daar over. De kans Is Immen klein dal
een Chinese student die Informatie hier
oppikt in een krant of op 1V. De meesten
van ons begrijpen immers nauwellJks Ne-
derlands en slechts een beperkte groep
komt eraan toe om een bulrenlands krant
Ie kopen:

Nadeel daarbij Is wel dat het blad
slechts één keer per maand verschIjnt - de
aktualiteit bederft snel- en dat de ruimte
beperkt is, mee door de geringe ünandële
armsl ag. The vctce probeert de kosten te
dekken met advertennewervlng en de rest
wordt bijgepast door Portulace. Ook over
de inhoud van het blad wordt wel eens ge-
mord. Hel blad oogt erg mooi, Is gescbre-
ven in een vloue magazme-achuge stijl.
maar Inhoudelijk staat The vclce nog niet
helemaal op punt. Zo kunnen sommigen
het nlet echt appreciëren d a t In de maan-
delijks terugkerende thuiskookrubriek ge-
regeld de vloer wordt aangeveegd mei de

kwaliteit van de
Alma-Iood. terwijl
hel studenten-
restaurant toch
ook net voor
buitenlandse
studenten een
belangrijke soctale
funktie vervult.

Vlotjes

Buitenlandse
studenten zelf
klagen er dan
weer over dat zij
nu wel alles
weten over het
leven van Dennis
Hopper. maar nog
altiJd erg weinig
over wat er in de
Leuvense studen-
tenmiddens om-
gaat. Ook zou The
voice voorlopig te
Europees gericht
zijn. De hoofd-
redakteur wuift
die kritiek van de
hand: -ëen inter-
view met Dennis
Hopper vertelt
vee! over de
Amerikaanse
k'uhuur. In die zin
vind ik het absoluut onze laak om zo'n
artikeLs te brengen. Bovendien hadden wc:

Srdfr$ ffI dmlk~n - Voor d.' 1'l)fIlOI;/( kur iJl afgllnisurde Sponraad haar LtU~'fIIS fI,ttrnllliol/(la/ Spor/wwo"i. htla tlil:.md onder dl' afkorting LissI.
O,'k Jil k,·er 1:.","'"(1/ uudemen ust ondermerr Hiln:JIlTljt. Roememë. PO/til, Splmjt. Frankrijk. P,JrW91l11'11Nedtrland naar l/tt SPOr/l:.olllf;t;:lIkl om hUil
krafhlm I,' melm (lr til IW<I$llm L·eld Htt usu is immrn "in alf Uil ["11'111hel hOcJ.'1ttPIIllI uit lUI studentensportjaar; maar ook 1'1'11\Vrek ~',m IIUtTn(l·
li'II/,//t Wrbr,'(drrm; ril 'II1J...re drlllk;e/aget/ Voor111dallaatste is IIIt'asl de Veto,sflt'rrrtdilklit duur kOn/m te staan. waardoor I/ het nuronder Vf!r$la.-Irn
rtSliltalm n/,'tl sul/til 10',I<1".·,"I(>r ,1II:e tkJkll;ts. Grll/kh; hadden 1<'1" ook IlO:) 1'1'11 fOIO.'Irallf in dl' bUIIrI dIt mk~l diep in de lens kttk. (ji.lfO tvan Pilt)

I van fifties
1 tot
seven ties,

van
klassiek tot
modern

Kringloop-
winkel

Spit, alles
watje kot
nodig heeft

MEUBELS, KLEDING, FIETSEN, HUISRAAD, •••

SPIT
KRINGLOOPCENTRUM

OPENINGSUREN
dinsdag Urn vrijdag tnu-tëu

zaterdag 10u-17u

Diestsesteenweg 104, Kessel-La
016/26,09,21

ook al een gesprek met rektor Oosterlinck.
In ons laatste nummer stond ook een bij,
d-age over de VAO·problemallek omdat die
de buitenlandse studenten in het bijzonder
dreigt te raken. Wij zijn dus niet eenzijdig
gericht op kulturele cvenementen. Wc
proberen een ideale mix aan te bieden,
maar da t is niet altijd even gemakkelijk:

De grOle uitdaging voor Robert en zijn
team is om zeveet mogelijk buuenlandse
studenten tegelijk te boeien. Geen simpele
opdracht want 'dl" buitenlandse surderu
m'st.lilt rmmerv met. b·n Alnkaanv ...vtu-
dcnt heeft een geheel andere achtergrond
dan pakweg een Eraemusscr en tuch moe-
n-n liJ LICh beide in Thc VOIçe kunnen vin-

den. -Niet elke buitenlander i~gemtcrcs-
st'crd in het Belgi~the polnu-kc ~y~tccl1l of
111de pla a ~iljke ondcrwijsprobk-m.nu-k.
Daarom proberen we 70 mn-rnatmnaal mo-
gelijk te denken. Een uern over Ohver Stu-
nc Cli zu pasl in dk- opuck. urndat redereen
zuh daar wd III kan vmdr-n." Robert vindt
IVd dat Th...votce nog moet groeien. maar
de'toekomst 7iet er mnni uil. -Iki is nict 7"
dat wanm-or d" huidij.l'· plo,,)< ,'n'r rhui-, lil
ehl hlad vc-rdwljut. tn on7,· h·d,l)..tk 71\1"11
ilO).. een annral Bclpicclu- studenten dit'
vl,l)<t·nd j,Mr VOI)r ervanng en kon urunn-lt
kunne-n zorgen- DI' rI',lktit', dit' we nu krij-
gen lijn allcs71I1s Iamasncch. Wc \crschlj·
non tip dnedutzend eksemplaren ....n dk
1-:11.1nvlfllJt's de deur uit."

Hans nectercq
Bart geckhout
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Filmreeks New Harvest in Stuc: Marian

Marlart _ een levensloop hadden die zlch
afspeelde In de marginaliteit van opvangte-
huizen. De druk om loch maar een blanke
hoofdrolspeler te nemen was zo groot dal
Vadav een elgen produktiehuis en scou-
tlngsepparaat moest oprichten om op zoek
ICgaan naar een geschiktc cm. Vervolgens
besloot vadev om de kirrdakteurs niets op
te dringen, hen geen emoties Ie laten spe-
len die 7.(' zelf niet kennen. Het gevolg was
dar hij hel script tijdens de opnamen kon-
stant moest wijzigen en aan hen aanpassen.,

Zigeunerwolve nd Ie midden van mensenjungle
Oet is al bijna een decennium

geleden sinds de Tsjechen op
het Praagse Wenceslasplein meI

hun rinkelende sleutels hel einde va"
het kommunistische regime aldaar
inluidden. Hul sporadisch sijpelen
n09 altijd berichten door het zich ont-
rafelende gordijn t:11Ierik wie ondraag-
lijke toestanden in het toenmalige
Oostblok. Zo bijl-'oorbeeld het nieuws
dat de Romani-ûgeuners massaal het
voormalige Tsjeclloslovakije ontvlucht-
ten ricllting liet land van melk en
honing - Canada. Ben nieuwe gene-
ratie kunstenaars heeft inmiddels de
ruimte gekregen om ook over dit soort
onderwerpen vrijuit te spreken. ee«
van hen ts Petr vadav. wiens debuut-
film 'Marian' - wel degelijk een
jongensnaam - volgende week zon-
dag en maandag zijn Belgisclle pre-
mière beleeft in Stuc.

vactav is altijd al aangeirokken geweest
door de zigeuners - de Romani - in zijn
land. Vanaf zijn zeventiende bezocht hij
geregeld het jeugdtëhuls waar zijn vriend
Jan Sikl- een psycho-analyticus - werk-
te. Hij ommoeue er een "gevaarlijke' jong"
en" die een diepe Indruk op hem maakte,
en die hij zowel "nobel als afschuwelijk"
vond. Het gegeven liet hC'1Ilniet los, jaren
later schreef hij samen met Jan Sikl het
door hel levensverhaal van genoemde
jongen geinspireerde script voor 'Marlan'
(1996). Het is een afdaling in het donkere
hart van een menselijke ziel. een poging
om de zelfhaat en de aggressle te' begrijpen
van een individu dat door de' TSjechische
staat op alle' mogelijke manieren beknor
werd, met als ekskuus van hem C'Cnaange-
past perseen Ie maken.

De film begint als een bewaker de set-
deur van de rweeëmwrnugjenge Marian
xovecs openslaat. Onmiddellijk volgt een
flashback naar het begin van zijn leven:
toen hij drie jaar was. werd hij van zijn
vader en moeder weggenomen en in een
weeshuis geplaatst, Hij sprak niet eens Tsje-
chisch en was nog niet Zindelijk, genoeg
redenen om hem als vreemde uil te sluiten,

Hij probeen de hoop te bewaren - hij en
zijn vrienden brengen heel wat humor in
de flIm - maar van echt kontakt is geen
sprake. Eigenlijk is de film een geaktuali-
seerde versie van de bekende Rousseau-
thematiek van het onschuldige kind en de
korrumperende invloed van de - in dit
geval kommunislische - maatschappij. Als
een $OOn moderne Kaspar Hauser, als een

welvenkind wordt
hem een normale
omwikkeling ont-
houden waardoor
hij 101 asodalhen
veroordeeld
wordt: hij zll
gevangen In een
spiraal waarbij de
angst, het mis-
brutk, de uit-
sluiting die hij als
kind ervaart. om-
slaan In woede en
rebellie.

Hoewel het
C'Cnhoogst
persoonlijk, indi-

vidueel verhaal is, fungeert het tegelijk als
een,metafoor voor de lotgevallen van de
volksgroep waar Marian toe behoon. Door-
heen de hele Tsjechische geschiedenis zijn
de Romani het slachtoffer geweest van wre-
de vervolgingen, en werden ze onveran-
derd ais tweederangsburgers behandeld,
een situatie die zelfs nu _ vooral In stove-
kije _ nog niet ten volle rechtgezet is. Het
is dan ook begrijpelijk dal vaclav gekozen
heeft de film een dokumentair aura mee te
geven, ook al omdat hij als cokumenratre-
filmer is opgeleid.

Die aanpak heelt vooral te maken met
veelevs streven naar aurenucnen: hij stond
erop dat de akteurs die Marian en zijn
vrienden spelen Roman! waren, en - zoals

Zijn hele verdere leven zou hij doorbrengen
in tehuizen. jeugdinstellingen en enerode-
lijk de gevangenis. HIJ verblijft onder ande-
re in een instelling voor mentaal gehandi-
capte kinderen waar hij als 'achterlijk' ge-
registreerd staat, iets wat volgens de officië-
le dokurnenten Ie wijten is aan "erfelijke
fouten inherent aan zijn ras" - de Romaul.

Wolvenkind

In drie flashbacks :tiet de kijker Marian
opgroeien. Telkens wordt hij gekonfron-
reerd met een kiem van affektie van de
stafleden jegens hem, een affektie die niel
toegelaten is. Elk gevoel van emotie, elke
kans op kommunikatie wordt hem ontzegd.

Sensuur
vacliv's 'Martan' Is een eksponem van

de in moelnJke omstandigheden herople-
vende Tsjechische lilm, waarvan Jan sve-
rtk's 'Kolya' - evti'"niens een eenvoudig.
Pf:'rsoonlijk verhaal tegen een politieke een-
tergrond - met zijn oscar voor beste niet-
engelstalige film vaandeldrager is. Het is de
eerste generatte filmers die niet geplaagd
wordt door sensuur. de erfgenamen van
ten voor een klein land bewonderenswaar-
dige filmtradltie - met Milos Porman als
bekendste venegenwoordiger. die paradox-
aal gt"noeg mede door de sensuur een hoge
kwaliteit bereikte, precies omdat de nood
om de sensoren te slim af te zijn, de
kreativiteit stimuleerde. Voor een jongt" si-
neast _ in 1996 was hij pas achtentwintig
- gaat Vaclav op een verwonderlijk :q;lfbe.
wuste en dlrekre manier mei zijn mate'riaal
om. Hij weet de moeilijke. delikatë relatie
met de niet-professionele kindakteurs om
Ie lellen in goede vertolkingen. en zorgt
ervoor dat zijn rauwe thema in evenwfchr
gehouden wordt door de sterke drang tot
overleven en de hoop op beterschap die de
personages ondanks alles koesteren.

gennv Debruyne
'Marian' wordt op zondag en maandag S en SI
maart ,""oond in StIH. verdere info: zie agenda.

Toneelgroep Amsterdam te gast in Leuven

Een soort loneellabriek
Goorhet urn sinds lange lijd is

ToneelgrcwpAmsterdam, hel
grootste teateryezelschap van

Nederland te gast in LLuven, voer
drie stukken nog wel. TWee daarvan
- HeraJdes en 'Ashu la Ashes - zijn
eigen werk_ 'Bierkaai', het derde stuk
is een produktie van 'Tevengebroed',
een jong gezelschap aan wie Toneel·
groep Amsterdam voor dit stuk onder-
dak gaf.

Sinds hun oprichting in 1987 - toen nog
enkel onder de leiding van Gerardjan Rijn·
den, die sinds 1992 tesamen met TItus
Muizeiaar de touwtjes in handen houdt-
heen Toneelgroep Amsterdam een eigen
teaterestetika gekreëerd die niet alleen in
Nederland. maar ook in Belgi;: erg Invloed-
rijk is geweest. Een goede meter voor ge-
wild teater is het 'reerertesuvet waar het
gezelschap de laatste jaren niet meer weg te
slaan is. Voor de editie van 1997 selekteer-
de de jury maar liefst drie stukken: 'Een
soort Hades', 'Ucht' en 'Ashes to Ashes',
waarvan het taame dus ook deze week in
Leuven Ie zien is.

Kenmerkend voor Tg. Amsterdam zijn
de vaak erg sobere regie en het koele, bijna
ijskoude akteerspel dat daaruit vocnvloeu.
Daarmee kreëen het gezelschap een ver-
mentaal waarbij een ijle spanning de hele
scène beheerst. Hoewel je als kijker zit te
wachten tOt die spanning openbarst, krijg je
enkel een bovenlaag Ie zien, die slechts
tmpllceen wat daaronder verborgen blijft.
'üerekles', de klassieker van Euripides
waarvan de enige voorstelling vorige zon-
dag al plaatsvond, en 'Ashes to Ashes'-

beiden geregisseerd door mus Muizelaar-
zijn daar sprekende voorbeelden van.

Herakles, de heerser van Thebe, moet
twaalf opdrachten vervullen, In de veren-
derstelling dat hij dat niet zal overleven. be-
raamt Lykos, Herakles's plaatsvervanger een
moord op diens vrouwen kinderen, om la-
tere trocmwtsten te voorkomen, en als al-
rekening voor een vroeger voorval. Op het
ogenblik echter dat de slachtoffers naar het
schavot worden geJ~id, verschijnt Heraktes
geheel onverwacht ten tonele en doodt
Lykos. Maar als een deus/dea ex machlna,
komt ook plots dl" godin Hera uit de lucht
gevallen. Uit jaloezie - alweer een vergel-
ding voor vroeger tijden - drijft zij Herakles
tol waanzin, waardoor hij zijn eigen vrouw
en kinderen doodt. In tegenstelling met wat
[e zou verwachten biJ aktuele enscenering-
en van dit $OOn klaS5ÎC'kers, valt in de ver-
sie van Tg. Amsterdam niet één druppel
bloed te zien. In een klassiek decor - ver-
wijzend naar de trappen van de crtekse
agora - en onder C'Cnkoele belichting
krijgt de tekst van Bunpides een nieuwe
waardigheid. Door het volgen van de oor-
spronkelijke. beschrijvende, tekst wordt er
meer gemoord naast de scène dan erop. De
dramatiek die erbij hoon wordt alleen indi-
rekt duidelijk gemaakt, meegedeeld door de
venetter of bekritiseerd door het koor, dat
geleid wordt door een ijzersterke Pierre
Bokma.

Introvert
Door de tegenstelling van de rust die

de akteuts uitstralen mei de wreedheld van
het verhaal. komen de woorden soms
zwaarder en spannender over dan het ver-

toon van tien lijken samen. Herakies. rol
van Jasper Boeke, is geen uitzinnige moor-
denaar. maar een introvene. verdwaasde
gek. lykos is geen wrede diktator, maar een
berekende taknkus.

