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Mag je brossen aan de unief?

(

De keuze tussen ochtendseks of statistiek
Ges votgen ts niet altijd even

leuk. Een hoorcollege om acht
uur 'S ochtends blijkt voor veel

studente" vaak: minder aantrekkelijk
dan hun bed of wit erin lig'. dus be-
sluiten ze maar "ie, naar de les te
gaall. Brosse" zorgt ervoor dl" je
rIlslig kali ontbijten. af wil net wel
eens wrocg;'19 met zich meebrengen
om het missen vall \\lat later eCII
eksamenvraag zou kunnen zijn. til
hovendien "'mag her niet", Maar hoe
verboden is brosse" precies?

De algemene opvatung hudt i1111'\ÛIl, dat
brossen vcrboden is. De r('gel~t'\-IIlJ.:hn-r-
rond j, .,1 \'('d IlIÎnrlt'f t'l'n'l-W/m,t '''filM-

ht'.d tIp
'en eerste

"is er hel
(~l'IIWI'n,dl,lJ' <1,11,k "rjot,ll1j',lll" \',111lu-t
onderwijs in l1l'd V/,l,lll(kr"11 rl'"t'lL dn.u
naast kan dl' ulli\(~r~IIl'i1- "ll'.'11 ,ll,,,n-
derlljke Iakuheu - intern een regl"I11"1I\
terzake vastleggen. In hel dekreet is hel
zoeken naar een p.uolgr .... f ui olr(ild in vvr-
band met lesvolgen. Nl'fJo;t'ns~1,1;1Iuitdruk-
kelijk beschreven dat universiteitstud ..men
verplicht zijn hun lessen pij Ie wonen. maar
in twee verschillende noordsrukken komt
de aap uil de mouw, Bij de bepallng van
wal akademisch onderwijs is. zegt hl;.t de-
kreet dal de universiteiten hun onderwijs
op twee manieren kunnen aanbieden: on-
der de vorm van open onderwijs. uf als
kontaktonderwijs.

Open onderwijS wordt bijna uitsluitend
mei behulp van allerlei mediale toepassing-
en verstrekt. en is niet plaatsgebenden. Dat
dit niet het soort onderwijs Is dat bij de
meeste opleidingen gebezigd wordt. Is dui-
delijk. Konraktondtrwljs dus. en wat wordt
daaronder verstaan? Er is een "rechtstreeks
kontakt tussen de onderwijsverstrekker en
de student" en op grond daarvan is deze
onderwijsvorm gebonden aa n 'een bepaal-
de plaats van onderwfjsversuekklng". Een
dergdlJke omschrijving is niet mis te ver-
staan. Tenzij een prof huisbezoeken aûegt,
wordt de student geacht in de les aanwezig
te zijn. Verderop in hel dekreet. in hel
hoofdstuk over de financiering van de uni-
versiteiten, staat dat de vtaamse Gemeen-
schap zijn universiteiten financien op bilsis
van het aantal studenten die ingeschreven
zijn "met hel oog op het werkelijk volgen
van een opleiding". Ruim geïnterpreteerd
kan je hieruit afleiden dat Je hiervoor aan-
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welig moet zijn in de lessen.
Het besfun hieruit is dal hel dekreet

wit dat studenten naar de les gaan. Op pa-
pin, wam in praktijk Is de naleving hiervan
enkomroleerbaar en feitelijk niet afdwing'
baar. Om dit te doen. zou de regeringskcrn-
missaris aan de untversncn haast absenties
moeten nemen in de aula's om te zien wie
werkelijk zijn of haar opleiding volgt. En
zelfs wanneer dit gebeurt, kan de regering
een individuele student niet dwingen lessen
te volgen of omwille hiervan Ie bestraffen.
De zorg voor een goede uitvoering van de
bepalingen rond lesvolgen 1aa 1 het dekreet
blijkbaar over aan de afzonderlijke onder-
wijsinsteil tngcn.

De universiteiten zijn dus heter ge-
plaatst om herlesvolgen te regelen. Maar
ook in de centrale reglementen van de KU
Leuven wordt met geen woord gerept over
verplicht lessen bijwonen. Toch is er een

manier om studenten Ie dwingen niet sys-
tematisch te brossen: dal van de permanen-
te evaluatie. Op basis van gepleegde recht-
spraak hebben de universiteiten het recht
de akticve inzet van een student tijdens het
jaar te valoriseren. Op die manier kan niet
meewerken - waarvan niet naar de les ko-
men bet begln is - een negatieve invloed
hebben op het eksamensijfer van een vak.
vanzelfsprekend is een dergelijke praktijk
niet overal even makkelijk toe te passen,
waardoor er niet altijd evenveel rekening
mee moel gehouden worden. In een klein
werkseminarie kan een lesgever makkelijk
Inschenen wie in welke mate heeft meege-
werkt, zoh-rs Is al minder evident voor l'en
teoretisch hoorcollege in een aula met vijf.
honderd studenten.

Daarnaast kan de inzet natuurlijk ook
gemeten worden door absenties te nemen,
maar dal zoiets geen gebruikelijke maat-
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regel meer is. heelt elke student die af en
toe eens In een les zit, al wel gemerkt. Een
belangrijke voetnoot daarbij is dat wanneer
een dergelijke vorm van permanente eva-
luatie toegepast zal worden, de lesgever
verplicht is dit bij de aanvang van het aka-
demiejaar Ie melden. Binnen de universiteit
kunnen ook de verschillende Iakulteiten de
nodige extra regelingen treffen om de stu-
denten te verplichten in deze of gene les
aanwezig moet zijn.

Op de vraag of brossen molg, kan dus
niet zomaar jol of nee geantwoord worden.
De vtaarnse Gemeenschap zegt dat het
eigenlijk niet mag. maar kontroleert het
niet en kan er nog minder iets aan verhel-
peil als hel gebeurt. De universiteit zegt zelf
nergens dal brossen niet mag. maar Is ver-
plicht aan Ie sluiten bij hel dekreet, en kan
door mlddel van permanente evaluatie en
mus aankondiging het bijwonen van lessen
lolten meerellen bij hel bepalen van een
eksamensijler. Het besluit zal dan wel zijn
dal de problematiek van het brossen met de
manrel der liefde kan bed c kl worden, maar
dat wie te Stout is op het eksamen reen nog
de roe kan krijgen.

Koen Ve-rheyd~



• lezersbrieven
Alle tezersreakncs kunnen bezorgd worden op hel rcdckuesekreeanaar in de

'v Mcicf\~traal 'i, 3000 Leuven en moeren voor vrijd<lgn,unidd.lg 16.00 u Immen áJn.
hefvt 0l' drekene Cli via e-mcn velo(tH:lo.studcnl,kukuvell.ac~.
De brieven. moeten betrekking hebben op in veto behandelde OIldef'Wt'rpC'o of op

t.euvcncc (qud(·ou·n-)a\..tualitcil. Anonieme brieven komen IWOl! in aanmerking- de
schrijver moel stccJ~ naam, studiejaar en adres bekendmaken. Slt-chb unzonderhjk.
en na uudrukkelijk en gemotiveerd verzeek. kunnen ze weggelaten worden in vero.
Brieven die langer zijn dan 2400 tekens (spatiC'i Inbegrepen. wat overeen konu met

~ 1.5 getikte bladzijde met dubbele interlinie] worden in principe Ingekort. De redak
tic behoudt zich het recht voor brieven niet Ie pl aaesen.

Plaza Real
Er komt van verschtuende zijden kritid.. op
hel nieuwe voorstelrot betoelaging ...an de
Inererre ujd!><.hriften. En met reden. De rij-
ken worden weer eens rijker, ten koste van
wie reeds wemlg krijgt. Men zou ovengens
van veto. dal ijvert voor demokrarlscring
van onderwijs en maatschappij mogen ver-
wachten dat het dergelijke ondemokr ati-
sche maatregel (die het spectrum der
meningen inperkt) veroordceh. Dat u het
doodgeboren projekt Plaza Real (Veto 26)
bejubelt. betekent allicht dolt u niet alle
achtergronden kent.

wte zlt in godsnaam te wachten op een
'Flair-rnct-esSilys·.'i 125.000 fr. subsldle per
nummer, meer dan velen ontvangen voor
een heel jaar? nure inside jokes of promo-
tieproza voor de akademtsche carrière op
kosten van de gcmeenschap. Men ...raagt
7ich af waar de betrokkenen de arrogenue
halen dit überhaupt Ie durven vragen. De

betoelaging van de literaire tijdschriften is
zowtezo al dubieus. Volgens sljfers uit de
Nieuwsbrief v an de Administratie Kultuur
te Brussel kregen de meest verwende perio-
dieken ...oor 1997 het volgende (politieke
situering door mij): metsene Warande en
Bdfon (CVP):J.800.000 fr.; Nieuw wereld-
tljd!>Chrift (SP) 1.800.000 fr., inmiddels
'overbruggingskrediet'; Yang (ManLCau,
gelieerd met DW&8): 1.200.000 fr.; De
Brakke Hond (Houtekiet) 1.000.000 Ir.: De
Vlaamse Gids (VLD): 1.000.000 fr; Krealief
(...ocrrnalig Manteau) 400.000 Ir.: Gicrik-
nvr [kwa oorsprong SP) 400.000 fr.; Deus
ex Machina 4{J0.000 fr.; Pöêzlekrant
300.000 Ir.. naast de srrukurrcle subsidie
...an vijf miljoen die het Poezfecenrrum te
Gent reeds ont vangt.

De betoelaging Steunt dus vooral op
poluleke criterl a en kommerstele (UÎtgeve-
rijen) - zoals ten tijde van walschap. een
Belgische ziekte. 'Talent' (en werkbeurzen
en reizen enzo voort.) wordt bepaald door
de panjjkaart en in sommige gevallen de

grote bek (en mcdlaj. J\.kt literatuur heelt
dat weinig te maken. De Kommissie tcue-
ren die t:én en ander verdeelt. is pantjpolt-
lick samengesteld en verschuilt zich hier-
voor achter het Kultuurpakt. Enkele ledC'n
(waaronder Dirk Van Bastelaere) zijn te
vaak rechter in eigen zaak.

