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Studenten dagen kotbaas voor de rechter
Git" studenten sleurden t.'or;ge

week hun kotbaas, de Naam-
loze vennootschap Morgan 1,,-

vestment. voor de rechter omdat deze
op grove wijlt' aan zijn verplichtingen
als verhuurder verzuimde. Hel stil-
denten/wis waar zij een kamer huren
moel het al gerllime lijd zonder ver-
warmi"g til warm waler stelten en is
volledig onderkomt" geraakt omdat
Morgal! tnvestment de "odige herstel-
lingen "ie/liet uitvoeren. De oorzaak:
wanbetaUIIgl!tI ell stectue financiële
papieren bij de vennootschap. Omdat
ze weinig hoop hebben op verbetering
vmt de situatie. vroeqen de studenten
de wrbn'killg 1"'111IIIUI tmurovercen-
kUMii" .... Dfttscfag word'Mr ",,-
spraak vall de Vrederechter verwacht_

Stel je het volgende verhaal voor: je huun
een kor 111een studentenhuis, cu op een
koude winterdag blijkt dat de verwarming
het niet meer doet en er geen warm water
meer uit de kraan komt. Bovendien laat de
maatschappij die instaat voor de warervoor-
zicnlngje weten dat de waterroevoer elk
moment volledig kan worden afgesloten. In
paniek vraag je je af of je vergelen bent je
huur te betalen maar wat blijkt? Hel is je
huurbaas die zijn rekeningen niet betaald
heelt omdat de vennootschap waarvan hij
afgevaardigd bestuurder is op het randje
van een faillissement staat. Meteen hegrijp
Je waarom de stookenevoorraad niet werd
aangevuld en waarom ook de dringende
herstellingen nog steeds niet zljn ullge-
voerd. Je weet nu wel waar het probleem
Zil, maar ondertussen zit je nog steeds In de
kou.

Negenentwintig
Een vergelijkbaar verhaal overkwam

onlangs tien Leuvense studenten die een
kamer huren In het studentenhuis in de
vanderkelensrraar op het nummer negen-
entwintig. Zij huren die kamer van de NV
Morgan Investmem, die tevens eigenaar is
van een hele reeks studentenhuizen In de
Bondgenotenlaan en de Vital Decester-
straat. Omdat de NV schulden heelt bij de
ASLK liet deze laatste in januari beslag leg.
gen op de waarborgen en huurgelden. Dat
resulteerde eind februari In een zegene ...m-
de overdracht van schuldvorderingen, wat
betekent dat de studenten van dat moment
al hun huurgelden rechtstreeks aan de
ASLK moesten betalen. De studenten wer-
den hier zowel door de ASLK als door Mor-
gan Investment van op de hoogte gebracht.
Op dal vlak zijn er dus geen problemen.

In het studentenhuis stapelden de pro-
blemen zich endertussen eduer op. Er is nu
geen verwarming meer omdat Morgan na-
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liet nieuwe stookolie Ie laten leveren.
waardoor er evenmin nog warm water in
het huis aanwezig Is. Ook de nodige her-
stellingen waarvoor de NV moel instaan.
werden niet uitgevoerd, mei hel gevolg dat
hel huis onderkomen raakte. Alsol dal nog
niet genoeg was, dreigt de vlaamse Maat-
schappij voor watervoorzjernng er mee de
watertoevoer te zullen afsluiten omdat de
vennootschap reeds gedurende lange lijd
geen lakturen meer betaald heen. Omdat
deze situatle onhoudbaar was voor de be-
woners van hel huis Slapten enkele studcn-
ten naar de Hulsvcstlugsdlensr van de KU

Leuven voor advies. Er werden in nnaal
ook drie aanmaningen - waarvan één in
naam van alle huurders - verstuurd naar
Mcrgan ïnvesuucnts. waarin de vennoot-
schap nu-t aandrang werd verzocht de nu-est
dringende problemen op Ie lossen. Hierop
werd echter totaal niet ingegaan. Dit alles
doet uitschijnen dat Morgan tnvcsunem Ie
kampen heeft met serieuze finandële pro-
blemen en niet meer in staat is haar ver-
plichtingen als vcrhuurder na te komen.

Daarom belegden de bewoners van hel
huls op vierentwintig februari een kotver-
gadering om een gezamenlijk standpunt IC

bepalen. Ze beslon-n dal de suuane on-
houdbaar W.1Sen dilt gerechtdijke Slappen
onvermijdelijk waren geworden. Als ze
hierover raad vroegen op de Huisvestings-
dienst. adviseerde men daar 0111 een gcza-
menlijk kortgcdlng aan Ie spannen tegen
Morgen tnvcermcnr en de onmiddellijke
verbreking V.111 de huurovereenkomsten te
verderen. AI~ dal /.Ou "e\1clIren via de ad-
vokaal van Soda](- Raad - de geleding van
de Leuvense Overkoepelende Studenten-
crgamseue die zich ondermeer bezighoudt
met de huurwaarborgprocessen - zou het
de srudenren niets kosten. aangezien soera-
Ie Raad In dat geval dl' ~eredll:skosten zou
voorschieten.

Schadeverqoedinq

Tol zover wat vllor,llging_ !)e neu SIU-
denten hebben nu indt'rdaad de advokaat
van Sociale R.1.1d nmk-r de arm genemen
e-n via een vcrkorte procedure werd Mor-
gan tnvcsunem gedagvaard om vorige
week dinsdag voor het Vredegerecht te ver-
schijnen. Om bovenstaande redenen vree-
gen de Studenten il,1I1de vrederechter de
onmiddellijke verbreking van dl' huurkon-
nakten en de teruggave \'.111de huurwaar-
borgen en een deer van de betaaldé voor-
schotten. Ook werd een schadevergoeding
gevorderd gelijk aan €én maand huur. De
verregenwoordlger van Morgan rnvesuncm
beweerde bij hoog en bij laag dal alle pro'
blemen nog binnen de week opgelost zou-
den lijn, maar daar hebben de studenten
weinig venrouwen in. Het vonnis van de
vrederechter wordt deze week dinsdag ver-
wacht.

Wat de vrederechter ook moge beslis-
sen. het is weinig waarschijnlijk dat deze
uen studenten ooit nog hun huurwaarbor-
gen zullen terugaten. Zelfs al zou bet von-
nis hen volledig in hel gelijk stellen, dan
nog blijft het probleem van de uhvoertng
ervan. Aangezien de NV Morgan ïnvesr-
ments duidelijk in slechte nnenoële papie-
ren zit, is het nog maar de vraag of er ooit
voldoende geld zal zijn om de studenten te
geven waar ze eigenlijk recht op hebben.
Bij de schuldeisers komen de huurders im-
mers ergens achteraan in de lange rij. En
dan blijkl maar weer eens de zwakke juri-
dische positie van studenten die een kot
huren dat eigendom is van een vennoot-
schap. Daarom pleiten de studenten en de
Hulsvestlngsdlenst al geruime tijd voor een
welle:lijke regeling die verhuurders van Stu-
dentenkamers verplicht om de huurwaar-
borg op een geblokkeerde rekening Ie ster-
ten. Alleen in dal geval kunnen studenten
die: gckonfromcerd worden met een nalati-
ge verhuurder werkelijke rechten laten gei-
den op hun huurwaarborg. Wordt eens IC
meer vervolgd,

Kristof Daniels
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Kafetaria
letteren
Ikt was alujd al prerug vertoeven in de
kaktaria van letteren. Niet enkel omwille
van haar hccdamghejd van trefpunt en
ontepaunlngcruirnte. maar bovenal omwille
van dl' meerwaarde die Chrh Jaubin en 1ijn
r,llllilil' eraan wisu-n rc geven. Ondanks het
hesef dal de kip hen wel nouit gouden
eieren zou opleveren. stopten ze alhun
energie in de zaak. En nu h hel gevreesde
zwaard van Darnokles dan toch gevallen:
vanat oktober 1998 wordt over de kaktaria
l'en kruis gemaakt, t'c:~lissing van hoger-
hand

Hel heet dat er pl,l,lt~ moet worden ge-
ruimd \'I>llr een bijkonu-ndc computerzaal.
/\u \VII ik zeker ruer betwivtcu d;lt daaraan
IhU...I zou lijn. nf7df~ nntkcnucn dal lellt'-
(l'11 kampt met een akuur gebrek aan ruim-
tI' ('11 subsidies. Feit i~eenter dat dl' ~tu-
Iknl-)o:d'fUikl'r vnnr r-en aln-ruancl wordt
ge~tdd dal er geen i~, aangem-u de uitslag
H[' voorhand \'ilstlif!1 in het voordcel van de
cmnpun-r-, Bovendien 7"U. IMiIT verluidt.
Ik lakultt"lblddiu): nu-t hJ.H l}(_«;ltlllUH her-
srrukrurcnng een lujkumcud probleem
hJndig kunru-n om/cllcn-omd.n bel-..'Jlde
1,'lkn \an het unlvcrsucn-pcrsoneel lnder-
daad nogal gemakkelijk voor hun natje
naar de too% afdalen. Wat ander~ kan men
d,lll Ihlt'1' d,HI f!dii" <l.' h,,,,1 I" ,lllil''Il. Hl'!

i, I <'l'1 l'l'II\"'lIdl).!l'r In'l 1-.,lkt,11 i'l[ "'''''"l'd

en de student Ie passeren dan de personen
in kwestie op hun verantwoordelijkheld Ie
wijzen,

Nu zou je van de universiteit als tmel-
lektucle en humane inSlelling in een al-
lengs scltdarhchsloze en koel-berekende
maalSChapplJ als de onze toch wel een
voortrekkersrollen positieve mogen ver-
wachten. Hel dunkt me dat net als onze
maatschappij de universiteit minder demo-
kratisdl is dan ze altijd heeft voorgcstaan.
Huc anders kan men het benoemen als hel
er op lijkl dat ook binnen de universiteit
enkel geld en macht worden ontzien. en de
gewone, hardwerkende mens hardvodujg
aan de kam wordt geschoven? Kan hel
iemand schelen dat de familie Jaubin haar
kansen op een welverdiend ruimer pen-
sioen en op tewerkstelllng nu wel mag ver-
gelen, gezien de door hun geplande over-
name nu niet doorgaat? Is men zich daar-
enboven wel bt.'WUSI dal mei de kafetaria
ook een niet IC veronachtzamen orurnoe-
rlngsruhrue verloren gaat?

Ik kan begrip opbrengen IIOor de fewe-
ring dal eC,11masrodom at, de universiteit
niet gemakkelijk te beheren is en dal het
niet eenvoudig is om een adekwate oplos-
sing Ie vinden.Maar zoals gewoonlijk kiest
men. zolang men er zelf niet onmiddellijk
baal bij heeft. voor de gemakkclijkhclds-
()plo~sint-:,

Hel lIloge in elk geval evident zijn dat
met de sluiting het hart van Letteren zal
ophouden te slaan,

Maud vcnncrre,
oud-studente Letteren

Ombudsdienst
In het artikel "Ombudsman moet perma-
neut en oualhankeljjk worden- in de vorige
Veto wordt terecht krluek geleverd UI)de
manter waarop de ombudsdtenst 111de
meeste Iakuhelten georganiseerd is, In de
fakulteit PsydlOlogie en Pedagogische we-
tenschappen is hel een ongeschreven regel
dat de ombudsdienst voor alle studkJaren
wordt waargenomen door de leden van het
menhoraar. De monitoren van deze fakul-
teit hebben wel het s!.,tUUI van AAP maar
zien eksplidet af van de wens om IC dok·
tereren. Op die manier is er steeds een
team beschikbaar dat kan bogen op jaren-
lange ervaring en ultstekende kontakten
met de verschillende akioren. Niemand op
dl' ombudsdtensr hoeft zich overigens te be-
kommeren om het feit dat de dorent waar-
mee in de eksamenperiodes moet samen-
gewerkt worden hun wetenschappelijke
prestaties ook moet evalueren. Omdar zij
ook tijdens het jaar makkelijk aanspreek-
baar zijn. bevinden de cmbudsen zich te-
vens in een uitstekende positie om studen-
ten die een aangepaste eksamcnregcltng
aanvragen te adviseren en op te volgen.
Daarenboven garandeert een dergelljke
organisatie van de ombudswerklng ook
kominuïtcit en dus staudvasughetd uij de
interpretatie van het eksameureglemem. En
aangezien de meeste Studenten ook hun
ee~le kandidatuur In onze fakulteit afleg-
den, 'is de drempel om naar een ombuds-
persoon IC stappen laag.

Een centrale permanente ombuds-
dienst zou op vele vlakken een verbetering
betekenen voor takulrenen waar de om-
budsdicnsr nu vierkant dr,l,lil. Tn("h beu ik
hier geen voorstander van, llel persoonlijk
kontakt met docenten en studenten, de
herkenbaarheid en aanspreekbaarheid van
de ornbudsen en de mogelijkheid om SIU-
denten individueel op Ie volgen gedurende
h('1 akademiejaar zijn onuntbeerlijke voor-
waarden VIMlr t.~1Igoede ombudswerktng.

Een door de fakulteli georganiseerde
pennanel,lIC ombvcsdieusr kan uiteraard
,'n"<'1 voor zover een lakuhclt \"'rl'id i~,l~'
~btenlCJl te rekruteren dil' ulct wensen te

doktoreren. Indien onze urnverstreu echt
werk wil makcn van goed uitgebouwde en
adekwaar funktlonerende studiebegeleiding
ui zij vroeg of laat moeten erkennen dat
srudlebegelcjders en cmbudsen zich voltijds
in hun taak moelen kunnen engageren. Zij
zal de Iakulwlren dan ook de nodige arm-
slag moelen geven om af te alen van de
schjjnbaar als evident beschouwde stelling
dal ondcrwtjsaorgversrrekkers aan een uni-
versheit moeten doktorcrcn. Dil betekent
geenszins dat doktorerende asstsreuten
geen dienstverlening zouden moeten doen,
Zolang we echter geen toclatingseksamens
wensen. kan studiebegeleiding beier in
handen gegeven worden van studicbegclci-
dcrs.

M.ic::hel Van Dyck.
Monlla} Psychologie en Pedagogische

4 wetenschappen

KVRVen de
islam- 0

Omdat hel alle eenvoudig is een stelling
'onkritisch' en 'l1il't-Wt'ICllSChal)pdijk' Ie
verklaren. en daarmee verdere diskussie uit
te sluiten. )chrijf ik dele uprnerkiugcu aan-
gaande de llrije tribune 'Misv~lIil1g,'n van
hel KVIIV over de islam' in de vorige vcro,
waarin verwezen wordt naar een Jrtlkd
van mijn hand van juli 1995. vooreerst
moel ik opmerken dal de auteur stclhngcu
en standpunu-n IJl dl' mond kgl van KVIIV.
liet Verbnnd hedl bij mijn weten alv dusda-
nig gecn ufficieel standpunt over dl' 1~IJm
Hel Is dan ook een denkluut haar pcrsoou-
lijkt' opinies in de schoenen Ie «nufvcu.

U nux-t weten dJI hl,t anlkel vnn mijn
hand l,w,ehrt'vI'n b uit dk-pgcworu-lrh- krlv
n-hjkc en katoheke bezorgdheul. e-n nit'l in
de eerste j)laal~ vanuit een Vlaamse rellex.
De sielling 'De auteur leidt dl' lezer tip een
Jet'r sluwe manier naar zijn persöonlijkc
\ tsrc. dic' [utdt dal .lIk lJlo~lim~. waar ook.
van neture tilt luudaun-utali-tc-n. Il'num·
ten Cl1 een gruut gevadr lijn. urndat d.' I~-
lam dil duidelijk voorschrijft in dl' kor.:tn' IS

<'l'l\ IUll1l' wn'rg,I\'" v,lII uujn Jrll\..l'I 1)11
vervolg 0Jl Jl. 14

Begin éénentwintigste eeuw, einde van de ideologie?
IX }IUdl'nll'nbt-loging van enkele weken geleden,
Il']:t'n dl" 100.000 Iranl lt1\-1.hriJun):'lwld \'IKIr
VAO's. bad iets IUrre~hsl1\-1.·h,\lrt w hn'l bng na

dl' smJd van onze mor):an):l"r~ It'gt'lI dl' 10.000
gln~1'11\\'IJ dl' SIr...JI t'P Il'~t'n her dl'nl~\'tJlld ervan
(\~clis\I''''df enkel voor \AO's~. Ik! ('indl' '\J~ hete-
lllaJI7tl>l'~ «en deltlfrJ! r-en 1I']lv('fkb.lfJI' !lt'.
schermengel v...n tie jlOiltlrkl' verüu'uwmg UI

vlaenderen dl" sll1d("ntl'ntJrwt'~lllg bt'M'huldi~dl'
,JlI blcfstu~kl'nden'((\~rJII~rring, ]).-11 i~werkelijk
blJnJ 11\('11('grlO\en. Maar sprl'ek h('m 111rlll'1:I'[1
ot Je ~riJgl mell'en dl' sll'mj\t'l \al1 de 'Oudl' Poli,
\te~c Kultuur' op.te ~edrukl En J.in ~iln ICJe IQ!
en~eI nog dl'len mI'l burllkraten, misdadl~,{,rs I'n
hutHnr]tJZI'II ,

])1' man. Jan Curnilhe, 'l(hrl't'l llill tribuIII'
IlJtlll'n\ OlltMh ah lid IJn hl'l Cl'nlrUtH 1'00/ Po-
hllt·h, VnniCtl\\'lllg, hel WJlhall<l jan dl' plc-lier·
llt'llinkcatlt'. Hit'nnlT nn'lllt 111'1CPV nllllieuw een
II·t'r tltliddijk idl'"J(J~i'lh '1,lnd,'UltI in, Dil 'pOSI·
ilkologill h' 'landpulli " 1.It' 1II\I't'],II' uildrukking
1'.111l1l'tm'olibrrak g,',ladlll'ngl.'l'd dalld-Iuligaal
alhln hl'l CP\'. )l,lkhla11, \\J\ lwtlll't hel CP\' dal

'>o111lt'n1I1("!l.kandnl' n'ddl.'rl lall dl'tkmul/Jlil"
Trlt\ngd. Un\ \\ilde dlk'n ~dml'n Ilal dl' grote-
Idrulll!:l..chl' dt'h:lllrn Int het \'t'rkdrn bt'homdrn.

"ndll~ns is de ~r'l(hll',knil IJtl lk rt1(n~h('id
dc ~'t'Xhll'denis \JIl ~onlhkll'tl ~n daolnlll \'IMlM'
\ I'Jl'll'n,k' dehatten Na,lat d,'/(' pl.lIll't'1 ITUI\l'n'
lall~ llehl'I't~1 IH'rd J'Mlr '>IIiJd~n Jd'Jl Wl']lell
\'Jnd,I<1):h"1 CPV t'lI TnAngrl dt, ~ndllcdcnÎleeJI
!tal! l<>t' Dill~ JUllg. Dil i> hl'l t'llld,I~I1(ln VJll deze
"dn, \Jn \\aar dezl' ~Ia{t'>lh~~JJ~ ,.p d ...l"domsl?

\'_Ir mij lijn I'nlde dl1lgtn duidl'll)k, Enkl'l
hIj dil' zijn eigen Il'rhall hel gft_mil' 1'1llJ!. kon·
digt hl'l dndl' IJn dl' gruw H'rhall'n Jan. ])1\ logt'·
I1Jantdf ('md,' bt'It'~l'tH dJn 111l'[\tl1t'l't ulmmder
I.IJn !Il'l UH'[!II'IlIt'1l \J[I .I,. hn'r-.en,k Idt'ulot(le.
W,lllt1l.Tr l\l· nll lTn ~JI n'll "al n"cnten ~Idkn
l\t' ~,III dal CP\ I'n Tn'\Il):d lTn hl1('rJ,ll gedJlh.

lCI1~'M'dn'n,'g<'n\\lImdl~\'1l \'11tI,tI !tllll "'"'Nl'l·
11'11lil n:rh,lIld Illl'l Ik d(,!11I1~r,1III''I,'nll Inllrk·
hl'll \,1nun hl1rgt'fhlkr Il1I~klll.'ll Idh \IHJr ,k

laatste CPV·t'r dil' nog gehinderd wordt door dat
vervelende \'leugje subversiviteh is er geen reden
tut Slrigl'rt'1l Met burgerlijk bedoel ik gewoon
voonberdurend op de idee van demokraue zoals
die gl'tt11roout'l't.'rd weid bij de belangrijke en _
\IJur alle Juiddijktldd'- progresskve. burgerlijke
rl·I'(llwil"S.

Wordl'1I CPV en TriAngel opgewonden van
elkaar nf van de ruime mediabelangstelling I'I~"

hun pi'le? I~ Wt"('1het nil'!. Feit is dal de-ze organi,
.'>iI1lt'S hot langt'r hO(' hardere liberall' standpuntl'n
naar builen brt'ngtn. Ban Eeckholll loonde al in
zijn erg gordt- llrije tribune aan dat dezr vemku·
wingsprofewn eigen dogma's bt'ginnl'n te hame·
rl'n, En. hrlemaal \'crvuld van de nieuwe politit'ke

kuhuur, lijken deze jOngens hun kritische in~e-
steldheid 11'vl'rhezen, De beperkte ruimtt I~al mij
slechts ,i'n voorbeeld IOC. In 111eerdt;rcwijl' lribu·
nes n,lmen zij het op voor de paarse koalilie. gretig
verwiju'nd nJ.u hel Nl'derlJt1(IS!: model met hJar
schntl'fcndl' rl'SlIllatcn. Or Nrdcrlalldse regering i~
nochlans hoegl'nJamd gl'l'n voorbt-dd ,'an niellwe
polmekl' ~uhuur. Nl'l'm bij\'oorllreld hel \IIerk-

loosheidsijfer, loch het paradepaardje van de rexe-
ring Kok. Olflcied ligt dat sljfer russen de u's 1'0
zeven procent. Maar \1131bhjlt" öe Nederlandse
regenng vervalst de stausueken nog erger dan 111

Belgie. Het Nederlandse Centraal Buro voor PI...n-
nmg berekent dl' Nederlandse werkloosheid op
17% en voor dl" OESO blijft de teller boven de
20% stilstaan. Wanneer uehaene zich aan deze
jlTaktijkcn schuldig maakt wordt hij terecht uiIG('-
katlcrtJ, Klik wordl cr voor bejubeld, Prachtige rr'
suliatcn! HCl ~nige (J1)l1Ierkelij~1'aan hel Neder,
landse bdcid, en dal is waar de Europese leiders
zo gellllcressccrd in zijn. is dal hellO'n zwarl' beo
spanngen kan doorvocrt'n lOnder e-\elllf'dige 50·
dak onrust.

MdnU Oil'riekx Visschers brt'Îdde in de vonge
Velo nog een ilfleverin8etjl' bij aan dit vI'rhaal.
Manu, die naar ik vernam TriAngl'i \II~er inruilde
voor Zljn oudl' licldl'. de VLO, Sll't'k1 hell'illgellje
in dc lucht. 'Raak nooir, zo orakelt hij, 'Jal1 hrl
llrije I'rijsnu'"<hanisml', ollx-rrid)r I'uor 111'IOC-
5landen zoals in dl' \'oormallgr Sovjclunk: Hij
\'erdedigl dus de diktatorialt: hl'erst:happij van hfl

~ vrije tribune
De vnje trlhllne kan oczorgd worden Ol) hd redilktie5ekrct,uiaat in d~ '~ Mcie['<;)trai11

5.3000 letlwn en mot't vóór vrijdilgnamiddag 16.00 u binnen zjjn, lidsi tip diskelle ol
e -111aiI velllt8'vcto, ~t tlden I. ku leu vtn.ac, be.

De wijl' Iribtlnl' 51,1.11open vonr iedere Iler~()(ltl I>r urganl<;,lHl' dil' !l1l't reddijkt.: argu-
menten ecn standpunt vudc'digt ui een gelundeerde mcning lonnuleert. Hel standpunl
kan vrij .langebracht worden. De Persoon I)f mganiS-atie is vollt."dig verantwcM.lrdeliJk en
aansprakelijk voor de inhoud ('n kan ~I('(hh l:ell lIlaJI pcr jaar een VriJI' lIlul.lIle "rijgen,
De vrijt' tribune \\Iordt Slel'ds (lnd('rlekelld met n,lalll, 51lldiejaar en lIolledl8 adrn. en is
onder !!een beding alloniem.

Eventudl' reilklÎt'S op een vrije mbune ]\IIJrden Uilsluilend gq~e\'en via Il'l.er\Uril'\'en.
De ~ rijl' tribune word! (llwd il1lt"graal ofwel niet gcpuhliceerd en is niet langl'f ddn

7.000 I('''ens {Sjhlties inbt."grt'pen. \IIJt (Jvl'rcenkomt met :t vie[ getikle hlJd7ijdl'n meI
duhbek 1.(1[('r1i1lÎcI, Dl' ft'daklie lwhoudl 7irh hel recht VUIl[ de vlije trihull<' niel 11' pl,lal-
,l'n ,ll~ .1.111tk lI'ilet'id V,\1) redelijke argul11"11t.ltie. een SlèIllU[lUIll en !:dundecrd 7ijn IJltl
Itrikl vuldaan \Vurdl.

llrije prfjsmechamsme en I't'f];t'el daarbij hlÎjl!I,lM
dal oot ~andaa): 111 Hrlj.!ic'\'tMI[ IJl \JIl j\ttJdu~II'n
du n1CdIJllhml' \\lIrdt hIJ!:l"ltdu. En nt/g i~ Leuven
Lcniugtad niet.

l\\l't' laJr geleden rermdden van dl' etlfUilf
rond de aids-remmende cudtaill, Ildde dl' Ianna-
ceunsdre induslrie d,ll een l'\'rntuh'l gl·nl't'~miJ·
del legl'n aids nlct zoncar vrij vcrspreid zuu kun-
ncnworden Er zou immrrv reu \lni~ I'rlll~aJnj~
aan vJslltang<'Il. AI dIe jdft'll R("II.'ar,h ('11 Ikvt'll.)ll.

menl! Wannt'cr er dm Cl'n mrdlcijn Inti 'lIlt\\'lk·
kdd w(Jrdel1, Dt:lekent he! nos ~('rn \)pl\l~,inlt
\'lil" de Idl' llilllenlt'n hll'r, maar \Iltlfalm d,' dt'f·
de wl'Tt'ld, dk h('t nit't zouden ~unnen lK'tail'n.
Humantt,lirl'l1('IJl1Kfll bOI}(n dus mei ktJmmn'
stek, [n dit dd"'l bepkill~ de nJlIonahsenn): \'an
de farrnJCt'lIIi,(h,' tndlmnr. kma lid andl'rl brl11t'1I
misschien crn ):rl1lt'n!:d initlJlid ~an u\'l'rht'id <'tl
pri\'e('. Een Iknk kplt-il n1Mduen een Sy,ll'flil
van sub~idli'rlllg. Molar Maltu bellidi L1ilJI1~11
~'oor de god ...g 1t.'1.111'>('11111'vrijt' plij'llll'dl.tni~llIt'.