AJ even gespannen - maar dan veel
subtieler - is -Ashes tO Ashes', op een re-
cente tekst van Harold PInter. Of:' kollektie-
ve schuldvraag waar wij dagelijks mee ge-
kontromeere worden, wordt hier vertaald
in een gesprek tussen een man en een
vrouw, een procedee dal Plruer eerder toe-
paste in stukken als 'De minnaar' en 'De
nachr. In een smetteloos decor _ wat
kunstgras met een achtergelaten gietenje,
op de voorgrond twee armstoelen, alles in
een vreemd licht dat uit de vloer en uit een
schuine zoldertng kerm - voeren Rebecca
en Devlîn. respektlevelijk Uneke Rijxman
en Pierre Bökma, een al even smetteloze
dialoog: glasheldere, korte zinnen, uiterst
verstaanbare woorden.

Maar schijn bedriegt, Het gesprek dat
aanvankelijk leek op een poging om In laat-
ste Instantie een relatie te redden, mondt
zowaar uit In een koude oorlog: een ge-
laagd taalspel met schijnbaar 'cleane' woor-
den, dle zich als uiterst fijne angels onder
de huid vasthaken, daar blijven steken en
aanleiding zün tot een nog grotere frustra-
tie. Ten slone gaal het gesprek volledig de
mist In, en is het verworden tot een middel
om oorlog te voeren, het doel van verace-
ning. reeds lang opgegeven. steeds verder
dwaalt Rebecca af van de werkeliJkheid. Ze
heeft het over perrons waar haar geliefde
'alle baby's wegsleurde uil de armen van de
krijsende moeders', over dingen dle ze on-
mogelijk kan hebben meegemaakt gezien
haar leeftijd. De konversatie duun drie
kwartier lang. maar nooit laaI één van hen
het achterste van zijn tong zien. Ook hter
komt de scène bol te slaan van een span-
ning. die aanvankelijk niet zo zwaar lijkt,
omdat je denkt dal dit gesprek een aanzet is
rot tets wat een oplossing zal bleden. Het
gesprek wordt ten top gedreven tot de lich-

on.. Jaargang 24 nr. 22 dd. 2 maart 1998

ten plots beginnen te doven. De man en de
vrouw zien elkaar bijna niet meer zitten.
Een oplossing komt er niet, wel een plotse-
linge fysieke toenaderingspoging van de
man, die even voor een omlading zorgt.
Maar dan eindigt het stuk weer zo onver-
wacht dat de ontlading toch meer schijn
dan werkelijkheid was.

Bierkaai

Stukken ontspannender is 'Bierkaai',
een produktie van het piepjonge gezelschap
"revengebroed', maar gerealiseerd dankzij
Tg. Amsterdam, van wie zij steun en onder-
dak kregen. Deze derde produktie van "Ie-
vengebroed' - die zijn naam ontleende
aan zijn debuurvoorstelllng naar de roman
'Teven gebroed' van de Hongaar Agota Kris-
tof - is een bewerklog van cervames's
'Don Quichot'. In anderhalf uur wordt door
het leven van Don Qulchot en zijn knechtje
Sancho Panza geraasd. Vier akieurs spelen
in wisselende samenstellingen de rollen van
Don Quichot en sancho Pama. De twee
onverschrokken helden binden de strijd
aan met het kwaad van de wereld, maar
mÓeten hierbij zelf heel wat klappen inkas-
seren. Don Quichot is de' romantische dro-
mer, die verliefd wordt op een onbereikbare
vrouw. Sancho Panza is hier, in tegenstel-
ling tot wat het boek venen. niet afgeschil-
derd als de goedmoedige sukkel, maar als
een pragmaticus die voertdurend moet
voorkomen dat zijn kompagnon onbezon-
nen SIreken uithaalt. Bierkaai is een grap-
pige en ontroerende voorstellîng. heel ener-
giek en entoesiast gespeeld. maar vooral
met heel vC'C1verbeelding. en dat kan wel
eens nodig zijn na die serieuze koek van de
eerste twee stukken.

Katrien tierras

TonetlgrrKpAmsrtrdam is vanaf dtu wtek ft

gast in hel Slu,. Data tn info vind jt in de agen·
d•.
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professor schrijft voorontwerp beginselwet gevangeniswezen

Naar een humaner gevangenisbeleid
oorwaardelijke invrijheid-

(weH.Ljeutle). overbe-
volkte aevanaenissen. stakende

wetenschappen. Veelvuldig onderzoek
toonde immers aan dal gevangenen niet
alleeon hun vrijheld verliezen, maar vaak
ook hun partner. hun werk, hun veranr-
woordelijkheden. enzoverder,

Daarnaast licht de Leuvense hoogleraar
de doelstellingen van de vrijhddstraf IOC:
de voorkoming van derenneschade. hersrel
en reïntegratie. Die worden immers vaak
onmogelijk gemaakt: door het reeds aange-
haalde verlies van werk kan de gevangene
bijvoorbeeld vaak geen schadevergoeding
betalen aan zijn slachwffers(sl, Dupont
pleit ook voor een Individuele derenneplan-
ning, waarbij wordt uitgewerkt wat elke
gevangene doet tijdens zljn ol haar opstut-
ring. Het is de bedoeling dat die periode
zinvol wordt ingevuld. Ten derde wil de
professor een intern beklagrecht Invoeren
door het toezicht op de gevengentssen te
verbogen, zowel tussen de lnstehtngen ~e1f
als van de gevangene ten aanzien van de
gevangenis, Ten vierde wijst Dupont de
deelstaten op hun belangrijke verantwoor-
delijkheid: hel welzijn van haar inwoners
verzorgen houdlook een financiele mede-
verantwoordelijkheid in voor het justitieel
landschap, wat grosso modo federale ma-
terie is. Je kim dit alzjen gebeuren In het
parajustitiële veld, met organisaties zoals
Justitieel Wel~ijnswerk (zie hiernaast]. Ten
slotte komen de zogeheten snatuuvcermgs-
rechtbanken aan bod, De bevoegdheldver-
deling lussen de uhvoerendc en de rechter-
lijke mach! op dil domein Is volgens Du-
pont nter nieuw, -maar wordt door het
ontwerp van beginselwet (.,.) op een niet
meer te ontwijken wijze gercakruallsccrd
en öp oncmkcombare wljl.c gcradlkatl-
seerd". De alombekende dhl..u~~le over de
scheiding der machten ~tlTkt hier dus weer
de kop up

Na een hooldsruk over de urganlsatu-
van het gevangcutswezen bc haude-lt ln-t
li,',d,' h,><,ld'I").. ,"'I",<,,,,,,;;-;;:-,~...,r,kn in
de )!,'IJtll!l'lll~~l'l1 \,><'r.11dil ,h-d )..rn·1{ \lIl
ecu vaak banale '\IJll' Ullgt'hrl'ldl' aandacht
in de Vlaarme IK'P.>:de gevangenen zonden
Jan I>I1Ikr endere hun eigen Ut'diJ kunnen
dragen, ~eb hebben met hun partner zon-
der IOczicht en hun eigcn sctnutcluen
Heel Wilt media vergaten dal dil voortvloei-
de Uil de ,'odge delen en dat er nn~ lu-cl
wat meer vmnd in dit hoofdstuk. bijlltJ(lf-
beeld over n-cdtsche 'I.'rWf!!!!l)! en redll~-
hulpvcrlening. J)cw maatregelen moeten
gekaderd worden in de eerder aangehaaide
beperking van derenneschade. De onme-
ming van heel wat - voor ons vanzelf-
sprekende - grond rechten aan de gcvnu-
gCllell bezorgt hen en de samenleving met'(
kwaad dan goed: uiteindelijk moeten ze
terug in de sarnenlevlng worden gcuuc-
grcerd nadat ze de baje~ hebben verfaten.

toatent. seksuele delin-
verouderde gevQ1Jgenissen:

is maar een greep uit de probie-
men waar onze straiuitvoerino
vandaag mee Ie kampen Ileeft_Reeds
eocr de zaak-Dutroux probeerde
minister van Justitie Stefaan De
Clerck een tanqeretermtjnvtzte hier-
omtrent "i, 'e werke" in zij" Oriënta-
tienota. Hierin gaf hij onder meer de
opdracht aan de LeuvellSe lloogieraar
straîreäu Lieven Dupont om een
"voorontwerp va" beginselweI gevan-
geniswezen ell ,enui,voerlegging van
vrijlu!ids,raffe,," te schrijven, Do'
voorontwerp is ondertussen klaar en
lig' nu 'er diskussie voor bij de be-
leidsvoerders.

IDupom schreef zijn voorontwerp in zes
hoofdstukken, veereerst heel! hij het over

verantwoordelijkheid van hel parlement
om de uitvoering van de vrijheidstraffen
wettelijk te regelen, Want alhoewel daar
vorige eeuw al wel een poging IOC onder-
nomen werd. is zo'n regding er na ruim
honderdvijfûg jaar nog steeds niel, Op dit
moment wordt het mereneeet van de regels
bepaald door Iruernc omzendbrieven van
het mtutsrerte van Jmtilil' naar de gevangc-
nissen: een loutere zaak van de uuvoerende
macht dus, 1IK'Ieen dtl~h willekeur tor ge-
volg, En dal I~oJl dn mument precit,s één

van dl' knuckcu op de V<1t) rw aardelijke
illl rijhddSlcllillg_ AI~opln~\lnR voor dolt
prebh-cm wil men dl' (l'chll'flij).." !lucht
erbij gaan betrekken door de opnrnnng van
\ ~lra{U\\\oerln)-!"e' h\han~en, Die rechter-
";)..~li!l~ ;'J' di. IlWIlIl'11\ lm lel __olJJ,:,'n
·In.)..)..,'n JIII,h' /"j.;dJl'lnl "I"punll;:'

'l'(l111~m~,. en "rJIHt<:ml'tlng~lolJt'n. e-n
ruet biJ de ~lrJfulll'uenng,

.,
•

Detentieschade Htl midddpulIl is dt;:,' nuk - Irt I(t/(nsulli"." 1,'1 !\'"I u van ['115.<1<'11'["". b.-m - UKI dt benader-
iJ/g l'amllll'f'l"$chil!(IIJ( IIIl'ilhhMkm Di/,qtbturJt ,</f,'I(IId«15 buuen (111.1' wil (!m Flltr;:ijds IS hrt
lJl/tn;t!\' mn I'r,.ftswr DI/I','III ON,') '/".'r dl' /·.-Ir,,/..I...,II'111"/)""" ruMik,l/If I'.l/}l,hlr b~IW ••ten.
['..lil ft'fl'elaun - meI SI"il - dit· /'tslh)//I!i I\'i .. ,ft' 1IIt/1I al ar.fn h",,,dt ::<11 brkend Zijll mtl htl
zeer Iw)nidw.'/p til (lms/tlIIJI:)t dlSW111"$dal hem /ir ....rt IiJd!J!'brrk til een kommlllllkall~I<lt.lfllis
.or!Jdm trmor dm "'I' htlgrsprtk mtl knrnten pubticeren. Alldtl7ijds is ook hel interview dM lW
UI!'Id~g~l'tmgel1lsdir(kli( ww LIII~-ell Centraat IlmMm !Jl'l'limJ 111 hn lI'ma afvallen Vmmil 111'1

minuterie I'all .fl/sliue werd noanens atlll.'1/'dr.m,<Jt·lIl'r ""IIIIfI',/"I/I<Ulbclulppdijke diskl/ssie ovtr
fin voorollru't'rp mor een br_</rIISr!lWI Tod/ was ""I"/'I:t'lfd( ministerie dal de 1I0di!J1' lOeI/mlmi"!J

1"" de dlrektit Je ill/rfVlt'lI'flt lIIel gaf HI'I mmm ..rie 9"('fl daarvoor dl' V!~I!Jmdf r..dm op,
wrwijund nanr hel voorontwerp-Dupont, -Dar ublll't'r,f in Vt.1/lfdl!JtmulltklJ/tlt vriiheid
0P!JfSle/d4001'be/rokkttlt, en IIIOfdl mOlllmlftl iJlld(r;:odl/ door ((JI a,lII[(/lll'l'rk!Jr~pm \'<111
deskllfld/9t prak"Jkmrns(1I Pas als htlglobalt rtlpl',lfI "'111,1<111:)<'11is zaf dr administratie 11..til offi-
ciu/ standpunt kunnenkrubaar makm" Htt wordl dut lIog (J..'I'II wachten"I' d( maillschlll'prlljkt
diskll5Sit. (jOIOJeroen Lissms)

In hel tweede llt)ufd~IU)..bespreekt Ou-
pent uil'lIl'rig (Il- krachtlljncn van hel
vocronuvcrp. V,,,)n"'l"il 'l'flrt'kl hij valluit
de benadering dat r-lke vcroordeelde ZO,,15
tedereen over ~rondredllcn beschikt. De
enige unzondcnng hierop kan via wcuvhj-
kc weg bepaald werden. Aangezien de wel
11t!1arteen heeft over vrijheldsberovlng,
1ll000tde rest Ilelldfde bhjven of bij wet
worden geregeld: privacy, arbetd, sociale
zekerheid en ga zo maar verder, Dupont

-lt hiermee op de logl'helen detenuc-
Ischade, een begrip uit de kriminologische

(rg)

Ten slouc behandelt
Dupont IWI gebruik
van geweld en het
tuchtregime binru-n dl'
gevangcms. Dw aug
mag volgens hem
enkel gebruikt worden
wanneer het cr-ht nk-t
meer anders kan, Ook
deze stelling motiveert
hij met IUlldilnlt'nlell-
recht sht'gi nseïcn.

lijds kunnen de betrokken partners wel in
.lIlt, rU~1werken aa tl een uiteindelijk wets-
urnwerp. maar anderzijds is deze stilte
moclhjk 1(' begrijpen na de zaak-Dutroux
en voor dl' acluergmnd van het grote
he lang van deze wel. Op dit momem is hel
on'r1el-: met de belfokkenen nog volop aan
Ik gang, nu )..,ln dus duiden op een eerste
Jl{\,hkl'Jll' dl' wil 1(11 uuvocriug. Een tweede
probleem wonh ungctwijlcld de financiele
uitvoering van dl' wet: dl' vcrwczcnfjjking
\.1\1 dl'/t' v.mzclfsprckcndc grondrechten en
-/or~l'n lal de ~laal een IIOOJlgeld gaan
kovu-n Dil ruuct nlct alleen VJn dl' deel-
~1;)lell )..""WIl, maar kan nok gevonden
worden in dl' bij~llIring van het gcvangc
ruvbch-ld: het bijbouwen vall gÇv<l1lgellh~en
1"'1 het evcrbcvolkiugsproblccrn immers
hek-maal lIit'l up, maar duel hel alleen
IIh1Jr tocuctucn De vitnam- in votrurugc
Amerikaanse st.ncn IS hier een uitstekend
vuurbeeld van. Ook hel hoge rcodrvestjter
onderstreept de noodzaak van een andere
vizie en een ander beleid.

Seks
Na dl' Ill'trk~!oIÎlljo:

VJI1 dit ontwerp b het
debat voor open vcrk-
laard. Ond,mb de
veel'lIldi):t' rl'.l)..til'\ 111
de publieke upluiv
houdt de polinek
grotendeels dl' lippen
op elkaar, En dat kan
zowel VOordelig als Uil-
delig werken, Ener- Herman Pauwels
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Welzijnswerk positief over voorontwerp

"Opkomen voor de rechten van gevangenen is niet
bepaald een populaire bezi

evanqenen moeltl! op water en
opgfs/oum worden", een

uitspraak die tegem,,.'oordig
opgang maakt in bepaalde mid-
Tod, zijn we voldoende geëvolu-

om ook gevangenen de mogelijk-
__te bicden een beroep te doen op

hulpverlening. Binnen de geval/gfllis-
deuren zijn psycho-sociale dienste"
werkzaam en liet Justitieel welzijns-

komt ook wel eens op visite. Veto
mevrouw ROII,H! - kodrdina-
van het Justitieel Welzijnswerk

Uil veil - tiaar haar men;"9 over het
vooromwerp ..'all beg;/lselwet van
professor Dupont.