Men kan zich ook vragen stellen over
de deontologie van literatuurwetenschap'
pers die hun 'wetenschap' bedrij ven ...anult
panijpolitieke of zuilaangehorigheId. Zo
kompromilleren ze hun vak. Is het de taak
...an een afdeling Ncdenaudsc Letterkunde
eigentijdse auteurs te promoten (vaak
collega's enfof ex-studenten) er dood te
zwijgen, naargelang. Het wordt tijd dat de
akademlsche overhcid dit soon wetenschap
eens grondig doorlicht en beperkingen
oplegt aan het Impresariaat. Eerst kijkt men
tot welke partij, universiteit, ultgc ven], dub
een auteur behoort, dan wordt wat over-
eenstemmende akademtsche retoriek
...ervaardtgd. Meer 'Plaza' dan 'Rcal'. vrees
ik. Hoedanook het lijkt vreemd dat een
studentenweekblad zou moelen dienen als
kritiekloos doorgeefluik voor het zoveelste
pseudo-elitaire clubje. Ons land scoort al
hoog genoeg op de lijsl van Europees
gcsjoemet.
Hans nevroe. Uni versnatre werkgroep

Llteraruur en Media

Kafetaria
Grt'g nog enkele bedenkingen bij de Je-
zersbrlet in veto nr. 16 omtrent de ...oorge-
nomen sluiting van de kafetaria ...an l.&W
Volgens de heer Burie heelt "de Iakuheu in
deze ntet het gevoel mensen opzij te heb-
ben gescho ...en of hardvochtig te hebben
behandeld"_lmmers, toen de huurovereen-

~ vrije tribune
Ik ~riJt' mbunc kan bezorgd worden op het reda!..tlC~d...retadaat in de « Meier;~tra,1I 5, }OOOLeuven en moet voor vrfjdagna rntddag

16.00 U blrwcn D,ln. lacbl up du.",tle ol e-ruatl H'tn*\.ChDtudt'nt kuh-uvr-n.acbe.
De vrije Tribune staat open ...oor Iedere persoon of orpn~Ue dtr lI'IIrt h'Clt-Hle .... umeneen C"Cnsl.IIndpum ~ellkdigt ol een

gefund('enk lIIenin8 Iormuk- ...n. Hel ~t.llldpunt kan ...rij aangebracht worden Di Persoon dl m.ganisatic:': is \I6J1MH~'j9ri'äil1woordeIiJk en
aanspra!..dijk voor de Inhoud en kan slechts één maal per jaar een ...rijc tribune kriJgl'n. Di' vrije tribune wordt steeds ondertekend met
naam, studiejaar en volledig adres, en i~ onder geen beding anoniem.

Evernnete reakues op een vrije tnbune worden uustuhend gegeven via lezersbrie ...en.
De vrijt· tribune wordt ofwel integraal ofwel niet gepubliceerd en is niet langer dau 7.(}()Otekens (~]laties Inbegrepen, wat

o vereenkomt met % ... ter gerikre bladzijden met dubbele interlinie). DI.' redakue behoudt zich het recht ...oor dl.' vrije tribune niet Ie plaat-
sen als aan de criteria van redelijke argumentatie. een vrandpunr en gefundeerd zijn nier strikt voldaan wordt.

De studentenbeweging heeü de bedoeling
zo demokratisch mogelijk te zijn: inspraak
voor alle studenten, iedereen mag het
woord nemen, jaarlijkse verkiezingen oor
vertegcnwoordlgers. Er hangt dan ook eet
van af. de rechten van de student moeten
...erdedigd worden, en de studenten willen
een belangrijke rol in de maatschappij
spelen. Daarom is het ook belangrijk dat zij
zeC'r demokratisch zijn, bij wijze van voor-
beeldfunktie.

Maar in hoe verre is de studentenbe-
weging demokratisch? Alle vergaderingen
slaan open voor alle studenten. en wie het
woord vraag!. krijgt het. Wie invloed wil
uitoefenen krijgt daar volop de gelegen-
heid toe. Als het op beslissingen aankomt,
hangt alles af van de kringen, De kringen
krijgen die macht via de 'demokratischc'
kring ...erkiezingen.

Bed

En de tijd ...an de kringverkiezingen is
weer aangebroken: ecn luxetijd ...oor de
student. Hij wordt immers ...erwend met
allerlei spelletjes, meI genoeg ...oedsel om
het tOl de eksamens uil te houden, genoeg
cola om er zijn maag aan te ...erbranden en
genoeg bier om er un stevige kaler aan
o...er te houden. Hij krijgt ombijt op bed
aangeboden, mag grati$ gaan snookeren, of
benjispringen, enzovoon. Leuk. Elke Stu-
den! kan wel C'en gratis ekstraatje gebrui-
ken. Maar de vra ..g is ol deze ekstraaljcs
wel echt gratis zijn. De student bet ..alt
namelijk met het belangrijkste wOlJlCndat
hij bezit: zijn stem, Met die stem kan de
kring d..n een het'1 jaar ...ertegenwoordigen
In allerlei organen. zoals POK en Loko.

Kringverkiezingen
Maar in hoe ...erre wordt de student

venegenwoordigd die zijn Slem hedt ver-
kocht voor een gratis ontbijt op bed? (Nee.
dat ene gratis ontbijt is helemaal geen In-
tentieverklaring om er een heel jaar zulke
te serveren.j Zoiets houdt helemaal geen
programma voor het ...otgende jaar in. Gaat
de kring het volgende jaar werken aan een
goed onderwijssysteem? Of denken zij
sociaal genoeg om ook de zwaksten en de
armsten onder ons te ...erdcdigen? Zal zij
enig oog hebben voor de problemen van
de buitenlandse studenten in de laklilleit?
En 7.al ze aktief mCèwerken met de tOl1pe1'5
van hel jaar, bij ...oorbeeld de vierent'NÏntig-
urenloop, Ithaka. Wie kent haar standpun-
tcn? or zal ze die onthe spot ...ernnnen?
Van een demokrOltische werking is zo niel
veel sprake meer. Een ge ...olg hiervan is dat
studenlen ...enegenwoordigers soms beter
denken te weten wal sludenten nodig heb-
ben dan de studenten zelf. In plaats van te
luisteren naar de mening ...an studenten
wordt er dan met veel druk uilgelegd wal
de juisle standpunten wel moeten zijn.

Wensen

Studenten verkopen massaal hun
stem. Waarom? Omdat ze de akti ...itelten
leuk vinden, omdat ze een ...riendje heb·
ben bij de ploeg, of gewoon omdat er geen
alternatief is, alle ploegen zijn immers zo.
Maar, niemand is verplicht om te stC'm-
men, en als C'c te weinig Studenten gaan
stemmen, zijn de verkiezingen niet geldig.
Elke student heelt het recht van de ploe-
gen een degelijk prOgramma te eisen, en

als er geen degelijke programma's rljn. niet
te slem men. Dit Is de belangrijkste moge-
lijkheid om lakse ploegen af te siraücn.

Maar laten we nog een Stapje verder
denken. Zelfs als een ploeg een programma
heeft, en dat volgt, dan nog is de student
niet goed venegenwoordigd. Mlndcrhelds-
meningen va nen immers steeds uit de
boot. Stel dat in een bepaalde fakulteit 55
procent ...an de studenten strekking x aan-
hangen en 45 procent strekking y, dan zal
strekktng y nooit aan bod komen. Welke is
de logika achter één kring, één mening,
één of twee stemll'ien] Er zijn onderwer-
pen waarvoof de logika opgaat en de kring
echt wel"de beste venegenwoordiger is: als
hrt om kring.lktiviteiten gaat, ol onder-
wijsproblemen van de fakulteit. Maar wat
bij andere onderwerpen: aan wat besteedt
wko zijn geld, hoe verdedigen we de
sociale belangen .....n de student, keu7kS
over verschillende onderwijssystemen?
Zou het sums niet meer fair zijn als krin-
gen hun stemmen opsplitsten. om de
verschillC'nde strekkingen ...an studenten
van hun fakulteilte ...ertegenwoordigen, in
plaats ...an het absIrakie 'alle studenten'?

Misschien moet er et'ns nagedacht
worden over wal vertegenwoordiging juist
Is, en hoc die moct inge ...uld worden. Er
kan gezocht worden naar een systrtm
wailrbij mensen ...erkozen moeten worden
op basis van een pmgramm.l, OIl dan niet
rechtstreeks, al dan nict per fakulteit, aJ
dan niet ...olledig representatief ...oor min-
derheidsgroepen,

Nele MilTiën,
e-erste lic politieke wetenschappen

komst van de kafetaria vier jaar geleden
afliep, heelt men beslist de sluiting uit te
stellen tot de uitbater, Chris Jaubln. de
pensioengerechtigde leeftijd zou hebben
bereikt, zo stelt hij.

Wat men wil doen uil5Chijncn als een
groetmoedige besllsstng, b in feite slechts
een kleine, én ev tdeme. tegemoerkcmlng.
Twintlg jaar v an hard werken in beschou-
wing genomen ware het van hogerhand
heel wat gepaster geweest indien men
eveneens terdege met de overnamewensen
van de uitbaten; rekening had gehouden.
Indien hel bestuur het oor te luisteren had
gelegd, zou hel hebben gemerkt dat de
familie Jaubin verre van gelukkig is mei de
huidige regeling. Door het moeten wegstu-
ren ...an een reeds gekende kandidaat-o ...er-
nemer wor4t hen de kansen op een wel ver-
diend ruim;, pensioen Immers ontnomen.
Evenzo kan dochter Jaubin nu wel naa r
een andqe betrekking gaan uitkijken. om
over de j~udenten nog maar niet te spre-
ken.