Jl' merkt hrl JI: \\t' lijn l\t'rf IICIJg, ldrlll,)·
llheh dl'bal behlM>Ttnl<'tlUl hrl \nleden. Een ~\\.
ht'fel1le ~'1,1l',lil dl' nnl\~ik~din~ IJll dl' '><lnll'nll'·
\ inK t'hJIt 11llrrf~"'-'lll t'li nultig

Hl'tll dUldrh)k dal dl' \',11,'Jn !\{'! ~IJlillÎ>me
emd jJrl'lI l"'Ihllg lilt een 7rkrl ",,)'til 1IIn(' t,·):<,n·
tlH'r dt, f1l,,!_!eJlj~hrldlall n-t111I,I,lhth,I[lI't'hjl JI-
I{'rnalld <lpdl' IrtJe ll1Jfhi hldt ):ddlL .\laJr IlII.tI ..

hl'! milllkn \ JU tk jalt'U 1I'\I't1l1g 711!trI ~JllitJli~·
11]('1.-11til "t'" ~tr\l"lllIdt' "'1\1\, Ik 11','rkl'Jullw)t!
l~ tn \\nTI\IIIJII 2S bJnenplannen 11Îl'IIHI.'('fIUII'
danW111I'('I!:I"laJllI Ik IH'rh'lldf t-.:1'(lI~IIJ~\\11«11
j.!t'holilrul1tt't·ld Ul~II'I,:I1t'mt'lldl' \\I'rlilru" It'r·
\Inhtt'rc'lldl' Jfhl'ldlll_11I1'aJfden en ht....I.1JIIIIlIl
zl'knhl'i,1 In dl' ~lInIHlU\JIII' mI'! dl' J:t'lnl);t'n \'JII
dl' ~JllIldli,tl ....hr ~n11171l1lrn Jrl>t1drr; rn J,II1~I'
rl'n Ul'Illt11n ul'/t ...·~ ~aan nJar 11l{UI\l·. 1'1l1Jh,"
I(hl' il.l<x'l'n

I-n lUW 1101>11'<'11beJlljl dt' Jrur<'rl, In 1',,"'11
d~' ~la\1 111hr,l11t!11'111<1.~r,'):rn d~ ~Jmrrgdn'r.lell
.I,"" doll hl'l hnt Iind olllln hllll IUI'lt'n,

David D(,!>Sl'r~
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Seks en terapie duurder aan de KU Leuven

Minister Van den Bossche onder druk
Gorige week maandag stemde de

Akademische Raad (AR) ;11
met de verhoogde inschrijvings-

gelden voor zes voortgezette akademi-
sche opleidingen (VAO·s). In de vorige
Velo stond al te lezen dat deze verho-
ging juridisch op losse schroeven
staat, Ondermeer daarom protesteer-
den een twintigtal studenten van de
Leuvense Overkoepelende Kri"90r9o-
ntsotte (Loko) hierteqen. maar ook
dal mach, dus "iel helpen.

De akuevoerders hadden een drempel ge-
bouwd aan het uurs van Chièvres in hel
Bt'giJnhof waar de AR vergadert. Deze
drempel stond symbool voor de financiele
drempel die sommige studenten zullen er-
varen als ze volgend jaar een VAQ willen
volgen waarvan het inschrijvingsgeld ver-
hoogd is. Verder wezen de studenten op het
Idl dal de bL-slissing volgens hen grondwet-
telijk niet in orde is, Sinds de vernietiging
van het dekreet op de VAO'~ in 1995 door
het Arbitragehof, is er immers een juridisch
vakuum. Minister van onderwijs Van den
Bossche ~SP) had in 1994 een dekreet ingc-
dtend din in een nieuwe regeling voor de
VAO's voorzag. Hij deed dil omdat de lOl
dan van toepassing l.ijnde regels uil 1991
nlet meer belaalbaar waren voor de over-
heid. De universiteiten kregen tOl dan een
finandering per student. Ze gingen meer
VAO's inrichten, de overheid betaalde roch.
Van den Bossche wou L-..:nenvcluppelinau-
dering invoeren, wat maakt dat de univer-
sneuen de VAO's moeten inrichten op basis
van een vast bedrag, onafhankelijk van het
aamaltngeschrevenen. In ruil mochten de
uurversneuen een hoger inschrijvingsgeld
vragen. Dat dekreet van de minister werd
dus vcr:nlcliB'!:

Voor de vCf&ilderlng van de AR werd
de regertngskcmrntssarts - de man die
mOet t0e7Jën op de naleving van de

onderwijs-
wetgevmg
door onze
unief -
hierovér
door de
studenten
geïnterpel-
leerd.
volgens
rcgerlngs-
kommissaris
Bosmans
"moet men
een keuze
maken rus-
sen wat
welldijk is
en wat op-
ponuun ls".
Frans Van
Nieuwenho-
ve. direkteur
van het rek-
toraat, noemt
de beslissing
van de AR
wèl in over-
eenstemming
met de
grondwet. De
oude wel-
geving uit
1991, het
zogenaamde
dekreet
coens. is
volgens hem
lenig van
kracht. De
stuoemcn
menen dat

de kouklusles va~ het vernietigingsarrest
echter maken dat de oude welgevlng niet

meer mag toegepast worden urndat die niet
in overcenstcmmlng is met de grondwet. Er
is immers geen dekeerale beperking meer
van hel bedrag en het aantal "VAO's - ich
dat hellegaliteilSbeginsd van anikeI 24 van
de grondwel vereist - waarvoor hoger
Inschrijvingsgeld gevraagd mag worden.

voons Slao11in hel dekrCt'1 ccens dat
universiteiten wel een hoger inschrijvings-
geld kunnen vragen, maar dat ze dan geen
beroep meer kunnen doen op financiering
van de overheid. Op dit ogenblik is er, na
hl'! arrest van het Arbitragehol van 1995,
zelfs geen financiering meer voor VAO's
vooralen door de overheid. 'We dringen
dan (10k aan op een snelle weucbjke rege-
ling, het Is aan de minister om daar werk
van te maken". ~ldus nog Van Nieuwen-
hove. Na.lst een millaticl van de minister.
waar hij naar verluidt al mee begonnen is.
werkt ook de{laamse Ouderwijsraad (Vlor)
aan een voorsrekvan dekreet. De Vlor heen
daarvoor een werkgroep geïnstalleerd die
bestaat uit venegcnw~ge" van alle ak-
toren uit hel hoger onderwijs.

Belgen

Rektor OOSlerlinck verklaarde voor de
AR dat onze unief "enkel meer geld zal vra-
gen aan de buItenlanders die overhcids-
beunen krijgen om hier te studeren. Voor
'ónze studenten' zijn er mogelijkheden om
van een verminderd tarief te genieten."
Nochtans zijn de opleidingen Psycheterapie
en Seksuologie nu Juist opleidingen die bij-
na uitsluitend door Belgen gevolgd worden.
Een venegenwoordtger van de Psychologir
sche Kring merkte op dal "studenten die "-
een psvchmerapic-optejdlng volgen het
vaak erg moeilijk hebben per jaar die extra'
40.000 Irank te betalen. Er wordt namelijk
gevraagd dat ze al halftijds werken vooral, •
loer ze aan die opleiding beginnen. Omdat
de arbeidsposten in de klinische sektor zo al
niet dik gezaaid zijn, doen ze vaak vrijwilli-
gerswerk. ze moelen dus al gratis werken
en bovendien ook nog meer inschrijvings-
geld betalen."

t.udwlg Deweghe

Met Filip Dewinter debatteren over het cordon sanitaire

Als de aarde rond is dan is de aarde rond
Gitgesjeesd politiekommissaris

Johan Demol bij het Vlaams
Blok politiek onderdak heeft

gevonden wordt het in Brussel mis-
schien moeilijk om de lland/laving van
liet coräon sanitaire rond die partij-
een va" de eisen vall de antiracisme-
manifestatie op 22 maarl in Brussel
- te blijven verzekeren, Genoeg rede-
lIell voor een debat, validen de Leu-
vense VLD-jollgeren die, blauwe flyers
en kortgerokte hostess ten spijt, sleelus
teil dertigtal kijkillstigen konden beo
kort" met ',,111debat over strategieën
die 'egtll ,,{i Vlaams Blok gebnlikt
kunnen worden. Uiterst rechts aan
tafel zat Filip newtmer (VB). Een
debat- moderator tvan De Vadder
ZOIIbet adueraf liet meest bizarre
lloeme" dat hij ooit leidde - moest
echter kunnen, vonden ook de andere
deelnemers.

Dewluter, wiens komst enkele jaren gele-
den op een debat in het Leuvense kwa pu-
blieksreaktlc steevast meer weghad van een
optreden op hel smanlappenfesnval dan
van een debat. bleef ditmaal het boegeroep
bespaard: enkele van zijn panijmilitalllen
waren zelfs naar het wagehuys afgezakt.
Ik publiciteit die het cordon met zich mee-
brengt kan volgens hem de groei van zijn
partij enkel stimuleren: demokratisch ol
niet. de legitimatie van het Blok is de kie-
zer, aldus Dewinter. Eddy Boutmans (Aga-
lev) was de eerste om die stelling Ie betwis-
ten: om aan de macht te komen heelt het
vtaams Blok een koalnje nodig. en zolang

die niet mogelijk Is zou het Blok enkel ter
plaatse kunnen blijven trappelen. Bout-
mans zei niet te kunnen geloven dat het
Vlaams Blok het cordon gr.1ag heelt.

Bal

Enkel bij de grane van een cordon sa-
nitaire kan de SP lidi In Antwerpen blijven
handhaven, sprak Dewtnter zichzelf tegen.
Zijn uitspraak dat 'onze goede vrienden van
de VLD' daar de 'argelozcn van dienst' zou-
den zijn. ontlokte Stel Goris (VLD) weinig
meer dan een groen lachje. Over het feit
dat een koalitie mei het Blok onmogelijk Is,
waren de vertegcnwöcrdlgcrs van alle de-

mokrausene partijen het nochtans eens. Dat
was niet het geval bij de kwestie ol een
amendement of motie van het Blok al dan
niet bespreekbaar moet kunnen zijn voor
andere partijen. ·Wij spelen op de bal, niet
op de man", aldus Stef Goris. die later nog
zou pleiten voor het verlaten van de tradi-
norrele bnks-rechtsrermlnologie. : "Een
goed voorstel is voor ons bespreekbaar."
Bruno Tobback was nler akkoord: "Des-
noods dien ik dezelfde tekst in met mijn
eigen naam erop." Volgens hem is het pre-
des via dergelijke kleine dingen dat het
Blok bij het beleid betrokken wil worden,
of zoals hij hel zelf uitdrukte; "Ze zouden
een motie indienen om te zeggen dat de

(foto JoosllftJg,,)
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aarde rnnd ls".
•Als de aarde rond is, dan is de aarde

rond", vond Hennan Lauwers (VU); als het
Vlaams Blok een resolutie gaat steunen die
een andere panij indient, komt hel volgens
hem watlullig over als die dan neen gaat
zeggen omd ot het Blok ja zegt. En het Blok
zegde vanalles- Filip Dewinter meende de
hypokrtsle van een cordon te kunpen aan'
IOnen door te weten dat verschillende
hooggeplaatste CVP'ers op het sekretariaat
van het Blok zouden lijn komen bedelen
om steun voor bepaalde voorstellen. 'U
llegt !", riep Trees Merch (CVP) uil. Even
ontstond er dan hilariteit in de zaal om de
veelzeggende verdediging van Dewinter:
-tregcn of niet, ze zijn hvpokrtet."

Zand

Toen de vraag gesteld werd ol het pro-
granuna van hel Blok wel door de beugel
kon, waren alle demokralen het erover
eens dat dat in het buitenland niet zou
kunnen. ZeUs Dewinter wist dat een slogan
als 'Eigen volk eerst' je in Nederland al een
veroordeling kan kosten, maar ging er prat
011dat zijn partij in België nog nooit etrek-
tief wegens racisme was veroordeeld,
Bruno Tobback vond het al sterk dal hel
Vlaams Blok hier dan zijn racistisch pro-
gramma überhaupt nog mag komen verde-
digen in hel parlement. Ook Eddy Bout·
mans vond dat de dernokraten momenteel
te braaf zijn: 'we geven hen jaarlijks tien-
tallen miljoenen subsidies op kosten van de
bc last 1ngbeta Ier' .

De toeschouwer die een konstruktief
debat over een uretegte tegen het Blok had
verwacht, bleef evenwel op zijn honger zit-
ten: konkrete voorstellen bleven uit, en het
geheel versanode een beetje in het ieder-
voor-zich weerteggen van de uitlalingen
van Dewiruer; die mei de glimlach dwars-
lag.

.reroen Ussens
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Ludo Van Gompel nieuwe direkteur distributie voor Acco

"Acco heen hel imago van een
e eens dringend geverfd moel worden"
Oot goed is voor Acco, is goed

voor de studenten. Ongeveer
Uvtllf;g procent van de studen-

tenbevolking heeft een aandeel in de
koöperatieve vennootschap, die mee
beheerd word, door studentenverte-
genwoordigers. De opbrengst van die
aandelen levert hel kapitaal waarmee
Acco aan een treffelijke prijs kwali-
teitsvolle boeken, kursussen. kantoor-
materiaal en kopies kan aanbieden.
Zeggen dat Acro een bedrijf in nood
is, zou zwaar overareven zijn. Druk-
kerij, kopiedienst en ook de lIitgeverij
leverden de afgelopen jaren verdien-
stelijke resultaten af Toch is Acco "iel
zonder problemen, en die situeren
zich voonramelijk in de sektor waar-
mee de stilden' het vaakst in kontakt
komt: de distributie, dal wil leggen de
kursusdienst en liet winkelbeheer. Dat
huf' er toe geleid dat de verantwoor-
delijke direkteur distributie, LIIC Van
der velpen. moest opstappen. MeI zij"
plaatsvervanger Luda Van Gempel.
voordien aan de slag bij Acco-Antwer-
pen, had Veto een gesprek over het
imago en de kommunikatie van zijn
bedrijf. want daar Ugt volgens Van
Gompel de kern VOf! het probleem.

Veto: Als ern vwtba/plotg nid draait. wordl d~
trainer buitmgesm~f~n. 1$ htl dlll Wilt net ge·
bturd is bij Areo.:>
Ludo Van Gompel: .Wat hier met mijn
voorganger is gebeurd, zou ik nier op die
manter willen bescnrijvcn. Het is wel ze dat
er bij Acco, vooral op operationeel vlak.
eeu konfJikl was gerezen IUSSl'n t.uc Van
der Velpen en een aanlal van lijn collega's.
D'l! komt in hel dagelijkse leven ook voor:
één op de twee of drie relaties houdt geen
stand. In zo'n geval ga je beter uit elkaar .•
Veto: U komt von Acro·AnM'l"rprn, maar ook
daar draai/ d~ winkrl nin naar bthortn. Arol
biedl rr It wtinig kurtustrn aan zoda/ slUdrntClI
nitl gtlltigd rijll rich WI aandul aan Ieschaffen,
Van Gompel: «Acco heeft in Antwerpen
een bestaande wetenschappelijke boekhan-
del - scmvtnc - overgenomen. Dat was
een winkel met een uitstekende reputatie.
die evenwel door een opvolgingsprobleem
snel Ineen gezakt is. Acco 7.il daar nu vlak-
bij de Ufsia-kernpus. een uitstekende lig-
ging. maar op die kampus zitten maar een
goeie tweedutzend studenten. De omzet ligt
er bijgevolg heel wal lager dan In Leuven.
en daarbij kerm dan nog dal de Antwerpse
markt heel wal meer könkurreruieel is dan
hier. Maar de toekomst ziel er goed uit. Op
korte termijn zouden er zo'n vijflXnhon-
derd studenten bijkomen. Wie zich volgend
jaar inschrijft In humane wetenschappen
aan de Ufsia, zal er wellicht rijn hele cydus
kunnen etmeken.s
Veto: Maar ij hit problum niet urd~r dUI Aao
in Antwtf1Nn vrij wiinig kurtutsen aanbiedt,
zodat hel di moti!e niitloont om een aandul
aan I' schaffen?
Van Gompel: _Hel klopt dal we daar voor-
lcplg nog maar een gering aantal kursussen
kunnen aanbieden. De uitbouw van dal
kursuspakket moel dan ook een prioriteit
worden In het Antwerpse belerd. Acco ver-
koopt er wel vrij veel boeken. maar minder
aandelen.e

Oubollig

Veto: Wtrkt hit aandtlin!)'Jtttm in htl aI!],·
meen nO!Jbn<rtdigtnd?
Van Gompel: .We verkopen nog altijd vrij
veel aandelen aan eerstejaars, nel omdat je
In Leuven daar wel een volwaardig kursus-
pakker tegenover kunt plaatsen. Mijn beo
trachting is nu om hel aandeel valabel te
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-houden voor wie alstudeert. Dat Is nog een
mogelijke groeimarkt voor Acco .•
Veto: U vindt dur dat het konSipl t'an de
koiJ~ratitw vennootschap zinvol blijft voor Arro.
Van GompeJ: .Men praat wel eens met
een zeker dédain over de koöperatlcve ven-
nootschap (KV). als ware hel Iets uit een
lang vervlogen tijd. Heel wat KV's zijn In-
derdaad verdwenen. maar er bestaan er
ook nog een hoop, en die draaien erg goed.
Het idee van de KV lijkl me dus niet ach-

ijken naar een andere vestiging:>plaats.
Maar dat beteken I toch niet dat we onze
winkel in de Tiensestraat geen likje verf
meer mogen geven, hé .•
Veto: A«o komt ook wtl UIIS in (Jallvaring mil
de kursusd;tnslen van de studtHttnkrin!Jtn. ze-
schöuwt u hen als partners of als konkufftnlen?
Van Gompel: .We werken heel veel samen
met de kringen. Ben groot dcc! van onze
omzei wordt gerealiseerd dankzij die kring-
1'"11. Toen ik hier toekwam. heb Ik dc meeste

Van Gompel: «In het begin van het jaar
moeten er veel mensen tegelijk bediend
worden. Dat zal altijd wel lijn specifieke
problemen met zich meebrengen. Wal daar
aan verbeterd kan worden. zal verbeterd
worden. Dat is één van onze hoofdbekom-
mernrssen. Maar ik wil er wel op wijzen dat
er slechts bij vijf procent van de kursussen
problemen rijzen in hel begin van het
akademiejaar. Dat is dus slechts een fraktie
van het totaalaanbed. vaak gaan die klach-
ten een eigen leven leiden. en op dl" duur
lijkt het of er niks in orde is. Soms kan
Acco er zelf ook niet veel aan doen. Als een
prof op de vrijdagavond voor hel begin van
hel jaar zijn diskette binnenlevert. kunnen
wij onmogelijk legen de maandag daarop
zijn ku!,!us In de winkel liggen hebben. Wel
moeten~vlj onze kommunikatie in zo'n ge-
vallen bc'ter verzorgen. Je moel de studen-
ten niet mei een kluitje in hel riet sturen.
In pla1ts van te zeggen: "De kursus is er

terhaald. al moet hel wellicht een beetje
geaktualtsecrd worden. In de winkel moet
je dezelfde servtee aanbieden als in gelijk
welke andere winkel. Dal is maar logisch.
Maar los daarvan biedt een KV-struktuur
hed wal voordelen tegenever een gewone
prtvee-oudernemlng, waar je uuk met aan-
deelhouders IC maken hebt, maar die zijn
alleen maar geïnteresseerd in winst maken.
Een kcêperatleve vennootschap als Acco
moet ook gerund worden als een modem
en dlnamisch winkelbedrijf. maar kan zijn
winst volledig weer ten goede laten komen
van de KV..
Veto: Arol mott datlfdt dinamitk uitstralen als
elke andtre ffUldernewinktl. Dali huft u IIO!J
Wf'1 WIlI Wf'Tk voor dt h«s.
Van Gompel: «Inderdaad. Ik heb me dl'
voorbije drie jaar bezig gehouden met de
reorganisatie van een winkelketen In öosr-
Europa. Toen ik voor hel eerst weer In dl'
ëcco hier kwam, moest ik denken aan die
winkels in hel oostblok. Sorry hoor, maar
dal kan zo niet verder blijven beslaan. Het
mag een beetje studentikoos zijn, maar we
moeten niet overdrijven. Hel is niet omdat
je een koêperaneve bent dat je niet moel
mee evolueren met de markt. HI;I Is aan-
passen of verdwijnen, een andere optie is er
niet .•
Veto: Huft Acco in hef al!Jfmeur !Jem imago-
probleem? In dt zin dat A«o tigtnlijk hdemaal
!Jun imago haft.
Van Gompel: .Acco heeft wel degelijk een
imago, alleen vrees ik dat het geen alle po-
sitief is. Bij Accc stel je je een oubollige
winkel voor, met rekken die er al een
eeuwigheid staan. Acco heef! het imago
van een winkel die dringend eens geverfd
zou moelen worden. Een belangrijke kwes-
tie is de geplande verhuis. H«I dit blok Is
de eigendom van Ambachten en Neringen.
en op korte termijn zullen wij moeten uitk-

van die kringen uitgenodigd om eens te kij.
ken hoe we onze samenwerking nog zou-
den kunnen verbeteren. De kursusdrensreu
kunnen voor ons de rol spelen van extra
verkoopspum. zodat de chaotische toestan-
den in de eerste week van hel akademie-
jaar in de winkel beperkt kunnenworden.
Die kursusdiensten draaien meestal erg
goed, sommige mtsechten zelfs beter dan
Acco zelf (lacht). Aan de andere kant zijn
er ook een aantal kursussen die wij niet
aanbieden, bijvoorbeeld omdat de oplage te
klein is. Bij ons is een kursus een boek, met
een kah, een ISBN-nummer en l'en zekere
garantie dat hij verkrijgbaar blijft voor alle
studenten. Voor kursussen met een kleine
oplage is het niet altijd haalbaar om die
onder die voorwaarden aan een redelijke
I)rijs aan te bieden. Dan is het goed dat er
kursusdiensten zijn om dal op te vangen .•
Veto: Een aan/al prcfftn'williMIU rijN kUITUS
niet bij Acco uil~. omdat dat Minder "'l:ffnl"
schapptlijkL rr~di~OJÁevrn dun een prntigiiuZt
botkpub/ikatit bij een anJul uitgtvrrij.
Van Gompel: •Wij maken een onder-
scheid tussen onze kursusdienst en onze
boekenuitgeverjj. Zo'n boek Is eigenlijk een
verlengstuk van een kursus. Op een be-
paald moment krijgt zo'n kursus een zekere
maturiteit, zodat hlJ ook nuttig kan zIjn
voor een andere markt dan die van de stu-
denten. Dan maken wij er, uiteraard in
samenspraak mei de auteur, de prot een
boek van dat in prindpe in elke weten-
schappelijke boekhandel verkrijgbaar is.
Zo'n boek is een even waardevolle weten-
schappelijke publikatie als van gelijk welke
andere. uitgeverij. Ik rie hel probleem dus
niet echt .•
Veto: Acco probttr1 al jaren om de chaos bij di
kursusdistn'butie in hel btgin van hn ahldtmit·
jaar op tr lossen. Toch blijvtn dit problemtn elk
jaar ttnlgkomen.

niet. kom morgen nog maar eens terug-
kunnen we beter korrekte infonnatie ver-
schaffen, ook al moet je dan zesgen dat een
kursus nog veenten dagen op zich eaueren
wachten._
Veto: Een Qlldrrr flUdrllltllkJadrt: •De Acro-
w;/lkel is Ie duur.-
Van Gompel: "Wel, als je van een imago-
probleem spreekt dan is dal daar een dui-
ddijk voorbeeld van. Acco heeft een imago
van duur te zijn. Ik heb voor de papierwa-
ren een prijsvergelijking laten maken en
daaruit is gebleken dal wij ten opzichte van
onze konkurrcmen helemaal niet duur zijn.
We zijn gemiddeld zelfs vijftien procent
goedkoper. Het is dus enkel een kwestie
van imago en van kommunikatie. We moe-
ten het kommersiêle spel gewoon meespe-
len en nu en dan eens aanbiedingen doen.
In het Frans spreekt men van -rüe de perte
dans l'océan d1l'opulence'. Bij GB bf
Delhalze ver'open ze aan het begin van het
jr.u schoolprpdukren legen een scherpe
marge of zelfs aan inkoopprijs omdat dat
konsumenten aantrekt, die tegelijk ook
andere produkten meenemen die wel aan
de normale prijs worden aangeboden. Zo
creëer je een imago, en Acco moet daaraan
meedoen .•
vete. Zou hu ren gotdt zaak zijn mochl Acro
glSubsidiurd W(Jrdtn door de u/lief?
Van Gompel: -Ik ben daar geen voorstan-
der van. Acro moet geen schrik hebben van
de vrije markt. Met zo'n subsidiëring ver-
vals je de markt en bovendien kreëer je een
zekere lulheld in Je bedrijf. Acro moel ge-
rund worden zoals een modem, dinamisch
bedrijf. Het moel ziJn service blijven verzor-
gen en Iegelijk een behoorlijk resultaat
neerzetten, zodat er voldoende geïnvesteerd
kan worden in de uilKeverij of in de wln-
kelinlrastruktuur .•

Bart Eeckhout
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Tweede editie van de VRG-Ekonomikaproms opnieuw sukses

Van disko tot disko, en verder
Gorige week maandag wenl

Sport/u" De Naeyer voor de
gelegenheid omqetovera tot

konsenhot. De gelegenheid, dat was
de tweede editie van de VRG-Ekollo-
mikaproms: popmuziek op klassieke
wijze. De muzikanten kweten zich met
flair ell kunde va" hUil taak. de toe-
schouwers vonden dit jaar wel alle-
maal Uil komfortabel zitje. Allee" de
kers op de taart, de ekwivalenten van
de tlEUS-1U1IIIIIU'rs wm vorig jaar,
prijkte "iet in naar volle rijpheid.