IRonse: -oe werking van het Justitieel wel-
zijnswerk Leuven (JWI.) bestrijkt verschil-

terreinen. Ten eerste werken we met
daders van misdrijven. In de hulpgevange-
nis van Leuven - waar voorlopig gehech-
Jen en kortgestraften alucn - bieden we
voomamehjk hulp <I<Invoorlopig genechten
en hun naasten. terwijl we in Leuven
Cernraat - waar langgcstanen zitten -
sooate rechtshulp aanbieden aan gedeti-
neerden die dit wensen. In beide gt'vangt'-
nrssen organbt'rt'1l wc soctn-kuhurclc en
srorueve akuvncneu Een tweede luik van
unzc I'wlking b lil- hulp aan ,lachtu[kr~
van misdrijven In dit vcrband nebben wc
ITIl overeenkomst iI[)(l'~lull'l1 met dl' poliuc
en dl' rijkvwacht van 1.1·uIII·n: reden-en dil'
klacht lll'l·rl"t.!1 kan een Iwr,wr doe-n np
u-mand \",111 \I,lllll,oI[.-rhul[' ~.I.l" 111'1

hu1IlH'rll'lllng'JJlll"'d ''In In' nol.. t','1!
1I11(·Il\I,,·,l..il1~ 10, !"I!!"'II m 'I ,k ~r",'"

,,,,kr

wc "urm,nll~- l'TI \en\lbili'l'nnj.:'><lkl1vlleilen
I'i) hi)'''''II1<".-I,1 1111,'(1,1<'1.,ill\Il'iIIll!-!"'I!. om-
1.11,1,\.1r I(.-rq.:,·hl ,1,1<l1t"ll\-r, \,llku I-e-n
knk I: I. 11 ,::,. '11111''''':' IIIIJ! 1\ h.-I
\t,.I1 ... '\111 > 11, tcuu '\\,111," 11.1,'
III,·lnl •.-li~' I >,,, I"" dlll)-'.hull"'··I"11II1J!

Huisdier

I'fl,.: 11/11 ,'1' ,11" Ifr.·I;,·/IIiI",'rd./,·1I I' ,/,/r 11

~tT'>,-I,I.II11,'".</,'J..,'I/lr,'III,·,'r,lll'<'f.l/ 1>/
'lfl',ill_</t'llt'l,>

nonsc: ~Ddt ITr~dllll 111dl' IW,·,· }:"\,l1l).W'

nt-ven. Leuve-n C,·IHI",l.1J iv ecn 'rr-gunc-
Kl'\JJl!-!l'lIi,' w.rar "'r<",rdn'ld"ll IJllg" lijd
v erblijvc-n. DI,' )(I·',lltgl'ni~ k an luh I"'nllil-
II'h'l1 Hili <TIl rq:ill}l" uun- bouwe-n W,l,lr

men dl' njd dil' ik ':"\,llIgI'1I"1I el' 1IH\,'h'lI
tloorhn'l1g,ll '" 1\11\01 Tllo}:,'lijl. I'Tl,bn'n 111

I" vullen. Dl' hulp!-!"\,l11gl'ni~" vvn
.ur,'~thlli, I)al i~ dg,'lIhj" ,','11 duil'l·ul.. .. L
er I.."nwn d'lJ!diJI.., mcuwn l-umen en ,.,
goou er nnI. 1I,'n ,...n ,1,1111,1/11~'" bUII,'/l
1J'''''mll''1I h.·.·[, dl' hlllpg,'\,ln)o!\'l1i .. I.'
kampen IIWI oH'rh'·IHII..iIlJ! In dOL' gv-

\~n!{t'l1L' kotru-n 11" m,',p,,'11 I,l/Iull \','I!

\llU,.IIl· .,111 I r'llwull.·, ... III, d,lI!\ ''\'11 ln-h-
grOlt' "h"I.. 1),\,11"111uuun-n \'1 ,,,,I. !l"!-!
een 11<'1.-Il<,d pr,ll..1 ,... Iw Ilill)("n ":\'1"':"1.1
wurdcn. Hu-r r-, ,I.. hllll"/,I,I).: ,1,111'H'I. \''''r-
1J.lllldIJI. ,"'11 'r,M).! 1I,1,or IIllpIIII.]1I(· \\'.01
111,'1dl' I..iI111<-"·11. .I,' h,",d"·"11. 11"" ve-r-
t'HlPl ,k 1"",<,,11"0' ,'111""""1 In I ,'UI\'II
("llll,l,lllljn l1ull'lr"I<I'1I 111,'1li' ,ll..lIIl1
, "lIL1,11.1" ).:l'.lt-l im"'l ,1<-11I,' 111111 ,111d,' TI'

).:"1,111).:"'''''\'111.'''11'''' Ikl olI..III,· 1.,111,1,111
t.ijlo"lh ..dd 11'..1 Ji!-!}!,'IIin Ik 1"'I\\I·rl..ll1!-!
\',111dl' Il'I'''",kllllg "I, ,,·III.l11d ,1<-111.1.1,11
lnj 111,1\111111111 111'111",11 kllj).!l ,." )0,'1 [11'11.1
kl,'n,I,III)! 11' 111" I>11",,,II,,'('ld
\'1'11>:J, 11,-1,"1111"',I \',111Im/" I','r/,11111,>' .1,111
,-1,",I11.",')/,'J/ 1/",011/,',',1, rI'I,I/I ..J..I ,'IT/,·,'Jc·/I..·J/,I'
Ronse: .Tt'1 lIH·'· IJoH ~d('tkn ua, d'·I""·
,..wil "hrijul'm[ Ik 101l[I'!-!t'\~I1!-!''Ill' 11101',1
I,,~'n \\','11-.,'11 111"! een 111~~I,"IMl'pdljl.. .l"'~
!l'm Mol,1I Ik "IIJJ!!,' I' vi-rlwterd. I'r \I.J'
\ oor dl' zauk uurrouv ,11,'.'11 uru-ntatn-vnora
van d~' numvn-r \ an III,H1Io' 11,1.1/111!-!<'/l'J-:,1

werd dat de psycho-sodale diensten van de
gevangenissen uitgebreid zouden worden.
Dal is intussen ook gebeurd. Maar hetls
vooral de Vlaamse Gemeenschap die In
gebreke is gebleven. We zullen waarschijn-
lijk nooit met genoeg hulpverleners zijn.
Maar dat is voornamelijk Ie wijlen aan
strukturele problemen, TIjdens het gevan-
gentsverbll]! zijn de hulpverlenlngsmoge-
lijkheden beperkt, er zijn een 1"1!Hal Inter-
venties die vroeger hadden moeten gebeu-
ren, Er zitten een heet aantal mensen uit de
kansarme milieus die nooit geleerd hebben
om verantwoordefjjkhetd op Ie pakken of
zorg te dragen voor iets of iemand anders,
Je kan - zeker in de gevangenis - niet
alle heil van de hulpverlening verwachten.
Eens veroordeelden opgesloten zijn, is hel
de voornaamste taak om het verblijf een
beetje alnvolre maken.,

Mondig

VitO: In lijn VOOT{Jnrwt'rpbrplril profNSor
Drlponl lUI fri/ dal grd"li1T((fdr" ook tijdens hun
geval/gmschap verantwcardehjkh eid I..ren opnr
mmo ondermeer door ',rllNklagfuhl U j'lIchl
zijn ,'oororl!lI'l'rp 'or?
Ronse: MJa. ik vind dat heel poshief. vooral
hel beklagrecht. Maar hel leil dal er nu
eindelijk wonh nagedacht over een begin-
selwet is belangrijk. De rcchtsposltu- van de
gedetineerden. van dl' )laehlOffCN trouwens
(xlk, is ondermaats. Zoiel~ als hel hl'kl<lg-
recht 70Tgt ervoor dar we de gedetineerden
IH'('r .ll~ vnlw,l,udig(' burgers ).:,111117Îl'I1

'h-11 twl.i)"1 dl' gl',h-lim'nd,'n JI~ mondiJ!"
hur!-!.-r ... d,1I h Iwd 1....1,1!l!-!rljl..lil I,) ee-n
1I11,lliu'rt'lmrdhn!-! Ik \rijlwi.l,t ....rmm!: i,

" 1",.-, ,fl ,11, 'Ir, .. ,[, ,u 111''''1 'lll"r ,n ,','(I
beleboeljeed aan toegevoegd worden. Er
lijn een JJIlI,l[ "Il!o~~illg'm ... hartivrrn-u lil

,k vrm- IllJ.l(\,·h,lllplj III.-t nu-vr 1l1O!:,'liJ"
""'r -"I·d,'/illl','r.kn dt'nk 1I1,1,lr ,1,111,','I'
n[ll"hnd,nJ.:'pr,,,,·duI" w,J,lr lt"llloI"d
gdl<"'ld moet \"",hllll\·11 .. 1 h"1 IWI"d.·
r,',III van kindcn-n I'Hl! u-mand dit- in de
!-!,'\,JII).!,'ui, lil, \\,'11.,' rvchn- !-!,1,11d,l(
h,,'I."III11'n? Dl' }:l'd,'!ill""IJ~' "l[ dhiJti rvn
'lUI.. rnht "p recht ol1tll')(d ""/11<-11, 11h1.11
Ik h,'!-!ilhd"~'l I' een It'~'rP"l,' '1.11' in dl'
f'",'(k /l(hlillJ-:,.
V,'tl): 7/1'/" ""." p,',uio'l'<' flt'/I/,'!TI,'/I111 dt' 1><'.'/111'
\,'11I','1.~

Ron'ie: "Vonr,11 1'<'lill1!-!riil.. i, dal er ~'en
,J,lnt,lJ reebu-n en phchu-u I'"or lO\-.,..,1 dl'
!-!<,tll'lil1eerdl'll als de );~'v,ln~"IlÎ~dlrt'kli,'~
\ol~I~('It'~d werden. Hel [l'il dal dl' !-lad1l"J-
tcrdtmcuqe aandacfu krii~1. b Il<l~uid, I:r I~
lange rljd g"l'tl fl'I.l'llillg gehouden IIWI hel
,1.1Chlllfl,·r tijdem dl' ,1raluil\'UI'rlllg D.J,H-
11~,I,1 \\ urdt vr voldoende a,llltl.ll hl )(,,-
çchunken dali dl' /t'ltJ"I'nng. IIIl'n hnçtert
11"'" de gcdcunccrdcn. naar I\'JI njl d.ll
II,IJ... hun nuuatu-vcn vqn m cen Ikll'nlk-
planning. H"l dlkrl"·[Jn!-!/I)l\I,· voor 111IJ"
het kit d.11 111,'11)(~,11 1'",[1,''''11 it-I~ Il' doen
,1,111Jl' uI nbn "II.iu).: ''U de l11idddl'I'UII ,,'
Wl'''ldlltkn in dt, g'·I'allgeui,.

Kalmeerpillen

1','((/:" IIL'I.q....1I:/"1111< ,1./1/",/ \',\'r,'/I!U',"'P

,lIkd //,md,'/t "1\'1 I','(",'/',{,','I.I,'/I'
aonsc: "Dol( ,'rl..<'1111'1'01,'"", nllpolU .. uk
I r I' b'i\o"rb"o'I,1 ,,<11.. evn 11",'1 ~I""l ",)111.11
""Ol I, 'lil).!" !-!,.JWIh 1\'" .-11 l-!'"' 111,'1I11','l{k 11
\\,l,lr vnc-l ,','n ,.,'rhl'I'",ili,' \""1 111<1\"lIir,
gnll'rl.l IILu,kn, Ikr m,'<", "IuijlwIld "
.1,111dt' 1<l",(,1lld 1,111 .1,. [-(,'1111<l'III"<'ldo'\1

Hen wIl/dr - onuvtlh- 1,lI1 hun !-!n"I,"I",'"
I,lnd ,'11 hun g,'I',l,lr - \'\'11 t>('\l'ihJ!IIl~'-
nM,lHt'gd "p!-!,'I,'!-!d met ,11' h,'d"dlll!-! IWIl
u- behandelen r('11 J,lll1.lt I.Hl hen lil hij-
\t)t)rh •.-t'ld ,lpg",I"Il'1I in ,k hlllll!-!"\,l/l!-!l'lll'
Ikl merendeet van dl~' nu-u-en wordt
echter steeds tlll~e~loll'n zonde-r d.rt l~'I cel
behandeld werden. IllJ.H lt· krijgen wc!

id"
veel kalmeerpillen. Dat vind ik het meest
schandalige in onze Be.lgische gevangenis-
sen, Daar moel de Vlaamse regering drin-
gend met geld over de brug komen in
samenwerking mei jusuue. ..
Vt'o: Is Jut in hl'( wil/t li}dptrk poli/ftk hall/-
baar om zoved aandacht tr uhmkrn aan gtat/f-
/lurdrn?
Ronse: "Opkomen voor de rechten van de
gedetineerden ts niet bepaald een populaire
bezigheid in deze lijden. Ik zie nochtans
heel veel postrteve signalen. ook vanuil het
ministerie van justitie. Dat zil bijvoorbeeld
ook bij de wet-Lejeune. De wet is, in he!
voorontwerp tol wijziging. in die zin ver-
nrengd dat er unanimiteit vereist is van de:
Penltentêalre Kommissie bij de vrijlating

van iemand voor die de helft van zijn straf
heeft uitgezeten ol veroordeeld is tot tien
Jaar of meer. Maar her voorstel van de be-
veûrgtngsperrode - een periode opgelegd
door de rechter waarin de gevangene zeker
niet vrijkomt - is niet opgenomen in tic
wel. Men maakt nog altijd een verschil
tussen d.. rechter 4ie straftoemetlng uit-
spreekt en de rech1er van de renuitvoer-
legging. de Pen[len~iaire Kommissie dus.
Dal vind Ik positieve signalen. Maar het
blijft natuurlijk &11 moeilijk terrein. dat
blijkt ult hel feil dál de Vlaamse regering 70
weinig geld vrijmaakt voor daderhulp.
Daar zijn niet veel srernntërcmee Ie
wtnnen .•

Raf cents

Conlacuao.zan oets vooru? ToopllCbtedI u EEN
COMPLEET CONTACTLENZENSYSTEEM
VOOR 4OOO,-BF. U kn,g! 'óQOr aes maar1Óen 6
paar zacllle 'pI1eniJCtl<:!maandl"ruerl (~ma.aJI

dehjks notlUwa tnsse zlhvllreeOl1laCtl8nZenJ «tel
alle ondarnoudsprooucloo van Allergan

f>fot-lee< van onza ~OOIdehge proceeraet voor
690,'I3F Een ul1gelezen aanbiedmQ
Alleen b<j Trioptlc CollO'

i

ITRIOPTICADVIS"U'IT• ALLERGAN

Of lenzen?
~TRIOPTIC
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Ithaka retour, kunstparcours van Kultuurraad

editatie tussen de toppen

I~

Op donderdag 5 maart organi-
seert de Kultuurraad der Leu-
vense Studenten voor de zesde

maal Ithaka, haarjaarlijkse manifes-
tatie rond aktuele beeldende kunst.
Zestien jongt kunstenaars kreëren een
werk in situ, op lokatie in het Leu-
vense Sinr-Maartensdal. Dit wordt
aangevuld met een uitgebreid rand-
programma waar kreatieve bewoners
van de buurt hun ding kunnen doen.
Er ontstaat een IJappenÎng waar
kunst en stad elkaar vinden. en waar
studenten en Leuvenaars gekonfroll-
teerd worden met kunst, TIïd en
ruimte om Iege,lie/en, te reflekteren
en feest te vieren.

drempel. Afgelopen jaren presenteerde diskussie, na wikken en wegen door een geleden geîntervlewd werd door Velo naar
Ithaka werk van studenten van kunstschc- werkgroep van zo'n twintig studenten. aanleiding van Pre-ühaka. Deze randpro-
teo. maar dil jaar werd uit een ruimer veld Zestien kunstenaars presenteren vijftien grammatle is geen vrijblijvende aanvulling
gerekruteerd. Sommige kunstenaars volgen werken, verborgen en nauwkeurig geïnte- op de kunstwerken van Ithaka retour, maar
nog een hogere kunstopleiding. anderen greerd in de wijk die een gevoel van leegte, een schakel die verschillende publieken
zijn reeds afgestudeerd en al ol niet op weg van nter-rufrnte in zich draagt. Heden- verbindt. De droom van een geïntegreerd
naar meer professionele erkenning, De dililgse kunst vindt hil,H plailts, verankerd kuhuurbegrip - dal helaas nog steeds als

grotere maturiteit van kunstenaars die al
kIS langer in het vak zitten komt de kwali-
teil van de werken ten goede, Allemaal
kreêren ze nieuw werk voor diverse loka-
ties in Slnt-Maartensdal. In tegenstelling tol
de oppermachtige industriële ruimtes in de
Vaankom waar de meest eksuberame,
bizarre en lelijke kunst haar plaats kon
vinden, zijn dit jaar meer subtiele ingrepen
in de ruimtes aangewezen, In zekere zin
staan de kunstenaars dus voor een grotere
uitdaging; een kreatie op lokauc houdt
meer in dan passen lussen twee muren, De
ruimte op zich, hel gebouw errond, maar
eveneens de buun en haar plaats In de
stad, het discours van architekt en renov-
erend architekt zijn uitgangspunt voor een
site-spaific kunstwerk, Het uiteindelijk ge-
loonde resultaat is een greep uit tal van
ingestuurde ontwerpen, een keuze na

in de schoot van de stad. Maar ook de stad
ontdekt zichzelf opnieuw nu ze een spiegel
voorgeschoteld hijgl.