Net zo min lij!::t~de mening van de ge-
bruiker er toe te doen. Niemand heel! be-
hoetie aan nog maar eens een onpersoon-
lijke, van euromaten voorziene outmoe-
nngsrutmte. Naast haar kwaliteiten als puur
ontmocttngs- en ontspannlngsrulmte. bood
de kafetaria totnogtoe bovendien het ...oor-
deel te fungeren als alternatief lussen de
biblioteek en de lakbar in. Aldus kan men
er tets nuttigen terwijl men zich in enigerlei
lekluur of taak verdiept Ook behoort een
deel van het karerartaküenreeïc-. inklusief
bezoekers van buiten de uni ...ersneu - tot
een hogere leeftijdskategorie. Het gaat bij-
gevolg niet op om dergelijke specilleke
gebruikers naar de Iakbar te verwijle!:\, hoe
ontegenzeglijk gezellig die ook Is. want nog
afgezien van het tekort aan zitplaatsen, en
hel feit dal de plaats zich ruct e(hl als
werkplek leent. richt de fakbar zich to~een
ander doelpublick. De AJmOlol' haar beurt
is een loutere eetgelegenheid. Overigen,
beweert de heer auoe wel dat hij de krul-

...er ...olg op p. 18

Deze week nielln Velo:
• Piemerr ktrtl, Tony Blair. LaaISI riep hij wttr
eureka Wffkloztn kunnen loor Hn pond mi
wekker kapen. lo tuffen II uktr op lijd 0Rslaan
om Ie w//ldurtn. Geniaal. hel 1II..(rk.lO(JSheids·
~'Taajsluk OpgtlOSllfl VIjf mmutm. Ot wtreld
was weer tvtntJes maakbaar: Soms is Tony zo
vindingrijk dar hij u/ft de prob/tmell in het
buittn/alld aanb'n. Hij Iwlde Vorigewuk nog
naar presidllll Chirec am hem aan It raden
asfa/twt'pn aan Ie leggen lUSStIl PllrIjs en ROIl-
baix. "Dan LUI/m minder renners VQllm.••
Wtrklozen, in Ken l,.oQch·ftlmsm In 'Bras.ud
elf' worden re opgcvvtrd als slachtoffers, maar
niet bij Tarannno. De laMurtndOl'Jackie Brow"
wrdiem 16.000 dollar f)(" jaar. -Did" 't aartly
stt the worfd on ftrt, did ya, Jackitr Andere
personages lij" MwuSt wl!rkschIlW, het zijn
mrnsgtwOrden GarfttldS Ambities? "Tc get high
and watt'h IV" •Maar Tony Blair huft hn d/IJ
niet zo begrtpm op die 'dopkul/uur', Ot Briru
artiestm betreuren njn VllS/beradenaal/pak. Zij
bnwrm dal de wtrldooshtidsuitklrill9m werkrn
als wrborgm ku/tuursubsidies omdat u krea//e-
wUngen lijd til ge/d gtl'tl1 om It tksperlmmtt-
ren. Oasis en Pulp rijn die uilkm'ngm blijkbanr
nitl vtrgtten.:re bouwden hun dopimago U/I.

Da 's 'Cool Brill/mda', de kulwule rel/(~inall(r
aldaar en Blair maakte er de maskellt VQnvall
zijn [risu visie op vjn land. Hry, Tony wa/IJ hel
nu? Motten '!Wrklozell hel bed uit met het toem-
gt'luid \lall etll nagefnimwe Iwkker of IIItt em
kater en een plaatft ...all Oasis? • Btmeuwd ook
Mlt hef Centrum voor Poillieke VernIeuwing
hiervan zeg/, Werklooshddsvrrg«di":JefI mOiJen
alJnn UI/gekeerd worden aan WIt ze kali bnalell
ofto/lIS? Lilter, als jt werk hebt bij M,cDanald's
of aa" hel pompstatioll kun Je die Inl'tsunt/g
dan '!Wir rekupereren mei jt fooi, 5" longdung
wrrk/oten kUllnen nog altIjd wrkktrs gaan
ronddeIelI bij Ilun kollega 's.• JacJ.:irBnrwn,
dMt U denkm aan Rooit lila of met? loal$
/Wole lita (4r. Bakt/am/t) tm op haar huid
n"ttende FranSt IwrpDraü/van zj{h afhoudl als ze
baadt, krijgt JackIt «TI ga"gst" ollder kOlltrt.le.
Er vj" IIoggelljkelljnell, maar dit houdrn \vt

ach/tr om d( femmistes ter ....û/e re tijn Ik was
\It"1/iefdop etll a"hOfteSs, ttvm dagtn op za.
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KVHV en Thomas More-genootschap nog steeds niet erkend
•"Unief leverde waarschijnlijk adressen aan KVHV"

ee procedure voor de 'oekellt,ill9
mI' [inonciële middelen aan
de vrije verenigingen blijft -

zoab verwacht en aangekondigd-
voor op,'iclwddiIl9 zorgen. De Algeme-
ne veroaderinq (A V) \'(111 tcrinqraod
besloot tn februari om ondermeer liet
Katoliek Vlaams HOOf)çludelllellller-
lmnd (KVHV) CII hel Thomas More-
gelloolscilOIJ 1/;1 te sluiten 1'(111 [inan-
cterinq via de slffdelllcllbelVcg;"g.
Ondanks liet feil dat het KVHV II(UIr
de reger;"gskomm;:;:,mris is gestapt en
de procedure \'oor het Thomas More-
genootschap werd herzien. verandert
er niets voor heide verenigingen: ze
krijgen geen geld om nun koste" te
dekken.

Hel KVHV was het ruet eens met haar niet-
erkcnnlng. Daarom zijn ze naar de rege-
ringskommissaris - de man dil- nagaat of
beshssmgen van de universiteit door dl'
juridische beugel kunnen - gesrapt. zoals
ze in een eerste reaktie aan veto al aonge-

koudrgd hadden. Hel KVHV werd dnor de
FKK [Financiële Komrele Kommissie) meI
als vrije vcrenlglng erkend, voorrtamehjk
omwille van de IlOSl.l~~ign.llies waanm-e ze
aan ledenwerving doen: ti weet wel, d,'
postbode die bij de ouders van eerstekan-
ncrs aan de deur Maal om tweehonderd
frank IC' innen 'voor een \"(>r.'nij.:ing aan de
universiteit', De regt'ring)lwmmi'S.lrb on-
derschrijft de menmg van Kruigraad d,lt hltl
systeem van de I)OSla~signalit·s bcrwtstbaer
is. Hij be",estigl zelfs hel kiT dal het KV~IV
de adressen meer dan waarschljuhjk gckrc-
gen heelt doordat de dienst studcntcntn-
schrijviugen haar de nodige m~clHIJ\mgs-
lijsten heeft bezorgd. Dit vermoeden leefde
al een tijdje in de studcutcnbeweglng en
verscheen al enkele malen in vero. maar
werd altijd staalhard ontkend door de be-
voegde instaunes. Ot- regeringskOlllmi~sarb
heeft de universiteit al up dt· \'lIIgel", gellkl
opdal ze in de toekomst de cdressen !lIt't
meer zouden doorspelen aan het KVHV.

Verder laat de regertngskomnussarls
optekenen dal hij her met eens is meI hel
feil dat het KVHV niet erkend wordt om-

wille van dl" postassignaties. Het belang-
rijkere argumem van de kommissaris is dat
Krtngraad gebonden is door de criteria die
ze zelf opgesteld heeft, en dal volgens die

Eerste rapport-Dillemans aan uitvoering toe ..

Uniefs slanken een beelje af
Oj~"Orijcll" zo wordt de voorlopi-

ge besluitllOrmillg genoemd na
de besprekinqen lussen aka-

demische en politieke hetetasvoerders
van het eerste voortgollgsral1port \1011

ererektor Roger Dillemans. Halfweg
vorig jaar leverde Dillemans dm rap-
port af, dal een eerste Jeidrat.d moest1- lf!o.r_(~etI_b~jde_optimalil:eriI!9 valJ liet
'î1lifwnffaln: ""nbod In Vlaanderen.
Het voortgangsrapport zorgde voor \
heel wat diskussie binnen en blliut}
de universiteit, Ondertussen Ü· net stof
opgt'klaard e" blijkt de ererektor erin
geslaagd Uil goed deel van zijn voor-
stellen Ie doen aanvaarden, t'IJ dat is
IIit'1 niks. De uniefs zutten dus stukje
bij beetje moeten afslanken el! de SIII-
denten moeten bijge"'olg mobieler
worden. Een stand \1011 zaken.

"Voor hel eer~1 sinds de unrversrtatre eks-
pansfe hebben de rektoren en de rolitiekl'
bclcidsvcrantwoordehjkcn samen een gto-
bale visie trachten te omwikkelen over hoc
het Vlaamse unlversltalre landschap 21Ch
zou moeten ontwikkelen. vertrekkend van
d,' unlvershatre wereld voor hel Vlaande-
ren van morgen", zo begint de mtnlsrnëte
nota over het overleg IUSSl'n minister en
rektoren. De jubelkreet hlljkt terecht want
de gesprekspanrwN 7ijn het over heel wat
eens geworden. over her ulI~an~~"ul1l bc-
Slaat allcszlne geen dlskusvie- bunten 'de
vlaamse umversuatre ruinue mOl'l t't'n
<aanbod uitgebouwd worden van de best
mogclljk kwalttctr. De kwesue daarbij is
hoc Je dit;>kw,llileit evalut't'Tt. Hl,t dOOf
Dillemans \ol)rJ!_estcide met·tin~truml'l}t I)lj
uitstek - de l'k~tl"l"lle vi~ilallektlmmi~~i{' -
lijkt da.lr in zijn Imidigc \orrn nkl V<lor IC
voldoen, El'11bij\llIring van die vi~I1,1!Ie~
wordl dan ol,k vtI(lropge~ll'Id (l>lIlf hel col·
lC'gevan minbll'r ,'It r..:kh)r,'n. Ik knmmÎ)-
sÎes zuikIl Illet'r illlcrnall(ma,111~I11,lnd
wor(len 1"11 er.lJIIIll"er aamlachl be~ln'd
worden a.lll dl' dtd,lIt'H' op\olging \"ln dC'
\'iSita Ikbevi nd ingen.

Ol)merl..elijl.. b dal"nkd,' Id b•.-di~I..us-
sieerdt;> punlen "nigzim bijgl'vi)ld lUI de he-
sprekingen t.ijn gekuml·n. Over dl' r('ginn,l·
Ie t'1l levenS\x·~lhuu\\dijl..l· argunWllIl'n
waarViln lil hl,t \"\)urtg.H1g,rapl>or! nog
werd gl'~ldd dat Tl' "j.,,) Ilil,t meer in hel
debal mogen d(lurw"gen", wordl nu 11l,t:l
wat gl'matigder ge~p{(lk,·n. "In de Illate ..lal

deze Iaktoren 101specifieke «temnensom-
wikkeling van de vtaamse universnetten.
tot een zekere plurltonnlreh en lot vrucht-
bare konkurrentie bijdragen, kunnen ze
een positieve kracht betekenen. Indien ze
echter in de plaats treden van de kwaliteit
en via evenwicfuskensrruknes aanleiding
geven tot verdere versnippering, worden ve
kontraproduknef." Kon gelt;gd: de K van
de K.U Leuven en andere leuers blijven
voorlopig op hun plaats staan. wie had hiel
legendeel verwacht? Hel is wellicht niet
tour Ie denken dal vooral de kleinere uniefs
pleitbezorgers zijn geweest van deze 'ver-
duidçlijking',-aangezien zij zich meer dan
de andere leghtmeren op een ideologische
grond.