Het konsen werd op gang gcstreken op de
nerenreeks die Richard Ashcroü van Thc
verve nu hoogstwaarschijnlijk vervloekt-
hij zal aan "Bitter Swecl Symphony· im-
mers geen bank vcrdienen. Maar de gcdre-
venheld van het Collegium Instrumentale
outce Fakuni was er niet minder om. De
tweede studcntcnproms konden beginnen
urn alles te worden behalve een biu(f SW('((

symphollY. Daar waren organlsatorlsch kos-
ten noch moenc voor gespaard. vooreerst
leende de nieuwe sporthal De Naeyer zich
uiastekend voor hel talrjjker publiek en de
affiche bevatte de üne üeur van de gelgt-
sche pop,

Over hel algemeen was de klank, het
begin en Wilt sporadisch gepiep uitgezon-
derd, van een goede kwaliteit, in die mate
dal hel verschil tussen de srudenrcnoptrc-
dens en de prolesstonele artiesten vager
wordt. Met in hel achterhoofd hel motto
-ats we er niet over schrijven was het goed"
kwamen we tot l'en dubbele vaststelling.
Bij dl' bekende gasren vonden wc alleen
Tht Lau op zijn waarde geklopt. "Slapen.
dromen, zweten, vergeten" - whar's in a
name - ging wal de mlst in door de min-
dere gedrevenheid van dl' Ironunan van
'he scene. H~'!.~_~d(svoo.r_~~n doo~vi~:..
telde arttest natuurlijk ook ntet makkelijk
om slechts voor één nummer voor de klas-
sieke leeuwen IC worden gegooid maar dat
het ook anders kan bewees Tlne Reymer
met hel (ulusrekendc "Cactus Tree'. Wij
hadden beide antesten nog graJg een twee-
de nummer horen brengen.

Dat er bij de bekende antesten geen
échte uitschieters op Ie merken vielen had
misschien wel veel te milken met hel soms
zeer hoge nivo van de srudentenoprredens.
Een echt hoogtepunt was bijvoorbeeld de
stem van het meisje dat oorspronkelijk cello
zou spelen maar uileindelijk - na op het
repetitleweckcnd toevallig haar stem eens
te hebben laten horen - achter de mikro
mocht plaatsnemen om met "romcrrow
Never DiL-s' als een volleerde sirene hel pu-
bliek op de klippen van bewondering te
doen storten. Ook de groep Kelt met zang-
ertgodsdlenstwetenschapper werd Deunen
stL"t!gboven de rest uit. Zij waren trouwens
de enige studenten die zich met hun num-
mer 'Rein hout' aan het Nederlands waag-
den. Jan Hautekier vond dm deze groep de
beste reklame was om vanaf heden gods-
dlenswcu-nschappen Ie gaan studeren.

Elan

Dat de tweede prorus geen doordruk
was van het eerste konsen was duidelijk te
merken aJI) de nog grotere dtvcrsnen van
muziekstijlen die deze maal werden nangc-
pakt. Zo werd dit jaar ook de panhuur van
de disko getrokken met als resultaat dat
Tlne de gossenere - het lrele meisje met
hel knalgroene hemdje - mei 'Fame' voor
de eerste keer het publiek uil de uoelen
kon zingen. Meer nog. zelfs de kitscherige
pop werd het publiek niet onthouden. Voor
het nummer 'Crudfied' kwam immers een
wulpse travestlet het podium op, gekleed in
een kleed waarvan de opgestikte spiegeltjes
de zaal in een echte disko veranderden. De
organisarte had dan ook nog zdl het leuke
idee 0111gratis aan iedereen van die kleine
llchtjes/sleuteihangers uit te delen, wat de

sfeer helernaaf ren goede
kwam.

Ook de hardrock werd
deskundig aangepakt. We
herkenden de JO(' Cocker
van vorig jaar die nu in dl'
huid van Alice cocper het
publiek in de positieve zin
vergiltigde meI hel vol
gebrachte -Poison'. SIU-
derueukwalltclt. kortorn.
om het tot slot 11(\geens IC

hebben over de 7.,lIlger die
- terecht - hel meest
ach Ier de mikro mocht
plaatsnemen. Niko Debus-
sehere uil de larrnaband
[bekend van het Inter-
Iakultalr Songll'Slival).
Aan de reakrtes van hel
publiek zou deze podium-
verschijning er beter aan
doen het pitlëndranten Ie
laten voor wat 111,'\ is en
zijn heil ln de muziek te
zoeken.

Tweede zit
Toch mag niel alles zo

maar op hel podium los
worden gelau-u onder het
1110\10 "ik kan ook wel
Iers, alhoewel...~. Neem
nu het Intermezzo mei
Vigoroso, het a kapella
ensemble uit leper dal
misschien wel leuk kan
zingen op een kanrus
maar voor een duizendtal
aandachtige studenten
toch te licht uitviel. Voor-
eerst werd vals gezongen.
duurde de set (veel, te lang

en braken ze ook de sreer. Minder erg was
dan weer het hoge nivo van het CoUegium
Instrumentale Duld Falconis, waar sommi-
ge Slemmen nel niet aan konden uppen c-.

het nummer 'Hijo de la luna' van Mecano
bijvoorbeeld. Hel eerste deel van hel kon-
sert van professor scrcu kon ons ook niet

echt bekoren. GlIido Ge-
7e11ewas niet echt ver-
staanbaar Wilt ons deed
denken dat een professor
ook wel eens mag bissen.
Hopelijk kan hij volgend
Jaar nog eens terugkomen.
Wat de performer op hel
etude deed mag JOOStwe-
ten, soms grappig. meestal
.nlet. Hel blijven allemaal
imaar kleine ktndcmektcn
vergeleken bij hel vroeg-
rijp zljn van dil kind van
organisatoren Lecnkncgt
-en Schuur.

Debat tussen Reginald Moreels en Bert De Beider

veriio!g

Tol slm nam Pictcr
Leenknegt zelf plaats ach-
Ier de piano om met hel
geunprovlseerde "Perfect
Dav" - de partituren met
de tt'ksl werden voor de
verschulende zangers een
gegeerd objekt - de
avond af te sluiten. Uil-
eindelijk viel hel doek
(voorlopig?) voorgoed met
de tune waarmee het ver-
leden Jaar allemaal begëe-
nen was "Thc Final Count~
down" van Eurcpe. Een
cyclisch einde dat aangeeft
dat hel hierbij blijft. of
vindt Leenknegr ook vol-
gend jaar de gedrevenheid
om er een vervolg aan Ie
breien? Wij hopen van
wel.

,
\

Gorige week organiseerden
Geneeskunde voor de Derde
Wereld, Anti-Imperialistische

Bond en Werkgroep Sociale Realiteit
(MLB) een debat tussen Ben De Beider
(Geneeskunde voor de Derde Wereld)
en Reginald MoreeL.. (Staatsekretaris
voor Ontwikkeli"gssamemverking),
TII/ee artsen, al/ebt; met een andere
visie op engagement,

neutraliteit van hel geweten. Het inferno
van Danre vooreer ook een lokaal voor
mensen die neutraal bleven tijdens hun le-
ven om hen te straffen voor hun aktieloze
twljfe1.~ Deze stelling kon De Beider alleen
maar beamen. Ook met Moreels's analyse
van dualisertng, onrecht en de tnterkutture-
Je aanpak van de problemen bleek hij het
eens. Toch kwamen er enkele opmerkelijke
verschilpunten in beider visie aan de opper-
vlakte. Zo stelde Moreels dat de kontrasten
lussen ann en rijk de belangrijkste oorzaak
vormen van geweld, 'Daarom moelen wc
solidair zijn met de zwakkeren, maar ook
de koniromaue aangaan met de gevestigde
machten". De Beider antwoordde hierop
dJI dit precies hel omgekeerde Is van wat
Moreels doel, namelijk in de CVP Slappen
en een wereldregering steunen. Murecls
argumenteerde dat de wereld een wereld-
regering nodig heeft als waarborg voor de
effektleve naleving van het humanitair in-
rervenuercchr. Hierop stelde De Belder zich
de vraag welke belangen die wereldregering
dan zal verdedigen. Hij vond de ekonomi-
schc belangentegenstellingen tussen de
groormacluen Ie groot om op wereldschaal
aan humanitaire poltuek te gaan doen.

Mond

Moreels: "Ik heb vaak gemerkt dat je
als arts voor twee keuzes wordt geplaatst.
Ofwel hou je je mond, en dan kan je blij-
ven verderwerken. Ofwel spreek je en
klaag je het systeem aan, Maar dan vlieg Je
als arts meestal het gebied uit.' De Beider
antwoordde hierop dal een medicus, ge-
konfronteerd mei zoveel ellende, moeilijk
kan ontkennen en venwijgen dat vele ziek-

Pascal Seynhaeve

Welk engagement voor de Derde Wereld?

Reginald Moreels. cud-voomuer van An-
sen zonder Grenzen en sraatsekrerarts voor
Ontwikkelingssamenwerking vcrtelt in zijn
boek 'Hoop voor de naakte mens' als arts.
als politicus en als mens, Hij bezocht de
hongerkampen val' Ethiopië en opereerde
tijdens beschietingen in Angola, Llberta en
Kilmbodja, Morecls: "Wanneer je dan te-
rugkomt ben je dezelfde niet meer. Ik heb
mijn praktijk als chirurg in onze welvaart-
staai vaarwel gezegd om als politicus te
sleutelen aan de oorzaken van al dat ge-
weld,' Ook Ben De Beider en zijn vrouw
publiceerden zopas hun belevenissen in de
Filipijnen tijdens een verblijf van meer dan
acht [aar in hun boek 'xasama'. Ze werkten
er Samen met diverse organisaties, en wer-
den 'kasarna', wat staat voor 'gezel. kame-
raad', Hel werd een aanklacht legen de uit-
buiting en destntorrnane van de bevolking.
en een scherpe kritiek aan hel adres van de
westerse ontwikkelingssamenwerking.

Inferno

Moreels stelde vastberaden dal enscsc-
ment kleur bekennen is: "Politieke neutrall-
telt, indien ze bestaar. mag niet leiden tot
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les -svsieemerejoes' zijn: "malaria en chole-
ra zijn vandaag makkelijk te verhelpen,
maar de tarmaceuuscbe Indusrrte investeert
niet in deze 'annen-alckren', ze brengen
immers weinig op,'

Moreels repliceerde hier dan weer op:
'Laat ons objektie! blijven ten opzichte van
de negatieve elementen die elk systeem te-
weeg brengt. Los van elk systeem droom ik
van 'fair trede', de premotje van koffie en
sjokolade uit de Derde wereld. Op die ma-
nier kunnen de boeren een eerlijke prijs
krijgen voor hun produkten. Ook Belgische
KMO's kunnen vanuil een 'etisch kapitalis-
me' een rol spelen in die landen,"

Ben de Beider vindt dat hel gaat om de
kapttallstlsche wetten van uubutrtng, winst-
logika en konkurrenne.rttet hele systeem
wordt gedwongen om op die manier te pro-
duceren. Zeggen dar onrechtvaardigheid
alleen te wijten is aan een gebrek aan broe-
derlijk delen is de ware schuldigen verber-
gen en de legenstellingen toedekken."

Na deze hcfrlge diskussie lag her ant-
woord van beide artsen op de vraag van de
moderator "welk model voor de (mll ...ikke-
lingshulp zij uiteindelijk prefereerden" voor
de hand. Bcrt De Beider: "Niet hel konflikt
is hel probleem. maar de oorzaken ervan.
De Derde Wereld heeft geen behoefte aan
'wereldregerlugen". 'etische bankiers' ol
'sociaal voelende KMO's', maar wel aan
een echte konfrontatie met de uitbuiters en
de onderdrukkers." Reginald Moreels daar-
entegen zag hel volledig anders. Hij noem-
de zichzelf een adept van hef konsensus-
en konfliktpreventiemodel. Dat kan volgens
hem nog meer geruzie en geweld voorko-
men.

Bart De Schrijver
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Kringblaadjes in het daglicht.

Hoe lezen TV kijken kan benaderen
t) ijn kri"gblaadjes de bnl9 tus-

sen de student en het prestat-
um? Ben welkome lJerademing

IU$Sen de kursussen door? Eet' dag-
boek voor wouta-he-schrijvers die de
ejakulatje van hun diepste zieleroer-
se/en wil/en laten bijwonen door een
lIandjevollezers? Of zijn ze gewoon
oud papier? Het zijn zij die het minst
in kringblaadjes lezen die er het meest
over spreken.

Mani;], het kringblad vnn dc germanisten.
hinkt Humo achterna. Dal is de eerste in-
druk die je krijgt als je de inhoudstafel van
hun tweede nummer doorneemt; Jonge
Leeuwen, Mania sprak mei Benno Bamard,
Koen Misère's Top Tien, CD-recensie door
MaDe:en Gi;mnl en een anikcl over plrami-
despelen. Van een nieuwe lente annex
nieuw geluid geen sprake. al mag vermeld
worden dar hel interview met Benno Bar-
nard menig germanln verheugd zal hebben.
De welpjes geven hun professor Engelse
taalkunde vier blad:tljde;:n lang het woord.
B~t een gezellige babbel, maar de oogver-
blindende laai- en spelfouten doen hopen
dut niemand van de professeren Neder-
landse taalkunde het kringblaadje van de
germanisten Ict"St. Tenzij de tmervrcwcrs
hun artikel endenekend hebben met een
pseudoniem. 0]1 de merarre bijdragen van
cnkele ambitieuze germanisten viel niets
aan IC merken: al Wilt recht uil het hart
komt. vcrdient een pluim. Vcrdcr Ikt de
redaktie van Mania haar lezers weten dat
zij vanaf het volgende nummer gelijke
kansen zouden kreëren voor mannen en
vrouwen. Maar het zou bij woorden blij-
ven: de overkoepelcode term voor per-

- werkstatuten
- kinderbijslag
ziekte-
verzekering

- werkloosheid
- jobstudent
fiscaliteit

bij verder
studeren

om 20u
Kleine Aula

6

soonsnamen verdient volgens de redaktie.
in het licht van de strijd voor seksuele
gelijkheid. afwisselend een mannehjk en
een vrouwelijk voornaamwoerd. Girl
power.

Men spreekt blijkhaar best niet al te
neerbuigend over dit tema, want ook in
rolstok, het blad van de sociale weten-
schappen, wordt er bij wijze van spreken
een bladzijde voor vrijgehouden. In hun
nulnummer, dal lij grmls ann alle eerste-
jaarstudenten aanbieden, beschrijven zij
één van hun professoren als Iemand die hel
zwakke geslacht al eens pleegt te Intimide-
ren met zijn krasse taal. Dl' professor In
kwestie liet dil nlel zomaar aan zich voor-
bijgaan, en zeue zich aan zijn schrijftafel
voor een recht op antwoord, Ongetwijfeld
een markam feil In de gcschledenis. van
rolstok. want op enkele Hlm- en lneretre
recensies, die je eerder in pakweg het
kringblad van de germanisten zou verwach-
ten. en een schillerend geschreven 'Plddool
Voor Plastiek" na, weet het blaadje niel zo
te boeien. Een Irtetkorentesr is misschien
leuk op zich, maar origineel is hel idee ook
weer niet. Verder konden de studenten
sociale welenschappen er nog het relaas
van een erasmussrudem lezen en de onver-
mijdelijke zoekenjes en dommeblondjes-
moppen, In hel eerste nummer van TV-
Bacchus, hel kringblad van Klio, is luiks
niet te vinden. Hoedje af voor de boeiende
schrijfstijl die in heel het blaadje wordt
aangehouden. Hun studiekeuze waardig.
schrijven ocxuorcn de geschiedenis van
een erasmussrudenr in Bath, de ze-uren-
loop en de xuo-rets naar Malta. Helaas lijkt
dit laatste verslag af en we 0]1 een reizend
weerbericht, Verder lorgen ze voor een
leveer. binnen de beperkingen van het
budget weliswaar, die de ogen eens niet uit

de kassen doet springen, wat van Manla en
rolstok nlet kan gezegd worden. Maar niet
alles bleek rozengeur en manenschijn. De
goddelijke soap lijkt zijn doel een beetje
voorbij Ie schieten: wal oorspronkelijk mis-
schien bedoeld was als een welkome afwis-
seling op de informatieve 'artikels. kwam
eerder over als een verwoede poging om
grililpig te zijn.

Eenzameharten

'I Sokske, de spreekbuis van Medisuc,
is klein maar fijn. Oe medisch-sociale we-
tenschappers worden er tegelijkertijd op de
hoogte gehouden van de ckspforen van
hun professoren en van wat hun kring en
Leuven Ie bieden hebben op rekreaner,
kultureel en sociaal gebied. Zo maakt het
blaadje reklame voor de computerlokaten
van het rekencentrum. geeft Sociale Raad
enige bekendheid en kondigt hel een hele
trits kulturele aknvttetren aan van Medi.soc.
Verder beval hel een niet te versmaden
moppenhoekje 1'11 een eenzamehanen-
rubriek. Dat laatste ekspcrlmem was ecluer
beier achterwege gebleven. Neurocsje. het
studentenblad van de psychologen. Is nlet
10 reeurorlscb als her zich voordoet. Ten-
minste, als je één artikel nlet meetelt:
Dialogica Absurdtea. een gedrocht dat dl'
wereld is ingeperst 011 ecu onbewaakt mo-
ment van totale zinsbegoocheling. Verder
valt er geen eenduidig oordeel te vellen
over het blaadje, want de overige artikels
verhouden zfch tot elkaar als VT4 un Can-
vas. Tot de eerste kategorie behoren de
'shnnk-enquête', de 'kerstman in de zak
gezel' - een onvermijdelijk etndcjaarsvmp-
toorn - hel 'tmertucturn'. over en door een
µSydlOloog met moordgedachten en 'Volle
Maan', over en door een psycholoog die- in
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plaats van zijn filosofische neigingen de
vrije loop te laten beter eens een goed ge-
sprek zou aanknopen met een kollega. De
tweede reeks artikels weet dan weer het
aangename aan het informatieve te linken.
Uit een interview mei een oud-studente
psychologie die momenteel in Leuven Cen-
traal werkt. blijkt dat die best wel wat in-
teressants Ie venellen heen over hel nut
van haar studie. De serie over Leuvense
lakhars. met in het tweede nummer een
bespreking viln de Doe -s Bar, zal ongetwij-
feld welzijn gevolgen hebben voor het
uitgaansgedrag van de psvchologtesruden-
ten. Verder nog potitlek voor beginners in
'Meuh', een dol artikel waarin begrippen
als fascisme, demokratie en monarchie met
een mooie definitie worden bedacht. in
landbouweratermen wetteverstaan.

Wat stat.1 er zoal in her Newtonnckc.
hel Wlna-blad ? Eigenlijk niet 1.0 veel. maar
wat crin staat kan lellen. Zo zouden wij het
niet zegge'la, maar dat is wat de redaktie het
wtua-publfek voorhoudt. En zo ver zitten
ze er niet naast. 'Edlt gebeurd' bijvoor-
beeld, één van de ~Ii Leuvense eksamen-
anekdotes. maar wel één van tormaaa: op
de eksamenvraag hoe het mogelijk is de
hoogte van een gebouw te bepalen met be-
hulp van een barometer zou een srudenr
geantwoord hebben: 'Neem de barometer
mee naar het dak van het gebouwen be-
vestig hem aan een lOUW.laai de barome-
ter zakken 101 op het troltoir en trek hem
vervolgens weer omhl)Og.. waarbij je de
lengte van het touw opmeet. Dele lengte is
de hoogte van het gebouw.' Maar het is
niet kontinu jactien geblazen in hel New-
ronneke. Zo wordt hct plan Dillemans in
een speciale editie van de WOK, Wlna~
OnderwijsKrilntje, uit de doeken gedaan en
worden de lezers vergast op enkele versla-
gen van krtngnkrtvtrchen en een kwis.
Neen, kringblaadjes hoeven niet vlngcrdlk
te zijn, Is dal toch zo, dan hoen dar even-
min een hinderpaal voor kwaliteit te zijn.
Dat bewijzen tr.reëe! en Balans, de enige
kringbladen die de naam Tijdschrift ten __
volle waard zijn.

tr.reeel, het kringblad van VTK, ver-
dient her om gelezen te worden. De Leu-
ven~irlg~niellT'5 in spet' hebbéncr alvast
een handige gids door het bruisende en
geengegeerde Leuven aan: informatie over
Loko. Kura en Sora. een oproep 0111 mee Ie
gaan belogen en een kulturele aktivhcltcn-
kalender, De eerstejaarstudenten krijgen
van tr.reëel echt wel een voorkeursbehan-
deling: aan hen wordt een heuse 'gchach-
rcukatcm' opgedragen met allerlei infor-
matie over de werking van hun kring, de
permanente ondcrwljskomrrusste. een
schacfuenweekcnd trein- en bllsvç!bindin.
geil, tlp~ over het al dan niet aanschaffen"
van een hypcrgeperfcknonccrd rekentnestel
en kursussen. Maar niet alleen de beginners
worden in de wallen gelegd. Een laatste-
Jaarstudent krijgt een bladzijde lang het
woord om zijn kollega's wegwijs te maken
in de jungle van de arbetdsmarkt. Een
nobel initiatie!. Kortom. tr.reêet steekt met
kop en schouders boven de andere kring-
bladen uit.

Leefmit;eu'----,
Layout

Samen met Balans dan wel, het lijd-
scbrift van de rechtenstudenten. Dal straalt
professionilliteil uit, en niet alleen op het
gebied van layout en vormgeving, De
redaktie weet blad per blad te vullen met
boeiende Imervtews. De lezen kunnen er
bijvoorbeeld kennismaken met de vcrras-
sende boekenkeuze van één van hun I)TO-

ressoreu of met het Zaïrese avontuur van
hun dekaan, Er wordt zelfs een artikel ge-
wijd aan de nieuwe spelling, wat wel van
inzet getuigt. Eén nadeel heeft het boekje
wel: het Is onnoemelijk saai om te beo
spreken. Geen spoor van nalatigheid. geen
onbewaakt moment van verzwakte kon-
centratie, Kwatongen zullen wel beweren
dal de sterkte van Balans uhslulrend Ie
maken heelt met het budget waarover VRG
beschlkr. WIJ denken van niet, en weigeren
te geloven dal hel enige redaknoneeltalenr
dat in Leuven rondloopt onder de rechten-
studenten te vinden is.