Crooner

Een kunstprojekt inplanten in een
sociale woonwijk is niet vanzelfsprekend.
hel moel zich aanvaardbaar welen te ma-
ken, Ithaka retour heen een uitgebreide
buurtwerking. die verschillende delen om-
vat, Samen met het buunkornnuuee en het
plaatselijke Steunpum werden bewoners
lngellcht en betrokken. Er werden work-
shops toneel en graffai georganiseerd met
toonmomenten op de dag zelf. Bewoners
die kreatief aktief zijn, stellen tentoon in
het Steunpunt, of brengen een performance
in de centrale Iem. Top of Iht bil! wordt
crooner Guido de Beider, die enkele weken

een utopie word! beschouwd en men vaak
niet serieus neemt -lijkt werkelijkheid te
worden; hel projekt wordt toegankelijk
voor studenten en bewoners, Leuvenaars
en nter-Lcuvenaars, jongeren en ouderen,
kunstfreaks. dilettanten en leken. De kunst
wordt uit haar ivoren toren gehaald en met
haar voeten np de grond gezet, ze wil niet
elnair zijn, maar richt zich tot iedereen.

Zo kan een kunstmanifestatie een reest
worden, een happening met interaktie tus-
sen allerhande mensen onderling, de kunst-
werken en de stad. Konfrontartes worden
er boeiender door, de kunst, wordt rijker
door de hoeveelheid verschillende ogen.
Voor één keer brandt de lamp in het dal en
is er plaats voor meditatie tussen de toppen.

.jeroen Peeters

Angelo Vermeulen met foto en film in Toren 1

Onbeperkt uitzicht?
Ot lthaka-ploeg is dit jaar bij-

zonder streng geweest ..slechts
zestien kunstenaars haalden de

eindmeet en kregen een kans om hun
artistieke aspiraties voor te stellen
aan het grote publiek. Geen grote
namen op tthaka, wel jonge kunste-
naars, geplukt uit de hogere kunstop-
leidingen of gevonden op zomerten-
toonsteuinoen met jong talent, Eén
van heli is Angelo Vermeulerr, ekoloog
van opleiding en geboeid door waar-
heid, vereenzaminq, perseptie en
forografie.

Nlet elke kunstenaar is er één die eenzaam
en alleen op een zolderkamertje zijn idee-
en, gevoelens of angsten probeert te uiten.
Angelo vermeuten neemt elke morgen
samen mei enkele duizenden anderen de
trein naar Brussel om er te genieten van

zijn 'rune to five job' als ekoloog. Na vijven
is er tijd voor zijn kunstenaarschap en urn-
wikkelt hij de beelden (lie hij op reis naar
Brussel. door VIJanderen of in de rest van
de wereld op de gevoelige plaat vastlegde.
Een ekologisch fotograaf? Mikwilzeker
geen natuurfotograaf lijn. Ik ben heel sterk
geïnteresseerd in levensatmosfeer. Vereen-
zaming en verstilling zijn dan wel klassieke
gegevens binnen de fotogralie, maar boeien
mij enorm: het natuurlijke, het gevoel van
verlatenheid, het ekststenuële. In fotografie
kan je snel een portret kreéren van iemand
dat niet waarachtig is. Ik denk dat dal
eigenlijk mijn drijfveer is: loeken naar
waarheid, naar de waardenatmosfeer van
dingen. Door de oppervlakte leren kijken,
door een sfeer die er niet echt is, op zoek
naar de dingen die eronder liggen."

Terugkerende thema's in vermeuten's
fotografie zijn de desolate steden en vreem-
de landschappen. "Als je eerlijk bent legen-

over jezelf, begin je na een tijdje eigen-
schappen in je werk te herkennen. Het is
niet zo dat je beglm rond een bepaald the-
ma dat je interesseert. Dat komt gewoon op
een dag. Wat ik nu doe, nueresseen mij
heel fel. en ik vod dat ik er een boodschap
in kan overbrengen. Als je biografieën van
kunstenaars leest, lijkt hel soms of ze geni-
aal waren, maar dat is meestal toch niet zo.
Alsof ze op hun tweeëntwintigste al een
konsept voor ogen zouden hebben del! ze
enkel nog hoefden in te vullen:

Automaat

"Voor de installatte op hhaka ben ik
vertrokken van een idee van Renaat Braem.
Hij hechtte veel belang aan het kontakt van
de bewoners met de omgeving, wou ze een
gevoel geven van opgenomen-zijn in de
groene oase rondom dl' torens. Ik ben daar
dan over beginnen nadenken; hul' is die
balans nu, veertig jaar later? Vandaar de
titel van de installatie: 'onbeperkt uitzicht
58198'. Nu lijkt alles veel meer gefragmen-
teerd en lijkt niets wat het ls." Fragmentatie
en perseptie. twee verhalen die je kan
terugvinden in de installatie van Angelo

vervolg op P. 11
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Kultuurraad is de Leuvense overkoepelende
studentenorganisatie die zich bezighoudt
met kunst en kultuur. Het biedt een forum
voor geïnteresseerden en vertegenwoordi-
gers van alle Iakultettskringen. om mee het
stedelijke en universitaire kultuurbeleid te
bespreken en te bepalen, Kuhuurraad heeft
iets met de stad. Het kunstparcours Ithaka
koncentreerde zich vorig jaar op de Lcu-
vense vaartkom. Dit jaar blijkt de steden-
bouwkundige bekommernis van Ithaka
opnieuw, nu in het Slnt-Maartensdal: Itha-
kil re/Dur, een terugkeer naar de stad.

Ruimteschip

De terugkeer naar de stad is op meer-
dere manieren te begrijpen. Een jaar na
Uhilka Excité, lil de vaartkom. is er een
terugkeer naar de binnenstad. Belangrijker
is de keuze voor de stad zelf, voor een site
waar de stad zich laat kennen in haar ste-
delijkheid. Zo was de Vaankom een snij-
punt van infrastrukrurele netwerken. Sim-
Maart.ensdalls een sociale woonwijk van de
modernistische architekt genaar ûraem.
iemand die gedurende zijn gehele carrière
het gebrek aan stedenbouwkundig beleid in
Belgie aanklaagde. Sint-Maartensdal. ge-
bouwd in de jaren zestig, moest autonoom
kunnen funktinneren. als een stad in de
stad. Door een wisseling van koalitie liep er
echter één en ander mis: het sociale appa-
raat, lijnde een school. biblioteek, kinder-
opvang, winkels en dergelijke, werd wegge-
laten. De wijk kreeg enkel een woonfunktie
toebedeeld en ts voor de andere voorzienin-
gen aangewezen op de omliggende Stad.
Vandaag lijkt de futuristische wijk een los-
geslagen ruimteschip, als een ufo in de stad,
volkomen vreemd, Door het tonen van
kunstwerken op lokatie probeert Ithaka dit
vergeten stadsgedeelte terug op te nemen
in het stadsweefse]. zij het TIlaar voor even,
De wijk zelf staat op een drempel. ze wordt
gerenoveerd vanaf april 1998 door architekt
Ludo Bekker van archuckrenburo A33.
Precies op dil keerpunt krijgen zestien
jonge beeldende kunstenaars de kans een
projekt op lokatie te krcërco. en Z() de
retour te thematiseren of van voetnoten te
voomen.

Spiegel

Een kunstprojekt moet getuigen van de
nodige dinamiek wil het overleven. ltbaka
stuurt dan ook jaarlijks haar ideeën bij en
zoekt een nieuw profiel dat beantwoordt
aan de lokaties, aktuele thema's en een snel
wisselende kunstwereld, De keuze voor een
enkele buurt in Leuven heelt lrnpllkatles
vnor het parcours, dat er nu eerder uitziet
als een kluster. De kunstwerken lijn ge-
maakt voor lokaties in en om de wijk Sint-
Maartensdal. tallccenrrtsch gesrruktureerd
rond de hoogste toren van Leuven. Iede-
reen kan er vrij rondwandelen, toeschou-
wers worden nier bij de hand gehouden
maar kunnen stap voor stap de kunstwer-
ken en verborgen hoeken en kantjes van de
buun ontdekken.

De kunstenaars staan zelf ook op een
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Voorstelling kunstwerken Ithaka retour

Zonder titel, inkt op papier
thaka is terug. Nadat KuIluur-
raad I'orig jaar mer de 'Art of
Fatt'·d:spo in Iitt l'oormaligt!

Philipsgebouw en lthaka Exciti aan
(Je Voortkom de randen van de stad
eventjes uit/JUli grijze bestaan tilde,
maakt ze met nhaka retour dirjaar
~en opmer1relijke terugkeer in de bin-
nenstad met een fokus op Sint-Maar-
tensdal. In feite L~het slechts een hal-
~'eterugki!er want vanuit de optiek
~at kunst meer dan tauter artistiek
~ngagemt!nt veronderstelt, toont uha-
ka retour deze keer een rand In het
~ntrum; de maatsclJoppetijki! rand.
Zulien jongt kunstenaars werden
toerzocht :iek te laren inspireren door
iets wa' torenhoog prijkt als een ba-
ken van de betenkultuur maar OIIS
\-'oor lh rest meestal otJVerschi/h'g laat,
'dlsof het er niet stond. Hoe deze
kunstenaars mtt hun ingrepe" htt
tt!fJ~ndul Mvt!UII, mag je donderdafJ
5 maart V!lf mumaktll, nier alvast
Uil kleine voorstelling,

Iemand kan nog ontkennen dat Sint-
Maarrensdal de hemel op aarde voorbij is,
In negatieve termen althans, Een verdwaal-
de student zonder stadsplan eu niet ge-
speend van enige pseudo-rcrnarulsche erva-
ringen lOU zich nog enigzins kunnen verbil-
len bij de troosteloosheld die van deze
Duurt efdrulpt. Voor wie ondertussen ver-
trouwd Is met hel Leuvense stadsbeeld. Is
Slnt-Maancnsdal niet meer dan een hoop
vcrwaarloosde appartementsblokken.
Renaar Bracm. de archhekt van het kom-
pie:\" had nochtans het beste voor met lijn
plannen, Met een uitgesproken visie op de
menselijke kondtne in l'en seinduslri.lli-

~ w,'iIc_ld•.Q\:kwnmctdc_Wj zkb. \ uor.
om holiU bewoners. Doch, wanneer Sim-

i!rtensdaJ in dl: jaren '(IQ.de inzel werd
11,10een politiek spd tussen katolieken en
,1I:iahsten glnJo;dit ten ko~tc van aracms
c>orspronkeHjk opU't, namelijk het schep-
pen van een ledbart' omgevmg. HeT resut-
IUilt is nun ol meer bekend: hoe la~...r U)
Ïeuven werd gebouwd naar de karoll ...ke
uisjeltuintjn-no!Tlwn hoe meer de torens

zich vervreemdden van de re'St van d... stad,

Melig

Dal de kunstenaars zich hebben laten
I...tden door de utsresse die deze buurt
'siert', mag blijken uil d ... geselekteerde pro-
jekten. Een tema of kensept bleek dus niet
echt nodig gezien de zonderlinge verschlj-
ning van deze wijk op zich al om een kritis-
che benadertug roept. In vele werken
schuilt dan ook een impliciet ...aanklacht of
tenminste een vraagstelling, Zo vormt een
kanon, dal door een beslissing ven twee
hooggeplaatsten op een nteuwjaarsrecepue
als aandenken op het grasplein geplaatst
werd. de aanleiding voor HUke aroodteens
om de absurdjtelr van een oorl08swig te-
midd ...n van een woonwijk aan te tonen.
verpakt In aluminlumloli ... krijgt het kanon
een zilverglans die hel !O[ niet m ...er dan
een kitscherig pronkstuk maakt, Meer dan
honderd winkelkarretjes tegen een schuin
eûopend dak verbeelden voor Jurgen ere-
goir de overdaad van en op hol geslagen
konsumptie, met and re woorden de super-

de ~Z<II'Flh-a;'".
,8 md ran

gaat uit vanlhetaWerk"v..:tlm mor-
tier. Hij skujpreert st~en sunhghueep tOt
reliëfs naar reklam~'~dlen, andere VN-
pakt hij in een verltldelij~e vorm van rhtn-
nerpnnt. Eenmaal gc-kochl\·aRc~.lt' stuk In
de lade van de machine en laten hierQvor
de koper op zijn honger. In dit geval op 7Jjn
stank zitten. coéoe kunst trustreen.

Onder de deelnemende pro~ktC'n,
waarvan het grote -d«,lln't • .Ilade~. riJn IKIJ..
enkele videowerken IC nen. caroune Cere-
ghenl's werk ligt In dl> lijn van 11.' 'surveu-
tance-an': twee beëldcchermcn tonen iC'g"
ruimtes die geregistreerd worden d,)i'f een

stauonsmuzlek, IDd,jlJ"l,W, \'~_~:
pleet. of h ...1wachten op de v"IArnul" ..
sekwecs de moene lo....nt h zttr dl' naal!
De banale gesukulam-s die hierop volgen,
zijn imm ...rs zo ...eer voorbt]. G"l-dr kunst
rruseeen. In t,*cmtdling tot de neutrelhetr
waarmee Cereght,tti lege rutmu-s in beeld
brengt. h. W;ml Herman .. meer t>e~aan lIlt't
de sociale' uueraktle dit" zich op dt:r}:t'bJ~e
plaatsen af~peelt In de inkomhal van toren

2 probeen hij, door middel van een mei
tarencet cgels beklede tafel en een gemani-
puleerde projektte van deze ratel in een
natuuromg ...ving, deze hal op [...waarderen
tot een ontmoetingsruimte. 0e bewoner
wordt bij d ...U' tnnaltaue een bezoeker die
met de bezoek ...r; dje ge ...n bewoner is, in
kommunikatie kan treden, Hoc we de ree-
IIt...lt van achter glas ervaren, is het ven rek-
punt van Angelo Venn eulen's video's en
vldeo-stllls. In de gelaagdheid van foto's
van een lilm,tI.Cilutd objekt wil hij
de vt"rdwij'I"~';~_I~ __ _,.,_ronkeIiJk gege-
ven In de .;;~
loeken, ~
van ieman"4die stilaan wegkwijnt op de
echterbank van een auto, naar buiten staan
en elke zin voor realiteit ..eruest.