Bevriezen

N~zo'n heikel puru was de kweStie uf
vijfjarige opleidingen - rechten en p~ycho-
logle bijvoorbeeld - hun vijfd~ jaar moc-
ten opofferen ten voordele van de uitbouw
van een volwaardige derde cyclus. Dat
blijk! niet het gevalre zijn: 'Opleidingen
die vandaag een tweede cyclus van drte of
meer jaren hebben, kunnen die studlcduur
in de roekomst blijven behouden. maar dl'
uitbouw van de vijfde jaren (dat h de derde
cyclus) is hier niet mogelijk." Men zal daar
dus moelen kiezen lussen hel behoud van
de huidige derde liceillie of de uilbouw van
een volwaardige derde cyclus. lil dc redelijk
revolutionaire omvornung van hel univer-
sitaire curriculum van Dlllcmaus blijkt men
1ich overigens globaal gezien welte kun-
nt'n vinden. Naast de uilbouw van dl' derde
én vierde cyclus - rt"SJlCklil'\·dijl.. de voorl-
ge7('1I("opleiding en de per1ll3l1en\t' VUT_

Ining - \ah daarbij de gededu:lijkc her-
vorming van dl' I..alldidJturl'n Uil. Het eer·
SI'"jaar nW,'1 lIIet:r l'l'n '~1Udhlnl genl'r,llt"
of zelh eCI} pulivaknt ']lroJl('d"lIti~ch' j,lilr
wurdl·ll. dJI l'r echll'r nll'l mag Ine leiden
dat -,tt- kontrolll.llÎl" IIlet dl' l'i}:enlijkc vak·
uplcidin~ lt: ~Ierk wor.1t uilgpq,'ld." OVI"T

{k' ill\'llerillg van ,Tn al!(enWell ~()ri~nll'-
rin~$-II,,,:latinp-)l'k'iTl\l\'1l vom of 1101het
l'erSle jaar worJI ill hel \er~l.lg ml·t gt'l'n
\\omJ gett·pl. Om lol d",lt-rck c)'clu~ IlIt:-
gelaten Ie wurdt'l} lIIag jl" J" d.lilrCllte~l'n
,...cI aall een -~clekllepr\}n~d\JrI'" H'rw,l(h-
I,'n,

Op kurle lerllllJII wtlrden le\"t-n, al
enkele afslankmgen \,ln hl't UI1l\l'riit,llrt'
<aanbod in hel vooruillicht gl·stdd. Het gaill
om relaliel l..1cin~'illgr"IX'n, waarbij grolen-

deels de aanbevelingen val! ntüernans daar-
omtrent gevolgd worden, De opleidingen in
kwesue worden voorlopig ook niet afge-
schaft, maar wel 'bevroren'. dal wil zeggen
tijdelijk niet men aangeboden. terwijl de
ondl'rzoekskapadleil behouden kan blij ven.
De kandidaatsinstellingen KUB en Kulak
verlieren dl" kandidatuur wij~N-&"t"TI.. t'lI
de KUB cok nog eql~ ekoncrmsche welen-

appen. Aan de VUB' wordt sociale en
kulturele agogiek in de kandldaruur ver-
smonen met pedagogie en wordt ekonomt-
sche weeeuschappcu. rnateriaalkundrg mge-
nfeur en geologie bevroren. In Antwerpen
worden de twee Iakulteuen Ekonomie ge-
leidelijk geïnlegreefd_ Ook koml er een
hervorming in de vakgebieden pol & soc.
eksakre wetenschappen en teneren die
moeten zorgen voor een trausparamer aan-
bod. waardoor de opleidingen, dit' nu vaak
fel van elkaar versetunen volgens dl' Inrlch-
lende lnseelllng, beier op elkaar worden
nlgcstcmd.

Bru9

AI dil' hervormingen zullen utreraard
ook niet zonder gevolg blijven voor de stu-
denten. Van hen wordt verwacht dat Ze
'mobieler worden, vooral in de derde cy-
clus, Dit SIt'1t een aantal nieuwe maatschap'
pehjke bchoeften centraal. MubilitcÎt -
zowel fysiek als virtueel - brengt exrea
kosten met zich ruee die niet "oor iederl'en
onproblcmansch Zijn Het voerstel om het
hutdtge ~ttJdiefil1ancierings}'sleem uil lt'
breiden 101 de derde cyclus lijkt wat dat \X,.
treft ,1Iv,151l'en stap in de gocdl' richting

TOl slor lijkt het ook aardig 0111 na IC
g.liln wal 1111'1 in de \'oorlopige be~!uil\"(Jr'
min).! is 01:Jt.:,'nO!llt"I).Zo b hl'l \,,,pr~ld 011\
de universilaire insldJingell under IC brl·n·
&ell in vier 'komplexen' - RUG, VUB. dl'
1..0nf~'lkr,1Iil· t\nI\Vl'ql"n 111 (k k,lIolit-I..,·
I..onfetkrillie KU Ll'uvl'n-KUB·KuJ,lk_
niet tlVl·r':l·IIIHIIl"11.Voofal dl'lt' gl'd,1('hll'
1"rgtlc- 111 ht'l I>q:in vJn IIt'I akad"lIIit'j,1.ll"
1""lT hed wal beroering in Hrtl'\l'l I'n d,Mr-
buill'll, Voorl"pig IIWl'll'lI I\"\' tll'l "dll'l]
I1Wtck l'r~ n,'utr,lil" \'~~",dling d,1! "in 11<'1
H,,·I..om"lge Vlaam,e unl\er~ilalrt· land-
,dli1p ]..iHlJidJtuurimldlingl"n - in ",.-Ikt
!"''''II/~ JI,lIlf'<Jk - lulkn dkncn 11'funkll!)'
l1erl'l1 ill ulli\eI"'>ilairl' nell\l_'rkl'n_" 11'11

l·(hll· hl'f\'l'Tka\I:lin){ vall hl" \ 1a,lm~l' uni·
\\· ....itairl· !and"hap ligt du~ \·(l(lr.lhn"g ~'~'n
brug IC VIT

B.1rt Ecckhout
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onena de metode van de JXlSlassignalit':S
geen doorvlaggevend argument kan zijn. Hij
adviseerde Krmgralld dan ook de procedure
te herzien, maar daar wilde Kringraad nier
op Ingaan. Hel geschil 7~11nu voorgelegd
worden aan de Raad voor Studeruenvoor-
ztentngen. Koordtumor profe~sor'van eer-
ven 7..11in iuni nog een berulddellngspoglng
ondernemen ruwen FKK en hel KVHV.

Vaarwater

Ook werd het Thomas More-genoot-
schap Illiel lal1!o:t'rerkend als vrije vereni-
ging door de FKK. Hel genoorschap kreeg
weliswaar twee positieve adviezen van dl'
bevoegde werkgroepen. maar in exrremts
werd er een bezwaar ingediend legen her
"pllt'men van Thornäv Morl'-genootschap
in het blok met de andere 'pusilid gcadvl-
seerden', Het gevolg daarvan was dal het
genoorschap uiteindelijk negalief beOOT-
deeld werd zonder dat het zich had kunnen
vcrdedlgen. Het buro van Kringraad oor-
deelde dan ook dal hel recht om gehoord Ie
worden geschonden werd en herriep dc '
besluitvorming. Daarom werd Malhîas van
Aken van hel genocrschep uilgenodigd om
een aanral vragen van de algemene verga-
dertug Ie beamweordcn. Bij de derde uit-
nodi,.dng lukte hel de ThorWIS More-voor-
mali om naar lT11 AV van Kringra<atl te
komen, daarbij hijgl'~laan door WOu Ier van
den Mccrsch. voordat er vragen werden
t-(nleld. stelde Mathia~ 111'1Jong Thomas
Morc-studcntcngeuuorscttap als volgt voor:
"Het i) een konscrvarlcvc jongerenverent-
ging die ,11' standpurucu van Lit· kamlh-kr-
~erl.. volledig \'olgt •

Dal hel genoorschap de vtandpunten
V.J1l dl' kerk wel heel crg leunlijk volgt,
bleek al md. Gt'vrailgd naar het vtandpunt
V.1I1IWI gt'I1I)(II\,h,lp over hornoceksualitett
la~ J"'lathla~ prompt artikel 2357 voor IIÎI
ht·t kan-chrctnuv. Ook voor ZIjn ti!J1'fI me-
ning ccrwce-, luj naar arukel 2357. voorts
werden (k heren a.m (k land !t('vodd over
de vcrwantee hap nu-t Opuc Dei. Hel
&,·I1('<lt... hap \1'rg,lIkT! rmrnerv In d"'7l'lld,>
I"k.lkn al, 0l'u, DI'i en ~,l,lt up n.'7!1ll1il1j.;
111gdltHl\H'll "'MI (}pu~ 1)1'1_ T.. ,h wa\ t'r
~'olgen~ V,lIl Ik M~'crsch gel'n IOnlw!e b.lI1d.
-maar IH' 7il1~'n 11,1tllurlijk \\\'1 in h~'t7t'l](k
~I·gn\t"nt. IWl7dfdl' v':hlrWJll'I"-, Ol','r de mi
\.111 dl' I-TUU\\I itl dl' kerk \V.H,·n de \ert(··
j.;t·tlw!lorlli}!,·r, I'al\ hl't g~'n..ol~(·11,)pI.. r-
IIW,", "th- \ rOUI\ heelt in dl' I.,llolkl..l· !!l'-

"hkdl'nh l't'tl l\l'l,lI1~rijkt' r,,1 ~t"l'e'l'ld
1\\'1.11' Ih' 1>"\\I·gilll>.'n di" hijl'ol)rb ..'l'1d ,'hl'Tl
d.ll \'r,nIlVt'lI jlril'~I('r mogt'll wnr,lt,tI n·tle'l1
Illh,..11 1'"111'11,I,' ~,lt()lil·l..l· ](-I·r." DI' I..rin·
g"n \"ondl'lI dn ~,lm('n ml'I Il<'t kil d,ll h~'l
gl'llllot\(h,lJl 7Ich \'oorn,lml'lijl.. met religi-
t'1I1l' ,'IJ 11Îl'1 1U7"t'r 111('1 I1I<1JtschilJlPdijl..t·
1...·\~11\1I\"r.11!I!! inlaat \tlld ...:nde, ,)111- in
ll'n' ~I~'mmIlJes - 1H1'10\1'1' Il' g<1an101
erl..t'llnillg

•,

Raf Gcrits
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Kringverkiezingen aan de rechtsfakulteit

Wie wint de verkiezingen
O an de rechtsfakulteit zijt! de

eerste grote verkiezingen van
dit jaar gehouden. Er was

maar lill serieuze ploeg, naast vier
lolploegen. Van een echte verkiezing-
strijd was dan ook geell sprake. Ploeg
'Wie?' won de verkiezingen dalf ook.
zij het met de goedkelln!nde stem vall
eet' schamele vijftien procent van de
reels 'Stilden sen.