Kalleen Van Hoorenbeec:k
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Bij enkele assistenten op de koffie

"Studenten moeten ook niet 0
Oeden student komt vroeg of

laat wel eens terecht bij een
assistent. Ze geven werkcolleges

ol seminaries, vervangen prollen die
geen lijd of tin hebben om hoorcollege
Iegeven of om eksamens te verbeteren
en moelen daarbij nog eens een dok-
'oraal in elkaar zien te boksen ook.
Dal verdien' teil interview dachten
wij, waarop Liesbet Stevens, Robbit!
Tas en HitJe Van den Bulck ons prompt
op de koffie vroegen. Zij zijn respek-
tievelijk assistent Juridische Logika,
vennootschapsrecnt etl Kommunika-
tie. Straffe verhalen en pikante details,
kortom alles wat je moel weten om die
ene prof die jou lid licht in je ogen
niet g"", Ie sjonteren.

omdat je de beschikbare lijd aan eigen on-
derzoek kan besteden, denk ik dil' er over
hel algemeen loch hard gewerkt wnrdr.»
Veto: Vindrn jullit dllt jt vofdorndt ~taald
wordt J.Wr al dat hard~ wtrk?
Milde: elk vind dat wij redelijk veel verdle-
[Jen. Ot heb nog in Bngcland gewerkt en
daar verdien je vee! minder.»
Robbie: .Alsje de vergelijking maakt met
dl' priwr merkje dat de beginlonen lager
liggen maar dat je daar naarmate je meer
jaren werkt veel sneller fileer verdient .•
Liesbete «Je start met een loon van m'n
tweeënvijtugduizend frank per maand wal
toch wel mooi is._
Veto: IIlXWd rijd bnlrdrn julfir aan onder-
wijs/aun?
!-tilde: • aij een gewoon essetemenkou-
trakt neemt het onderwijs in !t."Orieeen
derde van de taken in bcstag.e

Veto: lJln juflir assislmt gnwrdtn mtl dt bt· Robbie: _Die regel is echter puur teorie
dorlin!Jooil profIl' wordttt? want in de praktijk zijn er enorme versetul-
Hllde: .Niet echt, want als assistent heb je len op dal vlak. Er zijn assistenten die veel
per ddinitie een eindigr carrière. Je weet meer dan twee derde van hun tijd kunnen
dat je na zes jaar op zoek moet gaan naar wijlkn aan ondersoek terwijl anderen veel
een andere job. Zo veel ZAP·mandaten meer dan een derde van hun tijd morten
[docenten. nvdr.) 'lijn er nu eenmaal niel.» steken in onderwijstaken. Dat hangt van
Liesbet: .Er 7.ijn ook veel meer asstsremen allerlei lakloren al: ol er werkcolleges of
dan dat er proffen zijn en dus veel kandl- serrunartes gegeven moeten worden, het
deren waar je mee in konkurrentie komt." feit ol je promotor zelf al z'n lessen geeft. of
Veto: Wal zijn dan jullit vrrwuchlin!Jrn voor hij mondelinge of schrlftelljke eksamens af·
na htl QSSisltnlschap? neemt enzoverder,»
Llesbet: .Grote onzekerheid. Ik heb het Veto: Vindm jullir - zoals bij dt ~nin!J van
gevoel dat je dan weer helemaal van nul htl alwdtmirjaQr wtrd aall!Jrklaa!}din dt enis-
moet beginnen.. Itnttnloespraak":" dal jul/it Wl'rk o"'o'Oldotndt

Robbie: .Ik denk zcJls dat je ervan moel
uitgaan dat die 1.t"Sjaar asststcmschap car-
rièrematig verloren jaren lijn. J(' komt
daarna up de arbeidsmarkt leu."Cht met
nunder jaren ervaring dan zij die na hun
studles IInmiddellijk lijn beginnen werken
en dat i~ een enorme haudlcap.e
Hilde: _Je beru ook enorm gespecialiseerd
en duur vanwege je anoënnueu.»
Veto; Hfbbr" assinmten til! zwart)"b?
Uilde: ~BIJ periodes toch wel. Aan de unief
heb je geen uren. Je moet daar nier van ne-
sen tor vijf aanwezlg zijn en cr is ook me-
mand die lets zegt als je daar d,1g ua dag tot
tlen uur lil. Dat brengt je geen frank meer
(lp. Maar je hebt wel je werk en je moet
zlen dat dat gedaan is, Zl'If heb ik al serieus
nachten moeten kloppen .•
tresbeu «Ik neem bijvoorbeeld ook dik-
wijls werk mee naar huis._
Robbie: «Daar tegenover staat natuurlijk
wel de vrijheid die Je als asstsrcru hebt en
die je in dr privee niet zo snel zal vinden. Je
dnct immers grotendeels aan eigen onder-
zoek zodat er weinig reden is waarom
iemand je zou leggen dat je van negen tot
vijf achter je buro moet zuren. Maar juist

gro'aardrerd wvrdl?
Uesbet: _Ik kan mij in die kritiek herken-
nen voor wat betrelt de onderwijstaken die
ik doe. Ik heb mij al dikwijls gerealiseerd
dat ik in werkcolleges or seminaries de
grootste unzin zou kunnen uitkramen 1.IIn-
der dat iemand mij daarop evalueert of
kontroleert. Ik pleit hier niet 'lOOT kontrole
- d" vrijheid die je geniet is een VOlIlde
fijne aspekten van hef assiStem'7ijn-
maar de keerzijde van die medaille is wel
dat je daar ook weinig waardering voor
krijgt. Ik doe dat onderwijs zeer ~rda~ maar
soms vod ik me daar toraal nkt in gewaar-
deerd. Dat ligt ntcr zozecr aan mijn prof
wam drc waardeert mijn ondcrwijsakuvt-
leiten zeer duidelijk, maar aan de grote
untvcrsncn.»
nobbre: «Het is een Iundamcutccl IlTO-
bleem dat ondcrwljsakrivitetten !liet gevalc-
risccrd WOrden. Intern wordt dat misschien
wel geapprecieerd maar voor een verleng-
ing van je mandaat ol een benoeming als
ZAP'er telt dat rotaal niet mee. Het enige
waar dan rekening mee gehouden wordt
rijn je publlkarles, je onderzoek. Je wordt
daarvoor dus ook niet aangemoedigd .•

beginnen doen"
Veto: Hrbbm julli~ als assislentm voldorndt
inspraak om zulkt zakm op htr hoogstt ni\lOaan
tr Iwartm?
Hilde: e lk denk dat wij als assistenten op
de hoogste nrvo's weinig in de pap te brok-
ken hebben, ook al hebben wt' net als de
studenten vertegenwoordigers in die orga-
nen, Voor OIISis het ook niet zo gemakke-
lijk om aktics te voeren .•
Liesbet: .AI5 student heb je preeles het
recht om ongenuanseerdcr te zijn en kan je
gemakkelijker je nek uitsteken. Als assistent
moet Je diplomatischer 'lijn, kan je niet ze-
maar op straat komen, want daar speelt
toch de relatie werkgever-werknemer mee .•
Robbie: «Een ander aspekt van het pro-
bleem is dat niet alle assistenten er van
wakker liggen. Dat is wel begrijpelijk. Ze
weten dat ze enkel op h\1TIonderzoek êe-
ëveiueerd worden dus hebben zij er weinig
belang bij om voor beter onderwijs te gaan
pleiten. Dan ZOuden ze alleen minder lijd
overhouden voor hun onderroek .•
Veto: Vindm jullit dat jullit als assisunlen een
bru!J/unkt~ htbbnr fu»Of stlldenlen m proffen?
Hilde .Voor een stuk wel denk ik. en dat
is eigenlijk jammer. Die proffen zijn geen
beesten~Maar hel is een feit dat studenten
de drempel naar assistenten minder hoog
vinden .•
Veto: Wat dotn jullie met studtntm dit nirt
naar wtrkro/lt!}N komtn of dit Ie laaI hun $.I'mi·
/Iarin inleveren.
uude: _Ik vind het beledigend wanneer ze
mij iets proberen wijs te rnaken. Ik ben aetr

OCJkstudent geweest en ik weet dat een
student nu eenmaal kiest voor de weg van
de minste weerstand. Er zijn veel studemeu
die hier niet zijn 0111 grilden binnen te
rijven en dat Is hun goed recht. Maar ze
moeten mij niet beledigen. Je hebt van die
mensen die stinkend naar de drank komen
vcrtellen dat ze recht van de dokter komcu.e
äobbte: _Mijn uitgangspunt is dat ik Stu-
denten behandel als volwassenen. Als
iemand een seminarie of werkcollege ge-
mist heeft omdat hij is geen skiën, krijgt hij
gewoon een vervangraak. Hij krijgt daarom
geen nul. Daar staat wel tegenover dat 7e
ook niet onnozel moeten doen. Ik had
laatst een sruderu die me met een uitge·
streken gezicht kwam vertellen dat hij om
prtndpiële redenen weigerde een voorlo-
pige struktuur van een seminarie in te Ie·
lieren, terwijl bet overduidelijk was dat hij
gewoon nog niets gedaan had. Ik heb hem
zijn uitleg laten doen maar hem daarna
duidelijk gemaakt wal een blillsll;t ik het
vond. Het is wel plezant om ze te zien
schrikken Ollsze merken dat je ze doorhebt.
Je kent je pappenheimers wcl.»
Veto: Kennen jul/it echt al jullit Slrldrnlm?

6 W910 Jaargm,g 24 nr. 24 dd. 16 maart 1998

Uesbet: _Daar verschiet je van. Ik heb er
driehonderd maar Ik weel wanneer iemand
een week niet op het werkcollege is ge-
weest. Een student is een ongelofelijk ge-
woomebeest. Ik zie tijdens zo'n werkcollege
ook wie er in z'n neus zit te peuteren, wie
ligt te slapen of dronken is."
uttde: _Toen ik de eerste keer les gaf was
ik echt geshockeerd door hoeveer ik zag. Je
beseft dan dat ze dat bij jou ook allemaal
konden zien .• ~
Veto: Vi"dm junjt dal jullit !}tllrN!} opltidillg
!Jrhad htbbrn om lts tt gtwn?
Robbie: elk vind dat ze toch een soort van
opleiding zOliflell mogen geven. Nu word je
daar kompleet ónvoorbereid in gedropt. Er
wordt ook rotaal niet gepeild naar onder-
wijskwalltehen. Daar meik je weer dat on-
derzoek overgewaardeerd wordt en dat het
onderwijsaspekt er maar aan hangt.e
Hllde: «Ik heb de indruk dat de unief meer
en meer als een priveebedrijf begint Ie
draaien. ouderzoek en het aantrekken van
geld worden steeds belangrijker ten nadele
van de kwaliteit van het onderwijs .•
Veto: MIJd er J.Wr assislenrm ook ten JOOnvan
ondtrwijHVO/uatit komen zoets dal nu YOOf

profftn !JrlHl.ln?
Hllde: _Ik denk dal studenten bijna even-
veel met assistenten als met proûeo gekon-
Iromeerd worden, dus lijkt het mij logisc~
dal die stap ook geëvalueerd moet worden'{'
Veto: Ot ttudtnltn pleiten tt!JtnW(!(!rdigvoor
meer bt!Jdtidt zrlftludit: mur lakrn voor dt nu-
dm/en btltktlfl ook mur vrrbrttfWl'rk voor

jullit.
Liesbet: «Ik denk dat
er dan loch meer ,~
mensen moeten ko-
men. Ik zie niet goed
hoe je veel kan veren-
deren aan die verhou-
ding van een derde
onderwijs en twee
derde onderzoek. Als
je assistenten nog wilt
toetaren om een dok-
toraar te maken ga je
altijd naar die verhou-
ding moelen streven.s
aobbre: .Tenzij je de
visie op het assistent-
schaptoraal verandert
natuurlijk. Als je de
opvatting over Wilt een
dokteraat moet zijn
wijzigt, zou je de ver-
houding misschien
kunnen omkeren.s
nude: «Als er meer
begeleide zelfstudie
komt en als blijkl dat
assistenten daar cûek-
tief meer tijd in moe-
ten steken. di-nk ik dal

het noodzakelijk 1.11 zijn om dal doktoraar
te herdcünleren. Men 7.i11dan moeten af-
stappen van dat grote l'ncydopedischl' werk
weartn je het wiel heruitvandt,»
Veto; Zijn jlillir ;:"'f voorstander 1'<1/1 een $)'S-
rrtm Win bf.>/rltld, ulfswdlt?
HJlde: _Ik heb ,111lterhalf jaar les gegeven
in Engeland. Bijnd alle vakken lijn daar
seminaries waarbij de studenten om beur-
teil zeil een les voorbereiden en naar voren
brengen. waarna er in groep over gedtskus-
stccrd wordt. Die studenten kennen mts-
schlcu minder Ielrun als hier maar ze heb-
ben tenminste overal een eigen mening
over omdat zij veel grondiger op de zaken
ingaan En zo'n ~y~tcem hoert niet noodza-
kelijk veel meer werk te betekenen voor de
lesgevers. Dat is gewoon een ander 500rt
VJn werk."
Robbie: ~Ik vind niet dat de assrsremen
ztch voor of tegen zo'n systeem moeten
uitspreken. Dat is in de eerste plaats l'en
aangelegenheld van de studenten. Als zij
met hun eisen gehoor krijgen bij de akade-
mische overheld moelen wij maar volgen .•

Joost Helsen
Kristof Danfels
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Hype van de week (2): het derde millennium

"Big onc ahcr ctntsrmas 10 bring in all the
pUlt'r kiddies. ( ... ) Repethlve beats from
arnplllled systcms. Thai'S when .. the money
is al the rum ol IIIIS century. vou guys ma-
I..l' the miSt'T}'. rou guys may as well muscle
in on tbc escapism from lt." De jeugd 001-
snapr richting eeneruwlmigste eeuw, lllCI
de boomcar langs dc chemische snelweg,

M\l7ick en Hiermuur in de subkultuur
delen dus gelijkaardige interesses. en 'Thl'SC

Dememed Lands' suggereerde al dal beide
elkaar v~n tijd tot lijd een stevige tongkus
draalen iil een uiterst hippe vorm van geil-
recrossover; een verschijnsel dat :zich hel
laalSI~cccl1nlum alzo herhaaldelijk
voordeed. De recemste tOOI aan de cross-
overrnulentumboom is 'Disco 2000', een
ver1..1melbundl+kprlverhalen van hipsters
uit verschutende lagen der subkultuur.
'Nineleen ntw stortes from the last hours of
1999', getypt door cool cats van literatuur

(weer Couplandl. over
undergroundstrip (Gram
MorriS5Qn). lot muziek
(weer BiIIDrummond). De
bundel werd Solmengesteld
door Sarah Champion, die
eerder al de drum'n'bass-
verzamelplaten 'üreckbeat
soence' verzamelde, en
ook de verhalenbundel
'Disco Biscuits', met onder
andere Alan Wam)r en
Trninspöntngschtfjver lrvi-
ne Welsh. -urscc 2000,· zo
schrljf Champiön, "em-
braces all rhe classic end of
rhë millennium motif.i:'-
hedonisrn. insanity, rell-
gious cnhs. fut ure tcdmn ...
logies, chemical exttss and
media conspiractes."

Hct ligt voor de hand
dat de Engelse lifcstyle-
bladen, die kultuurfeiten
als deze begeleiden, maar

alle graag inspelen op de
toestanden rond de komst
van de eenentwintigste
eeuw. In hel laatste num-
mer van respektievelijk
Mixmag en The Face is het
inderdaad twee keer prijs,
Mixmag. volgens zichzelf

'The wortd's leading dance. mustc & club
culture magazine", lanseen haar eigen
voorstel voor de millennium exhlbnlon in
Greenwich. waar niemand de precieze
inhoud al van weet. Mixmag sten onder
andere een 'Church of Techno' voor, en
"rtre Lost EC'StacyMoumain', een memort-
aal monument voor alle ë-tebleües die men
in het tweede millennium con is kwijtge-
speeld. The Pace speel! het net tets eresuger
en brengt een artike! over het zogenaamde
mentalisme, -e premillennIaI fashion for
pretending [0 be crazy. Often used 10 mask
very duU personality/even duller life." Zoals
dat zich dan bij voorkeur veerdoet bij pop-
sterren als Uam van Oilsis en Kehh van
The Prodigy, bij opstandige pubers en ver-
veelde huisvrouwen, als gevolg van het feit
dat iedereen tegenwoordig wel een beetje
geflipt 15. En zo zijn we weer bij het jaar
duizend beland. Wij smijten ons niet meer
als lemmingen in ravijnen, maar onze zelf-
moordpercentages liggen hoger dan oott.
En we zijn wel gesekulariseerd. maar het
internet is de bijbel van de toekomst, En
waar zullen we dan staan als op I januari
2000 onze computer het laat afweten?

Disco 2000: het cyberlichaam van Kristus
p net moment dat deze VelOin
de verdeelbakjes tereenskomt.
ZIjn we nog plusminus 15.726

uur verwijderd l'QI' die euste januari
2000. De mensheid maakt een reund-
lip vall wat komt ell wat geweest is.
Knack kijkl achteruit naar de waan-
tinniqe twintiqste eeuw, sektes en cy-
berqoeroes zijn in blijde verwachting
van een nieuwe Messias, al dan niet
virlfleel. Eli 'intussen neemt Veto een
aantal vertogen onder de toep, waar
vandaaq met het jaar 2000 wordt
gekoketteerd,

In feite is er ook hier niks nieuws onder de
zon; we zijn immers duizend jaar geleden al
eens'van millennium gewisseld. Over die
tijd doen waarlijk onstichtelijke verhalen dl"
ronde - godsdienstfanatid die zich als lem-
mingen in ravijnen norten en dergelijke
meer - de ware roedracht van de zaak
leest u op pagina nen. Alleszins staat vast
dat de aandacht en onderzoek naar de ver-
schijnselen op het einde van het eerste mil-
lennium al een eerste rlpisch exdusivum
zijn VJn de aanloop naar hel jaar 2000. En
wie gelijkenissen zoekt, die vindt er wd.
Een deel van het discours over het millen-
nium is alleszins eveneens religieus getint.
en dan hebben we het niet over de jonge-
renmeeting van de cvg die op 21 maan
plaaesvlndt onder de titel 'Zonder omwegen
naar de eeneutwtnugste eeuw', We praten
dan over new-~ge-annex-aquariustocstan-
den, al dan niet uitmondend in horden Je-
zusfreaks, met dl' duim uitgestoken wach-
tend op de Ufo die hen naar een of ander
buitenaards paradijs lal voeren. Mis~hien
is dat inderdaad voor iedereen de beste
oplossing.

Wie over zin en vooral onzm van
suiridt CU/ISmeer wil weten verwijzen we
111('tIo:r,l,l~r<'duur IM.rr Iwt Iilat~tl' nummer
van -Audcrc Smetua'. waar Dieter Roei-
suaere in zijn stuk 'De bandbreuk van het
mlllcuartsme' doemsdag houdt over die
sl'''tarische "tautoom-migraine", en gere-
nomeneerde Franse denkers als Guy Dcbord
en Baudriliard inschakelt om zich te bekla-
gen over het feit dat dl' overgang naar het

2000 gedoemd is om een inhoudsloos
spektakelre blijven: "Een molshoop van
faits divers, een roerrstenrutk. freakshow of
pensenkermis - de op lusteloos applaus
getrakteerde apoteose van een Inflatoire
vloedgolf aan giga-evenementen 1••. ).·
Daarmee doelt hij waarschijnlijk op bete-
kenisloze gadgets als het terugtikhorloge. en
op websites als hnp:/lwww.millennium.nl.
een - niet loevalllg1 - Nederlandse web-

die de komst van het nieuwe millen-

Ibare koningsbonnen voor vanalles en nog
wat. En ook wel op de 'Millennium Dome',
een koepel die momenteel wordt gebouwd
in Gr«nwich, en die twee keer zo groot is
als de grootste bestaande. Een megalomaan
projekt, waarbij de Britse regering de toe-

komst op rreüendc wijze aan hel verleden
koppelt: haar discours rond 2000 bulkt van
de nostalgie naar dat legendarjschc British
Empire van de vtkrortacnsc lijd.

Door zich op dergelijke evenementen
Ie richten gaat Reelstraere voorbij aan l'en
veel Interessantere vertoogvorm over het
millennium, waar nota bene in hetzelfde
nummer VJn Andere Sinema een mooi vpe-
dillen van voorkomt. In 'MonSters, Cyborgs
cn Godinnen. Modellen voor het volgende
millennium' stelt Rosi nmtdoru het fill de
millmnwm rechtstreeks in verband met
epistemologische verwarring die in de loop
van dele eeuw in groeiende mate veroor-
zaakt werd door de invloed van technologie
en wetenschap op onze lichamelijkheid e11
subjektiviteit. Die ontmenselijking van het
menselijke lichaam in dil fin dt titelt is in-
tussen een in dergelijke kringen regelmatig
weerkerend monel, waar Jeroen olvsrae-
gers, hippe schrijver en
Andere slnemaredakteur,
In vete nummer negen
zijn mulumedtavoorsrcl-
ling 'De cebeurtenrssen'
(met Paul Mennes en
Peter VerheISI) ook mee in
verband bracht. Alleszins
zijn er cvberteortecn bij de
vleet over mcneclljke
intclligcnrie die volledig
wordt losgekoppeld VJIJ
het lichaam, waarbij een
soort virtuele alomvatten-
de geest zou emstaan.
Cybcrliiosofie is dat, die
de me nselijke eindigheid
wil oversrijgen. en die
zichzelf zodoende messr-
aanse proporties aanmeet
Neemt en 1'1'1 hiervan, !tij
allen. wam dit i5 het
cyberlkhaam van Krlstu,.

Dilt de technologie
inderdaad l'en heel reële
bedreigmg vormt, wordt
duidelijk uil het probleem
van de zogenaamde
'rmüenntum bug', de
Antichrist gejnkarneerd in
eentjes en nulletjes (zie
artikel op pagina negen I.
De computers zijn nter
aangepast aan de overgang naar hel jaar
2000, en dat aalletden tOl malfunkties op
leer uiteenlopende mvo's: van credit cards
over apparatuur in ziekenhuizen (hetgeen
in Groot·Brittannlë alleen al 1500 mensen-
levens zal kosten), tol kontroletorens op de
luchthaven. De Nederlandse vliegtulgrnaat-
schappij KLM wacht al, en heeft al haar
vluchten van I januari 2000 voorlopig
uitgesteld. Als er op die dag één vliegtuig
uit de lucht zal vallen, mag hel van ons
best die coneerde zijn die legen 2000(1)
kilometer per uur vijf mtllennfumzonsop-
gangen wil meemaken.

In de Angelsaksische subkultuur wordt
er heden ten dage op iets vrijblijvender

manier geflirt met het nieuwe millennium.
Een generatie kuhfrguren bereidt er zich
grondig voor op de millmlllul rave - de
fatale fuif. het uhtcmc i1~'(mdje uil _ die op
31 december 1999 (of liefst al twee dagen
vroeger) zal atgcuapi worden, In de litera-
tuur en de populaire muziek worden ver-
wijzingen naar het magische jaartal steeds
veelvuldiger. Dal de paranoïde triphopper
Tricky zijn van postmoderne urbon blues
zwangere plaat 'Pre-millennium renston
noemde, is gezien -s mans untcke plaats in
de muziekbusiness nog geheel voor zIjn
eigen rekening. Represematfevcr is, jawel.
Reprszent - hel drum -n basskollektid
rond Roni sue - dat haar debuutplaat
'New Forms' doopte. In de dancewereld is
het immers nog steeds heel belangrijk 0111

de grenzen te verleggen, en het besef dat
men 'bevond' gaat is ideaal om aan dat
rnaglsche jaar 2000 te koppelen. Er bestaat

Of

ConuIctIwuen lBu \lOOf 1,11 TIioptIc: biedt 1,1EEN
COMPLEET CONTACTLEHZEHSYSTEEM
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paar rac::hl4 spher'I.chot mundllnzen (~
d8IIJktI...._ !rieM zLli__ çoolactlenzenl 1ncI,
alle OtIderl1oudrr.productenVIII1 Allelgao.
Profrt __ VI{) onze voordelige probeerset voor

690,-BF, Een uitgelezen aanbieding.
Alleen biJ Tliopllc. Doenl

mIOP'flC A.O\IIseERT • AUERCAN

lenze
;2TRIOPTIC

UEIII

~I een drum'n'bass-label dat Millennium
heet, en Roni sfze beweegt In hel titelnum-
mer van de plaat 'on, on, on, Inro the nül-
tenmum', met zijn groep die op dezelfde
plaats - een beetje ironisch maar volledig
terecht - -de presshype of a new era"
wordt genoemd, En héétrrontsch Is alles-
zins de laatste EP 'Fuck the Millennium'
van 2K - voorheen KLF, de tegendraadse
Britse hitmachine die in een opwelling van
onversneden cool één miljoen pond sterling
aan royaities opflkte. Gelijktijdig met de
release van de EP stelden Bill Drummond
en Jimmy ceutus van 2K een televotingliJn
open. waar fans de vraag 'Fuck the Millen-
nium?' met ja dan wel nee konden beant-
woorden. Hun plannen voor de laatste dag
van 1999') Het ontvoeren van de stenen
van Stonehenge.