Trucker

Net zoals twee edities geleden [ast Kris
Maes lijn Iichamdijke grenzcn af in ten
performance. Ditmaal maken stakken op
zijn huid h...m hel leven zuur Dmdat Iicha-
melljk masocmsme meestal gepaard gaat

'en VOITII vee eroli$dJ ekses, yersterlq'
.ro]...kti ...""0 porno ..... memU deM

Il.'OIfIIil'st elYarblg vaa.Mae~'s .a.nam
kweUtng, Diml!rl coots is ook lang geen
lthaka-eersteling meer, Nu bi" ent ~)d;
het leven van een truckdtaul{e~r leidt, I~
lijn kunstenearschap eerder rlnseving d.m
beroep, Een jongen naar ons hart. Op nha-
ka bat hij ons de beslommeringen zien
waarmee een trucker dagelijks in kontakt
komt. Samen met een kollega-chauffeur uil
Sint-Maanensdal brengt hij allerlei klein-
oden aan die indices zijn van het leven 1'"

Ihl' road. Madfi:n Byckerman Is een derde
oude bekende op tthaka retour, Met twee
mixed medta-skulpturen en enkele fo\(t-.'~r+
groungen representeert ze dl' dualiteit van
,e I~ w&.-etL.CUW.l].,litX\\cl iD.JLlar
werk voorat de ~lctis~rcnde'kwallteltt'n In
h ...t oog springen, iit dl- uni vcrscel mense-
lijke spanning van een -moercn' uitbr eken
en een In de cocon willen' blijvl"n er even-
zeer in vervat. 'Dubit, neet' van Ben Danc-
kaen bestaar uit een reeks .hgllol...1gemanl-
puleerde bedden waarin de wijk centraal
\1<1.11,Ter plekke gevonden beeldmateriaal
w,'rdt zodanig gerekupereerd dat d...sampk

in een verrassende dialoog met h...t origi-
neel treedt. Niet ronder enige vorm van
stellingname wijst hij op de mogeltjke om-
heming waar e...n dergetjjke woonsituatie
zich tOC leent. Wal dan ov ...rblljrt, Is enkel
nog het beeld van wat werd verlaten. van
een verleden, Van dit v...rieden maakt Anja
van E...tvetdt gebruik om haar twintigtal
rotc's tellende fotoreeks als een persoonlijk
archief naar voren te brengen, Een torc
zegt ve e 1. twintig nog veel meer. Als je de
laatste liet is de.eerste lang weer vergeten,
Is het belangrijk~l Weet ik niet, het frus-
treen alleszins,

Schacht < •
'torens zijn naast ~4!lkten ideaal om

hoogtevrees te overwtnnën door te sprin-
gen wanneer het gelach beneden te luid
wordt. Toch lij),:! geen van de kunstenaars
d... suïddale ro...r op Ie gaan. Het signallsa-
tiemannetje van ceumrer Piersen op d...
spns van toren I is een onschuldige blik-
vanger dit: vancp verschillende point de
vues in de stad opgemerkl kan worden,
Gratis deze keer, ronder nüru-tejeskopen op
munten. Koen Mcyen en Peter Boel ...ns
spelen eveneens in op de duizelingwekken-
de hoogte van de torens. Op het nauwk ...u-
rig afgemeten tijdsinterval van vijftien
sekondcn vallen esdoornhelikoptertjes naar
beneden In de schacht van dezelfde toren. '"
Een kombinatie van humor, wetenschap en
kunst. Geen dwarrelend .. speledingerjes
maar willekeurige druppels zijn het onder-
werp van een licht- en geluidspel ontwor-
pen door Sleven Van overmetren. n-ll.eos
als een druppel valt. wordt deze begeleid
door een lichtstraal. Van overmetren lijkt
hiermee een eigentijdse interpretatie van cl,
eeuwenoude contrapassc-manellng Ie ge-
ven, alleen het stacmoüer ontbreekt nog,
J.an Pillaen IS een bulrenbeentje. Twee bas-
tuba's, één door PiUaen zelf en de andere
door l:!rwin Borghjevens bespeeld, volgen
allesbehalve dUidt"lij"'" pentturen. Abstral.t,
inktsuel.en op papier zijn de grafiloChe bete,
kenb.JraSl'n. waarop belde muzikanten huel
spel de vrije 10«11)laten, 0120<1:1> dl" grote
Clyfloru slm ,KIlt zei: -one brushstroke Is
treedcm'

Stefan Hu

~ervol8 VIUlp. 10
~enneull'n In ('en arr,lrtClllenl in Tvren
w('rclen \ler~hmendt' 111."t,'ld..n S.U1WIlJlt:'-
bral'ht: video, 1'1\0'\ t'n fl)f()'~van \-ideo,,
Vew!Sulen TruI, met ,'en viriel>ktunera la~
Vl'rschilkmk ~tlTnwt'1wn lil Vlilanderl'n en
liJmde lor YilnUII 71JI1Wilgl'll dl' ruimtelijke
nrdt'ning, Uet n:~lIl1i1d[?Automaten, tank-
statiOns_ shuppingcemril ~nzovoon, -Wt'
brengen tl'genlVoordig heel vcd van onze
tijd duor dcht!'r gidS, ,lchtt'r het gla~ Volnde
Juto "I dill van de Irein. We zien ~tukje~
werkelijkheid voorbijflll~ell, lIIadr kunneo
z!' niel Vdllen, Wdnnel'r je je cr bcwU~1 Vdn
wordl, lijn 1_.'alweer vt'rd\\'~l\ell, Ool tele-
visie heelt d,lL je kij"t naar ic[~, mddr hel i~
cr lIIet. hel I",-,'Id 71t !lIet in dal kastjt'.
Eigenililrdig, nkl? Eenzdfde gl'vt>l'1 heh il
up steenwegen Je zil:l dddr 1)()mp~la1l0m
en dutom,llen, md,lr lV,lt Ut:tl'kL'Ill'n n'
t'igenlijk? Wat kiln Cl'n aUlOl11,l,llJ" nu
verld!en?"

Finistere

Eell Iweede \'crh,l,lllljil i, dk I)Yl'r
Iraglllelllatk, "Te!ll:nov('r Braenh'~ unue-
pl'fkte uirzkhl wil ik h('( Ir,lgmelllCfen Vdn
het bel'ld 1",1JI~ell, J.' k,ln nit't .1lk~ !lIl-l-r
uvendllluwl'n, jl' krijgt 11'v.::d imj)ul~en ell
1ll000tergell~ keU7t'\ nl,lkt'll_ Net ZUJb de
Oj)C1lrUIIII[l' 111Vld.Jnd.'r.'n \l-r\luppt'rd hjkt
in IVCl'kl-nclh\ll~Je~,win"d"l'lem l'n linlue-
bouwing, wordt ()n~ Iwl'ld ti..," \lpgl'~I'III"
111ven.c::hilkmk Ir,l~nWIHI'n" Ot- vjtkllhlm
over dl' ~tt'('llI ..,'gen IVllrtlt 1II[I-grddl ge·
IOtlnd_ f),l.Hn,ld~t mild"lt' \'enneull-n o.. l
fmo\ Volllell"l'Il' \lilA ,',11) tk Idllr Ira):·

menten van een steenweg wilarop de kc,rrcl
en tl.'l,Sluur van de videnmm nop; Ie zien
ZIJn, Het onbt'fM.'rkt(~ ni""-ht V,1IlBraeiU
wordt ook ktwr1ijk in fragmt'nten (Jpgl'-
splilst: zo wordt het !i'<1IUvalt.b$Ull)pa.!~e-
ment wilJrin Vennt'ulen de installalie 1,1.1.1[-
Sie met een houten plaat dichtgemaa"t. 111
dele pldat zijn gaten gemaakt die hel t)lll>c-
perkie Ultzichl aan banden leggen, "Je moel
kiezen door welkt' opening je gaJI kijken,
je moeT toegt'ven dal hel gloooie beeld je
ontsnap!."

Vermeulell Lil Illel s[il: nddst I[hala
Relour staan nog andl'fl' projekten op stil-
pel. Zo werd hem gevraolgd fOlo's 11"m,lken
voor de tentoollStdlLllg 'Nakuru, een ~Iad
in Afrika' die de kOIl1l'llde weck in het
stadhuis Ie zien liIl zijn, El'n maand lalt'r
tre"l hij naar Santidgu De Cllmpos[da,
-Een lijdje gell'dl'l! hch ik clailr f(lnd~etrok-
ken en heb een fotnTeportaJ,:I' '.111dl' stret'k
gemaakt. I:inistere of Fillls TerrJe - 1)ll\dal
U1l-1l"wq;er dacht d,ll diT het einde van de
wereld wa~ - i:, dJ,:cnlijk hl-el ler~, BiL.lr
honr: regen. Ierse pubs en doedellilkkell,
Een [la,lI' vri('ndcn VfOq(l'll ('! ik llIijn fOIO'~
niet in hUil "lilWf<:'l'l Cl'lllnllll WIlIl tell-
loomtelkn Vnl~l'nd jolMwil i" l'l'l) vulk!!i!,:
jJ,lr mt't rUI(lJlfark boi}: /Ijll Ik hl'u een
hek r{'ck~ kll'mlot,,', It).:!o:en,dil' Ik hd,
gemddkt onderwe).: n,lar llIiJIl werk. V,lIlllit
tlt' trl'in ol Il' voet Dolollwu ik hed groldg
f{'t'k~t'n of ""mll1"itil'~ VJIl IIlJ"I-n," T.,
middt'n \,111alk drlll11l'n l'tI ,1"tl~'ltl'lIl'n ligt
ltI101''a, 11<...' Ikt \\·/III,'U!.-1I dil l.rtlJ.-lc hili'
nt'n hel J.:ehed? -lth.1"d i\ .-erhJk. mndn
IlTelentil' Dat "ind I" l'l'n lijn lIk,', 1111,I~a
hi,-dt mij d,- rUIlIII,· 11(11I1I1JIIwn" ,l,lll l','n
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gHXlt publiek IC lOnen, dilt doet gt)Cd, \\'1l.1
Iwb je nu aan een Slapel f()lo's in je kast
waM nkmaod ndar omkijkt? lthdk~ bledl
th'k ruimte Wt eksperîment, hel Is de el'l">tt'
keer dal ik met verschillende f!ledid Iegelijk
ho.ig bell hinllell é"'n installatie; zowel
loto's als lilm als fOl\)'s van film kOlllell aJII
IKld:

"Ik ben gepassioneerd duor hn'l dl'
planeel, door verstedelijking 1'11natuur, niet
als tegenpoll'n maar als [wec dingen dil'
door elkaar lOllen. Wdl mij intngeef1 h hel
organische, het door de uppervlaktelaag
heen proberen zien: de stad al3 beton- en

a~follhkk('n op de dolrdbol. Aan Je ene k.tnl
ben Ik eCn ~rr(lmantfru~ die htluJt vsn
wcid~c naluudandsdl<lflPCIl cn hel ocrgc-
I'(.d, aan de andere kant ben ik iemand di([
houdt V411hctll!hilisri,che :val!t~e.nJ:l_e501atc:
~tad en een leellultllur I'nl h[\ekcn~. I)dt
1.ijn [wee Ulll"f5ll'n, nMdf 71.'hd,hen allcl:>ei
lJlel waarheid It' m,lken. Fen \Veiris n<1tuur-
land~chajl heeft iC~I\oprechlS, een stad~I,lIlri-
~Cholpclat gt'krd~1 i~,dl' verl Vdn een ~e-
houw, het Oo:toll d,ltopenJlebahlen is, de
llel die je vOt'h, dal vind i" 00" waarheid,-

VeronÎqu(' Patteeuw
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Anna Dewit en de liefde voor haar Sint-Maartensdal

Een oude boom verplaatst ge niet
fj)u9USIUS1914. Duj~ troepen

trekken Leuven binnen. Anna
/hwil is amper tin maand oud

en ontsnapt aan 'Ie sac du Louvain',
her platbranden van een deel van de
stad door de bezetters, A'lna'S moeder
vIucht mtt niets anders dan haar
enige dochter en een 'ruterfles' naar
de Jozefteten terwijl vele buren stik-
ken in IUIII kelders. Haar vader; Pikke
Deur;t, neemt dienst ;11 hel/cger til

komt pas na enkele maanden gewond
lenig. Haar moeder leng' de dure.
gesmokkelde melk aan met water.
Anna Oewit wordt er vierentachtiq
jaar later elke dag aan herinnerd: ze
lijdt aan botontkalking. een ziekte als
gevolg van een tekort aan melk. Het
wandelen valt naar lastig. maar ze
blijft niet bij de pakken zinen. On-
danks haar "oge leeftijd. vierentach-
lig jaar oud - of;s het JOIJg? -e-, is
Anna een energieke vrouw die het
leve" zo goed mogelijk probeen Ie
dragen_ Anna is niet allee" de oudste
bewoner van de blokken vatl Sint"
Maartt!nsdal, ze woont er al net laltg"
ste val! atlemaat. Haar tevensverhaat
is dan ook sterk venveven met de ge-
schiedenis van de toren, haar toren,

-tk beu in Leuven geboren. ik zou ZO
graag in Leuven sterven". zegt Arma's 1110e"
der up een dag. Ze rs de verhuizingen van
11('1énc gl'huurd~ huls naar hel andere beu
en ze wil 'in 't ~IJd' in haar eigen woning
leven en sterven. We schrijven anno 1965
.ah de twee - vader i~reeds in 1922 ge"
sterven - hun intrek nemen in appane-
ment IOH 111 torl'n I in het Sint-Maanens-
~ De tcuw \.111 het Silll-Maartt_I~J IS_
_nOllvolop ean d, In. en ZC'.hopen dal ~
er voorgoed kunnen blijven. 'We waren
heel gelukkig samen In onze toren. Jaja,
onze toren. want andere mensen spreken
toch ook over 'ons huis'?' zeven jaar later
sterft moeder en Anna blijrt alleen achter.

"Ik ben in mijn appartement op de
derde verdieping. lelri na de dood van mijn
moeder. nooit ongelukkig geweest. ik voel-
de me nooit eenzaam want altijd waren
daar miJn ballerina's." zegt ze levendig.
"weet ge wat dat zijn? Dal zijn de meeuw-
en en de duiven die voor miJn raam komen
dansen. nel als ballerina's. Ze spreken tegen
mij en ik versta hun taal. Ze komen om
eten vragen en dat gL"CfIk hen'. Entoesiast
gaat ze verder: 'En daar kon ik altijd naar
de mensen en de auto's op straat kijken.'
Haar appartement was volgestouwd met
herinneringen aan vroegere lijden: oude
fOIO'S van haar vader als sjam~IIn', van
haar fiere moeder en van Anna als jonge

vrouw; woordenboeken en kursussen En-
gels, Frans en Spaans die ze aan het CU en
het Ministerie van Onderwijs volgde nadat
ze op pensioen ging. kruiswoordraadsels
van een spelnamiddag in het Steunpunt.
affiches van de inzametaktles voor mensen
in nood uil Joegoslavië en Somalië, die ze
enkele jaren geleden organiseerde, twee

mee: 'Ik voel me hier zo eenzaam. De
mensen en auto's op straat zijn 1.0 klein. Ik
moet al uil mijn raam hangen om ze te
zien. Vroeger. vanop hel derde. kon Ik dat
gemakkelijk. Het is niet nodig dat ze praten
tegen mij of zo. maar ik heb gewoon men-
sen rondom mij nodig. Weet ge. zelts in de
hal of in de lift kom ik niemand tegen. De

"Quelle vie? C'est vralment une vle de
chten." en ze wordt kwaad, 'Door de ver-
huis word ik ZOI. Ik vind hier niets meer
terug, Ze hebben hier gewoon alles op de
grond gesmeten. Kent gij geen truc om alles
terug te vinden. Waar :zijn miJn gele stick-
ertjes van de mutualiteiten nu naartoe?"
Een man van het verhuisbedrijf brengt vlug

tekeningen van een negenjarig Marokk.lans
meisje dal ze nog steeds heil)! met haar
huiswerk. Zo werd appartement 1031 haar
woning. de thuis waar ze zo naar uitkeek.

Weesgegroetje

"Maar IVilt hebben ze me nu aangc-
daau.' vervolgt ze op een ongelukkige toon
ons gesprek, "0" het veertiende gezet I"
Door de restauratiewerken aan toren I
moest Anna verhuizen naar laren twee op
de veemende verdleptng. vetc's argumcm
dat ze nu loch ten mooi uitzicht heeft. slaat
ze weg: "Mijnheer. een oude boom ver-
plaatst ge niet. Ofwel zal Z(: gaan scheef
groeien of ze gaal sterven. Achtentwintig
jaar heb ik in mijn toren gewoond en nu
hebben ze me hier gczcr'. Eenzaamheid is
misschien de ergste riekte onder de vooral
bejaarde bevolking van het Sint-Maartens-
dal. Ook Anna Dewit heeft het er moeilijk

. woensdag 4 maart organiseen de Kultuurkcmmissle samen mei Ithaka retour een 'Uur

IKUItUUr' rond beeldende kunst met een debat over kunst in de stad. De Leuvense burge-
meester Louis Tobback treedt in het strijdperk mei Jan Hoei. befaamd temoonstellings-

en direkteur van SMAK. hel Gentse museum voor aktuele beeldende kunst. Eric
Bracke, kuhuurjoumalist bij De Morgen, houdt de partjjen un elkaar.