Even traditioneel bij de verklezmgen
aan de rechutekulten is hel deoar russen de
verschillende kandidaten die verkiesbaar
zijn als onderwijsvenegenwoonhgers en de
presessen. Deze debatren worden tussen de
verschillende eet- en bierstands georgani-
seerd in de Nieuwe Valk: echt aandachtig is

Hd Is algemeen bekend dat er de week
voor de paasvakantie het één en ander gra-
lis wordt weggegeven in De Valk. Dan kern
de rechtslakultelt immen haar demokra-
tisch hoogtepunt. Met maar één serieuze
plo~g was dolt dit Jaar niet anders, Naast de
traditionele gratis drank- en eetgelegenhe-
den werden dil jaar ondermeer onmisbare
goederen als bierworsten en blikken soep
uitgedeeld. Aan hel verkiezingsprogramma
van ploeg 'WIe?' werd ondermeer Inhoud
gegeven middels een debat, een geslaagde
kwis en een optreden van de helft van de
vergane glorie 'Nee-lands Hoop'; Bram Ver-
meulen.

Een debat is een van de rradhtonele
aspekten van hel verkiezingsprogramma
van de ploegen aan de rechtstakultelt. Waar
het debat enkele jaren geleden over de Ic-
galisering van softdrugs enkele jaren gele-
den ook inhoudelijk nog enige relevantic
nad, werd dil jaar al dan niet bewust gcko-
zen voor een showdebat. Oe genodigden
waren een samenraapsel van een aantal
rnediafiguren die weinig ultstaans hadden
met elkaar: Paul Marchal, Anke van der
Meersch. Alexandra Celen. Bruno SChee-
neens. Rik ncvtüé en Kristin De Winter
(VuJo), Van een ectn debat was dan ook
nooit "pra""'-. VI.D-nieuwkomer Anke van
der Mttrsch \iet zich wel enkele malen op-
merken door haar politieke onkunde. Zo
vond le zichzelf niet geplaatst om Ie oorde-
len ol ze zelf ooit lOU samenwerken met
het Vlaams Blok. Na lang aandringen zag ze
een samenwerkmg met het Blok als enig
panellid dan toch welzitten.

hel aanwezige volk dus noch. Dit jaar was
bet nivo van de deoarren wel 1.'1'8 laa8' Hel
bleek immers onmogelijk de schijn van een

gesprek U' wekken tussen de serieuze kan-
didaat en de kandidaten van de lolploegen,
het was zelfs noch/ollig, TIjdens het preses-
debat werd er door de lolploegen Illnk uit-
gehaald naar het huidige presidium omwll-

Verkiezingen bij Romania
Dit jaar vielen de verkiezingen bij Romania vroeger dan anders, om de kandtdaatploegen
de kans te geven wat meer tijd in hun voorbereiding Ie Sloppen, eonoer daarvoor de
eksameneindsprint te moelen onderbreken. Gevolg was dan ook dal de serieuze pleeg.
'Fin de srède genaamd, een zeer goed uitgewerkte kampngneweek kon brengen, waar-
door de kielen tenminste al wisten voor wie ze kozen. Ook een lolploeg nam de gele-
genheid re baar. MeI twee man kon Roger, de Iusfeploeg van de presessen Rumania en
Germania, op elke aktiviteit inpikken en zo bijna een levende legende worden, lOl in
Knngraadmfddens.

Een ander voordeel van de vroeger geplande verkiezingen was dal heel wat meer
kiezers kwamen opdagen, Ml'Illl uilgebrachte slemmen werd meer dan de helft van de
kringleden bereikt, waar Statutair slechts een derde nodig is om van geldige verklezlngen
te kunnen spreken. Uiteindelijk ging 'Fin de stede' lopen met honderdvjjfentachng
stemmen, net geen negentig procent. Roger haalde mei drieêntwimig stemmen de kles-
drC:II1IK.'1van tien prQCCIlIwaardoor zij besloten volgend Jaar opoesure te voeren. Rogtr
li!IN on. In el]" geval belooft het voor volgend jaar, als men de monvane van deze weken
bekijkt. Zou Rcmania dan toch bezig Zijn om één van dl' akuetste kringen te worden?

(yr)

~en'" vooru1TrioptlC twdI uEEN
COMPLEET CONTACTLENZENSYSTEEM
VOOR 4OOO,-BF, U krljgI voer zei maanden 6
pur uel'llll tphertlChe ~ (.~

~ ~ frissezu'--contacllenzen) Incl.
alle oodarhoodsproducten van Allergan,
Profiteer van onz. voordelige probeoerset voor
690,-8F. e.., uitgelezen aanbladlrog.

All"" b~Tr1optle.Doenl

ffiIOPllC ADVISEERT. AlLERCAN

Of lenzen?
~TRIOPTIC

4

Ie van interne aangelegenheden. Ploc:g
'Wie?' werd dan weer verweten dat ze tij-
dens de kwh niet alle prijzen hadden uit-
gedeeld die ze beloofd hadden. Dit bleek
vanwege een probleem met de sponsors te
zijn gebeurd.
Problemen met sponsoring lagen ook aan
de basis van de lagere uitgaven voor de ver-
kiezingspropaganda van dit Jaar, De uitga-
ven bedroegen dit jaar dan ook maar een
kleine driehonderdduizend frank. Er werd
immers geen grote banksponsor bereid ge-
vonden de serieuze ploeg Ie steunen. Bij de
rechten zijn er een drieduizendtal studen-

,

den stemmen, dat is maar normaal als er
maar één serieuze ploeg is. De meeste men-
sen denken dat we dan aowleao winnen en
dagen gewoon niet op. ~ Op de vraag of het
niet mogelijk was om een goedkope en
kreauevere kampagne te voeren als er toch
maar één serieuze ploeg is antwoordde de
nieuwe preses: "we hebben goedkope en
kreatjeve dingen georganiseerd zoals de
kwis, maar de meeste studenten willen nu
eenmaat gratis eten en drinken, daar moe-
ten we ons naar schikken om verkozen te
geraken."

Stijn zegt wel oog te hebben voor de

ten sremgerechngd. waarvan er maar een
klem!': zeshonderdvijftig hun stem hebben
uitgebracht. Van de uitgebrachte stemmen
behaalde ploeg 'Wie?' ongeveer vtjrenee-
ventig procent van de stemmen, Dit komt
dus neer op vijftien procent van de stem-
gerechtigden, Nieuwbakken preses Stijn
Verbiest zag er geen graten in. "Het was Ie
verwachten dal er zo welrug mensen zou-

kritiek dat er zoveel verspild wordt, maar of
hij dit jaar een regeling gaal treffen om de
'vl':rkietingsuitgaven' aan banden Ie leggen
is lang niet zeker, -uaervoor moet ik een
mandaat hebben van de studenten, en nog-
maals die willen niet liever dan gratis voed-
sel en drank," Ook al zijn dat blijkbaar niet
m'n trouwe stemmers.

Raf Gerit.s
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Belgen op onderzoek in Koerdistan

stuwdammtn aan/tggtn.
tsabeue: _Als 1\ukijc die stuwdammen
aanlegt, kernroleen hel een groot deel van
de watenoevoer van Syrii! en Irak. Omdat
Syrië dat nicl wil, neum hel de Koerden
tegen TUrkije. De xoerden worden zo tegen
elkaar opgezet. In Irak heb je de Koerdische
Banani en 1à!ibani die meevechten legen
de PKK. Het pan-Koerdische gevoel is dus
zeker niet algemeen verspreid. De macht-
hebbers maken misbruik van de feodale
verschillen om de koerden legen elkaar uit
te spelen met als tmer politieke en ekonomi-
sche motieven die Koerdistan overstijgen ...
T1neke Van Buyndf'r: .Ook hter zie je dat
Europa niet boegeen omdat hel zijn eigen
ekonomische belangen wil veilig stellen. De
Turkse overheid financiert hel Gap-projekt
zogezegd volledig uil. Dal beween ook de
Belgische konsul In l\.Lrkije. terwijl wij
zwan op wil het bewijs hebben dat ook de
Vlaamse industrie daar mee Investeert. De
weigering om l\.Lrkije op Ie nemen in de
Europese Unie heeft niks te maken met de
bezorgdheid om de mensenrechten, wel
met ekonomtscne en politieke motieven.
Duitsland vreest een massale instroom van
Koerdische ...luchtelingen en Griekenland
stel! zowiezo zijn veto omwille van Cyprus.
Die mensenrechten zijn steehts een handig
ekskuus om geen pool uit te steken naaf
l\.Lrkijc .•
Tom: .Offtcieel dient het Gal)-projêkt om
de levensomstandigheden in de Koerdische
regio te verbeteren. Mei de stuwdammen
wordt elektriciteit opgewekt, maar die gaat
bijna ekskluslef naar de Thrkse industrie.
Andcnljds zou met de stuwdammen de
Koerdische grond beter bevloeid kunnen
worden zodat de landbouw weer wordt
gestimuleerd, Het tegendeel gebeurt nu.
Koerdi!iChc dorpen worden platgebrand. de
bevolkrug weggejaagd naar de grote steden.
Daarbij komt ook ~n nulitaire reden: die
kleine dorpen waren een ideale uitvalsbasis
voor de PKK. Nu probeert men de mensen
opnieuw naar de dorpen te krijgen. maar
die dorpen worden gekoruröleerd door
burgerwachten. kollaborateurs eigenlijk die:
informatie moeten doorspelen over hun
dorpsgenoten. Die wachten zitten lussen
twee vuren. Als ze u' weinig lnlormatie
doorgeven worden ze aangepakt door het
'ru rkse leger. geven ze teveel inlo dan wor-
den ze vermoord door de PKK. Daarom
hebben nu al een derde van de burger-
wachten een deal gesloten met de PKK om
de helft van hun loon al te geven. Turkije
subsidieert dus onrechtstreeks de PKK. Het
leger vindt dat zo erg niet. De dreiging van
een sterk PKK is voor hen immers het beste
ekskuus om een harde repressie te voeren
tegen het Koerdische volk. En omgekeerd
beetr de PKK hel leger evenzeer nodig om
haar gelag te handhaven. Hel is eigenlijk
pure orweu: -wer is peace. PeaCC'is war.-.