In de literatuur lijkt alles een beetje
begonnen Ie zijn met Deuglas Coupian~'s
'cenerarron X', de zogenaamde bijbel van
de gelijknamige generatie, die aan het ein-
de van de jaren tachtig het recht op haar
eigen fin dl!si~clr opeiste. Een heel mooi
voorbeeld van hoc een subkultuur zich
meer ekspllciet het jaar 2000 toe-elgunt. is
de vorig jaar uitgekomen roman 'These
nemenred Lands' van de Schotse schrijver
Alan warner. Op een eilandje voor dl'
Schotse kust wordt door de locals - l'en
bende psychos die luisteren naar namen als
Superchicken. Macbeth, The Knife Sharpe-
ncr en The Dcvil's Advocate - alles In ge-
reedheid gebracht voor 'El Blg ene'. dl'
rnillenial rave met messraense pretenne. dit'
in goede hanen wordt geleid door DJ
Cormorant. Die formuleert het als \Olgl

Joris .renssens

Bronnen- SlIrah Champion (td.). 'Disco 1000,
NÎ/u/ull III!WSlorÎt1 from Ih .. lasr 1J0uN o[
1999', Stiplrl!, Londen. 1998; Alall Wan/rf;
'TI/ru lRmtl1/td umds', JOlla/lrall çape. ton-
dm. /997: ·AII'/rr .. SÎllema·/I/: 14J.jtllllluri-
[ebruari 1998. /Jt/p:llwllwmilltllllillln.II1;
IIWII' nrw-rmllennium .co.nk
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Informatikaprof Yves Willems over de 'millennium bug'

"Het vervelende is dat je 1 januari
o niet kunt uitst"ellen"

11 Groot-Brittannië zouden er
ten gevolge Vlm gebrekkige
elektronische apparatuur 1500

Idoden valfen in en omwille van hel
2000. Het bericht zorgde vorige
\!oor dikke krantenkoppen,

Iwoor je trouwens wel vaker apokalip-
meldingen vindt over de zoge-

naamde 'millennium bl/g', De 'milten-
Ilium bug' is geen insekt dat graaII'
ooqsten wegvreet, Illaar een computer-
virus dal veroorzaak, wordt door een
gebrekkige programmatuur die de
ovtrgtltlg lIaar het nieuwe milten-
nium niet kali verwerken. Volgens
professor Yves willesus - één van de
eksperten die in een kommissie zetelt

plaatselijke [irma': s moet informe-
ren over het prohteem - zal het alle-

"----'maal zo'n vaan niet lopen.Maar dat
de informatici H09 achttien sponnen-
tie maanden teoemoet gaan, staat
buiten kijf

Yves willcrns: «vroeger, toen er bij u,'
~a urnaak van romput c rprogramma's nog
erJo:0l' her geheugen ruuest bespaard wur-
den. hceh men beslcrcu data voor n- stellen
m ...t twce ~ijil"r~: 1975 wordt 75. 2000 hij-
~l'vul~ 00. Men Tag daar geen gralen in
urndat uu-n e-rvan lIilgmg dolt die program-
ma's hel toch nlct TI!\Jd.'n uilhouden 101 de
~·ellwwl~~t'ling. Dat blijkl nu wc! het !-:eval
Ie rijn. l'r'II'lt'nWll I-.rijg te als il' met dil: da-
la bewcrkutgr-n 1IIl\{lCI"1, Mijn geboortejaar
i\ 1')42. in 199.'>1'.'n ij., 1·"I.!ll·n~de((llllllll'
ter du-, <JS, 11 - 5fi i,lM 011.1. In 2(lO(l

wordt rk VIU1~00 - ..tl ; -r.z JaJI uud. een
abcurd eegeven. maar het kan welleiden
n.r vvn ,1,1Ilt,1Imi'lcI·'[.l!llkn en rckcnfuu-
u-u. AI~il' ~ljl\,,'rlK"t"ld .11k-mensen wil
1,'I"/,lIII,*'11 .Ik i"lI).!I'r,IJll (krti_fl/ijll, dan
/,11(k l"llll'Ull'l "tll-. mij wh-kn-n-n. Dcrgc-
liil-.'·jlr"bkllll'll kunnen lidI voonjocn met
dl-.l' hcrd'I'IIlUg waarin tijdvduur een rol
~I'L'l'h: unrcstbcrckcrung 1.'11lenfngen hij,
voorbeeld .•

«Tcchulsch gezien is dar geen moeilijk
probleem. Je moel gewoon l'en aantal pro-
graml)l~'~ doorlopen en overal waar er een
tekortkoming ts. vul je die aan. M,lar daar
zijn wel een aantal koruplikaeies bij. Soms
is bijvoorbeeld de oorspronkelijke kode van
he! programma zoek. Die kode toont het
programma in een voor mensen leesbare
vorm, die dan later in machinetaal wordt
urngezet. Als die originele kode crubreekt
.wordt het verdraaid moeilijk om Ie kijken
of alles OK is, Een ander probleem is dat je
echt wel zeker moel 'lijn dat alle program-
ma's in orde zijn. Als er eerujc door de ma-
zen van het net glipt. en je stuurt gegevens
van daar naar een korrekt programma,
loopt hel evenzeer in het honderd. Alles
moet dus goed gekomroleerd worden en
veel tijd rest er niet meer. Dl' meeste in lor-
marizeringsprojekren nemen alujd wat
meer tijd in 1''''51.,1'dan begroot wordt. Het
vervelende i~ dal JC j januari 200n niet
kunt uitstellen. lIel heeft dus geen 7.in om
al jv mforrnauk a huiten Ie kieperen en een
volklhg nie-uw systeem te installeren, want
dat ku-a nog meer ujd.»
Vl'IO: KUil/ti .1.,,>111,<111,':1 1''/11h,'1 pnl/ll;>c/II
il1.l.lldll~n'

WiJlem\: ~BiJgrolt' fil"l1l,\\ i, dl' zaa~ in
pnnope ouch-r korun.k-. V\'17\'h'l"ill~,lil'
tll,,'~ol 111\.11\, i,'I(' i11'.t \,11ill].tl'll dk j." ,Ilt r ,l 1-.-
!cn "n knin!WIl r"r 1 ,'I' 11,1hl,t jaM .20UO
,11~ILlII"11h'l1lll'l1lwt 1«,'\okt'lII ,.II,'llgn UI
,ilt'llt'hlwll ",)j., ,11.1fd"'·lld,' tlldall"q':"I"ll
!("Ilnllt-n ]l(' j.,l]w,1' lil hii tk 1...J"llll'l" "11-
d('I'IWll]ill~,'1] 7[11"',dkll 11,'1 rI,ih.u III,·t, "t
h"lwl\ ,1.11 ti,· 1",1-.<'1\\l·1 ,IJII IWIl /,111·,,,,rIHJ
~,l,lll Ik\ ,dl' 1".1"1,111,k I-."lllJ\1I'>'lt'
1\,1,0[[1111-.11'1,,1 "!TI .kr):dIJ"'· lil"llhl', I..

se) distributiesektor kunnen daardoor klap-
pen vallen, omdat er daar met een erg klei-
ne winstmarges word! gewerkt. Als de in-
komsten niet sirkuieren zoals voorzien, ko-
men dergelijke firma's meteen in dl:"problo-
men.»

«Die ra rupsenarto's - vliegluigen die
neerstorten. auto's die niet meer starten,
ziekenhuisapparatuur die uitvalt eneover-
der _ spelen in op de onzekerheid van de
mensen. Al die senarto's zijn gebaseerd 0V

waarschuwen, Men vreest IHI al dat er niet ongetwijfeld wel problemen voordoen. Ik 'aJsldan'-redl'ncringen. Ik ben dan ook
voldoende informatie zijn om voor tedc- raad ledereen aan om de takturen uit het geneigd die wal IC nuanceren. Je kan als
reen de problemen op te lossen tegen 2000. begin van hel jaar 2000 goed na te kijken, gewone konsument niel weten of je appa-
De softwarefirma's hadden gehoopt dat de want daar kan wel eens een foutje Instut- ratuur 2000-l.Ie~telldig is of niet. Je kan dus
millenniumangst veel klanten zou upleve- pen. Voor individuele bedrijven kan dat een ook moeilijk inschanen of die rampen zich
ren, maar het blijft betrekkelijk windstil. ramp zijn, ja. Als a I je lakturen verkeerd g,lan voordoen, Dus moel iedereen goed
Iedereen kijkt de kal uit de Doom, en hoe zijn, krijg je maandenlang geen inkomsten voor zichzelf l!itmaken of hij bij 7.ijn appa-
langer men wacht. hoe dringender hel pro- binnen zodat je zelf moet gaan lenen om je ratuur met da(~ moel werken. Is dal nter
bleem wordt. Wie zich nu laat helpen, kan kosten Ie betaten. Vooral in de (Amerikaan- het geval. dan is er geen vuiltje aan de
de grote problemen nog ver- lucht, in het andere geval
mijden, maar over een jaar dringt een meer nuensre-
gaan alle informatici onder I ve kontrole zich op. TOl
het werk bedolven zitten en j nu-toe hebben we hel
dan is het te laat.» , enlo..'él-i:ehad over de klas-
Veto: WIII suul dit: 'milten- j sieke mtorrnnuka. De
Ilium bug' ons konm? I rampsenaria's hebben
wüfems: «voor België zijn meer te maken met de
er bij mijn weten geen sljfers automausertng. In som-
bekend. Er is wel een rapport I mige auto's zlr bijvoor-
gepubliceerd waarin op we- beeld een "intelligente
rcldschaal een remming van 1 chip' die bij het starten
de ekonombche groei met kontroleert uf alle lunk-
een hall procent wordt voor, lie~ wel werken, Zo'n
speld ten gevolge van de chip kan ook nagaan
'millennium bug'. Dm is on- hoclang hel al geleden is
gcveer vergelijkbaar mei het dal een wagen naar dl:"
effekt van de recente beurs- garage b ge-weest. en als
krisis in Zuld-Aziè. Een deel hCI bijvoorbeeld al dril.'
van die remming wordt niet jaar geleden h in "I<lJIS
reefustreeks veroorzaakt van drh- ma<11IUl'([kan
door de 'bug', maar wel door die chijl de .lUW ~!illl-g-
het feit dat de produkttnno- geil. Dus krijg je daar
vene en ekononusche 0111- wel']" het dalaprol.k"l\1
wikkeling vertraagt omdat al d,lt ik 701lt't beschreven
die hooggeschoolde Infurrna- heb, Ma,lr of dat 1'('11

tici zhh moeten konccnnc \)nl\",l!l~riik probleem i~,
ren op de remediering van wl! ik betwijtelen. D('
be~laande computerprogram- meeste van die .1Jlllolr,1·
1)1,1',.Het i, dIl, ",.1; IIil't 7" ruur wmru uit dl! ,1.'«'11-
dilt up 1 lanuari 2000 alle nuuu. ,'11uurmaal g,'zil'n
Infurmartct WI'I"Twerkloos i~h"l datnprubk-c-m d,l,lr
worden. Zij zullen nog een "I hij (k pr,,~r,lllll11,l!i('
hoop andere problemen. die tll'g,'\an!-:('11 1','11\tIlt,
door de 'millr-nnium bug W,ll"'l'ro~r,llllm,l Uil 19') 1
zijn uvcrxchaduwd. rnuctcn \1,11Il<l~ lllt'! 1\\,',' vljk-r ..
oplosven » 1'001' (1,11.1werk1. i~
Veto: OlJdalwsm d('<'1/al/a/rl gewoon ,"'11 Slecht
1".u11/)~;>llan(/'~d,' r,,,,df. BmI 11 progremma.»
b,III,1I I'~'"r2000? Tom Aemours
wurems: -Br zullen zich (foro 8<111AI/dries) Bart zeekhout

Moeder, in welke lijd leven wij?
Dat een jaar de periode zou moeten zijn waarin de aarde de zon omwentelt, weel Iedereen wd. Hoe Je deze periode in een afgerond aantal
dagen vastlegt, is een probleem; een Jaar duurt immers net tets minder lang dan 365,25 dagen. noorheen de geschfedenls is het steeds een
grote moeilijkheid geweest de lijd op een praktisch haalbare en korrekte manier Ie organiseren. Het jaar zoals wij hel nu kennen, is van
oorsprong een Romeinse instelling, Over de eerste oorsprong ervan is niets met zekerheid gekend, Waarschijnlijk was er 0011 een jaar mei
tien meenden dat begon met de rnaend rnaart. In de vijfde eeuw voor xrtsrus of misschien vroeger ontwikkelden de oude Romeinen dan
l'en Jaar met 355 dagen en 12 maanden, Om in overeenstemming te blijven met de zonne-omwentellngen was ct om het andere jaar een
schrikkelmaand, februari had afwisselend 22 en 23 dagen,

Dit systeem. intrinsiek min of meer werkbaar, werd echter grondig gefnuikt door lalrijke intervenlies en misbruiken door Romeinse
priesters, die tradltlcneel een grote invloed hadden op de kalender. Ondanks enkele korreklies was in 53 voor Krlstus de situatle zodanig
uit de hand gelopen. dat de toenmalige ponrift:X maximus. catus Jullus Caesar, een k..rlenderhervurrning doorvoerde. Hij behield de 12
maanden, maar zorgde ervoer dat :ze in lotaal %5 dagen besloegen. Tegelijkertijd bepaalde hij dal er om de vier jaar een schrikkeldag zou
komen, Dit is dus de kalender die, op een een kleine wijziging na, nu nog steeds gebruikt wordt. De enige verandering die hel systeem nog
ondergaan heeft, is er één uit het jaar 1582. Tussen 53 voor Krisrus en dal jaar was een diskrepantie van tien dagen ontstaan tussen dl'
killenderdatum en hel zonnejaar. Om dil op te lossen nam paus Gregorius xur twee maatregelen, Ten eerste verfijnde hij het
schrtkkelmechanlsrne zodat er in de roekomst geen problemen meer zouden zijn: voortaan zouden de eeuwjaren geen schrikkeljaren meer
zijn renzij ze deelbaar zijn door vierhonderd, Deze maanegel zorgt ervoor dal het 3323,0769 jaren duurt alvorens er een dag verschil
ontstaat tussen de kalender en het jaar, nog steeds dek! het huidige kalendersysteem Immers niet de volledige duur van het zonnejaar: het
verschil bedraagt 26 sckenden per jaar, De kalender liep door de regeling van Caesar toen uen dagen voor op de datum binnen het zonne-
jaar, Dm liet hij als tweede maatregel op de vierde oktober de vijftiende volgen, Een radikale oplossing. die even surreeel als erüctënt W,lS.
Het invoeren ervan was andere koek, De karoucke wereld volgde de maatregelbinnen enkele jaren, dl' protestamse en onodoxe wereld
veel later. Nu is, op een aantal islamitische lauden na, dl' Gregoriaanse kalender algemeen aanvaard.

Daarmee i~ nog niets gezegd over dl' Jaartelling. Een van de meest voor de hand lIggende rnanieren O/TI dil k' doen. is gewoon vanaf
een bepaald punt beginnen te rellen. Dat in cnz ...maarschappij de jaartelling een kristdijke orustaansgcscluedenis heeft. zal wel niemand
verbazen. Hel instellen van de kristclljkc era ligt ingebed 111hel probleem van hel [aarlijkse bepalen van de paasdatum. Tot in de zesde
eeuw gebeurde dit aan de hand van een heidense era, die 1'<111 Dtoclcnanus. Op dat mUlllenl krel'g l'en munllik, Diû!1)'slus Exj~uu~, dl'
('j)drachl van I,a us Johannes ( de paasdatUll\s tI' berckC/ll"ll, Diul\y~iu~ vond het ()/la,1l1I'ailrdbaar dat hij hierbij muest uitgaan va n l'en
lijdre"eJling dil' ingöleld IV<I~duur Dlocklidllm, dk als kdzer cl.'n belan~rijk I..ri.,ll.'[\1e!'vtllger wa,. Da<lrom besloot hij al> pragmatisch
1114111<','11 kri,ldijkl' era tI:"bl'rl'kl'1ll'[I, 1:"11d~<lrbij Uit Ie gaall vall hel gdmorlcjJar van JellJ~ Kri~tu" Dit uepak-n wa, nhtl'r alll'sbl'hal\e
e<;,nvuudig, ui!cl'1I1(1)Clld Im'l\lIC1\II\Jleri;lilll)\tlc\t flaJ,1 mekJJr gl"l('1I(1wllrlkn o;n in (lV('rn'lhtl'lIIJ11ing gebradlI. UIIeinddil" pladt~te
Di\)ny"I\I~ de !;ehuOTte Viln Cltri,lIlS 525 jil.lr I.'erder. Dill dn jailrtill hlslori"ch niet korrekt is, knn de gocde JlI<l11Jl,ltuurlijk Jlil'l IVl'll'll,
BI"IJllgrijk\."TWJ' dat dl' kl.'rk zldl Wl'cr op ('''11 bijknm1."mk m~al~ch.ll'pdijk" v"I,lnk1."nn!l mocht \Trll'·II}{"Il. Nd wab d,' k.,kmkr h'ndl'
ook dt' kri,t,'hj",' na ('<"11 limg7ailw maal~\"h,lppdiJkl' ('rkl'lJ lIin~ 7" thlurdl' het t(1t in ,Ic I Se \'l'll IV illv(lrt'll'> 1111.'11hiJ\ ()[)rhl'elJ ""I-. in jarell
\ our KfI\lu~bt'J;on H' ]"<'''<'n(:'n.

(kv)
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De vorige millennium wende: over kruistochten en antisemitisme

Komt Kuilje op tijd, ol wordt het toch Kristus?
eeze millenniumwende zal de

geschiedenis ingaan als die
waarin de doem van de annpu-

terbug gevreesd wordt. Maar hoe ver-
teerde men de overgang duizend jaar
geledm? Het blijk. dat de teorieën
over en naar aanleiding van de komst
van het jaar duizend mee ten grond-
slag liggen aan het ontslaan vatl de
kruistochten, liet antisemitisme UI

zelfs voelbaar zijn tot in de KuifJe-
albums.

• Millennium
Oe eerste betekenis van mtltenntum is een
periode van duizend jaar. De term mWtt!-
niarisme staat op een mystiek geloof in peri-
odes van duizend jaar. Geleidelijk aan, mei
het krisrendom als vehikel. wordt hel mil-
lesuuansme verbonden met een ander kon-
sept: de apokalips, of hel geloof in de on-
dergang van de wereld. De overgang. de
scharnier die deze twee zaken verbindt i~
de 'paroesle': de verwachte tweede komst
van Kristus.

Het kristelijke geloof in de apokalips is
een dtrekte erfgenaam van de judaîsche
godsdienst: al In de achtste eeuw voor Kris-
lUS vinden we er sporen van. Die idee
neemt een hoge vlucht als de joden onder-
drukt worden door de Romeinen, en het is
dat geloof in een snelle komst van xrrstus
die de Romeinen zal verslaan en een nieuw
Israël zal srtchten dat door de eerste kriste-
nen - het krist en dom begint zijn geschie-
denis niet voor niets als een judaïsche sekte
- wordt overgenomen en verder ontwik-
keld. De kristenen worden onderdrukt door
de Romeinen en projekteren hun hoop in
een immanente komst van Kristus -hij
werd verwacht in de eerste of tweede eeuw
- die hen zou redden en de Romeinen
straffen.

Akuut

Het boek dat als geen ander dat geloof
uitdrukt is natuurlijk dat van de Openba-
ring. een tegen het einde van de eerste
eeuw geschreven - met allegorische beel-

een olflciêle Romeinse staatsgodsdienst
wordt Prompt worden mlllcnniaristische
ideeën mlnder akuut - de voedingsbodem
ervoor is namelijk verdwenen - cn wor-
den ze, via de rcorteêu van Augustinus van
Hippo, gesitueerd in het leven na de dood.

Joachim van Plöre. een Zuid-Italiaanse
monnik (1135-1202~werkte dat beeld van
de geschiedenis verder uit. Hij verdeelde c-.

als een SOOrtoerversie van Hegel- de ge-
schiedenis onder in drie era's: die van de
vader, van de zoon, en tenslotte die van de

nen en de joden hebben die waarheid niet
erkend, dus moeten de joden nier menselijk
zijn.w De Slap naar populaire beelden van
de jood als onmenselijke kindermoordenaar
is snel gezel.

De vervlochtenheld van de gcbeurtc-

TOI:h slaagt men er niet in om millenniaris-
usche teorieên helemaal te verdonkerema-
nen omdat andere auteurs. Gregorius van
Tours is er één van, het mfücnntartsme nog
altijd sterk verdedigen. vanaf de achtste
eeuw nam het gelal duizend immer stijgen-
de magische en dreigende propoorties aan.
De originele mlllenninristlsche ideeën kwa-
men weer in zwang en werden nu Hevig
bestreden door de Kerk. Het kristendom
was ondertussen geïnstitutionaliseerd en
stevig vervlochten met de sekuliere macht-
hebbers. Het kwam de Kerk dan ook aller-
minst uit dat men nadacht over dingen als
berechuguig tijdens dit aardse leven, want
dit zou de ongeletterde klassen aan het
denken kunnen zeilen over wat rechtvaar-
dig is en niet. De olficiële mälcnntansuschc
ideeën worden door de Kerk gedeeltelijk
gesensureerd en kabbelen rustig voort.

In de elfde en twaalfde eeuw krtJgt het
gdoof in het millennium evenwel een
nieuwe injektie. dit keer uit konservaüeve
hoek en door figuren als Rupert van ücutz
en Hildegard 'Ion Ringen. Oorzaak is de
veranderde politieke konstellatie en de
opkomst van de scholastiek die beide leiden
tor gevoelens van feagmenrane en onzeker-
heid, wat dan weer de vernoemde konser-
veriel-reaktfonatre reaktie uitlokt. De gre-
goriaanse hervormingen luidden een peri-

~''3'.

den - gekodeorde tekst bestemd voor de
eerste knsreuen. Vooral hoofdstuk twintig is
voor ons belangrijk: daarin staat een visi-
oen van een engel die uit de hemel neer-
daalt en Satan als straf in een put gooit,
voor een periode van duizend jaar _ de
eerste verwijzing naar een periode van dui-
zend jaar. Nadat Satan zjjn duizendjarige
straf heeft uitgezeten, wordt hij bevrijd en
volgt er onmiddellijk een rebellie: Satan
strijdt tegen de hclhgen en verliest. waarna
de doden voor God verschijnen en berech-
ugd worden.

Anes verandert als het kristendom de
katakomben van de vervolging verlaat en
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ode van interne kerkelijke zuivering in en
toen de Kerk en de sekuuerc macht van de
vorsten uit elkaar begonnen Ie groeien.
werd menig bisschop voor de verscheuren-
de keuze tussen keizer of paus geplaatst. D~
onzekerheid nam nog roe door de bloei van
de scholastiek: het diepgaande tnreücktucle
onderzoek van heidense gedachten zaaide
verwarring en vervreemding. tntenekroeten
als Rupert of Hildegard zochten soelaas in
de monoüusche geschiedcuts van hel kris-
tendom en poogden van daaruit de veran-
deringen en verwarring van hun eigen lijd
te verklaren door deze in een apukaliptisch
licht te zien.

heilige geest. Hij zag de geschfcdenls als een
geschiedenis van goddelijke interventie,
waarbij de era waarin hij leefde die van de
geest en van de perfektie was, de spirituele
voh.oiing van de wereldgeschiedenis.
Fiore's teorieên waren te moeilijk voor de
grote massa, en sijpelden in een sterk ge·
slmplifleerde vorm door. Vooral omdat de
Franciskanen zich identificeerden mei de
spirituele monnikken die Here voorspeld
had. De Frnnciskanen promootten vervol-
gens een andere populaire profetie: dat de
laatste Frankische koning voor het einde
van de tijden Jerusalem zou bezetten.
Gedurende die periode zouden de joden
zich allemaal tot het knstendom bekeren.

Profetie

Deze drie verwante reorteën: de ideeën
van Augustmus van Hippo, die van Joa-
chim van store en die over de 'slapende
keizer" begonnen deel uit te maken van de
algemene kennis, van het wereldbeeld van
een groot deel van de bevolking.

Laten we deze ideeën nu eens toepas-
sen op de toenmalige gebeurtenissen. Eén
van de minder leuke kanten aan de angst
voor het millennium is dat de reoneën er-
over hebben bijgedrag('n tut de ontwikkel-
ing van hel amlscmühme en een lndlrekte
aanleiding vormden voor de pogroms.
Nooit waren de Joden zo sterk geïntegreerd
in Europa als voor het jaar duizend, nooit
was de tolerantie jegens hen zo groot. De
teelogen YM\ de knsrehjke Kerk hadden hel
er evenwel moeilijker mee. Teen het Ro-
mclnsc imperium verdween. behield de
Romeinse staatsgodsdienst - het kristen-
dom _ het Romeinse rechtsysteem. waarin
de joden beperkt maar getolereerd werden.
Beperkt omdat ze gezien werden als 'de
vijanden van xrtstus' en omdat ze ekono-
mtsche rivalen waren. Getolereerd dankzij
de teorie van Augusunus die gezegd had
dat de joden beschermd moesten worden
omdat 1.e een kruciale rol te spelen hadden
in de redding van het mensdom: hun be-
rouwen vrijwillige bekering zou de nade-
ring van het millennium en de bijhorende
tweede komst van xrtsrus aankondigen.

Augusunus's teorie was evenwel auto-
destruktief. De bekering van de joden en de
paroesie werd verwacht ergens rond het
jaar 1000 of 1033. De kerkelijke leiders
geloofden zo rotsvast in dit schema dat ze
konkrete gebeurtenissen in hun tijd in het
Jicht van d('ze millenniumteorieën interpre-
teerden. Op dat moment werden de joden
een van de grootste problemen, de 'Juden-
Iragc' was geboren: de joden weigerden
namdijk zich te bekeren, een slag in hel
aangezicht van het geloof van de knstenen.
De joden van hun tijd. luidde een verkla-
ring. waren Ie dom om te snappen. De
redenering liep ongeveer als volgt, in de
woorden van J. eonen: "tedere man is
begiftigd met de memale kapacnehen om
de waarheid van het kristendom te herken-

nissen gaat verder. De reoneën rond het
millennium vereisten de komst van een
antikrist. want die moet eerst overwonnen
worden voor de echte Messias kan komen.
Wie was de grootste vijand van hel kristen-
dom in die tijd: Al-Haklrn, want die had in
1009 in Jeruzalem heiligschennis gepleegd
door de Kerk van het Heilig Graf te vernie-
tigen. Met andere woorden: een van d,
oorzaken - zeker niel de belangrtjkste -
van de kruistochten zijn de millennium-
recneën. De joden werd verweten dat ze
een komplot smeedden met AI-Ha kim.
Bovendien waren de kruisridders intellek·
tueel niet al te verfijnd: we zullen de v]jan';'
den van Knsrus in het OOSten bestrijden. "
terwijl we Kristus's vijanden in onze eigen ."
streken - de joden dus - nog niet uitge-
schakeld hebben. De pogroms waren van
een legitimatie voorzien. dat er nog een
stevig Iinancleel extraatje - buit - aan
vast zal. was voor de kruisvaarders ook
mooi meegenomen natuurlijk.

Ook de populaire teorie van de laatste
Frankische koning behoort lot dit netwerk
van gebeunenrssen. ëmlch ven Letnlngen
- wellicht de meest barbaarse van alle
krutstocbuetders - zag zichzelf als de laar-
ste Prauklsche koning voor het einde der
tijden. De gekruisigde zou afdalen om hem
IC kronen, hij zou zijn vijanden vernietigen,
Jerusalem veroveren en het einde der tij-
den zou aanbreken.