Kunst in de stad is ecu erg aktueel thema. Jan Hoet haalde onlangs nog uit naar hel
kunstbeleid van de stad Gent Hij heeft een grondige hekel aan saaie ouderwetse burgerlij-
ke kunst, dte misschien wel het blazoen van de stad wil oppoetsen. maar geenszjns een
stedelijke gevoeligheid heeft. In de handen van louis Tobback wordt Leuven zelf een
kunstwerk. mei nieuwe straten en pleinen. Misschien i~ 'kunstwerk' een ongelukkig ge-
kozen metaleer. Onlangs, op de akadernrsche Zitting die de Stichting Stad en Architectuur
opende, kwam 'Ïobback volstrekt reaktionair uil de hoek: "Het is spljlig dat er vandaag

'Hausmannlsaue' meer mogelijk is. ercbuekten wiljen per se hun ding doen zonder
naar de buren Ie kijken.' Het lijkt erop dat deze visie weinig oplevert voor de huidige

Istcdenbouw. Hausrnann was de architekt die tijdens het 'rweede Keizerrijk Parij!>ombouw-
. tot een uniforme stad, als een toonbeeld voor de redltlijnlgheld en het klffi/Ut van de

Ol Leuven in zo'n hoedanigheid plaats wil rnaken voor kunstis 'leer de vraag.
Iwellicht eerder voor bronzen SIreekgerechten en burgerlijke kitsch.

herm van sland dIt a//tM tffl dlll'dtJijkl mmm!} htbbt" tn §u/1SZIIIS op hun mond fJt\'<lJlm

tndtt! Mll tlkaar in dl rinfI. 11l1lJltll er tril fap op!}fi'm_ ElI! trotmJt a<lI!J<1Cpor Ik kullSlhar-1
lpc'n"'9 d~JD!llrop. ;11 dt stad 2'l'WI:Illf Womsd"94 muarl tusstll 13,00 u ln 14,(}() u in 111110P,ntr Dl

'. Nad/tt! kan mtn Yr"'Sln JltlJm,

. programma
u: Opentngsperformance 'Inktpatroon 2' door Jan Pillaert

4.00 u - 23.00 u: Percours rond aktuele beeldende kunst
u: Fuif in stlo

infonnatie over percours en kunstenaars Is te verkrijgen in de centrale Infotent.
De buurtwerking van IIhaka leverde dit jaar 1!(-e.1wat op. verscheldene bewoners uit

ISint-Maanensdal zijn kreatief aktief en krijgen l'en forum op hhaka retour.
Randprogrammatie ui de centrele tent:

15,00 u; Country and Western-show door the schoneen sterers
u . 16.00 u; 'rbe Guido De Beider show
U· 19.00 u: graIfiU-workshop bij het jongerenpavtljoen
u: jeugdlon~1
u . 20.00 u; voelbal op de parking
u - 21.30 u: rbe Guldo De netder show

is ook een doorlopende tenloonsldling met werk van bewoners van Sint-Maartensdal
Steunpunt tussen 14.00 u en 21.00 u,

op Internet: hup:llwww.5tuc.kuleuven.ac.befkura

mensen van toren 2 beschouwen mij ah.
een indringer en nen me' IJkt staan. En ik
pak niet graag alleen de liIl_ Daarom zeg ik
de tafel van zeven op. of een weesgegroetje
uf een onzevader. Dat duurt predes even
lang om boven of berieden te gerotken en
dat duet mij mijn angst even vergelen.'
Ook de akriviteiten die voor de mensen van
hel Shu-Maanensdal georganiseerd wor-
den, brengen roef veel zoden aan de dijk.
'Ofwel zijn de mensen niet geïnteresseerd
en Sloppen ze ermee, ofwel praten de men-
sen niet veel met elkaar," venrouwt ze ons
tee.

'Vraagt ge u niet af waarom ik nooit
getrouwd ben geweest' vraagt Anna. "Ik
had een nerke toen ik vier was, 'IeSIe'
noemde ik hem. Auguste was zijn echte
naam. maar dat kon ik niet uitspreken.
'leste' was een jaar ouder dan ik, Op het
einde van de oorlog zijn we samen eens
weggelopen. Mijn papa werkte bij de politie
en meteen kwamen te ons zoeken. Toen ~
's middags efkens stopten om Ie eten. von-
den ze ons. \Ve waren gaan eten. Ziet ge.
weglopen gebeurde al in die tijd. Daarna
heb Ik nooit meer een relatie gehad.
Bovendien mocht ge als onderwijzeres in
mijn tijd niet trouwen.'

nog een spiegl'l uil haar oude appartement
langs. 'Ik heb een kalender gekocht om af
te tellen. Elke dag mag Ik een papiertje al-
trekken en als de kalender leeg is. mag ik
terug naar mijn huis. VIerhonderd dagen.
lIlijnheer. ij,: hoop dat de werkers dan nog
niet teveel betaalde congé of grève maken
want dan duurt het nog langer. Misschien
ben ik al dood voor de restauratie af is,
maar Ik zou zo graag teruggaan naar mijn
toren." Als ze de affiche ven Ithaka retour
ziet, reageen ze eerst heel erucesrasr op de
toren als ruimteraket maar zucht daarna:
"Elke keer ik er passeer, word ik ver-
drlet!g,'

Gelukkig zijn de 'beucrtna's haar naar
haar nieuwe woonplaats gevolgd. Anna
kikkert er van op: 'Ze vliegen zelfs tor Ie-
gen de vensters. Ik ben er zeker van dar ze
deze zomer binnen zullen vliegen als ik het
raam openzet. Ze rijn de enige levende
wezens die ik hier ril" wan! ik krijg bijna
geen bezoek. lk ben hier niet gelukkig
mijnheer, maar ik zal moeten proberen me
hier aan Ie passen. hé.' Nel voor ons ver-
trek vindt Anna haar gele mutualiteitstick-
en; terug: 'Ziet ge wel dat ze hier ergens
lagen. Ik word 7.01 van die verhuis."

aert vandenbusscbe
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• lezersbrieven
vervolg van p. 2

ge1iJkh~dotn, Ierwijl ze anderzijds hun ogen
stutren voor het verschrlkkelljke wapen-
arsenaal van de VS, dot bondgenoren in he'!
Westen, rsraet en seoedte-Aratse.

De twee laatst!' voorbeelden rijn nu
niet onmiddellijk de meest demokrausche
landen. sacedre-Arabre bijvoorbeeld is ver-
uil het meest fundamentalistische - in de
echie betekenis van hCI woord - land ter
wereld. Nochlans wordt hier in alle talen
over gezwegen.

Er wordt ons verteld dal Ir.lk meer dan
tweehonderd ton VX zenuwgas en 8400
Hrcr van hel biologische wapen anthrax
bezu. Belde wapens werden ontwikkeld in
hel westen. De VS had er in de jaren rach-
lig geen problemen IUL'e dat Irak niet .1111:("11
over chemische wapens beschikte, maar ze
ook werkelijk gebruikte om bijvoorbeeld
'Irakese' Koerden af te slachten (1988. Ha-
labja).

Niemand (behalve het 'beest van Bag-
dad") weet mei zekerheid wat momenteel
hel werkelijke potentieel is van Irak. Men
vertelt ons dal tweebondere ton VX genoeg
is om zes miljard mensen af te slachten, Dat
kan wel juist zijn indÎL'n' deze chemische
komponent lntakt zou worden toegediend,
maar dat Is zo goed als uitgesloten. Gas ver-
spreidt zich in de atmosfeer (tweede hoofd-
wet van de termodinarnika) en wordt dan
geleidelijk aan afgebroken. Bovendien be-
schikt (volgens het tmcrneuooaet tnsruuut
voor Strareglsche Studies) Irak niet over de
rakellen om chemische wapens met een
minimum aan efficiëntie te gebruiken, in
regenstelllng tot de VS. Anthrax deerente-
gen is een bakterlële ziekte die vooral bij
koeten en schapen kan voorkomen. Dit bio-
logisch wapen is effektief Indien aanwezig
in de droge (poeder)vorm. Irak bezit an-
thrax In de Iminder gevaarlijke) vloeibare
vorm. Opnieuw in tl!"gt'nstellingtot de VS.
bnchlln lrak niet over gesofistikeerde ra-
ketten en 'eeroschecbnleken' die noodza-
keliJk zijn om anthrax etüoëm te gebrut-
ken. Het Idee dat bijvoorbeeld Engeland
bedreigd zou worden is daarom ridikuul.
vcrrnlts Irak nog noolr een wapen bezeten
heel! dal verder kan renen Jan pakweg
vijfhonderd kilometer.

TiJden, dl' Iilal~le Golloorlog deden
geruchten de rende in westerse kramen dat
geheime ageruen van Saddam drinkwater-
b..l~shl)zouden lnrokstkeren. ÛQk dit is een
mil!:'. in h.'genstdJing tOt wat Koen Mot'ns
beweert in vcro. Drinkwater wordt voor a f-
IlJanut'lljk gé(leslnfl'ku~eru met zware cbe-
mikaltén dit' 'zelfs de meest stabiele biologi-
,dl(' wapens gron-udccls zouden vemten-
gvn. aovendren zou Je verdunningslaktor
euccu al wonderen doen tenzij natuurlijk
een aantal hcktuliter Iv,nd[ ingezet.

Wil dit dan ...eggen dat er niets moer
gebeuren? Natuurlijk niet. Hier sluil Ik me
wel aan bij Koen M!lem. Een ontwape-
1ll1l~~k'JIlferl'lHlt' lil Ilt't Midden-OOSten Is
dnngcnd nodig. De westerse troepen moe-
ten volledig teruglwtrnkken worden uit de
Gull. Ik buylwt regen Irak moet bri'indigd
....orden. Verder moet de slriJd van het Ira-
i-.e'>('ten KOt'rdischel volk gesteund worden
um het mensonterende Ba'ath regime in
Irak omver te werpen.

~C'T Tom .Jonn (SJW).
Aubtm' t..".st~ Wt1ft1Kh;tppm

VAO
Ban En:khuut mag In INeT geval hopen
dat Ik 7.ljn veto nauwkeuriger lees dan hij
mijn vrije tribune. tn lijn reakti.· in 'AIJI'S
moet Wl'g' kllt hij mij rt'<k>neringen in de
mond die ..r niet stonden. êen redenering
die even tlplsc:h als "n"rlljk is. en dk per-
lekt flilSI In het duaal links-rechts denken
waar we nl(·t het CPV nu nel komaf mee
willt'n maken. Had EC'Ckhout Ve10 20 gele-
zen dan had hij rl.ur oveneens wel een In-
tdllgl'fl1l'" krit~k van mijn jaargenoot Rob
gevonden.

14

Zo scheen Eedthoul zonder verpinken
mijn voorstel voor de VAO's over dezelfde
kam als het gehele Amerikaans onderwijs-
systeem. Mijn opmerking dat mijn voorstel
met gold voor de universitaire basisoplei-
dingen [laar staan voor het middelbaar on-
derwijs) was wellicht te genuanceerd om
begrepen te worden. Dat Ik ook benadrukte
dat er als alternatief door de universiteit in
lenings- of garanuesysremcn kon voorzien
worden. Is Eeckhout blijkbaar ook niet op-
gevallen. Mljn verwijt van -korporausme'
was geen kritiek op het idealisme van de
studentenbeweging, maar wel op hel aan-
grijpen van de dreiging meer Ie moeren
bet ..len om zo de studenten weer eens op
straat te krijgen en daarmee de machtsposi-
tie van de sruderuenbeweglng te verster-
ken. Als klap op de vuurpijl haalt ëeckhout
op het einde van zijn tribune het 'staprltJe
tweedehandse liberale principes' nog eens
boven. Wel. ik denk dat ëeckbour en Ik het
inderdaad grondig oneens zijn, maar niet
op de links-rechts breuklijn wals hij (ge-
makkeliJkheidshalve) voorsren. Onze
breuklijn Is er een tussen modern en klas-
siek, met andere woorden tussen diegenen
die Iedere politieke stellingname nog SleNS
in links-rechts termen wiJ zien en diegenen
die het politieke debat iets genuanceerder
willen voeren. aeckhour welgen blijkbaar
te aanvaarden dat er buiten klassiek links
nog een sociale politiek mogelijk Is. Hel is
mijn overtuiging dat er wel degelijk een
derde weg lussen links en rechts Is. Met
Anthöny Gldden's woorden gezegd: -rne
new left ccnunues to draw tnsptrauons
from left values. but eccepts that socieüsm
Is dead as a theory of economie manage-
ment and as an Imerpretatlon of history".
In de volksmond van Veto heet dat dan
waarschijnlijk: "Fucking the system from
whhln". Mind the diflerence.

Jan Comlllle,
centrum Yoor PoUtkke V~ieuwiR8-

Enl3e kandidatuur ekoeomtsebe
w~enS("happen

FakL&W
Ik ben gisteren. 19lebruarl, getuige ge-
weest van een voorvalletje. en Ik wat niet
of ik nu moel lachen of hullen. Hoewel dat
niet mijn gewoonte Is. was ik gisteren tets
na middernacht vereend geraakt in de
L&W-bar. Een aangenaam lokaal dacht ik,
en ik had me bijna voorgenomen daar
meer bmnen te springen toen het volgende
gebeurde. Een groepje van een stuk ol vijl
personen komt de bar binnen. Op zich Is
dat het vermelden nlet waard, ware ht'1

iiJ!I ~tnIa.m.zoo} "Iak S._Mm 1Wll J"w/.\"wJ/n4wtn tijn. Wk ".alm 4~
~ ....... bihtt t.t..w.. Irkwu~ Cm/nIIIf In M Di
IIIf~J .. . •. - • .. (IY)

niet dat drie van deze mensen een vreemd-
soortige muts op hadden. Even rondvragen
en wat aandachtig toehoren leerde mij dat
het ging om Waalse studenten die blijkbaar
lid waren van een club. Wat die kerels in
Leuven kwamen doen weet ik nier, want ik
kreeg ook niet de kans om daar achter te
komen. Een persoon aan de bar, vlak naast
mij, riep de twee tappers bij zich I"'n zei hen
vlakaf dat ze 'die met hun penen' geen bter
meer mochten geven. waarop hij de bar
verliet. Even later vertrokken de droogge-
legde heren en omdat ik. In tegenstelling
tot die vijf denk ik, wel genoeg begon op te
hebben, vertrok Ik ook. Je gelooft nooit wat
er bulten te zien was; twee politlekombi's
stonden aan de têw-ceur. De 'man van
aan de toog' had blijkbaar de politie gebeld
en hen biJ aankomst op de vijf ven rekken-
den gewezen. Hij keek goedkeurend toe
hoe de agenten de vijf aanspraken. Ik ghpte
ook naar buiten. Nooit heb ik een agent In
Leuven regenover studenten zo zijn best
boren doen, In het Frans dan nog. om zkh
te veromschuldlgen voor de spijtlgt' manier
waarop dl' vijf in Leuven ontvangen wer-
den. Hij zei verder dat hen niets te verwiJ-
ten vtel, en dat l.&W nu eenmaal een moel-
lijkt' kroeg is, en dat ze zich maar verder
munten amuseren In de andere erebnsse-
meruen dit' Leuven rijk Is. De omgekeerde
wereld, dachl ik: een vriendelijke politie en
een enggeestige, bevooroordeelde L&WI
Mijn venrouwen In de overheid Is hersleId.
maar in de L&W-Ielding ben ik diep teleur-
gesteld. Ik denk zelfs dat het KVHV, nu niet
bepaald een breelnest van tolerarule en
Waals-gezindheid, meer tassoen zou hebben
getoond. En -los van dat waals-zljn-
mensen weigeren enkel en alleen omdat ze
lid zijn van eert dub, dat Is loch al te gek:
Ik waande me in het sramkafee van het

o berichten
In samenwerking met kenners van de Fran-
st' barokmuzjek en de jongerenverenlglng
van de Vlaamse Opera organIseren de- sru-
dernen muslkolog.le dit jaar ot' aeven maart
een heuse barok-dag, mét een aantal work-
shops die de verschillende aspekten van
barokopera benaderen. Hel resultaat wordt,
samen met h.·aterlragmenll'n uit Shake-
speere's Mid:;:iJmtmach/SJroqm In een sceni-
sche (Jpvtlt'rin~ voorgesleid op elf milan om
10.30 u in de grote aula van het MTC. De
to(:garl!.( is ~falis. Mt'C!"Infu bij T1ImJant-
sens 0i"' td. 23.68.49

6",
Zingende of :w:hrij\'mde dlkuantt"ll dk' zkh
In mln of meerdere male In een ven boven-
vermrklt> btegoriefn herkl'nnen worden
aangn-aden hun lIteraIrIl' t"IIfof muzikale
faeces op til' houden tot ~n maan. Als
dat lukt, kan een vrij podium misschkn
verlichting brengen: yanaf half negen gr;lIi~

laxariva en professionele hulp in de fakul-
teit psychologk .