Bart Eeckhout
Herman Pauwels

VO/!JtndtIWrk br/i.hl Vtlo dl' problmflltil'k vall
dt KMrdischt V/Uchlllin!Jnf in Europa.

Getuigenissen van een strijd die
niet bestaat
.,

et verhaal WUI de Koerden is
liet verhaal van zovdor die
veenten voor erkenninq en

gelijke (mensemrectuen in een staat
die de JIII/me "iet ts. Denk aan Koso-
vo, 0011 Palestina, aal! Nigeria, aal!
Baskenland, en - wie weet - ook
nog wel een beetje aan Noord-Ierland.
De verschillen zij" duidelijk, de gelij-
kenissen evenzeer: een legitiem stre-
veil naar emansipetie ",,,,uit politieke
vudrnkking en sociaat-ekonomtscne
achterstelling leidt tot repressie, die op
haar beurt aanleidi"g geeft tot een
'guerilla'slrijd. Ook de Koerden ont-
snappen niet aan die geu"eldspiraal,
vooral in Turkije en Irak, twee vml de
vijf staten over wier grondgebied liet
Koerdisclre volk noodgedwollgen ver-
spreid is. Eet! pluralistische Belgische
delegatie trok naar n"ks Koerdistan
om zich er ter plekke van Ie vergewis·
sen do' "de situatie veel erger is dan
we hier kunnen vermoedes•...

Een groot deel van de problemen van de
Koerden vindt zijn oorsprong in hun geo-
grafische situering. In 1923 sloten de Turkse
nationalisten, die onder aanvoering van Ara-
türk de sultan van de troon hadden gesro-
ren. ee-n verdrag met Frankrijk, de Sovjet-
unie en Engeland over een nieuwe indeling
van het Ottomaanse Rijk. Hel Koerdische
volk, dal in de Eerste Wereldoorlog noch-
tam de geallieerden had gesteund, kwam

I1 ~'fbib'NfHn liela vijl MQelcQ ten:.Qu: het
- _.__.- _._ ... E.ngeland (later Irak).

FranknJk (IaIer Syrk), Sovjetunie (later
Armenië) en Perzie (IaIer Iran). Dat was
geen toeval want hel Koerdische gebied
heeft met zijn belangrijke olie- en water-
bronnen een erg grote strategische en eko-
nonusche waarde op de grens van de Arabi-
sche invloedsfeer en van die koek lustte
Iedereen wel een stukje. Dal is wellicht ook
de voornaamste- reden waarom de interna-
tionale gemeenschap vooralsnog never de
andere- kant op kijkt als de Koerdische
kwestie op tafel komt.

Vooral in lUrkije en Irak worden de
Koerden zwaar verdrukt. lUrklje Is evenwel
een belangrijke bondgenoot van het Westen
die zich als stootblok tegen het arabisme
wel enige vrijheid In de Interpretatie van de
mensenrechten kan permitteren. Veto sprak
erover met tsabeue De Keyser, lid van het
Rodenbachlonds - een vlaamsnationale
kulturele vereniging van VU-signatuur-
en met Tom Jcnes en Tineke Van Buynder,
beiden lid van de trotskistiSChe SJW. Samen
met oudermeer vtj-senatcr Jan teenes en

Radio I-journalist Ronny Vos trokken zij
naar turks Koerdistan als leden van een
Belgische delegatie die participeerde in de
internationale aktie 'Stop de oorlog tegen
het Koerdische volk'. Aanlcidlng voor de
reis was het Koerdische nieuwjaarsfeest
Ncvroz, een viering die rradtnoneel een
omnekrngslont is voor zware rellen. In
1992 mondde het reesr zelfs uit in een waar
bloedbad waarbij meer dan honderd doelen
vielen. Om een herhaling van die slachtpar-
tiJ te vennijden. komen nu jaarlijks tnterna-
tionale waarnemers een oogje in het lei!
houden.

Frustratie

Tom .rones: .dn het kader van de assimila-
tiepolitiek heeft de Turkse everheld het Idee
opgevat om het xevroa-teesr te rekupere-
ren als een Turks feest. Ze hebben zelfs de-
naam verrurksr 101 'Nevruz' Een onzinnige
gedachte. stel je voor dat I1 juli hier ver-
kocht zou worden als Belgische feestdag.
Op het officiële feest in Dlyarbakir (de nlët-
erke-nde hoofdstad van Thrks KOerdistan).
waarvoor kosten noch moeite werden ge-
spaard, kwam tweehonderd man opdagen.
Op het klandestiene leest, dat otfldecl niet
eens plaats vond, kwam een kleine
honderdduizend man af, en dan heelt he!
leger nog ee-n he-Ie hoop mensen aan de
rand van de stad legengehouden .•

-Nevroz eindigt traditioneel met een
demonstratie waarbij men optrekt naar de
begraafplaats van een martelaar van de
PKK (Koerdische Arbeiderspartij die vanuit
de bergen een guerillasrnjd voen]. Op dal

moment heelt de politie ingegrepen met
een onaangekondigde charge van de gemo-
toriseerde kavalerie. Vrouwen werden
tussen de benen geslagen met knuppels,
demonstranten werden willekeurig van de
straat geplukt en in busjes meegevoerd om
algenugd te worden. 's Avonds in hel hotel
kregen we dan het verslag van de Turkse
staatzender IC zien van de demonstratie.
Dat was je reinste beeldmampulatle. De
aanpak van de politie werd er uitgelegd als
een reaktie op de provokatles van jongeren
die met Stenen gooiden. Terwijl wij met
eigen ogen hadden gezien dat het net
andersom was .•
vete. Hadden jUllil tnijl btwtjJingtvrijhl'id?
tsabeue De Keyser: •Wij werden uher-
aard konstant gevolgd door de politie of
door leden van de geheime diensten, aoge-
zcgd 'om ons te beschermen tegen de PKK·.
maar eigenlijk om te verhinderen dat we
vrijuit met de mensen zouden praten, of te
erge dingen zouden observeren. Op het
xevroz-teesr konden we wel vrij met de

mensen praten, aangezien er
daar honderdduizend men-
sen samenkwamen. Maar
7.elr~daar moesten we op
onze tellen passen. tedereen
die met ons gesproken heeft,
is achteraf zwaar aangepakt.
We kregen ook telkens het-
zelfde verhaal Ie horen.
redere familie heeft wel een
gC7.inslid dal gefolterd of
vermist ol gedood is in de
strijd. en iedereen heelt wel
een verwant(e) bij de PKK
in de bergen "tillen .•

Federaal

Veto: PKK wordt hier nochtans afg~hildtrd
als un tkltrmflsliJcht rplintlT!JroqJ
tsabene: .PKK kan echt wel rekenen op•een erg brede steun bij de plaatselijke
bevolking. De Koerden zijn moegetergd. Zij
willen vrijheid, vrede. Hoe die afgedwon-
gen wordt. is voor hen op dit moment
bijzaak. Ze weten ook niet hoe dat vrije-
xoerdïstan er dan moet uitzien. Federatie,
konfederatie ol onafhankelijke staat. dat
maakt voor hen op dit momem niet e-cht
uit. Er is immers niet alleen de fysische
repressie In de gevangenissen maar ook de
psychische repressie. De 'turken proberen
de xoerdtsche identiteit te vernietigen.
Tekenend daarvoor was dat onze chauffeur
in ons busje Koerdische muziek speelde.
Telkens als we bij een politie kontrole
kwamen, zeue hij de kasseue af. zo bang
was hij om voor lijn eigenheid uit te
komen .•
Veto: NUQStde PKK., hrb je ook Hadtp dil ulJ
rrktndl poli/flkt partij voor dt r«httn Yan dl
KorrrJm Upkofllt. Zijll ZIJ voor dl PKK wal Sinn
Ftin lwr dl/ra is?
Tom: «Hadep lal een dergelijke band met
de PKK altijd ontkennen. Op hel ogenblik
dat Hadep openlijk sympathie zou betuigen
voor de PKK wordt die partij onmiddellijk
verboden. Onvermijdelijk zijn er overeen-
komsten tussen Hadep en PKK. Ze komen
immers voor dezelfde zaak op. Hadep wil
een federale autonomie binnen TUrkije. Ze
kunnen hel zich niet permitteren om voor
separatisme te pleiten wam dan moeten ze
verdwijnen. Het leven wordt hen nu al
moeilijk genoeg gemaakt. De leiders van
Hadep worden sysremausch gearresteerd
zodat het partij-apparaat ontwricht geraakt.
In het najaar komen er verkiezingen in
ThrklJe. Hel i~ van essenueel belang dat
Hadep kan meedoen aan die sternbusgang.
waur normaal gezien moeten zij winnen in
Koerdistan. Daarom is hel ook noodzakelijk
dat internationale waarnemers toekijken op
een korrekt verloop van de verkiezingen.
Maar ja. misschien is Hadep dan ook allang
verboden .•

Pan

Veto: Is er aan gem politilkl oplcssj'lIgmogtlijk?
Tom: «De echte macht ligt bij het leger.
zelfs de minister-president heeft in wezen
niks te vertellen. Sinds 1923 werden acht-
enveertig politieke partijen verboden in
Turkjje. De ideologie van Araturk is heilig
en wie ervan afwijkt wordt als staatsgevaar-
lijk beschouwd, Telkens als een oppositiebe-
weging te sterk wordt, wordt ze verboden.
Zelf leggen ze dat uit als een bescherming
van de demokrane: het leger grijpt in als de-
politiek er niet uitkomt. Turkije is een
mozaïek van kulturen wordt wel eens
gezegd. Een mozaïek van onderdrukte
volkeren lal men bedoelen .•
Veto: Er is ook hul wut tr dom ro"d hlt Turk-
u Gap-projtkf. Turhjr wil in KDl'Tdischglbird
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Klio en Boos nieuw presidium, Alfa herkanst