De eerste mülenntumwende en het
gefilosoleer errond hebben zonder twijfel
bijgedragen - nogmaals, hel is zeker niet
de enige noch de belangrijkste oorzaak-
tot twee dingen: ten eerste het ontstaan
van de kruistochten en de daarmee gepaard
gaande pogroms. Teil tweede. de demouts-
ering van het beeld dat het gewone, onge-
letterde volk van de joden had als
onmenselijke wezens, de kant-en-klare
zondebok voor alles wat fout loopt in de
samenleving. liet is dal gepopulariseerde
beeld van de joden dat we bijvoorbeeld
vinden In de oorspronkelijke, ongesensu-
reeree versie van het Kuifjes·album 'De
geheimzinnige Sier', waarin de komst van
een asteroïde het einde van de wereld lijkt
in te luiden, en gesuggereerd wordt dal de
schuld bij de Joden ugr.

Ondertussen nadert de tweede mülen-
rtlurnwende met rasse schreden. Religieuze
döernsenario's duiken weer (lIJ Het ulnde
van de wereld is weer nabij, dekadentie
troef. Een asteroïde nadert en zal - wie
weet - het menselijke ras vernietigen. De
sauriërs achterna. En wij. wij kunnen
alleen maar wachten op wat UIl gebeuren.
op het einde van het mil!ennium, en vra-
gen stellen. Komt de asteroïde op ons al? Is
Saddam de antikrist? Zal Kuifje ook dit keer
op tijd komen? Of komt Krisrus dan toch
nog eens een tweede keer tenlg? Heelt hij
zich gewoon van millennium vergist?

Benny Dcbruyne
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Honderd organisaties ondertekenen een platform tekst

Nationale manilestatie voor gelijke rechten
~ p zondag 22 maart zal aan het
~ Brusselse Noordslarion Uil na-

tionale manifestatie van SIon
gaan legen racisme en diskriminatie.
en voor gdijke rechten en solidariteit.
Bijna honderd organisaties onderte-
kenden een platform tekst waar;"
vooral 'stemrecht voor migranten'
centraal staat. De initiatiefnemer van
de aktie Ü· Chirojeugd Vlaanderen.

Na zwarte zondog - 24 november 1991 -
gingen een aantal Intnaueven van start
waaronder Hand in Hand, Charta '91 en
ObjektieF.<179.917 Vandaag zijn we zes jaar
verder. In die periode blijkt hard gewerkt Ie
zijn: grote en minder grote betogingen, pe-
tities en reesten. debatten en pubukeues.
cordon sannatre. kenserten en spotjes op
TV, akues voor gdijkc rechten en ga zo
maar door. Massalt' betogingen zijn allijd
sterke innrumemeu geweest in de strijd
voor demokratie, verdraagzaamheid én ge-
lijke rechten. Dit blijkt ook uit studies die
hierover de jongste tijd werden gepubli-
ceerd en de verschillende bewegingen de
raad meegeven om dan ook geregeld dit
sterke instrument te gebruiken. M.lssa-
manüestaues tonen aan dat een groot deel
van de bevolking niet gediend is met
eksrrcerurechrs en zijn gedachtengoed. Dat
ontneemt deze partijen de kans om zich
aan te dienen als de spreekbuis van de 'stil-
zwijgende meerderheid'. Massabetogingen
dragen, naast andere mutaneveu. ook bij
lOt een klimaat waarin unverdraagzaarn-
hejd en racisme niet aanvaard worden. Met
dergelijke initiatieven wordt ook druk
uitgeoefend op de politieke besluitvorming.
Zeker wanneer opgestapt wordt met een
zeer grote groep deelnemers. gesteund door
vele en vooral grote orgeutsaues en daar-
a,hter een duidelijk eisenpakket

Het prootccrn met de beujgi.ngen van
de Jongste [aren was dat ertoe opgeroepen
werd door vcrschillende organtsaues. een
beetje 'In gesprelde slagorde". Chirojeugd
Vlaanderen heelt nu het initiatief genomen
om een aantal organisaties rond de tafel te
brengen in een poging om tot ëën gemeen-
schappeljjke manifestatle te komen: Die po-
ging is blijkbaar geslaagd, Het voordeel van
zo'n brede samenwerking - onderrussen al
bijna honderd organlsatin ondertekenden
het platform - is dat de kans op ecn mas-
sale aanwezigheid groter wordt. Daartegen-
over staat dat men inhoudelijk minder dui-
delijk kan zijn Ingevolge de grote verschei-
denheid aan orgaulsatlcs en standpunten

Vooroordelen

In de platlurmtekst staan drie thema's
cernraat. Op de eerste plaats manifesteren
de organisaties voor gelijke rechten. AI

meer dan twintig
jaar hebben alle
werknemers gelijke
rechten bij de sociale
verkiezingen. Dit
moet volgens de
initiatiefnemers een
voorbeeld zijn voor
alle terreinen van de
samenleving. Op po-
litiek vlak betckeru
dit dat ook migran-
ten aan verkiezingen
moeten kunnen
deelnemen, Een
tweede centrale
thema is het 'anti-
racisme'; een andere
huidskleur, een
andere godsdienst,
andere gewoonten
mogen geen redenen
zijn om mensen dat-
geile 1é ontzeggen
waar ze als volwaar-
dig burger recht op
hebben. Hel derde
strijdpunt waarop de
aktievoerders hameren is 'demokratie,
rechtvaardigheid en soüdarhett".

Over de passage in de platformtekst:
"Op het politieke vlak betekent dit dat ook
migranten aan verkiezingen moeten kun-
nen deelnemen" zijn de organisaties het
eens. Maar over de weg daartoe, de strate-
gie zeg maar, leven toch vcrschlllcnde me-
ningen: er is de automatische toekenning
van de Belgische nationaliteit, hel stem-
recht na vijf jaar verblijf, de 0JlCn grond-
wetswijziging. ... Zo uit de organisatie Ob-
jektief 479.917 krtuek op het feil dat bij
Hand in Hand alleen het thema 'Gemeen-
telijk stemrecht voor migranten' cernraat
staar. Volgens de organisatie blijven migran-
ten, zeik met g(cIll,-"(:ntdIJk $t€"nm~dtC
een tweederangs statuut zitten aangezien er
niets wordt gedaan rond hun onderwijs.
huisvesting en werkgelegenheid. Objektief
479,917 houdt vast aan de automatische
toekenning van sremrectn aan migranten
[wetsontwerp Harntej. en verwerpt daar-
mL'Cde geleidelijke invoering van het stem-
recht. Hierdoor ZOIi men volgens Objektlef
hel basiskousept van racisme voeden. na-
melijk dat de migranten het probleem djn,
Migranten moeten dan via het gemeentelijk
stemrecht maar Weens in de praktijk bewij-
zen" dat er geen probleem is en dal ze "vol-
doende integraucwl!" vertonen, Zulke rede-
nering is volgens Objektief een beve~tiKing
van de huidige vooroordelen. Zij verwijzen
hieromtrem ook naar Nederland, waar het
gemeentelijk Slemrecht voor migranten
reeds werd ingevoerd in de jaren tachtig,
maar waar tot op vandaag geen werk werd
gemaakt van het nationaal stemrecht voor

~
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migral'n.en,
Vanuit de bekommernis van de initia-

tiefnemers voor een zo breed mogelijke
eenheid zijn de organisaties wel evereenge-
komen dat zij zich als Initialitfll maart '98
wel uitspreken over het uiteindelijke duel

(stemrecht en gelijke rechten). maar niet
over de te volgen strategie. W.l! in de prak-
lijk betekent dal elke organisatie haar eigen
invulling kan geven.

Bart De Schrlh',cr
A.nn Van De Moortel

Filmreeks New Harvest in Stuc: 'Gummo'

Tornado houdt alles samen'
armony Korine. De naam ug'
u wellicht niet veel, en toch
hebt 11 er al van gehoord. Hij is

één van de wonderkinderen van de
film, iemand van wie grootse ditrgetr
venvacht worden, Op zijn negetrtifm-
de schreef hi] net senaria van Larry
Clark's 'Kids'. NII, vier jaar later.
prezenteert 'rij zijn eigen debuutfilm,
'Gummo',

Een zweem van ambitie kan de jongeman
niet ontzegd worden. Sinds O.W. Grlffith -
lang geleden endertussen - is er volgens
Korine niet veel verandering gekomen in
de manier waarop films gemaakt worden.
Tijd om daar verandering in te brengen.
vindl hij. kortne heeft het niet voor de
narratieve struktuur van de doorsnee film
die trouw het drieledige schema van inleid-
ing. ontwikkeling en slot volgt: -ik kan
geen plots verdragen, omdat ik niet het ge-
voel heb dat het leven plots heeft", zegt hij
zelf. In 'Gurnmo' hoef je dus geen afgelijnd
verhaal, noch karakterontwikkeling te
zoeken. De tegenstelling tussen de 'good'
en de 'bad guys' is afwezig.

Maar hoe brengt Harmony dan wel
harmonie in zijn films? Hij wil een nieuwe
manier van naar films kijken. ingang doen
vinden. Film moer volgens Kotine een "er-
vertng worden waarbij de beelden vanuit
alle richtingen komen". Daarvoor heeft hij
een 'plot' nodig dat hem toelaat verschil-
lende scènes, als "slices of IHe", gewoon
naast elkaar Ie plaatsen. Het middelpunt-
vliedende mechanisme dat xortnc gebruikt
om de traditionele, narratieve struktuur te
doorbreken en zijn scènes als scherven
naast elkaar te zeilen, is een tornado,

Braziliaanse

'Gummo' speelt zich namelijk af in
kleIn dorpje in Mldden-Arnerfka dat nooit
hersteld is van een tornado die daar twIntig
jaar geleden voorbij kwam geraasd. Daar
worden we meegenomen in de leefwereld
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van twee pubers. die op zoek zijn naar om
het even welke vorm van afleiding om de
verveling die hun leven eigen is te bestrij-
den. Ze slenteren rond, doen zo'n beetje
stoer. doden af en toe een zwerfkat om die
te kunnen verkopen, en worden al eens
'high' ep Braziliaanse wijze. door lijm te
snuiven.

Hun beleverrlssen worden afgewisseld
111etfragmenten uit hel ollledaagse leven
van de andere bewoners van het dorpje
xcu!a. Net zoals de tornado bjjvoorbccld
een televisie in een boom deed ~rechtko.,.,
men, is er ters in dat alledaagse leven dat
niet werkt. dat niet normaal is. "Je hebt alle
lngredtèruen van het alledaagse leven: je
hebt de familie, de huisdieren. je hebt
broers en zussen, je hebt vrienden - maar
één ervan hangt in de boom", ajd us ko-
producer Robin o'uare. Net zoals 'Kids'
probeert hij dool' Ie dringen in de psyche
van hedendaagse tieners, alleen bevinden
die zich nu niet in een grootstad maar in
een saai provinciestadje.

Bijna alle rollen worden vertolkt door
nlct-akteurs. OOk de lokaties Zijn 'echt" en
geen siudtokonsrruknes. Zijn mozatek van
naast elkaar geplaatste scenes wilde hij on-
der andere uitwerken door IC werken met
verschillende visuele stijlen en manieren
van filmen. Korine zocht kontakt met één
van de meest geroemde kerneramannen. de
Fransman Jean Yves Escoffier. Esroffier ver-
blufte de filmwereld bijvoorbeeld met het
kamerawerk dat hij deed voor "I_t'S Amants
du POI1l Neut' van Leo Carax, waarvan
vooral hel eerste half uur visueel verbluf-
fend is.

Moeilijk is de film daarom niet. Korlnë
is een verhalenvenelier in hart en nieren,
alleen doet hij dat op een andere manier.
De bedoeling is dal de film als geheel meer
is dan de som van de scènes. Ma.lr dat
hangt van de kijker af.

-

Benny Oebruyne
'cvmmo: is tt báijktn in Jt Stuczaal. op zon-
dag twtdntwintjg rn z4IUdag dritfntwintig
maart. rtspátitvtlijk om acht uur en halftlf
Vtrdtrt info: rit agtnda of Stucb«kjt,
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Romaniatoneel speelt 'Hop Siqnor'

Overspel, dronkenschap en moord
~ erteäen week bracht liet geul-
.." schap 'Sorties de SecOllrs'-

het vertemeid akieertalent va"
de Leuwnse romanisten - i" teaIer
Malpertu;s het stuk 'Hop Signor' ,"'on
de Belgische dramaturg Michel de
Ghelderode. Het werd een vertoning
met weelderige kostuums en burleske
scènes, met een schitterende muzikale
begeleiding. (!ti waarin de schone
schijn van de aristokratische rennis-
sancemaatschappij i" Vlaanderen op
zijn kop gezet werd.

stukken duikt Ghe1dcmdc in de weelderige
sfeer van een lijdjK'rl.. door overvloedig
gebruik te rnaken van prutken. vcrmout-
mlngen. parfums enzoverdcr. A'1Il dl' hand
van een barokke 1:11hl·crhjl.. grutL'Skc Stijl
slaagt Ghcldcrodc er wonderwel in urn een
beeld It' schilderen van het "Iuwlle~ke
leven tijdens het karnaval."

Het cmk brengt inderdaad eeu schlne-
rend beeld van de -vtaamsc Kerrnls", waar-
in gruwel en spel centraal staan. hl!..' vorm
van integrisme. elk hoogdravend ldca u1
wordt op een SI)('d'l' 111.1I11ercmkmcfu -
wat van chefderode mruwcns een wille
raaf maakt 111eeu tijd waar de dodclljke
strijd tussen de grote totalitair.' konstrukües
langzaam maar zeker vorm krijgt. net
spreekt voor zich dat die karnavaltsenng
van de traditionele waarden en dl' wel-
voeglijkheid enkele belangrijke stacbrotters
maakt. Op de eerste plaats de religie, liet
vrome Vlaanderen blijkt plots een tand te
zijn waar overspel. dronkenschap en moord
schering en Inslag zijn. De clerus wordt
uiteraard niet gespaard: eén van de perso-
nages is een seonmesocbtsusche non die
zichzelf om de vijf stappen mei de zweep
bewerkt. Het Tweede slachtoffer Is de nristo-
krane. Achter een 'adellijk' huwelijk gaat
een schrijnende realiteit schuil: een tragl-

Voor vee! Vlamingen is Michel de enetoe-
rode (1898·1962) een nobele onbekende.
net hoert niet te verwonderen: de man was
weliswaar viln Vlaamse origine - zijn
echte naam was Adolphe Manens - maar
hij schred In het Frans. Regisseur acmard
Mouffe scheur de teneur van het gespeelde
stuk als volgt: "Hop Signor is l'en meester-
werk dat op een subtiele manier de onge-
breidelde lichtheid van het rcnatssandsrl-
sche Vlaanderen lot uiling brengt. Die
maatschappij werd gekenmerkt door de
konstante spannlng tussen de buitensporige
strakheid van de religie en de eksptoste van
weelde en vleselijk genot. Zoals in al zijn

scbc. frigide vrouw dil' ultclndefjjk in een
doddijke val lal gelokt werden en «n aan-
trckkcljjkc jonkman die verteerd wordt
door een morbide passie VOOT een beul. De
tragische gebeurlenissen worden gadegesta-
geil door twee schenscudc narren en twee

standbeelden dil' Uiteindelijk els enigen
overblijven.

Het bleek niet eenvoudig om al ,!t'ze
gebcuncubsen <.'11 personages in een vlotte
vertoning te gieten. Maar regis~eur Muuffe,
die zijn tijd verdeelt lUssen de advokatuur
en hct reglsseurschnp, was 11Ît"! aan zijn
proefstuk toe: hij regisseerde het romaula-
toncel. al in 1995 met 'Casanova' van
Ajlollinaire en in 1996 met '1..1 Terre t'st
Ronde' van Sa tacrou. Het eerste ctuk, dat
hij op negenttenj a nge kehijd regi~St'erde,
was trouwens van de hand van dit-zelfde
Ghelderode. Dit hielp hem om een paar
rollen uit andere stukken aan 'Hop Signor'
toe te voegen aangezien er teveel kandt-
daat-akreurs waren en hij niet wilde selek-
teren. net bleef desondanks een moeilijke
onderneming om mei amateurs, die daar-
enboven moeten spelen in een laai die nkt
hun moedertaal is, een aanvaardbaar nivo
te halen. pnarom liet Mouffe de akrcurs
re~lijk vrij maar eiste hij wel een totale
overgave. Een akteur getuigt: "MouIIe wll-

de Inderdaad dat ;e'ons volledig gaven.
want we zouden totaal belachelijk over-
komen als we geforseerd akieerden. In hel
begin liep het allemaal nogal stroef, maar
door de intense repctiues van de laatste
drie weken zijn we er toch geraakt. Mouffe
heeft ons trouwens seneus aan het schrik-
ken gebracht toen hij kwaad wegliep op de
eerste generale repetitie. Het zal wel een
truuk geweest zijn om ons nog meer Ie
mouveren,"

KampusToneel kreëert 'Lemmingen'

Ale", tiemeurenaere

"Akteren is één, ·met elkaar akteren is iets anders"
eij het woord 'lemmingen' denk

je onwillekeurig aan een horde
knaagdiere.n die ziell in een

ravijn of rivier stort, een soort koliek-
lieve ulfmoord als oplossing voor
overbevolking of hongersnood. Alhoe-
wel de diertjes in werkelijkheid niet
zo suïcidaal aallgelegd tijn als de mite
wil doen geloven, worden ze toch ge-
regeld opgevoerd in zwartgallige
metaforisme beschouwingen bij de
menselijke konditie. Zo ook in 'Lem-
minqen', een toneeltekst van Johan
Albalonga aka Jan de Vuyst, die vol-
gende week 'Jij teampusteneet geën-
sceneerd wordt in een regie val! de
allle"r zelf.

stuk natura! bom lours die in Pepper een
nieuwe profeelof führer vinden, llch laten
meeslepen in een rasdsroïdc spel dat, lui-
dens de auteur. betwist wordt In -ecn men-
tak arena wir.lrin zov..cl Eros als Thanatos
rondspoken". Het scharmermoment v..n de
voorstelling volgt wanneer Pepper zelf zijn
menselijke zwakheid niet kan bedwingen
en verliefd wordt op één van zijn akölietcn
die hem evenwel resetuur afwijst. Leider en
volgeling komen zo legenover elkaar te
staan en beginnen een strijd op leven 1'11

dood.
Dat alles maakt van 'Lemmingen' een

harde lekst, boordevol maatschappijkritiek.
Een uitdaging voor de jonge en vrij oner-
varen spelersgroep die gemend wordt door
de auteur zelt in untversuensmtddens beier
bekend als Jan De vuvst. stichter en bezie-
ler van het KampusToneel ~KaTo). Wannes
neemen. student pedagogie, maakt met
'Lemmingen' zijn akteerdebuut bij KaTo:
"In dl' maatschappijkritiek die hier wordt
geformuleerd, kan Iedereen zich wel vin-
den. Alleen wordt hij tot In het absurde
uitvergroot en toont hij het gevaar van het
'je m'en rounsme'. Er zit ook een kritiek op
een louter negatieve invulling van het post-

In 'Lemmingen' wordt het verhaal van
Pepper verteld, - rol van Marc verschue-
ren, de enige niet-student in de cast - een
demagoog die zich graag beroept op zijn
'mei '68'-verleden. Pepper verzamelt als
een sekteleider een horde apostelen rond
zich die hem als lemmingen blindelings
volgen in zijn moolpraterf]. Eén en ander
kidt ertoe dat de volgelingen, stuk voor

Groep T, Grote Aula - Vesaliu5straat 13 - 3000 Leuven

!E6 i*,!!.i~iT!~

modem isme in.
Dat merk je ook
in hel opzet van
de voorstelling.
Pepper lardeert
zijn betogen met
siraten uit de
wereldliteratuur.
waarmee: hij in-
druk maakt. Tt'ge-
lijk dienen die
mooie: woorden
om de leegheid
van zijn discours
Ie kamoefleren.
De vuvst probeen
het stuk ook op
een min of meer
postmoderne manier te ensceneren.

De voorstelling wordt erg choreogra-
fisch opgevat met gestileerde en abst-akte
beelden en podtumbezenlng. Die abstraktie
zit ook in de kosrumertng. Studenten
toneelkostumertng van de Antwerpse Aka-
demie ontwierpen als onderdeel van hun
opleiding speciaal kledij voor 'Lemmingen'.
Het zijn erg grote en logge kostuums ge-
worden - elk in een eigen stijl. afhankelijk

l!J!!lII!
van 1OJw.; ''':U;
• thematISChe
Joog_nbeurs

• weri:'Mnke!s
• poIibeke preetcalés

iN··HM
van 14u tot 16u:
• plenum met getuigllOl6Sefl,
10 sveteglSChe ((euzes voor
de 21ste BelM' en Yiduo

• bekendmaking c:vP'-'ongeren

"""""""

rums ti • E. Van Evenstraat 2C - 3000 Leuven

W
18u • maalbJd mat ececele gasten ,n de praatstoel:

Lamout & Hsuspl8, Jean-luc bereene.
Luc: \Jan den Brande. Marianne Thijssen. e.a.

20u • optreden •• MW + fuif

Dl
van 12u oot 1'+U:
• Guy Swlnnen
00"""",,

• broodjesbuffet:

van dl' ontwerper - waarin het erg moei:
lijk bewegen Is, zodat de akteurs automa-
ttsch de aktie gaan uitvergroten. Ook de
setting geeft een extra dimensie aan de
voorstelling. Gespeeld wordt er in de kapel
van de zwartzusters. een sakrele ruimte die
de donkere, harde sfeer van het stuk nog
benadrukt. Het publiek zit er op het podi-
urnvlak. terwijl de aku-urs een verhoog
ervoor Innemen. Vervreemding troef dus in
'Lemmingen'.

wannes zelf kwam met het KaTo In
kontakt viii l'en brochure, waarin een op-
roep stond voor akteurs: 'Eerst was er een
teaterkursus onder leiding van De vuvst.
De bedoeling W.lS dat de deelnemers zou-
den doorstromen naar 'lcnuningen', maar
uiteindelijk ben ik de enige die overgcble-
ven Is uit de oorspronkelijke groep. Het
leuke Is dat De Vuyst op een erg gemoede-
lijk en rustige manier omgaat met zijn spe-
lers, Uij staal niet voortdurend aan de kant
IC rOCI)Clldat hel op niks trekt en wit ook
niet pCT se alles voorspelen. Zo krijgje als
akteur veel ruimte om jezelf te ontdekken
en te overtreffen." En dat was nodtg, 1.0

blijkt: -Zelf heb ik het meest geleerd uit de
intieme, erotiserende scènes in het stuk. Op
zo'n mcmeuren moet je uit je schulp krul-
pen en Jezelf tonen. Akteren is één, met
elkaar akteren Is iets anders."

Ban ëeckhouc
KampusTonttl spuit 'ummingm' op 17. 18,
19,14,26 m 17maart in dt kapt/ van de
ZwartzusttrJ, Z ....'ilrfZusltrtlraat (in dt buurt van
htt btgijnhofl, Ltuwn.
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Heiner Miiller konfronteert individu en geschiedenis

Het einde van menseliike betrekkingen
eet voor het begin van 'Woloko-

Iamsker Clww'see 1-V' worden
tv-beelden getoond uit de voor-

matigt' DDR, iowet het verwoeste Ber-
lijn als de socialistische heilstaat. De
toon is 9ezJ!t. vervotqens kijkt hel pu-
bliek in een spiegel. Tegenover ik
publiekstribune slaat een tweede tri-
bune. of een collegezaal. of een be-
klaagdenbank. Vijf door de geschiede-
nis getekende mensen doen hun ver-
haal. Ondertussen rollen de legertanks
voort. Van Berlijn naar Moskou en
terug.

Heiner Mül!er zag de dokumerucrtng van
hel leven van anonieme mensen als een
centraal onderwerp van de kunst. Kleine
mensen maken de grOle geschiedenis en
zijn er op hun beur! ook weer door
beïnvloed. In wotccctcmsker Chaussee I-V

wordt de geschiedenis van hel kommunis-
me, van de 'tweede Wereldoorlog tot de val
van de DDR, geïllustreerd aan de hand van
vijf belevenissen van kleine mensen, Faits
divers in het geheel van de geschiedenis, en
daarom juist zo belangrijk.

De verschillende personages doen hun
verhaal. Vertellend zuigen ze de aandacht
van de andere akteurs en van het publiek
naar zich toe. De woorden vormen een
draaikolk. Betekenissen worden als wrak-
hout opgestuwd en weer ondergedompeld.
Müllers tekst heeft geen leestekens. Hoofd-
letters worden kriskras uitgestrooid. Realis-
tische beschrijvingen en pure poëzie wisse-
len elkaar af. Regisseur Peter van Kraaij laat
aanvoelen dat elke interpretatie van de
tekst hier meer dan oof arbitrair blijft. En
de akteuts balanseren steeds tussen zichzelf,
persen age en verterter. Het verhalende
wordt slechts af en toe - vooral in het vijf-
de deel - onderbroken voor samenspel.

Het dwingende van deze teatrale uiterven-
ties levert prachtige beelden op. De ex
cathedra wordt plets dialoog.

In hel eerste deel wordt een gewezen
Russisch ofûcter (rosse De Pauw) achter-
volgd door een spookbeeld uil de oorlog.
Om een voorbeeld te stellen voor zijn
ondergeschikten heeft hij een deserteur
laten doodschieten. In het tweede deel
tracht een sovjetkommandant (Jos Verbis!)
uit te leggen waarom hij de bataljonsarts
heeft gedegradeerd. Zijn toehoorders zijn
tevens zijn rechters voor WÎe hij zijn wene-
1005 gedrag tracht goed te pralen. In het
derde deel wordt een sprongetje in de lijd
gemaakt. In de arbeidersopstand van 1953
staat de DDR-regering tegenover de sta-
kingskommtrees. Een leraar (Robbert 50)
SI.:taTd~.:trbij tegenover zijn vroegere leerling.