De vrijgestelden zijn halftijds betaakk
werkkrachren die de werking van Kring·
raad administratie' en inhoudelijk onder-
steunen. xonkree betekent dil dat de vrij-
gesteloen de permanemk ver%oll!en up
kantoor, de- 'l't'rslagen van de vell!olderlng
rnaken. TI-dlgl'fen. vermenigvuldigen en
lIt'rspreiden en de- uhgave verzorgen van
hI'1 jaacve-rslag. het krlngvadenl«um. de
krlnglkbd en het 'vademecum V()Of Stu-
denten In Leuven'. In de male van he-!. mn-
gt'lIjke bereiden U" dosskrs voor en onder-
sleunen ze de werking van de werkgroe-
pen. Ot' vriJgrslekk-n xijn vrtantwoordelljk
yoor de subs1dlii'ringsmc-chanlsmen Vóln
kringen en erkende vrije vl'renl&iflt,'t'n.
Gt-ll1OIiVft'rde kilndidaturen mC'I ("V worden
voor WOIm~g. 18.00 u verwacht op
Krlng.raad. 's MeÎt'rsstraat 5.

Vlaams 810k In Antwerpen, en niet langer
In een kafee waar universitair geschoolde
mensen aanwezig zijn. Is dit het enige
waartoe een denkend mens in naar i~?
Arm, arm L&W.

Steven .Janssen

'5 Meiersstraat ,
3000 Leuven
Tel 01612244 38
Fax 016122 Ol 03
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~ zoel(erljes
"Katedletlka verkoopt 20 kaarten In hit'
karegone voor 'Ouauunr Nr. 4', een choreo-
grafie van Annc jeresa De xeersmeekee en
'De burcht van Blauwbaard' een opera van
eëta 8.Hlok In een regie van Anne 'reresa de
Keersmaeker, Dit op donderdag 5 maan om
20u in de Mumschouwburg van Brussel.
Kunrn kosten slechts I2S0 fr. l.p.v. )100 fr.
Info: 016/226314. Snel reageren a.u.b. hel
gaat om de beste plaatsen.
.J Charlcne wordt einddijk dik.
" Hel Mira-kel gaat niet verder als "0 l«r'?
.J wte was dil: koddige knullelbeer die wij
(twee loch nier onknappe jongedames) vorige
weck In de lakhar van VTK hebben aten zltten
(7.UI~n).JC' bem heel erg aantrekkeLijk en
sexy en heet Bombo ol bombie of zoters (ol
was hel nu bombier], We hopen je weldra
rusen önze lakens te mogen verwennen
(Iemand vendde om dal je wellmo plasS('x
berin. Jolaride en Man.ane
..J Schrijf a.u.b. geen dt-Ieuten meer. Anders
$Iaan bepaalde. voorlopig nog onschuldigen
onder verdenking. Bij wie moel Mira die bak
eigenlijk komen halen? Een stevige blokutter .
.J Karen en jenever, gaal dal samen? En wat
met Mla?
.J Els. die avond .. Samen naar het scherm
staren. het muisje beroeren ... Het was
geweldig! Je was nog lekkerder dan wit brood
met mosrërdt
v Bijna-Cleopalra verdienIlO zweepslagen: op
15 rnaart geen MSO-vergaderÎngl
v Oe truuk met de buschauffeurs werkt dus
niet op de trein ...
VAlleen mvts blijft bestaan ...
v Nothing in thls wlde Uni verse I call, / Save
thou, my Rose : in itthuu art my All.

"Linlburll5e zwartharige PoI&Soc studentin-
netjes kunnen verdorie enorm fel en mooi
zjjn. iR@Nsw36
" Am 1 lost In your backyard ?
" Urenlanll praten In een andere taal
" Naast de Iraanse amdassade in Bern is er per
toeval ook een ruinkabouterswinkel. U IDOt'St
eens Weten Wlll er dus werkelijk gebeurde ...

" Bong. p'1·. thls Tutsday: 'Drunk Thursday:
The S~ud: Try to get K. along ...
.J H's aJl about the Bt'njaminslll

" Schumacher; zwanzig Sekunden vor.
"Turry gaat de Jin doentt
"IVB. wie doel er mee?

" PJ.O. Waar Is Vlrg.???
..J Lid KN .... ·n. eindelijk een weekendjc wegt
" Cleopatra ziet en sotgneen haar nljlpaardj«
op een andere datum.
" Ut'SClot is op zoek naar een opticien voor
sterkere brilglazen.
.J rînen, zijt ge zo wanhopig op zoek dat ge
der andere mensen mee lolstigvall???
..J Liefste S in de nacht van 2) op 24 februari
leerde ik je kennen. Ik laat Je nooit men gaanl
..J Persoon met gezinswagen zoekt: MIV. -
35jaar. niet onknappe pantetlelbeldtn met
gezmsplannen. Maak u kenbaar door het

JQ MEUWlSSEN
Alle verhuur

vrdeo-. klank- en lichtmateriaal
Videoschermen 101 4 m
DISCOBAR EN CD'S
mei of zonder O.J.

KARAOKE (1.500 titels)

li016/201.301

gebruik van un LapTop .
.J EdJe. Ik zie u "10 gere
..J Goed zo Kellyen Koen ... Goed zo OOml en
Sandra. Gelieve de perma te sparen, IVB en
De Koppels
..J Ithaka Is geen kunstparcours. maar gewoon
een parcours van slechte designers enlof men-
sen die op commando een bepaald produkt
eneveren (een nieuwe markt?)
" Gevonden op de Llsst-fuif: zwart leren
sleutelhanger met een hele hoop ... Jawel ...
sleutels. Als Je hel nummer kent dal un Un
van die slemels hangt maolk je wel een kansje.

" VelO'S zoekenjes: moedersenoor voor ge-
sjeesde en gefrusueerde pseudo-artiesren die
niet tegen hun verlies kunnen.
..J Hiermee wens ik de aanhang [donkerhart-
ge.krullende passievruchtende tweede neecue
rechten drinkende studentente uil mm) maar
ook dl" roodharige kir drinkende drinkende
tweede licentie rechten studente veel succes
op het antwoorden van mijn vragen omtrent
hun eveedcnderende slideJ; tijdt'ns hun pre-
scntatie van semtnane woensdagavond om 18
u In de nieuwe valk
" Kris Rose1le tikt jt' thesis of paper. Info: Hof

- 22u.
- 20u.
-17u.

Ter Beke1aan 12, 3020 Winksele. Tel:
016/20.70.77 .
" Helpl Ik zoek heel veel informatie over
Herben Ponting; hij was een fotograaf die
meerejsde met kapitein scou op de: Terra Nova
op een ekspedlrle naar de Zuidpool. Spijtig
genoeg vind Ik niets over dele k·"t. dus ik
ben genoodzaakt deze rubriek te gebruiken
waarvoor hij feitelijk hoon. Dankuwel bij
voorbaart te-meer: els.meyvaen@student.ku-
leuven.ac.be
"TomorIUw in the papers: A-team gesignaü-
seerd op skipiste Ie F. Vrouwen «1"5t. gun

kinderen. B.A.
%Nit'uwlll Nu is er klaarblijkelijk een hybride
vorm van de hötgeh: de grlJsgcitl
.J Jen:t moes es "UI gehen. Dank u Bart van
veto. ~
..J Ekonomlka zcékt vrijwilligers om zich te
venegenwccrdigen op A.V:s
.J Ijeve skiè'njts, pas op voor het gele gevaarl
Thc A-team Ruin without REGULAT10NS.
b.a.

" IVB. wcg ermeeu De: Koppels
" gezocht; een lid lid lidi
" Groetjes voor mijne IITOfvan Duits.

I~~ WIE VAN DE DRIE??

A._ agenda & ~ ad valvas f)OOnMAO<TIJNGnAUMAN'W W EN NATtIAUf: vt-:nNIMME

DINSDAG
Ll.OO ti KONSI::nT Cm"t klartnetensemble

Lemmcnsinsrhuur "Iv Grecl Sevl"rcns, In uz
Gasthuisberg. H<,r~'Straat 49.

20.00 u DEBAT th~ma-avond; 'De groen-wtue
beweging' met J<.>S Gcyscb . in CDS_lok;aal.
JliStUS Upslusslraat 10. toeg. gratis, org. COS.

20.00 11KWIS Grote voetbalkwh. In Patapo"rr.
teeg. 100.

2030 ti TEATER Independance sP<'l"it 'De Pijn'.
de ah;tudct''1'roduktic van Chris l1 ..."'II1.n.
ccn monoloog van Margucrilc Dura~. in
Vlaminllen~lr ..at IB. roeg, 200/lS0. orll. SUl'-

WOENSDAG
I) 00 ti DEBAT ecn heus deb':l1 ov ..r kUIl)1 In de

slad russeu Jan Hoct en Louis Tubbad als
voorpmdJc vp Uh.. !.:a in het kIId~r Van een
Uur Kultuur. in PDS. teeg. gratis. mg. Uur
Kultuur.

17.00 11TEATER tncz Dirkseu. 'Mljn moeder en
ander gespuis'. in ., W,}gdlU~. "rg. KC
leuven

20.00 u VORMING 'Ik was il\ hel nieuwe
COIlt:"': rt'isver:o;lag over het nieuwe C"ngo
mei ,Ii~·s. Een verhaal VJn Martin .... Akn.
Johan en Miche over do' hu0l'. de trnts en de
moeilijkht"dcn van de- COllgolnen [deel 4

van tic coneo-cvctun. In vid"u1..1ill p..nga ..a.
org. Anti-Imt ....rialistisch .. Rund reuven.

DONDERDAG
L 1 00 ti KUNSTPARCOURS [l11.lk..lretour:

pcrlorm.lnce. '''C''fllie en kunstparcours In "n
om hel SI.-M~artcnsd.:l1 van 14.00 uu 21.00
u., tocg. gr .. ti~. org. K\,llI,l",·r.l.ld.

~O ÓO u KONSERT Kamerkoor en Em...·mble
Oude MU1Jd, l ...mmcnsinstltuut onJcr leid.
ing V;!InErik Van Ncvel brengen Eng ....'"'
muzîd: uh de l6de en 17de eeuw nI~t
endere andere werk van W Byrd. 11.Pur<"l'11.
Th. Vautor ..." anderen. in Lemmensln)lIIuul.
erg. Ll"llllllcnsimtituut

~0.15 u KONSERT Frank uceücn: ·V~d,·rland·.
in de St~dSC"houwburg, org. KC u"", ...".

VRIJDAG
20.0011 LEZING Broederhik. Ddt'n «en het J>OIi-

tiek ersenptnrorm van de \(.lrt1pasne

'Vrouw~n uoeü' voor. Europarkmentslld
Magda AelvOC:In:agc:en. in Jan Slasstraat ~.
tocg.gratls, org. Werkg.,,,,p 8rocderlijk
Dele!1 umvcrsnetre Parochie.

ZATERDAG
~O.OOu TEATER 'John Cabriel 8orkillijn' van

Hendrik Ibsen door het Ro Teater. met inleid-
ing om 19.00 u. in Stadschouwburg. toeg.
1501500. =s. KC Leuven.

~O.OOu TEATER Tono;-o;-IkringExcdsior brengt

•
Tel:

"Geen Requiem' van R08I'" Vervaet ~11Oirl<

Bracke 111ct:n regJe van Karel struvvcn. in
Za.lI Ons Huis. Goudsblocmstra1l1 ~8.toeg,

180. "<8. Tunedkring EIIlCl:lsior.

ZONDAG
11.00 ti KONSERT Arcu B.lleno Ensemble 01'1

Alb<:rt Rousse!. in kapel Rom.lanSt' Poon,
org. KC Leuven.

20.30 u KONSERT Freejazz van de trio') Gaz
enrversus GolTlllj",: V;!ln bIJna.nkl·geluid 101

fanfa.c,k gebulder. in Slu~aJ. tocg.
200/350. erg. S!IIO;-.

22.00 \l KONSERT Jan. op zondag: wissetende
janf,mnatics spden În dc srocbar na dl'
vcrtoning van de New Harvcstfllru. in
Stucbar. teeg. greus, erg Stuc.

22.30 u FILM In de reeks New Harvesl: de
Tsjechische filll'm ·M.lri.:ln· van Peter Vadav:
zsc ook. artikel In Veto. In Stu("Z;J.lI.loc-g.
1001175. org. Stuc.

Alla
.02/03 om 20.00 u: Thema-avond over
vroegkristeftjke JTcheologle. In de Fakbar.
toeg. gratis .• 04103 om 20.00 u: Sagalassos-
lezing door professor M. waelkens. in POS.
toeg. gr.Jtl5 .• 05103 om 20.00 u: Lezing over
de opgravingen in Orcbona door F. Hllgert, in
MSI 0(>-20, roeg. gratis.

Crimen
• OJI03 voetbal: kandidaturen tegen Heemles.
lil sportket. Weg. IItatls .• 03103 om 16.00 u:
vergadering BWO .• 04/0J kaas- en wijn·
avond. in l>at<'lpouf.

Germanla
• 04/03 om 19.30 u: 'punk is still aiive', In
Fak Lelleren .• 04103 om 20.00 11;Film 'Men
in bleek'. in MSI 03.18.' OS/03 vrij podium.
in Perma Germa.nia. tneg. gralls .• 06103 om
14.00 u: Afternnoll OH.-'DJ Bornk alias schu-
macher, in Pak Letteren, toeg. gratls.

Hislorla
.03103 om 20.00 u: gr.ltis film, In MSI 03.18,
toeg. gratis .• 04/03 om 20.00 u: kenrus. in
Ambicnx.

Katechellka
• 04/03 om 20.00 u; debat: 'godsdienst als

keuzevak?' met als sprekers prof. IJ. Roeb·
hens. prof. H. Lömbaerts, S. V.Jn Den Bossche:
over de !lla,lIs van godsdieustonderrtcht 0]1 de

secundaire sdloo], In MTe 02.07. roeg. gratis.
• 05/03 SI. Thomasleest met buffel, In H.lllen.

Kilo
• 02103 om 12.00 u: Boterhammen In de Pak,
Zilppa-matlnu c:n spelletjesnamlddag, In FOlk
teneten .. lOeg. gratis .• 05/01 om 22.00 u;
le«tje op de perma, in Perma KUo .• 09103
om 19.30 u: Reggae-ntght. in Fak Leueree,
101.'8 .• reus.

LBK
• 04/03 om 19.30 u: Panelgesprek 'Global
Change' tover broeikaseffect) met als sprek-
ers: oscar Vandt'rborghl (IGBP). Raoul weilet
(KUL). Koen Smekens (VITO). Avid verbrug-
Ken (UFSIA. STEM) en Jan Peeters (Staat·
secterans voor leefmilieu); Guy Van pen
Broek is moderoltor .• In Aula zeger Van nee
(Oude Valk. 'nensesrreer 41): lokaollwijnllingl.
roeg. gratis .• 07103 Ouder-studentdag.