De ideale preses: een schouder om op Ie huilen
eïuig vuurwerk iu de verkie-
ÛI/9strijd VOII de "ieulVI! presi-
dia bij Alla (archeologie). Klio

(klassieke filologie en Ol/de geschiede-
lIis) ell Eoos (oosterse filologie) dit
jaar. De preseskandidaten vall deze
kleine kringtn proberen traditioneel
kun kiezers "iet te winnen met spek-
takulaire SIUIlfS en massa's gratis
vaten. lultoud primeer' dus op vorm.
Toch lokten de verkietinqsdebauen -
als ze er al waren - wei/lig toeschou-
wers.

r-oos i~met 7ijn vele richtingen al jaren een
7flflwnkind. De samenhang tussen pakweg
vinojogle en slavistlek is niet evident. Daar-
dom drd!(1 hel gevaar dal één richung hel
prevldturn dommeen. De richting oude na-
bijl' oosten (eg) plolojtle. US) rorcete. semi-
IIsliel en bijbelwetenschappen], hel kleine
broeme. heeh hel vaak lastig vertegen-
woordigere lt· vinden. Dal aües maai." dal
de 1II10rmaCieover dl' krmgaktivheiten de
studenten moeilijk ullclb niet bereikt. Tot
overmaat van ramp lag de vorige preses
zich genoodzaakt ontslag Ie nemen. Redder
In nood was Jeroen Van Dijck als preses ad
interim. Samen meI lijn ploeg 'AlIes kan
beter' werd hij inmiddels ook verkozen als
preses voor hel komende akademiejaar.

Heet

De presidiumwerking van Alfa liep dit
jaar gesmeerd. Toch was er niet bijster veel
belangstelling voor het verkiezingsdebat.
Maanen Kculemans en Tijl vereenooghe.
de kandidaten voor het duümviraat en
beiden tweedekanners. traden in het strijd-
\)<!rktegen rwee lolplocgen van anclens.
Voor de offidEk kandidaten was hel dan
ook get'n kldn bier om zich Slaande Ie
houden tegenover oude rallen in hel vak.
EC'n heet hangijzer vormden de dure ver-
plichte ekskursles. die studeruen gralen-
deels uit eigen uk moelen betalen. De cts-
kusste ging ook over Alfil's spaarcentjes:
moeten die uitgegeven of opgepot worden?
Over Loko. de Leuvense overkoepelende
Kringorganisatie, werd echter mei geen
woord gerept. Opvallend waren wel de vele
uithalen naar de werking van hel afgelopcn
jaar. De aandacht ging soms
meer naar dl' verdediging
ven hel huidige presldtum
dan naar dl' roekomstplan-
nen van zijn OPV()I~l'rs,

Op dt· vt'rkie7ingsluif
waren alle Alfanen vol
~panning op dl' uil slag van
di' ~ft'nlminJ.: aan her wach-
ten roen vil:erend preses
Robby Ver\!OOTidoodleuk
meeëeelde dat Cf een twee-
de rondt' IIItK:Stkomen. Hel
resultaat van dt· ee~tl' ver-
kie7111J.:~rondc1'11de reden
voor her uusrcl werden I1Îl'!
bekend gemaakt Vulgt'ns de
knngstauueu mag het kies-
kcmmnee deze bt'slissing
nemen zonder enig~' verent-
wo...rdlng te mocn-n afleg-
gen, "Geen kommcmaa r".
lei vervoort in onvervotstc
!khaenc,slijl. Zdl~ 11,1 lang
aandrtngen kon VCIOhem
niet meer cuuur-ctcn dan:
"Het kleskomrnltee heelt de
vcrkiezingen uitgeSteld
wegt-nv nnrcgchueugheden.
hen hegrip dal ovengeus
rurrn geuuerprereerd kan
worden."

Plop

lIel klesreglemcm van
Alfa laar niet toe tegen It'
ctemrnen Wie he! dus I1kl

6

eens is met de oructefe kandidaten, kan
enkel blanco stemmen of kiezen voor een
lelploeg. Verrnoedeljjk achue dl' kieskom-
missie het pereenrage behaalde slemmen
van Keulemans & Vereenooghe Ie laag.
Naar vcrluidt ging dot sympathie van de

hel zichtbaar moeilijk om lijn oude ge-
woonte van een degelijke verkiezingshow
in stand te houden. Dal was vooral re
wijten aan de onervarenheid en hel gebrek
aan een degelijke voorbereiding van de
kandidaten. Veel knusene vragen uil het

Ier Flop. De andere lolploeg 'Priapiden' gaf
het vorige presidium dan weer een veeg ult
de pan.

Alle posten werden met een ruime
meerderheid verkozen, tot grote tevreden-
heid van Ben cevaen. Hij heeft er hel

Germanla: het A·team trekt weer ten strijde

--- ---- -...
ingsümpaane van ~1

Debetten over DCU'lfse wUrundlae kWt'n·
ies als ëe ~rltw(J()rdel~kt' ('lnJgrOC'~l,een

W\.rk~hor zakC'lfjkt" taalbehe('rsÎllg en
welhcbr een fibnprojektlC' van 'De Witte
van Zichem' In MSt. N1eLSvan dil alles In

de kampagne van de nteu ....C' cennan!e-
prc~uhumpl ..~ die' vlak voor UI.'
Paawakanne ':rrk\'lt'n werd. Onder de
naam 'hel A-tram' wi~1 lij de syml'Jlhk
\',11\ de I..icl~r t\' winnen lJlet h'ul..(· aktlvt-
relten. Er wls e-en vlaarnse kermis.
waal7otll~ler otl; pannekoeken tnkluts. er
\..erd M('kwt~1~:11 latër in de weck
voerbalde hel A.,<."am l~i:en hel oude
I'TI:~iuiUIl1, Op donderdag \..erd 1'1' ('Cn fuif
in de Ud •• geklonken 011de
verkrezfngscverwmrung. Te verpulverden
glansrijk de twee lolplot'1!en,

I\d dis de olktivitt."ut."nwc, de
promotie ..oor bel team met beperkte
Iinanciéle mlddelen op touw gezet. maar
nuvtr- 7(' haar doel toch niet. DC'pl,~-
zool\ ~Iote,h overwegend gerekruteerd uil
tweede I.an - slelde: lkhzelf voor in een
video, vcrspreidde affiches. en beWI"C'S in
haar verkleztngs- annex marinequmsbew
nog lTMlar ct'IIS dal een jongen pas echt uit
de bol gaal ab hij nch in een metsje kan
vrrkledc'n, Of hoc UIl prnJdiumkampaslle
np een be-schelden rnanier loch ook
behoorlijk aartusam kan zijn. •

publiek bleven onbeantwoord, De kandl-
daar-redakteuren van hel kringblad Bac-
chus verooreaakren wel een kleine paleis-
revolutie mei hun belofte het kwatneus-
krantje maandelijks IC laten verschijnen,
Hel duümviraat Gevaerr-Anjs Slak mei kop
en schouders boven de meeste posten uit
en doorstond zijn vuurproef mei glans.
Prese-s in spe aen Gevaert overtuigde voor-
al door zijn enthousiasme en gedrevenheld.
De kandidaat-vice, de kleine Dany Arijs,
was een dankbaar slachtoffer voor lolploeg
'Plop'. Die kreeg de lachers op haar hand
mei het grappige levensverhaal van kabou-

•volste vertrouwen in: 'Het presidium is een
dinamische, goeddraalende groep. Ik wil
zorgen voor een epen sfeer, want als we
het goed met elkaar kunnen vinden, zal dal
de kring zeker ten goede kernen. Botlangrijk
is VAO: variatie, affektie en originalileil,
Variatie en originalileit bij de akttvheüen.
affekue voor de presidiumleden. Dil' men-
sen moeten ZO hard werken, ze verdienen
wel eens een schouder om op Ie huilen.'

Hans Van Nespen
Ellen Gysels
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licennesruderuen voornamelijk uh naar de
lolploegen. Daarmee "azen zij voor de
ervaring van mensen uil hun eigen Jaar_
Amoereuze perikelen waren een tweede
struikelsteen voor de preseskandldaar.

Deze week volgt de tweede ronde van
de verkiezingen. Robby verveen: "Er mo-
gen zich zeUs nieuwe kandidaten aandie-
nen, en dal en er wel in,' Maartt'n en TIjt.
beiden erg ontgoocheld over de besussrng
van de kjeskommissle. wisten nog nlcr te
verlellen of ze wc] zouden deelnemen aan
die tweede ronde.

De anders zo kritische kring Klio had



Driedaags teaterfestival van kultuurraad

Opdat talent geen bedrieglijke belofte blijft
er 'Undersrogemetlis' is liet
leaterfe~tjvalvan Kuttuurraad
aan zij" twude editie toe. Het

kansept vatl von9 jaar spreekt dan
ook QQtI; MgeeljOlig ta/ellt een podium
en laat lIer zijn din9 doen." Het resul-
taat wordt OIIS vanaf 26 april voorqe-
schoteld in drie dagen otlgeklltlSteld
teater. drie dage" om oprukkend
talen' live mu Ie maken,

Kurakoördtnaror xamn vendcnbosch legt
hel opzet van nel festival uil; ~HCI is voor
beginnende reatermakers moeilijk om de
scène WKH zich op u: eisen. Oe Grote Tea-
terwereld blijft ook vandaag nog vaak een
gl"Sloten slrkwle. Voor kleinschalige projek-
ten is er dikwijls geen geld of geen plaats.-
Kultuurraad ging dus op zeek naar verbor-
gen talenten. Guurher Samson. die vorig
jaar zelf nog solo op de Kuraplanken stond,
en dit jaar mee mstaat voor organisatie vun
aan: "Dat is waar Understagemerus voor
Slaat: dingen die volgens ons te weinig aan-
dacht krijgen, willen wij graag in het spot-
licht zenen.'