Het vierde deel vormt een radlkale
breuk met hel voorgaande. In een groteske
voorstelling vergroeit de vleesgeworden

DJGrooverider in de Silo

Van ToHenham tot Tokyo
Ongeland ZOt~allang een muzi-

kaal At/amis geworden zijn,
zou het enkel teren op de tal-

loze Oasisklonen van Beatlesklonen.
Gelukkig ',eeft de vaak uitstekende
dansmuriek die ons van ginder be-
reikt, het eiland van een trieste ver-
getelheid gespaard, Iemand die hier
in "iel geringe mate mee Ileeft voor
gezorgd, is Grooveriäer. Als DJ uit het
Londense dubsirkwie geniet hij intus-
sen wereldfaam. iets wat een zeker
respekt-afdwingt maar wat hem ver-_
der koud laat zolang hij maar zoveel
mogelijk mensen op deze planeet kan
doen dansen met zijn piekups. DOlf-
derdag 19 maart mag Leuven, en
meer bepaald de Silo, voor enkele
uren deel uitmaken van Grooverider's
global dance-villaqe.

Achter de schermen van de dancescene
wordt wel eens beween dat als God bestaat,
het Croovender wel moet zijn. Met op kop
namen als Goldle. Carl Craig en Roni stee
volgt een hele lijst van mindere goden die
onder de vleugels van de meester groot
werden. Niet toevallig is het deze nieuwe
generatie van DJ's die de laatste vooroorde-
len tegenover dance en verwante SOOrten
voorgoed de wereld uiahielpen.
Ondenussen is er niemand die nog kan
weerstaan aan een, zij het beschefden pasje,
als een diepe dreun met breakbeats je
hoofd doet gonzen. Het is meer dan duide-
lijk dat deze muziek, gegroeid uit de wor-
tels van acid en house, een logische stap
was in de evolutie van dansmuziek en te-
gen diegenen met een diepe en verder on-
verklaarbare hekel tegenover dit fenomeen
kunnen we enkel zeggen dat het wel zal
wennen. Wanneer heel ctnro-elterno Belgk
nog luidkeels meebralde met deuntjes als 'I
don't like this ncw-beat", wist ereovender
allang beter: een DJ moet een open geest
hebben opdat hij zijn publiek kan bekoren.
in de ban houden en laten dansen op gelu-
iden dte ze nergens anders kunnen horen

Op zeventienjarige leeftijd was 'The
Rlder' reeds een geruchtmakende verschij-
ning in het Londense c1ubsirkwie en draai-
de hij frekwent op house- en afterparties.
In deze vroege jaren strekte zijn repertoire
zich uit over de domeinen van soul. disco,
groeve en hiphop. Dankzij de lokale piraat-
zender kon Groeve zijn cksperirnentcn aan
een ruimer publiek laten horen dan enkel
aan een selekte groep dubgangers. Rond
1988 ging het balletje aan het rolten. In
"rhe Rage', een afsplitsing van de legen-

darische add-housedub 'Spectrum', werd
hem en zijn partner Pablo de kans geboden
om op vrijelljke wijze de kunst van het
plaatjes draaien te beoefenen. Gezegend
met de profensche gave om trends IC anti-
elperen. wist Grouverider perfekt wat de
mensen wilden horen. Vanuit deze fru-Jty!/!
dallu.mulings werd het prematuurtje ge-
boren van wat later drum'n'bass Wil ge-
doopt worden.

leerd. wordt duidelijk als hel over inspiratie
gaal. Velen zullen venellen dat een bepaal-
de stand van de sterren hen tot een inter-
mediair lichaam maakt dol! gelukicu van
outereoace opneemt, Grooverider houdt het
simpelweg bij een gezonde portie van de
.!Joodol' werd. Muziek gaat voor hem nog
steeds om een niet te beschrijven gevoel dat
hem 1x:klijft bij het horen van sounds dre
goed samen gaan, meer niet. Ook de frec-
stylc manier van werken acht hij belangrijk
omdat deze naar öriglnalltcltlcidt. wat ook
nodig is bij een DJ-boom waarin zelfs Jan
en Piet plaatjes beginnen draaien.

Omdat <Iemuziekindustrie het niet
echt zag zuren met wat DJ Grooverider
deed, was hij genoodzaakt samen mei an-

Als DJ heeft Groeve door zowat alle
wateren gezwommen: van dub, acid en
hardcore-house tol jungle. TIjdens de hoog-
dagen van jungle in 93-94 bracht hij zijn
eerste vtnvts op de markt onder zijn nieuwe
Prototype label. Met zijn alterego Code-
name John produceerde hij de vroege
drum'rrbass tunes 'Deep toerde' en -ureams
of Heaven'. Zoals het een grootmeester be-
taamt. brengt croove dingen samen alsof
het niets lijkt. Breakbeat wordt met add
geïnkorporeerd en dan ondergedompeld in
een raggasteer. Deze termen mogen velen
koud laten, wel dient gezegd te worden dat
dankzij de ovenutgende muzikale kruisbe-
stuiving van ereovender de metamorfoze
van jungle en drum'n'bass in een nieuwe
richting werd geholpen. Dal hij iemand is
die zijn vakmanschap op st rail! heeft ge-

deren een eigen industrie op te richten.
Vier jaar geleden leken de fundamenten
sterk genoeg uitgebouwd om het Prototype-
label op te richten. Dit gaf hem een uitlaat-
klep voor zijn embryonale produktles. Waar
de eerste twee releases nog de zijne waren,
begon hij vorig jaar na een tussenpoos van
twee: jaar de top van de drum'n'bass-prc-
ducers, waaronder Ed Rush, Lemen 0,
Dillinja en Boymerang, rond zich te verza-
melen. Pas getekend als a rtiest bij de SOny-
imprint Higher Ground, heeft ereovender
onlangs een dubbel toenalbum van Proto-
type uitgebracht waarna hij eind dit jaar
zijn eerste eigen debuutalbum op de markt
zal brengen.

Steran Huber
DJ Groowridu komt naar dl!Silo op dondl!rdag
/8 maart.
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burökratie (Caria Mulder) met haar eigen
buro. Die tweekoppige centaur blijft zich
plichtsbewust inspannen om staatsgevaar-
lijke elementen op te sporen. Het stuk is
opgehangen aan een siraar uit 'The 'rem-
pest' van Shakespeare: -0 brave new world
that has such people in 't18

• Ook Kafka's
'Die verwandlung: is nooit veraf. Het vijfde
deel is minder verhalend en meer teatraal.
Een Oost-Berlijns gezagsgetrouw partljlld
(losse De pauw] komt in kenflikt met zijn
dochter (Robijn wendelaar) die een pamflet
tegen de inval in Praag verspreid heeft. Hun
historische achtergrond is te verschillend
opdat er ook maar een kans zou zijn dat ze
elkaar zouden begrijpen. Hier wordt de tijd-
geest weerspiegeld in een onoverbrugbare
generatiekloof.

De draniom Ie venellen is bij allen
onweerstaanbaar. Elkeen draagt zijn ver-
leden mee en dat verleden heeft wonden
gemaakt, ~ ene al dieper dan de andere.
Maar helemáal genezen is een utopie. De
wonden blijven jeuken en de roof wordt er
steeds opnieuw varfáf gekrabd. De wonde
moet immers steeds een ander uitzicht krij-
gen, de geschiedenis draait en verdraait. Bij
elk nieuw vertellen krijgen de woorden een
meuwe betekenis en wordt het eigen falen
ingedamd. Geen enkel verhaal kan zo nog
op een unieke wijze verteld worden. Een
overweging die Heiner Müller inhoudelijk
maar ook vormelijk In zijn teksten legde, al
had hij ze allicht liever gewoon gesproken.
Mülter: -wannccr Ik weel wat ik wil zeg-
gen, zeg ik het. Daarvoor hoef ik niet te
schrijven."

Esteticisme ,
Hetner Muller staat voor verbrokkeling

en wordt ook vaak zo geregisseerd. Frag-
mentering. vernietiging, verval: klassieke
epitheta bij het werk van dl' in 1996
overleden Müller. Wie de geschiedenis •
toont als een osmose van het individuele en
het politieke, komt allicht uit ol' ver-
scheurdhcld, onmacht en leugens. Geschie-
denis beschrijf! bij Mûller - als ze ûber-

haupt al iets beschrijft - de vernietiging
van menselijke betrekklugen. Toch stoorde
hij zich aan een te eenzijdige interpretatie
van zijn werk. Naast de aanwezige desnuk-
tie en negatie geven zijn teksten immers
duidelijke csrctjsche richtlijnen mee. Ver-
taalster r-autcta De MJTtdaere, voorheen
onbekend met het oeuvre van Mül!er,
maakt zelfs gewag van een soon esteticis-
me. Bepaalde tekstflarden zijn bijzonder
poëusch. gewoonweg mooi eigenlijk. Dat is
hel paradoxale en ergens ook wel schok-
kende: dat schoonheid en vernieling elkaar
7.0 dicht nabf] zijn, dat het afstotelijke ge-
sublimeerd wordt en de pantservuist een
Iluwelen handschoen aantrekt.

Vóór de vernietiging en de schoonheld
komt tenslotte het konflikt, de voortduren-
de in vraagstelling. de strijd, utalekuek
vormt de motor van de geschiedenis. Hei-
ner Muller beëindigde 'wotokotamsker
Chaussee I-V' in 1987. Toen hij hel voor
die tijd provocerende manuskript voorlegde
aan de sensuurkommissie van de DDR
kwam er geen reaktie. In 1988 las hij deel
V voor in het ncuisctics Theater in OOSt-
Berlijn. Nog steeds geen reaktie. Toen wist
hij het: als ze niet meer verbieden, is het
afgelopen. Zonder strijd geen bestaan. Zijn
slem beefde om het afscheid van de DDR.
Een jaar later viel de muur. De dichter is
een ziener.

~.

,

Peter Mangel.s<:hots
Teaur Antigont bung/ wolokolomsker Chausstt
I-V op maandag 131!n dinsdag 14 maart om
10u30 in dt V/amingens/raa/8J. Ticktts en illfo:
Stuc, et zo 8J JJ, net tekstbotkje uitgegcwn
door &buquill in sarn/!/llWrkillgmu Kaai-
thea/tT al AmigoNe kost 100 fraNk,

ii016/201.301

JO MEUWISSEN
Alle verhuur

Video-, klank- en hchtmateriaal
Videoschermen lot 4 m
DISCOBAR EN CD'S

met of zonder D.J.
KARAOKE· (1.500 titels)
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• lezersbrieven
vervolg van p. 2

beweren is een aanfluiting van intellektuele
tmegrneu. Samenvallend kan CC2C)~dwor-
den dal de islam (niet alle moslims) als
leerstelsel en godsdienst. indien men ze er-
IOOox beleert zoals haar interne wetmatig-
heid voorschrijft, een bij uitstek onevange-
lisch leerstelset is, dal moord. verminking,
verkrachting en pogrom op joden en Kris-
tenen eksphdet goedkeurt en als na te vol-
gen voorbeeld stelt. Hiermee is nret gezegd
dat er geen sympathieke Mustafa's en Part-
ma's rondlopen. Er zijn vele moslims die
hun geloof, net als ketoneke gelovigen, bij-
zonder vrij en sekulier beleven. Deze men-
sen zijn dan ook geen terroristen en derge-
lijke meer. Het grote probleem is dal overal
ter wereld er duidelijke tendenzen zijn naar
een enodoxe beleving van het islamgeloof
dus op termijn ook in het Europese avond-
land.

De specifieke ver. v ijten aan mijn adres
zijn klassiek: onvolledige snaren. slechte
vertalingen. negatieve enzovcrdcr. Men kan
neon iedereen permanent in verwarring
brengen met wat ik pothlek korrekte 'pseu-
do-wetenschap' durf noemen. Doorheen
honderden verzen van Koran en Hadith
wordt haat en onverdraagzaamheid gepre-
dikt. Natuurlijk zijn er duizenden waarin
dit niet het geval is. Als ik dan zie wat er
gebeurt in ondermeer Bangladesh, Afgha-
nlstan. Egyple. patesttna, Iran en Saoedi-
Arabië en de migramenrellen in vele Euro-
pese grootsteden. dan vraag ik me al of dit
niet jUiSThet in prakrijk brengen is van
mijn 'onkritische en niet-wetenschappelij-
ke' visie op de islam.

StlJn cane.
derde licentie rechten

Uso
Eventjes de puntjes op de i zeilen na de lc-
zer.;brief van Koen nouve - voorante- van
het Universitair Symfoni5Ch Orkest (Uso)-
In de vorige Veto. Het was immers geens-
zins mijn bedoeling in het interview in Veto
22 de boel Te polemiseren russen het Uso

Q. en de Proms van VRG en êkonomrka.
Koen aouve maakt van twee dingen

één als hij mijn statement over de over-
vloed aan 'gewone' klassieke symfonische
kenserten betrekt op zijn geliefde Uso. DaT
argument voor het organiseren van een
konsen met een promskonsept in Leuven
had niets te maken met mijn utrlartngen
over het Uso eerder in datzelfde tmcrvrew.
Het feil dat beide stellingen in het arukel zo
dicht bij mekaar stonden heen alles te ma-
ken mei een (verantwoorde) journalistieke
inkorting van mijn breedvoerigheid. Nu dit
misverstand uil de weg geruimd is, hodl
niets er nog op te wijzen dat ik de 'STuden-
tikoze sfeer' binnen het Uso in twijfel zou
trekken. En inderdaad. julst hel feit dat het
om een studentenurkest gaat, maakt dat je
als roeschouwer dat extra beetje krediet
geel! bij de uil voering van aartsmoedjjke
stukken. Dat zulks van moed getuigt, hoef
geen betoog. Het feit dat het Uso met veel
gemak ons prornsrepertulre zou kunnen
afwerken, za! ook wel waar zijn zeker, mits
dat beetje noodzakelijke -rock-grcove'.

Maar ik blijf er wel bij dal hel Uso van
de vier traditionele universitaire ensembles
dalgene is dal het minst in absolute termen
tevreden stelt binnen lijn genre. Wal ik het
'tweede bewegingsyndroom' zou noemen
- de ervaring dat tweede. trage beweging-
en in concern of symfonieën al eens rit-
misch waterig durven klinken - vid me al
enkele malen op bij het Uso. Maar daarmee
zeg ik eigenlijk nfcrs over de kwalileit van
de Usc-studcntcnmuslcf wel veeleer iets
over de nslko's die je neemt door overbe-
kende: èn moeilijke syrnîonlsche rnuzjekli-

teretuur ten gehore Ie brengen. MOIardat
neemt weinig of niets weg van het plezier
dat ik als toeschouwer beleef aan zo een
konsen.

Bovendien paste mijn redenering nier
in een soort van anti-reklame. maar op-
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nieuw in een verantwoording van de ants-
tieke koen die wijlelf volgden. Als een ge-
degen instituut als het Uso. met zijn kcnse-
kwent doorgedreven selektiesysteem en
intensief repetitieprogramma. al op de top-
pen van zijn lellen moet staan om symfo-
nisch klassiek aanvaardbaar 11:maken. dan
geldt dat a fortiori voor de vxö-ëkonomt-
kaproms. Vandaar geen symfonisch klassie-
ke muziek bij ons. Met a l1e respekt en be-
wondering voor wie dat wel doet, Maar
dan hebben we het. bij wijze van relative-
ring van dit alles. nog niet eens gehad over
de ludieke akncs van onze eerste violist die
nu al twee jaar na mekaar een streepje
klassiek het proms-programma WiSTbinnen
te smokkelen. Overigens spelen bepaalde
orkestleden zowel in het Uso als op de
Proms. om maar te zeggen ...

Pleter Leenknegt,
student rechten.

VRG-Ekonomlkaproms

Student Aid
Mijn Vrije Tribune in de Veto van 2 maart
heeft alvast twee lezersbrieven losgeweekt:
De brief van Danny versoreer verdrem een
uitgewerkte repliek: centraal in zijn brief
staat de bewering dal mijn vrije tribune be-
rust op "enkele verkeerde tmerpretaües"
van de Student Aid-tekst. Misschien, maar
dan kan men zich wel de vraag stellen of
dit niet onvermijdelijk was, gelei op de vele
suggesties en impliciete kansale verbanden
die in de publikatie van Student Aid immers
gemaakt werden. Zo kan de bewering van
Verspeel dat 'ons tema nlet in de 'Werk aan
de wcreld'<kampagnc kadert" lormeel ge-
zien best kloppen. Maar na het lezen van
de tekst van Student Aid over 'arbeid' [p.
251. kon ik niet anders dan vaststellen dat
de inhoud van deze tekst vrijwel volledig
samenvalt met de standpunten van de

'Werk aan de wererd-kemoegne. De au-
teurs van dil artikel halen trouwens uÎI-
drukkclijk geschriften aan van het NCOS.
en van de voortrekkers van de 'Werk aan
dl' Wercld'_kampaglle. Wat de demontso-
ring van de mulrtnauonats betreft. heeft
Student Aid natuurljjk niet beweerd dat
mutunononale ondememtngen (MNO's) dé
oorzaak zijn van de armoede in de Derde
wereld, Dat heb ik trouwens ook niet ge-
zegd. Wat Student Aid echter wel degelijk
beween, is dat de positie van de ontwikke-
lingslanden OJ) de grondstoffen markten
zwak is door 'een overwicht van de grote
MNO's." Student Aid suggereert dus dat de
prijS die wij betalen voor grondstoffen uit
de Derde Wereld [I' laag is, en dus niet eer-
lijk. als gevolg van de macht van de MNO's.
Een andere interpretatie zie ik niet.

Het is net tegen dit impliciet kausaal
verband dal ik mij verzet. Net zoals ik mij
verlet tegen de ongenuanceerde stelling
van Student Aid dat een 'evenwaardige'

handelsrelatie slechts tot stand kan komen
indien er 'cvènwlchtigc'rarbcldsvcrhuu-
dingen Tussen Noord en Zuid zijn. en om-
wille daarvan zou nu net moeten opgeko-
men worden tegen -dc vrije handel van het
'wilde· kapitalistische systeem waarin we
nu leven'. Dit kon evengoed komen uil
een boek van Immanuel wallerstetn. de
man die de gehele ekonomlsche geschiede-
nis interpreteerde als een ckonorruschc on-
derdrukking van hel Zuiden door het wes-
tál~ Tot ster heeft Verspeel gelijk dal afspra-
ken om de grondstoffenprijzen op de we-
reldmarkten Ie stabiliseren niet gelijk staan
met het volledig van boven opleggen van
de prijzen. Termijnmarkten bieden immers
voldoende mogelijkheden, mits professio-
neel benul. om wilde prijsschommelingen
tegen te gaan, wat prof. Tollens trouwens
ook beweert (Veto. nr. 21). Maar ik heb
een vermoeden dal dit niet het soort srabïu-
sauc is dal Student Aid wenst. In elk geval
geeft Student Aid ook op dit punt weinig
duidelijkheid.

Manu Oierick:x visseners.
AanvulJende Studies FUosofie

• I(ruiswoord
1 2 3 4

5

10

11

5 6 7 8 9 10 11

Horizonlaal- 1 Ballingsoord van Johannes - Siervogel 2 Sijler - Drager van erfelijke
eigenschappen 3 Pers. vnw - Lang en smal zijvlak van een baksteen - Voorzetsel 4 Tot
een I)og gedraaid deel van een lOUW - Oudste zoon van Noach - Uchaamsdeel 5 Waar-
borggeld 6 Vreemde mum - Griekse godin 7 Amfibie 8 Halfvlocibaar mengsel- Insekt
- Bewonderaar 9 Loofboom - Bevel - Pers. vnw. 10 Lange tijdsduur - Boom
1I Reservoir - Muziekstuk in langzaam tempo.
Vertikaal- I Nauwelijks ontloken - Kant die van iets kan beschouwd worden 2 Blijk
van liefde - waardevolle kaan 3 voorzetset c-, Glazen bescherming - Voegwoord 4 Wa-
pen - Papegaai - Grote neus 5 Uit zijn humeur brengen 6 Rondedans - Bclcefdhcids-
formule 7 Algemeen verspreide denkbeelden 8 Zwarte. kleverige stof - Opperwezen -
sotograüsch produkt 9 Meisjesnaam - Begrip - Gewicht 10Dierenverblijf - Mannelijk
dier I I Grote overvloed - Romeins keizer.

Door Filip De KeukeleeTl~

Deze week niet in Veto:
• Alexandra CoI~t!vat! hel vlaams 810k wil een
ágtll >ehoo/galln oprichten. Ot 5elaud~ OpVOf!-
ding neemt U ulf voor haar rekening. Op de
grfNt!t klikliinvan N~ufcharealj kwamen al een
aantal anonieme Idefoon/jn binnen OVE'rbettie-
liteiten met minderjarigen. Blijkt dat Colen haar
leerli"gi'1l vastbindt aan ijzeren Ilangell 0/11 er
dan een bromrigl' ooievaar of rm koppel njp~
blotmkoltn op los /I?' laten .• Tijdem de spet/tijd
worden de leerlingen wrplichr bokshandschoe-
1It11 te drag~, Onder hel moth); vuisten vingerelI
niet .• Sdfo 'speelde weer een reuuma/ch It!}i:H
Germinal. Hel Ander/uh/hl'ir uisreeuwde:
"Leekrnser=: En wij dit dachtm dat het
wetter Mul(jVt was di~gel ill zijn haren smeer-
de.• Op algl'/1Itl'tl verzoek van de Veto /adies
vanaf nu gUII 9rapJts '!.,eerOVI'rhet voetbal.
• Vo/gmde wuk hebbtn we he/9tWIJOn weer
over dl' Spitt Girls. Ja, als wij tas kunnen doen
voor de vroUWl!IIbewt9illg.zul/til we hel niet
laten .• TrouWl!ns waarover hebben dit Spiet
Gir/s hrl in brd m~/ hun Enge/st vO/'lbaUers?
Toch ook Wl!/over een pan door de benen en een
bal in het knd$ dachtttl wij. • 8mieuwd of ze
hun orgasme ook playbackm .• In d~ opslag-
plaatstll VU"de HtUs Angt!s zijll naast váli9'
heidspeldtn til gietijzeren suspensoirs IIUook
wapens g~ndi'/l. Volgl'lIsde rijkswacht loopt
het onderzoek op uültjes .• Als d~gerechtelijke
politie IIU maar geen stok

's Meiersstraat 5
JOOO Leuven
Tel 016/22 44)8
Fax 016/22 Ol 03
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ti zoelcerljes
" O, man van staal. vertel mij je verhaal."De hofnar en de koning trekken (en ~Iri.fde.
StC'un hen!

"Opgepast! Op t aprilzullen hofnar 21·
Groen-Konijn en koning Uilenspiegel
toeslaan. lIenK.

" Ik 60 minuten van Sodom heten Radio
Danny opnieuw welkom in de ether. Schol!

" Jemen en Erika zoeken een machine die vel
kan alzujgen en overdragen naar een ander
individu. Informatie welkom hij alla.

" Erika heeft een nieuw knuffeldier, hel heel
Sktwl, omdnl hel lijk! op een banaan. Staakt
ecluer niet bet zoeken naar Ch«lje.
" Bij deze wordt CluNu upgcdockt wcgt'm de
Inactlvlteh van haar leden. "rullcial. wij willen
hiermede echter geen verdere kommentaar
leveren.
"Slymlc ril blubbic art' back, voor mocht ge
hel nog niet weren.
" Wim, ben je afgegaan tijdens je lczmg of in
achring gestegen.
..J De rosk.abouler was IC laat voor de lest. Dat
doet nu edu de deur IOI!I naphno.

" Ra ra ra. wie zijn hofnar en koning?
" De 60 minmen van Sodom, elke zondag van
22 !Ol 23 uur op Radio 5<'orpio (106 fm):
Anale seks mei Parrida cevssens
"Gewcht:gclIlttnschapshuis BC'Iaan de deur
van Parijsstr. 78 bij Claudinc, 1:\5, Jimmy,
Kdly of wendie.
~ Gawagaat met pruimen

~ Leen, uw Jan nr. 13 groet UI
"'I will corrupt the ürcdan sentinels. (<aJo C'1l
swattc gtve thee rughtly vtsuauon.
"But yel. be Irue:ll'rollus end Cressida]
" Als er een verband bestaat tUSSCIIMlra,
Leopoldsburg en een vrouwenblad. dan m«t
Mira me eens contacteren vla X of boetekor-
ter. IndIen nkt., dan sta ik hler weer een ûater
te typen.
~U moest eens weten hoeveel waart ..~id er nu
ztr in ·}7·1",36' iR@N~w36

"Leest meer Shakcspcarcl U zou al heel wal
insiders kunnen doorhebben ...