Medica
• 05/03 om 21.00 0: 'Tropieal nlght', in öcc's.
tocg. gratis .

•W'"

Medlsoc
,_
" ~_r:

Plectrum.

NFK
• 03/03 om 13.00 u: gammsretn-broodmaat-
tijd. in Stud. L., roeg. gratis .• 03/03 om
21.00 u; Film, in MSI 00.28. roeg. gratis .•
04/03 voetbal legen blertuln .• 05103 Eucha-
ristie t.ec XIII + leling Röelants (HIW) +
reuptie + feC"5tje In de btertuln. toeg. gratis.

PSychologie
• 04/03 nru 20.00 ti: kriugvergadcring, in PSI
03.0!, loeg. gratis.' 06(0) om 22.00 u: gala-
bal. in zaal MetrQpol.

VRG
·0)103 gevu. In Minnepoun .• 04/03 Revue,
in Mlnnepoon.· 06/03 om 19.00 u: Galab.ll
met busdlenst (venrek 19.00 u op Fochplein).
UI De Watcrhock (Gt'etbets) .• 09/03 Proms,
in Sporthal De Naej-er,

VTK
·02/03 om 11.)0 u: Broodjes in het rneokct.
in TIlcokot .• 04/03 om 21.30 u: Keltische
avond. in 't Ehxrr,

WINA
• 05/03 temekensen en uhrefkjng van de
gouden krijtjes, in PDS.
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• 0310) om 20.00 u: Mcdisoc Vl"rg.Jderint;. in
AZR roeg. gratis .• 03/03 om 22.00 u: vogel-
piktörnecl, in wlnk, teeg. grens .

Merkator
• 04/0) om 20.00 u: Hollandse Avond. in
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Worden de tweede VRG-Ekonomika Proms de laatste?

of Ihe Proms? Uitverkoop""Ni
I WUI kindsbeen af orga-
niseert pieter LLenknt'gt
muziekavonden en
konserten. Samen mer

oude Kulak-qetrouwen
die I/lW weg vonden in de

presidia van VRG en Ekonomika,
zoent hij ook in Leuven UI' ploeg sa-
me'j die vGrif} jaar deze studentenstad
haar f!er-Sle Proms senenk. Het \Verd
UIl daverend sukses, mee door de
gastrol/en "'IIT Tom Barman (dEUS)
et! SIef Kamil Cartens (Zira Swoo,,),
die ge~telll1d door een volledig symfo-
nisdl studentenorkest hun jOllgl! klas-
sieken in Uil nieuw kleedje staken,
Voor de twee,tr editie ,'(11, t'olgf!nde
U'uk Itfatllldag werden Luc De Vos,
Beo Van der Maa' t!II TI,; Lau ge-
Hrikt ,'oor Uil lvmfonÎscll optreden.
Dirigent LUllkntg' leg' samen met
zijn trouwe trawa"t Kristol Schuer-
111(",5uil wat de ulIl"mst Proms ju
IrUII <'9tll zo uniek: maakt,

pteter Leenknegt: -Er h een groot ver-
schrl ru~~t'n onvv rn.m-, en de echte 'Ntghr
of rhe Promv' in Antwerpen "'ddr her prin-
clpc hh)h wel h~·I/dhk. 0,,]... bij ons wordr
een ~rl1lh'ni\l'h nrkcvt 11l1o:1'/t't\"<~.r rnu/tej,
Ili(' doar Hl klit' met voor gl;'lllad~t i~.Op de
iJll~'rml'IJi n,l bn-ngeu WIl wel enkel pop-
mu/Iek. I\h k Idil\\il'h' Il'nl/kk program-
meen. W.I,l" Jl' 10:op !!Iclu IJ', :\\0:1 dlle rcv-
pd...! V'~lr he-t l'ni\'l'r,itJir SymfOill...:h Ür-
h',! rna H al-, :.' :IJ,U rrn kon-a-rt v.cn hen
:;'1 kiil..,·n .1.,1[: I'll·rkJ.· JJI bt·p.:kll,k ~11,k

,

,\''T\!,\Il,lth,

w.,~
n

't,
Kri\tof Schuerrnanv: -11<.'11.:dlu'l\' U.l!I·
s,'n ")' ('<'11 ,1<11')'" knor.L Bill'nl" advcr-
l.e.·(,l,·r< 1'1 .. Ix-ren \\'t' dl' Pr"'l1~ u- verkupeu
dh 'TldSS<!-t:\vut. maar in ,I.- muziekkeuze
bewaren wC' I".'h !!,·u')f.'': ruuute voor de
.utcrnaueve ~,'lIre'l, Wl' h ..ddr-u na hl'1 suk-
S"! V,lII ~origJadl 1)1" ""Ihg kunru-n \1,l;']en
en 1'lIkt"! I'upulall" numme-rs kunnen \t'1f'k-
l('h·l1 .. "'Jdr dan i~dc lol nJI. W.. willen
,,,\1('.-1 moit('l~k men ....n o..'f\'II.l'n. maar al~
we danr plat komme,~il.'.-I ~(lor mOf'ten
g"Jn, ,Jan hut'h ht't nit't mt't'r. Ot' "igilt of
The Prnms kie~1 d....r wC'1\'oor. Als Ît' zestiit"
duize-nd man wil adntrekken mllt't je ' ...eI
1"1011gadn, ,\laJr in onlC' ogt'n is diJt uitver-
koop .•

Stills & Soda

V~(o: H.x JUlltn Jul/u hrt prO:JrolmmQ 'Ulmm'!
PI~t~r: .Naast hel dirlgt'ren schrijf Ik ook
de partituren uit C'nde arrangementen. Dal
I) t'en blJlOilder zware klus, maar vooral
lelkens wC'C'reen enormt' uitdaging. Of ik
C'en nummer interC'ssant vind of niet om
~ymlonisch te bewerken blijft d.Jn ook hel
keU1.C'crilC'riumbij ui15tC'k,We proberen
daarbij zo brC'C'dmogdijk tt' gaan in de keu-
ZC'uit de popmuziek, net omdal de klassle,
ke muziek ai bij voorbaat afvall. Wc z:oekC'n
de grens op van de symfonische rock. dil:'
Ironie Is nooit veraf. Als je 'Suds 6- Soda'
sJM'eJtmet een symfonisch orkest moet je
jC'IC'lfniet tC'SC'rieus nC'mC'n. Het Is niet on ..
ze bedoeling om daarm« verder te gilan of
om C'rgdd uit te slaan, We kunnen ons dus
wel iets pennlttC'ren. Dit Jaar werd er geko-
zen voor hrel wal discomuziek, Die muziek

loch proberen \...e ook daar een ar,." draal
aan Ie geven, Ot

Veto: Er \l'olJ w"fJ )o1l1r)rrllk~ ~'lIn«lIt'pname
m<!t',uf K.Jmil Carlens. If daar nC!!1(/' van Ir!

I/lIJf .>I<'k.'m~,,'
Pieter: «Die plannen waren er wd. maar
Stef Karntl heeft niet echt wel voenng met
het studentenleven. zo bleek. want de
opnamepenode dil- hiJ voorstelde vh-l
midden 11)de d.!>oUllo:m, (unuccn Carlens)
'Juunic L01.I üleaul zaan vcur m..e. of u-u
ot:'gUU~1UU\, dan lletC was t)di: ntl~ 1('11de
etuudloo.' 1b-\<"ijl wij len vroegste 1111)l.to-
bet weer he! nrkect konden \anll'nkrijgt:I1,
maar op dal momcru had hij al rn-n andere
prejekten in lijn hoofd •
Veto: HiV kir.m jullie dr ja,r,lnlcJlm"
IF! _

graag bij, maar dan moet je die ~pectadl
vanuit de VSA lollen overkomen en dal laM
nier binnen onze mogelijkhl-den We heb-
ben hem wel \'1" \'IJl'O, \H' zullen wd zk-n
war dal geen. Het wordt een \erra~~lng,
v(l()rdl V(lor onszelf, went wij hehbcn dl'
video leU nog met gezien .•

Veto: .\frl wrIkt mus;" wil/ril juflit ,'(Jmm
wcrkm In d.' htsu wm (11ft Iwrrldt7l?
Plet.er: ,Mas~i\(' AlIJd, en Madonna-
Krlslor:~Mas~ivt' Auack en SIef Kamll
cartcns.»
pteter: ~AI~ ik ('1'11 pannour uil~l'hnJf. IK"

wl'eg ik me tussen twee polen. Aan dl' ene
kant heb Jt· George Martm. de legendan-
'><.ht:Beatlesproducer hypcrtradumncr-l.
maar ook erg vol en rijk van klank. Lulster

Supermarkt

-~.-

dagen op voorhand de PA op te stelten. 70-
dal w e heel wal tijd 111 de sound ...heek kun-
nen steken. Vorig Jaar kwam de gefuldsbal-
ani Jli1~ In orde na de pauze. xaer het schr-
jnl loch. want lelf hebben we hel nooit
gehoord. Door l'en foute af\lelling is de
opname van vorig jaar volledig lil de soep
~l"draaiu
pteter: • Dal was voor mij een extra mou-
vatie tIIO dil jaar een tweede cdule te orga-
ruseren. Wc hebben c...'en hard al\ vorig jaar
gewerkt om de nummer; op punt te stellen
en .Jaar"ll willen IH' nu meer aandocht be-
çtedcn aan de geluidstechniek. Hopelijk
kunnen we dit keer achteraf wel nog L"l'm
letsu-ren naar (1117eI"reSlalit"'l.•

Velo: H •.., .I/dlm 1111lu 11" tJrÁ'~,/ ,,,1171~1"
Pleter~Wt: verspretden een brochure in
hel 1'lt.'~lns-en het JJM met l'en npr\)ep die
\lN,rdl jo:cricht i~aan blazers en SITilkt'r~ en
111 tweede in~tdnJ,ieJ>I.'rklls~ionÎ~tl'n. Fen
gitari\t vtnd Je alh ...h, wel, dus tbt i\ geen
pr ..Neem Wit' mee wil doen, komt g\'woon
naar de eerste repeuue en dan aten we wd
waar we nukomen. Dl' problemen begm-
nen pa-, ab IC achuren dwarsûurusten en
zeven 1.1ilrint'lIen in Je rangen krijgt We
dachten uat er ..Ioor t-en '!lilluurlijl.e selek-
lil" wel een paar zouden wegvallen. maar
Uilt lukte met echl van dl' achmen dwars-
üuuen kwamen ('r tclken-, maar een ~1U1.ol
nen opdagen. maar wel telketl~ tien andere
f),11 i~l'rg 1a\lig spelen. want lIitt·mdcllJI.
1."'l'!oC jt' meer een supermarkt dan een
samenhangend orkest. In [anuan LIjn wc
dan t ... -h ll1"ar hU een sclekuc 1,\'el'J(egaJn,

-On-, nrkevt 1\ samengcsveld Uil ~IU-
rh-nn-n \'~11lil' mcesr uiteenlopende lakul-
reuen. n.u maakt lu-t lol cé» van lil;' I1It'(:~1
111l.'I'f.lkllhalH' cvenemenn-u in lCU\t:H
V, nda,H dal \\T 70 ()nl~of)chdd waren iili'll

.UI ,'t'n SII'" ,Ij, ~ !.:,·t1!I'nvan

",tm
'n..,
PI~''''r: W,)I l!llj l~'(relt nk\. Ab ik 11101.\1\·
J.lg.'l'llfl.1 con hc.:tpodium 'toilj', Iq; I" wd-
111111\<"'I')t'" ti I,," diriJ.:"C'f"hllq,· ne-er. (lp
dl' duur wordt ht"1 t"t'n " r ht labeur C"1l f'd [e
\,,, .. r Jt'zdf SIt".',J~hogere dwn SICItt"1\,Ier
\lljJ h(.'1t"genlijk toch ~I'WnI)Jl ('('n h"I,l>~
I". \Vt' hebben de grenzen van lu-t ~t'llTt'
ve-rkrudcn dl' vrees I:oestaat dat war r-r nu
nog kt1IllIIl!I'\ meer kan 7ill1 dan ht,t 1111·
nlt'lh'u ~'an Jt'zdlde idt'd'll.-
Krl\lof:.lk ~\(Oper l>t'k mee. De Pr"m~ lijn
l'igenhll. tnlh ht't get"'>lt"okind \'an Plt'h:r tOn

als hiJ \lOl)t heell hel \'oor nUJ ook ~een ,in
me-t'r. Ht't I~mooi gt'wet"'il. '1aar we mIlt'·
ten daar ook nkt ti! pretentieus in zijn. Er
lIJn h,er m Ll'u ...cn nog wel een paar gek-
ken IC vinden dit' zoiets kunnen opzelten.
Daarbij l~ dC' Proms niel hel werk van ons
Iweeen alleen. Er llll'en fantdstisch leam
achter, en misschien wil iemand er nog wel
mee doorgaan .•
Pieter: .AJs er iemand dl.' Proms vC'rder
zet, zou Ik het erg Jeuk vinden als men af
en lOt' nog eens konlakt met Ons opneemt
...oor wal advies of zo, Of dolt men op djn
minst de huidlge koers probeerl aan 11'
houden, Niel dal wij hier een mijlpaal in de
muziekgeschiedenis hebben neergepoot.
maar loch hebben wij een vrij duiddijk
konsept onlwikkeld. Hel zou jammer zijn
mocht dal verlorC'D gilan In een lau Ier
rnassagebeurrn.

Bart Eeckhout
Stefan Huber

Ik VRG-EJc.miJmikQ Prcms vindm planrs op
mnandQj 9 maart in Sponhnl De Naytr
(Sponkor).

--

Krutor:. M«",Iai i~hel Pieler dit!' een 01.111-
131munmer<; vlloropSlch die hij graag Z1)U

arrangeren en d;lar l()C:k('n wt' dan de ge-
paste aniesten bij. Ook dil jailr heblll'1I wc
met Luc De Vos en Bea Van der Maal Iwt!'e
aniesten wad(,\'dn we enkele nummers ge-
programmeerd hadden. We proberen de
gasten ook telkros Ie overhalen om andere
dali hun dgen nummers Ie kiezen. Vorig
Jaar hebben we Stel Kamll zover gekregen
om 'A Day in thC' Ufe' tC'coveren, en dil
jaar zal Luc De Vos zich ook van ren .lilde'
re kam laten zien, TIne Re)'mer (Flowers
for Brcakfasl) sluit dan weer het !>t'SIaan
bij wat we vorig Jaar gedaan hebben. Over
TIlt lau van The Scene bestond er meC'r
diskusslt'. We wilden zoveel mogelijk men-
sen aaillrekkC'Jl voor de 'Proms', Niet uit
kommC'rsiële ovC'rweglngC'n, maar omdat
we geloven in de waardC' van ons projekt,
Maar dan mOC'Ije wel een afflch!." hebben
die een breed publiek Irekt en dus vond!."n
we dat er nog een naam bij mOC'$1komen,
Dat is dan Thé Lau geY\-'Orden.We wilden

Dulli van de

Ilaar 'Eleonore Rlgby' Je hoon tt'n strijk-
kwanC'1 ma .. r dal speelt ...ier \'olwadrdigc
muzieklijnen, Dal is bijna B.1ch. And(,r2IJds
riehl ik me op Massive Anack, dte kompleet
hCllegenovergestelde dOC'n. Dat is de dbso·
lut!." reduktie. Eigenlijk hebben wij hel
masoçhistisdte slreefdoei om een plaalver-
sie op hel podium te brengt'n, Ik beschouw
mezelf meer als product'r dan als dirigl'nt,
Als jr naolr C'en optreden van Gorkl gaal,
hoor je één band en één klank, MaaT als je
hun verschillende platen naaSI elka,!r legl.
Is er wel een grote diversiteit, Die varIatir
boeit mij meer dan de eenheid van een
live-oplreden .•

Stoelen
Kristof: ~Erg bel.mgrijk voor ons is het ge-
luid, Na lang zoeken naar een geschikte
zaal zijn we nu uileindelijk in de sponhal
De Nayer terechtgekomen, We moeten daar
alles ZC'lf meebrengen: stoelen, podium ...
maar dat kan ons niet schekn, als het ge-
luid maar 20ed zit, WC'beldnnen ..llwee