" kakker oen. kom het zeil doen
" Dl' lieve persoon die een doorschijnend
knzenlKltje I!\ct ro-e ultelude en twee harde
lenzen kwijt is, wordt veT7.ochl Ie bellen naar
016'206186 en IC vragen naar Slljn van de

Studeer Spaans in koloniale sfeer ~
Antigua Guatemala ~

• Privé leraar (4 uur per dag) c.
verblijf in gezin (+ maal lijden)

• naschoolse activiteiten
• startdata: elke maandag
• prijs: 6900 fr. per- weck

VueGt 'IhI""l6un8uaJ'l' \olm Soenm '1\'-;I .. et
TcI.lfax: 021720.28.95
Fax: 00 502 832.51.52

E-mail: vuccaëconexton.ccm.gt

eerste verdieping, dank u.
v De 'Imazing beeutics" op STAE blijven maar
versclujuen. Nu weer een blonde verschijning.
Leve M.lIlab!
v Driesecbar sap: 't is verdocmme 5 maand
geleden dal ik nog "Bamie cut- heb gedraaklt
v (!r zijn nog honderden tielSen beschikbaar
bij veto. Twaalf maanden fletsen voor 1000 bi.
"Yelo-tietscn: 7 maanden betalen. 12 maan-
den fletsen
v Roger is een lijne vent
" het postkantoor in mijn dorp verdwijnt ~cgl
Ban De Schrijver
v Captain Jerk zoekt nog Dingdons en vuteaus
met spontaan eruptiegevoel voor een Iiguran-
tenrol in zijn film.
"Jo en Swa: de rmnzenvaugers van lieverlee.
v ereeren aan de leden der Wilde wijvendub
en hun voorzitster. Mijn excuses ....oor de

mogelijke misverstanden.
" Binnenkort in uw bioscoop: 'Captain Jerk·
To boldly ask what no olie lias asked befere.
v Heb je zin om meer te leren rond graffiti·
k11ll5t? Wil je deelnemen Uil een graffiti·
u.'ntoonstellingsprojekt. een workshop bijwo-
uen of gewoon even je ding doen? grafliteurs
en geuneresseerden bellen naar Eb;
(016/2313-45j ol sandra (016'473716)

" Sorry aan grruna en Lies. euh. ol was hëtnu
toch Bnuna en Sandra. Waarschijnlijk Emma
en r Leve IYB.
" Domlnieke nleke nieke houdt van Veto
" tsha, bedankt voor de Canada Dry en Gin!.
G<:rmanla.

" Prol. Van der Horst rtlles de Fak
" teonardo IS Romeo
" Kim willems Is een echte moordgriet I Zeg
dat ik het gCl:q:d heb! (toro verkrijgbaar op

•
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• agenda &$ ad valvas 000" DEN DUITS

MAANDAG
20.00 u DEBAT Begin van dl" 21 sic «uw: Eindl"

..a" d.. id,·ologÎC."?Ml·t Jaap "ruithof. Jef
Sleeds, Erlk Brl en Guy Hendrtckx, in Maria
Then."Si,,"?_I~c~c!(Jeine Aula, tOt_"I.8ratÎS, org,
:)W:ALS,

21 00" FILM Aruo"io da, M""o (Glaubn
Rnd, ... t 9(9). in Vandrrkd .. ,,"raal JO. uk'S_

100.Of'" Vlaams F"dmmuseum en ·Ardtld

DINSDAG
J 2.30 u aktl .. van de L.,,,~~ 1>08<:5<'h<)I..II. up

Hogc:schoolllldn, ors- OSR·KHL
20.00 u VORMtNG Ihema·a\·ond; 'Pan;) voor

Nieuwc Poliliek" mt'1 Paul March,,!. in CDS·
lokaal. Jusrus llpSiu5StrJal 30, org. COS·
Leuven.

20.00 u PRESELEKTIES prcsetekttcs Markt·
rock- podium 1998: Cameron, Exit 22.
Nagorno Karabach. Ebolah. in ., rfccuum.
Na ..mseslraa! 46, IOCg.gratis. urg. Marktrock.

20.00 u TEATIlR ·Kamer en de Man' (Eric 1)1."

voidcrjveu Ig. ceremonta. in wagchuys.
lO.30 u TEATER "Bierkaai". door TcvcIIgc·

broed/Toneelgroep Amsterdam, in Stuc. teeg.
2001l0012S0/)SO. org. KC reu ..en ISIIl. Stuc.

WOENSDAG
08AS u UITSTAP naar de Nuclt<hee. in render-

vous aan het ~Ialion< ",rl Gn·I)a!oS.ntg.
Europakring Ltu ..cn.

I l.OO u JAZ2KON5EKT "'t"lllianisl Misha
Jl.lt-ng"lbertl en Ab H~ars, in dc Sehouwl>urg.
Bnndtlcno'Clilaan. tocg. !!l"iIti~.Or!!. Uur
Kultuur, Kultuurk"",,,,i.sic KULcuvcn.

19.00 11INFQRMATtEAVOND

"l.ool'baanl'lanning: een carrière kle~Je"> In
t.okaal OU8. M);r Sencic . inSI, Qrg.
Koördin .. tiekollllllissie PJaatsingshulll,

20.00 u VORMING ~csprd5a ..ond over Islam,
in KC Romaan..e Poon, IOC~. gratis, 0111
uumaorsuscn Verbond.

20.00 tI KONSERT -tes DoI!kIx':!,': jJ7.1.. bfucs,
klaSlI~k .. · CII rlhlltllu1.lek. ill SCI")uwburg.
I,wg. 3001400/500, "tg. KC Leuven.

DONDERDAG
20.00 UTEATER I).. Kurre: ·I'rill""nhur·. in

Wag..huys. toeg. 450. org. KC I."U,""II ..
22.00 IJ FUIf' DJ Gf<Kwe.ider I drum'n I'h. &

jungle ro.r. In SII". Vaan 29. InC);.
150/2001250/)00. org ~IIJC,

VRIJDAG
20.00 IJ VORMING wc bezinnen om rond het

IndiKhc hongerdoek 'Hel Rijl Gods is als een

vrouw' vall ecn vurige ka"'I);III"c van
Broederlijk [)den, In Jan StaSllraal 2, teeg.
gratis. org. Univ e rsüalr .. Parochic.

20.00 u LEZING video-avond: dlll<>'<l"';;:"':.
ve rsla8 oPliravingen 111 MId<kll·Mon8oU;:.
aansluitend ....oordracht door prol. KultY'Kk.
in Redllslakuht:il, ilula Zcgn Vil" lIee, org.
)Jeulogl se he lring Tellu,_

ZATERDAG
20.l0 U KONSERT lhtran. in llliluwe Kaler.

reeg, 150/200, org. KC Oratorienhol 6 V7W

llllegrallecemrum Ltuvcn.

ZONDAG
14.l0 u VORMING ken·uw·S'ad·wanddin8

rondom DIrk BOIns. In Sladhu;,. locg. grall~.-

0'8 Koninkhjke Leuvense ctdsenbond.

MAANDAG
20.l0 u TEATER 'Wolokolill11skcr Chaus'iCe' van'

nlO:alcr AmigoneIKaalth'·iltt'r. iu SIUC•

21.00 u FtLM Mandabi (OuSlIla" .. s..:-mbène.
1968), in Van<krk"lC'nSII"ilal lO. reeg. 100.
0llt Via,}"" F,I"""u><:ulll en .Archie!.

•

Alla

·17/03 om l8_JO u: veerbal: kandidaturen vs.
licenties. in Sportkot. • 1810l Kroegentocht .•
19/03 om 20.()() 11: Je7ing over Fname 974
door dr. D. cauebaut. in MSI 00.20.

Crimen
• 181030111 20.00 u: Pakt",ravoml. in Tir.

Eoos
• 16/030111 20.00 u: hlm: 'Aladdlll", Inl'SI
02.51.' 17/03 om 20.00 u: film: -Mtnln
Black'", ln I'SI 02.51.· 17/03 om 22.00 u: cock-
tallavond. in prcatkamer.> 18103 om 20.oou:
film: -seven'', in PSI 02.51.. !9'03 om 20.00
u: film: "Romeo Er Julêet", in PSI 02.51.

Germanla
• 17/03 om 20.00 u: Happart-bekert
Germania versleer Romanta, in Sponkol
(kunstgras).· 18/03 dance-nlght, in Fak
Letteren .• 18103 om 22.00 11:Britse Nacht
met -Absolulely Fabuleus" e.v.a. in
praarkamer,

Hlstorla
• 17/03 om 20.00 \I: fdm: -ceseurance-. In
MSI 03.18 .• 17/03 om 22.00 u: what's up-
avond. in Pak teneren. • 23/03 om 20,00 u:
film: 'Naked Lunch", in MSI 03,18.

Kalechellka
• 17/03 om 20.00 u: Peter- en Meteravond. in
Pakbar .• 18/03 om 13.30 u: Sterkste menz-
vrouw van xaterhenca (2). in KD .• 19103
om 22.00 u: loo·dagenfuif met Ban de Pauw,
in Blauwe Kaler.

Kilo

• 16103 om 13.}() u: tapnamiddag. in Pak
Letteren .• 16'03 om 20.00 \I: film: ·Uragoll·
heart", in MSI. toeg. gratis .• 17103 uhstap:
Brussel. • 19/03 om 20.00 u: Info-avond voor
nieuwe presldlemleden. in praalkamer .•
23/03 om 19.30 u: rapavond. in FOlkteneren.

Kring voor Intemallonale
Betrekkingen
• 16/03 om 20.00 11:Generaal-Majoor
SI111on5, chef van de militaire lnlichttngendi-
eusr komt spreken over de mi van een
moderne veiligheidsdienst. In MSI 01.08.

Landbouwkring
• 18'03 gjetnkunsravond.

LBK
.17/03 om 20.00 u: klcinkunstevond, in
pauzeruimte U.

Mecenas
• 19/0} om 20.00 u: MII~kologie·kamus. 11\

de Rektor.

Medica
• 16/03 om 22.00 u: Maflla,avond 2e kan. In
Doc's, tocg. gralis .• 22f03 om 22.00 u: start
campagneweek verkiezingen.

Medisoc
• 19/03 om 19.30 u: vanétê-avcnd. In
Gasthuisbcrg' Icndcrwljs &- navonnlll)l).

NFK
• 19/03 om 13_00 u: OAV. in stud.t..

Pedagogische Kring

·17/03 om 21.00 u: rree Podium mei 'Zita
5100In', in Blauwe "ater_. 19103 om 2UX) u:
sakbarevond. in café l'Affaire.

Polltlka
• 18/03 om 1"'.30 u: kicsdt'bal. in AV 02.17.
19/03 klesdag, van 09:00 u un 16:00 u, in SW
01.47.' 19/030111 22.00 u: Cockrailavond, in
Kv-lokaal (KlIffce~.

Psychologische kring
16/03 om 22.00 u: hardcore, in Shrink.
17/03 om 20.30 u; Cantus, in Patapouf.
19/01 om 22.00 u: disco rcver; in Shrink.

Romanla
• 17/01 om 20.00 u: Happart-bekert Romaniol
vccsJaat Germanta. in Spon kOL kunstgras .•
18/03011120.30 \I: literaire avond. in Pak
Leneren Ie verdlt:p.· 22103 om 21.00 u: start
campagneweek verkiezingen.

VRG
·1710) om 20.00 u: Rechtskongres- lees-
avond. UI MTC 00.14.· 18/03 om 14.00 u:
R"'chtskolll:re~: workshops. in Nieuwe Valk .•
om 20.00 11.: Debat -wte mag meedoen aan
de EMU/Euro?", in DV. 91.54.

VTK
• 18/0J om 22.00 u: navesuerenavond. in
rak· 19/03 om 20.15 u: Arenbergconcert. in

Museum van Thee.

Wlna
• 18/03 om 21.00 u: film: 'I(OlllCO &- Juhet".
in C200 l06_ • 18/03 om 22.00 u: tarelVOl'I·
balbar, in Re·bar onder A1ma 3.
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Luc De Vos eregast op Studentenproms

droom I) dat niet prxtisch? De daad op
zich is c.gcnllJk niet nodig wam dromen
ZIJn gewoon belangrijker. zeg. dat wordt
hh-r bijna een Irlosoûsch traktaat! Slauer-
hoff hl-dt ooit gezegd "alleen in mijn ge-
dtcbtcn kan ik wonen". wel. ik zeg "alleen
In miJn dromen kan ik wonen".»
Veto: &hul.l (11&xtt?
Oe vos: ..Boelt. Ik vind het louterend om
af (In tol.' eens geM Taft te worden, bijvoor-
beetd d(K)Tje lid. Als ze kwaad is geweest,
meg lt' je stiUS! wat kletsen op Je blote bil-
len geven. DM doel IIle('T deugd dan jl' hel ...
leven met schuldgevoelens rond te [open.
Ik heb no~l snellast van schuldgevoelens.
Ik ben altijd blij als ik boete mag doen. Ka-
roucrsrne is loch l'en prachtige godsdienst.
hé1 Gaan biechten"p:lllet is voorhij .e
Veto: T" Ix' or nOl to bI.''>
De Vos: .Wel, 'ik ben aanwezig" wil eigen-
liJk zeggen 'ik led nog' ~a alles wat ik al
heb meegemaakt - en daar zitten nogal
wal stemnutenen tussen - leef ik toch
nog, Dan Is het togtsch dilt ik kies voor to
be in plaats van afwezlg te zijn. Pas op. ik
denk daar over na hoor, de titel 'ik ben
aitllwe7ig' I~eigenlijk het ttgl'ngl"'ltl'ldc van
'ik ben alweztg" Ik ben echt blij Jat ik aan-
wf'lig ben. dat Ik lecf.»

"AI die prachtige jonge intellektuele studenten"
/IC De VO."was vorige
week in Leuvetl om
twee IIummftf"S te bren-

op de Srudeuten~
van maandag

artikel p.5). De man
had dus n09 ener9ie in overvloed om
Velo Ie woord Ie slaan, Aatlge-Ûetf De
Vos al zoveel vraqen beantwoord heeft
in zijn leven was liet onze bedoelin9
om, /Ja zijn meninq over hel kousen
te hebhen gevraagd, hem eens Ie kon-
fronteren met een aantal a/ dan niet
willekeuriqe dilemma's waaruit hij-
mits loeliärtill9 - een antwoord kon
kiezen.

Veto: Km ~ Ltl/Vffl tl!)tllliJk ren bu/jt, /lrn je
er al wtll1r Slap !/nwtst?
t.uc De Vos: • Jaja, zeker, Ik ben hier al
vet'! uitgeweest Ik heb hIer lelfs mijn leger-
dienst grtIaan, in de kazcm .. van He ...erlee.
Dat is natuurlijk al een tijdje geleden, in
1985 als ik me het goed herinner, Jaja. 'I i.'>
h,cr goed In U::m'cn,.
Veto: 1\01 vmd Jo'\'om hil CI'I'no'IllCnr?
Ot." vos: .Ik vrnd hl'! enorm meevalten Ik
had over het geheel geen vooroordeel !IIJar
het Jllt-rl-er;le waar J~naruurhjk aan denkt.
Is het [dt dat het allemaal geen profcwro-
neh- muzrkantun lijn. Goed vamen spelen l~

I;CWO,)ne"1J heel moelhjk gegeven. Ik kan
Uil ervaring spreken hirmcu Gorki over rk-
problemen wal hel ~ll1lcn~pdell met vier
rnenwn teweegbrengt Wal moet dat dan
nie-t lijn ah e-r rond dl.' hondncI ~tudl'lUen'
amateunnuvtkamen samen mUliek maken.
Dnarem hield ik een beetje mijn hart vast.
in h('1 begin, \...'am nu vind ik hel echt in
orde. ik \1I1d 11('1een hel'rltjke avond .•
veto: 11(([1men Lu. fJt Vos~,ht nllJt'!f'1 i'W,-
Iraten ,'ni u k,lmcn ;:'J/!!/(JI"

Oe Vos: -xce. !lCI was de eerste keer van
mIjn leven dal ik sn'ra.lgd werd te ;in~l'Il "'"
voor een \) mlonl\(h nrh..,t en dan nog \vel
\'IMJr31 die prachnge jonge tmeltcktuele
studenten. wat IIlUCI je nIJg meer heblx:n-:>>>
Veto: H.x klinkt hn .'nI trn VQII uw lil/mil/fIT.

meI -rvm(rnij,h "rkt$/ U h"fm? W./) .fr btwrr--
kill!! van Lit'lT Klfill( PirQlt}/.,' ((11 Jou/j;: naar
jt lll/?

De Vos: -Her WJS een unieke ervaring, Ik
schrok er wel van !O('II Ik het nummer voor
de eerere keer hoorde, Hel doel altijd ple-
rler als mensen een nummer van je bewer-
ken, Dal h trouwene nog nlet züveel ge-
beurd; Kri~ De Bruyne heef onlangs eens
l'en nummer van on~ opgenomen. maar
verder ken ik ('igrnlijk niet veel mensen die
on1e muziek spelen. Preter l.eenknegt beeft
anders mijn nummer wel goed aangepakt.
Hij beert op de juiste mernemen de juiste
'urlanttjmJ("S gelegd, Die gast Is een goede
werker, -r Is een genle maar veeral ook een
werker, Volgens mij gaal hij er nlet JON

zijn dit jaar als hiJ al dat wed .. daarin heeft
gestoken (\achtl.~
Veto: Kanfr tlgtnllJk nOltn Intn"
De Vos: ..Nee, en Ik ga er nu niet meer aan
beginnen. Ik moest er alkmaal veel vroeger
aan bt"gonnen tlJn, n.: mer!.. dal bijvoor.
beeld aan mijn pianosptI, Ik lIIis bepaalde
dingen, Nu begin Ik er ~plJ'over te krijgen
dat Ik het nkt heb geleerd tOen ik klein
was, Ik kom Immers uil een kJeinro boeren·
arbcldeufilmlliro wa3r het niet vanzelfspre.
kend was de zoon naar een muziekschool
te stil ren. Ik ben niet ,e lui om hel nog te
leren mtlar wel te oud, AJsje jong bent kun
je all("i, maar een ket"T boven de dertig en
een oude klootzak Is het heel moeiIljk nog
nieuwe dingen te leren, Ik merk dat ook
aan mijn gilaarspt'1. Toen Ik !wintig was,
kon ik nog kons,ant nieuwe dingen bij Ie-
ren maar de laat5te tijd komt daar niet "eel
m~r \'an,_
Veto: En hfl schrijWIl \'Qn litdjtJ, gaaf da/I/Il
ook moti/ijkrr':'
De Vos: _Nee. Integendeel, Ik schrijf nu
veel meer liedjes dan vr~ger, Er Is een ze-
kere roelint' In Rekomen, Ik vind van me-

n::1t dat ik clgenlijk een ambachtsman beu
gewerden. Fn JI~ ambachtsman vlnd ik dat
ik m mijn domein de bene ben. Je moel
dat ook denken anders geraak Je gewoon
!liel verder. Je moet aan de andere kan!
oppassen voor ambachts\'erslarring en
daarom luister iJ,.veel naar andere platen.
Ik ben bijvoorbeeld enorm fan van al die
nieuwe Belgische muzfek zoalç Flowers for
Areak[a~1 of l)cu~. Die invloeden vermijden
dal een wal ouder wordende l11ullk.lllt op
een onbewaakt moment alles wal te ge-
makkelijk gant nemen. Zo kan men denken
akkoord A wordt normaal gevolgd door ak-
koord B, maar door hun invloeden denk Ik
nu eerder spontaan, ~hil, akkoord X kan
misschien ook? Ik la~t me dan ook gra~g
beïnvloeden. Ik denk niet dat dat natepen

mijn gezegende leehijd Dat is ook gezond.
denk Ik.-
Veto: ~ luft~ld ~rull)t Wl'1p(mm, zo)u h,lfit/_)

De Vos; ,'Ja. Ja, Vanaf mijn rwmugste denk
ik al dal ik een oud e: zak aan het werden
ben, tiet ]J\ gewoon m mijn karakter En
dan loop ik tussen al die jonge mensen hier
en denk ik van sommige dal ik hun grOl'I-
vader zou kunnen zijn Mensen verwijten
mij soms dal ik daar zo over zit Ie zagen
maar ik kan er niet aan doen. ik VI\eI me
gewoon leder jaar ouder en ouder worden.
Ik lal dat gevoel wel nooit meer kwijtra-
ken. Binnen vfjftlën jaar ben ik vijhig, ik
kan me dal niet voorstellen I Hel moet wal-
gelijk zijn om vijftig jaar te zijn Ach, Ik zal
er wel loens een tuosoüscne dissenatle over
schrijven (Iilchl).~

is, Ik vind hel gewoon zo'n machnge mu-
ziekl_
Veto: Jt htN oeit gczt.'1d,lal Jr la.mlt phlal
valt Tltt Smashmg /"unlpkins z,,'n dijk va1l tl'1l
plaat is til dQI /tn jt br/rar:hwl!} is htl <"-'rt /ltter
It dom Waar dtnk jt dal Jt SI,lal n/<,I~ OIIfUWt'
plQal ~tk brn 4a/Hw:ig""
De Vos: .Ik denk niet dat hel al tO ver Is.
We moeten natUurlIJk nog groeien, Mis,
schien ga ik rond mijn zestigste 00J,. zu'n
prachtige plaal maken, ,\-laM ik denk wel
dal we mei de1,l"plaat In de goede richting
aan het saan zîjn. Er slaan de hardste ding-
en QP die we ooit gedalln hebben maar ook
de zachtste, Dat vind Ik ook zo "rachtig a311
de Smashtng Pumpkins. Ik hou gewoon
veel van popmU7iek én ik ga veel naar op-
lIedens. Zelfs op mijn leeftijd, als een oude
klootzak van vijfendertig. kan ik nog altijd
verrukl zijn door zo een optreden van bij-
voorbeeld de P1.Impklns, Na het optrrden lig
ik dan in mijn bed en denk Ik, shit, ik moet
beter kunnen en dan sp('el Ik nog tw~ uur
gitaar. DIe drang zit er nog ahijd in, zelfs op

Veto: numo iJf ~ Statlda4rd?
Oe Vos: ..Hurno. Hoewel wc crin ziJn afge-
broken met crue laatste plaat blijft het mijn
lijfulad. Ik \1nd dat een prachtig blad, Vanaf
1978 heb ik het nog geen enkele week nle!
gelezen. we hebben <lhijd goede kritie!..en
geh<ld in Humo. nu is hel wal minder,
misschien begrijpt Gen van Nieuwenhove
(Humo-journalîst) mij niet zo goed. In een
tIJd waarin de meeste felsten gaan oV(,'r
serial klll~rs en cyberspace maak ik net een
pl3at over BobbeJaanlaod en over k!lfe~
Chc7. Rita. Da, was nu nel de mop vall deze
plaa!. MisschIen i~van Nleuwenhove ge-
woon niet Intelligent genoeg om de pointe
van de mop te snappen. Nl~, De Standaard
vind ik maar een saai blad, Ik lees het zelf
niet. Gelukkig heb ik er zelf ooit voor ge-
schrcven en toen ging het nivo natuurlijk
wél de hoogte in (I<lch!).•
Veto: Orl'Om ofD<rQd?
De Vos: _Droom nollUurlijk. Ik heb daar
nog verhalen over geKhreven voor Studio
Brussel. Ik vind dat we moeten Ic\'en in de

Boerenjongen

Vet 0: nll~'t"llIfHiJt'j'lrlr,fm">
De Vos: -Duvel. Mensen uuen a.ltljd Ie
7\:'1!:I~l:'ndat Ik dronken op he! podium st,l
Ik dilnJ,. indt'rd,lad wel wat pinte-n "I' hc.'t
podtum . .'.1.:I3rdat h nog altijd ver van het
Imago dar Ik heb. Ik vtud dal wc! een llCell~
jammer. Het lijn trouwens nujn zaken aJ~
iJ,.J.:raaKeen pint drtnk Olm me 1V31beier IC
voelen or hi't podium Die- stomme Haule:
klet vra,I):' me dan blJvlIllrbeeld op de radio
"Fn !lne i~he! nu-t je alkohohsmepro-
b.ktm"!: Dal U)II.at:WOQII mijn zaken. Ik
drink ]('N jtlilag Duvel. Hel brengt lUC ge-

\\"<1<111 lil ruoole, sclukkigc droomsferen
!>;,etdat ik er in~piraliot' van op doe:-maár
maak wél mijn beste hcdjt"\ afs Ik een kater
heb. W':11Je echter nOOIt mail doen. i\ eerst
watets et ..n ..n daarop Duvel drinken. Dat Is
gewoon een deegbom van jewclstc in je
Illailgl_
Veto: AI/ja iJfMUI?
De Vos: -AnJa, tedereen zegt alnjd dat Mia
l)\l~ mooiste liedje is. Ik begrijp nug altijd
nle' waarom het in de top hon'derd "all
Studio Brussel staat. An),l was een van de
eerste Ikdjes die we gemaakt hebben en
een van mijn lteveltngsongs. Van Mla weet
ik zdf~ nle' 10 goed meer hoe hel nu juist
IfIt ~tand is gekomen. Dal was eigenlijk een
irnprovlsaue van ons in de studio. We heb-
ben hel gemaakt zonder zeveren, dat diU
nu juist onze grootste hit is, We zaten in
1991 In de studio, Ik bad nog 4 liedjes lig-
gen en Wouter (van Belle. producer ".110 de
eerste Gorky-plaat) vroeg me op een zeker
moment "Heb Je er nog walilgsen?· , Ik
speejde de song. we zijn beginnen jammen
met wouter op de piano en het is zo. in
one take jam, op dl" plaat ter ..cmgekomen.
We hadden dus et'n half uur Mia gt'Sllt'èld.
dl' oote stukken werden er uitgeknipt en
aan elkaar geplolkt .•
Veto: Ern maslur of dt mrt/s tr.J.chlrr?
De Vos: _DI' mens erachter, lk merk Jam-
mef genoeg soms ook bij mezelf dat ik altijd
de vrolijke Frans op het podium uÎlhang
lerwij11k dat eigenlijk niet ben, Mijn m.lS-
ker is 1l1ls~chien tlat ik soms van mijzelf
denk dat Ik eell intdlckluel'1 genie ben,
maar op het podium ik de gt"wone boeren-
jongen 5pecl. Nee, ik ben g..en iDlellektueel
maM ik koes wel heel veel dat is mijn lieve-
lingstijdverdrijf. Ik ben wel altijd in vijf
boeken tegelijk bezig; louis Paul Boon, Ben
Elton, zelfs Buck Danny, maar geen prelen-
tieuze Hollanders, nee, dan veellle\'er een
et"lwoudige besçhciden Vlaamse Jongen zo-
als Herman Brusselmans .•

Pascal Seynhaeye
Debruyne