Vanuit deze nobele gedachte is h et tea-
terfestival vorig [aar eerder l!'lCvallig out-
staan. Een aantal mensen uit workshops
bleef met een onweerstaanbare teaterdrang
nuen. Hun werk en motivatie, samen met
enkele projekten van buitenaf volsionden
rocn om hel festival op poten IC zenen. Dil
jaar is de selekue iets gcrtclucr gebeurd.
xatrtn: "Wij hebben vooreerst teaierseholen
aangeschreven, omdat die mensen toch be-
WUStmet toneel bezig zijn. Als resultaat
hiervan zijn er volgende week drie voor-
stellingen Ie zien met mensen die alleen al
door hun opleiding enige podiumervaring
hebben." De Iaatstejaarsrudenren van
Studio Herman Tdrlinck, t>t');ddd door

"'i±aiiI-h5..~t!'n~ 10 'Kan ol hel ge-
helm van de rooie kater'. een spel van ban-
den van verwantschap tussen mensen, over
neven en nichten, echtgenoten en gewezen
echtgeneten. over relaties en [voöral dan)

stoornissen binnen die relaties. Het verhaal
gaat eigenlijk over drie zussen die alledrie
weg willen, maar om één of andere reden
toch steeds terugkomen.

Vissen

Later op de avond speen nog Hel
xaxaxoüeknet, een groep die haar wortels
vindt in het Antwerpse Conservatorium:
"the Homecoming' WCIl)\ een blik op het
leven van vier samenwonende mannen:
terrnortumdrut en testosteron in huis, 1'<'1!
maar. Dinsdag ren stone. craat Benjamin
sercu van het Lernmenunsntuut 011 de
planken met zijn Iaatstcjaarsvoorstclllng:
'Ik kom babbelen, babbelen. babbelen ov c r
vanalles. en pas helemaal op het einde
wordt de drijfveer van dal gebabbel duldc-
lijk." Het wordt een ontwapenend verhaal
over Ie vroeg of te Iaat, over dobber; en
lijnen, over vissen en liefde (véi-I lidde) .
Zijn 'Bloemetje' is romannek mt op de
graat.

Naast werk van mensen die al met een
halve voet in het reaterwereldje staan. is er
ook ruimte gelaten voor eigen tnnraueve»:
het teaterfestival blijft een open forum voor
iedereen die graag op de planken sta.-u ol
wil Slaan. Hoe verrassend losse projekten
kunnen Zijn. bewijst alvast het crentngs-
moment van hel festival: -tnerektcren' is
het produkt van een Internet workshop
rond Peter vcrhelst. De schrijvers brengen
hun lrneraktleve reareneksr ongedwongen
naar voor en zetten zo meteen de juiste
loon voor het tesnvat. Günther: "Het tea-
terfestival wil zeker geen 'Besr O!' zijn. Dit
is niet het beste wat de Belgische teaterwe-
rcld te bieden heeft. Wij willen iedereen die
goed is de kans geven om zijn ding te doen.
Cie. De Hille staat hier zo al voor de twee-
de keer. die mensen zijn supergcrnutlvccrd.
die willen echt teater maken en ze stéén er
dan ook." Met 'Hel Komplex Hofunddi'
brengt deze studentenkompagnie net als
vorig jaar een eigen tekst van de hand van
Ben Gabriëls: een man geeft de brui aan

De Onderneming speelt 'Het Dikke Schrift'

zijn werk en vindt thuis vrouwen kind. In
vier monologen valt de hek familie uit el-
kaar. als een Noors sprookje zonder happy
end. Minstens even donker en beklijvend
zijn wellicht de eenakters van Pirandello,
gebracht door de Fils Femlnistest wantrou-
wen en een tekort aan tastbare werkelijk-
heid, alsot David Lynch persoonlijk zich
ermee gemoeid heeft.

"Vooral de laatste dag heeft echt de
uhstrallng die we zoeken. Mensen hebben
een leuke tekst. willen die naar voren
brengen. en doen dat op hun eigen manier,
vrijblijvend eu zonder enige preterule". al-
dus nog cütuhcr Samson. Gen Deeracne
schred zo het verhaal van een jongeman,
achtergelaten in een psychlatnsche instel-
ling. alleen /I]l'1 zijn waanbeeteen en waan-
zin 'Waar is de vis?' brengt licht gestoord
teater dat getuigt van een gezonde do~is lef.
Dit SOOrt vocrstclhngen vormt d,m ook de
perrekte aanloop naar Wd' lI't ~Iuit~'uk van
hel lcstlval moet worden: het vrf podium.
oftewel cart c blanche voor iedereen met
een uubrekcnd plankengeveel. Dichters,
reklamejongens en wille raven stutren de
scène voor 11 af in grootse liede rlijkheld.
Kultuurra;u' wil met Understagcmerus
vooral drempelverlagend zijn, mensen

dichter bij teeter brengen, liever op de stage
dan eronder. Ook omgekeerd komt het teil-
ter wat dichterbij: de voorstellingen zijn zo
goedkoop mogelijk gehouden zodat toten-
sief teaiersteersnutven alvast geen probleem
mag zijn.

Als extraatje is tussen twee voorsrel-
lingen telkens een muziekmoment voor-
zien: geen hoogdravend reekgeweld. maar
eerder lrnense rnuzfekeksperlmetueu. Dat
heet dan balanserlijl tussen folk en meer-
stemmig kabaret o1tewei de zoektocht naar
een nl...uw en fris g1-iuid. Ook Iets om naar
uit te kijken is het Leuvense d ...buut van
Das Pop, de ver"ssende winnaar van de
jongste Rock Rallyrdie door de fijne neus
van de Kuraspionnen al yoor de rriömf-
tocht In de Ancienne Bel~He was opge-
spoeed. Als het maar jong en nieuw klinkt,
dan kan het zeker niet misstaan op dit resu-
val.

Ann Bogman

Al/t morsttllingtn vmdtn plaats in dt Vlaming·
t1I$/raaf 8J, Prijlt1l: mtl Sluckaan, /00/115.
londtr Sluckaan /50/ /75_ [}(J!llicktl(tnktl in
vc>orwrkoop) /50/250. lH muzitk, htl uxmmo-
mem l'JII dt workshop, htl Vrij Podium en dt
rIo/fuIf zijn gralis_

Underslagemenls konkreel
Zondag 26 april

1').JOu: toonmoment LHerldctl-rl'!l
20 IJ: Smdm Herman TdrlinrJ.., 'Hart of hc, gdwIIIl van derooic kater"
2l.10u: ffilJ7kk:'De Belcverus
:!.! u: Het KilK.lK.'!]rktid. "the 1I(JlIlecumin,<"

M.und..lg 27 april
20 u: rll~ l-emini<,tC">.'U, droom. 1II1~)duC'n'i'De man IIlCt Ut' bloem in nju rnoud"
2 J .änu: muziek: 'Caravan C•..-:kpit
21 u: Cie De H.itk. 'Het K"flll'ln: Hi'llInddi'

Dln~g 18april .....-..=.
-_ ... - .. _Y, -

21 U" Gl'n necraene. -waar IS dl' vi\,
21 ,24)u: mU7hek: 'Da~ rop
22 u' rre .. Podrurn/To The ëoee. aansluuc-nd. Undcrvtagements-slotfulf in de Stucbar
met 0.1 Dorian Molind e.a

"Verlangt u er werkelijk naar Ie sterven,
dan zullen wij uw keel oversnijden"
4) en naamloze tweeling, tijdens

een oorlog in een niet nader
genoemd land. Door moeder bij

hun grootmoeder achtergelaten, pro-
beren vï re overleven. Oefeningen in
wreedheid, vasten, doofh~id en blind-
heid leren hen mensen te manipule-
ren en fysieke en emotionele pijn te
verdraqen, Hun ervaringen schrijven
ze neer in 'Het Dikke Schrift'_ cûn-
tner Lesaoe ell Robby Oeiren (respek-
tievelijk gewaardeerd gast en kernlid
van De Roovers) raakten in de ba"
vatl het boek. Samen met Carly Wijs
- bekend van produkties bij Guy cos-
siers voor het Ra-teater en Het Zuide-
lijk Töneel - etJ Ryszard 'turbtasz
(De Enthousiasten) maaktetl ze bin-
nen het koepeloezelsdlap De Onderne-
ming van het 'Het Dikke Schrift' vatl
Agota Kristof een toneelvoorstelling.

De Onderneming was dil jaar al meermaals
te gasi in Leuven. Na '0. 0, 0' en 'Klpstuk.
ou la jore de vtvre' Is dit jonge teatergezel-
schap met 'Hel Dikke Schrift' aan 7.ljn derde
produktie toe. StuC bood hen de gelegen.
held om drie weken in de Vlamingenstraat
aan de slag Ie gaan. In voûe produktie, op
enkele dagen voor de première had Veto

een gesprek met Carly Wijs. Robby Cid ren
en Giinther Lesagc over puurheid. logika,
ontroering en hel dansen op een slappe
koord.

"Een anekdote. Op een bepaald me-
ment geeft mijn goede vriend Robby Clei-
ren me een boek kade. Dat boek heel 'Het
Bewijs' en is hel tweede deel van een tri-
logie van AgOla Kristof. Ik ben hem zeer
dankbaar, maar wil het boek niet lezen al-
vorens hel eerste deel 'Het Dikke Schrift' te
lezen. Na een lange zoektocht vind ik hel,
lees het en ben er helemaal vol van. We
besllssen om samen rondom het verhaal
een teatervoorstelling te maken, maar heb-
ben nog meer mensen nodig. Ryszard Tur-
biasz vinden we in eigen huls - hij Is vast
lid van 'De Onderneming'. In Amsterdam
tijdens een voorstelling van 'Venetië' met
de Roevers komen we Carly tegen en ver,
rellen haar onze plannen. Toen ontdekren
we dal zij diegene was die het boek ooit
aan Robby had gegeven om te lezen. De
sirkei was rond."

Een roman gebruiken als basis voor
een teatervoorstelling is niet evident. Ook
aan 'Het Dikke Schrift' zijn ell!"lijk!" maan-
den tekstbewerking voorafgegaan. -aer
Dikke Schrift is Kristet's eerste roman. Zij Is
Hongaarse maar heeft het verhaal in het
Frans geschreven. Dil" beperkte kennis van
de taal heeft voor een kompakte manier

van schrijven gezorgd, wat het boek heel
helder maakt. Het moeilijke zil hem echter
in het feit dal Kristof had gekozen om het
verhaal Ie vertellen in de vorm van een ro-
man, niet in de vorm van een reatertekst.
Een tweede probleem is dat 'Het Dikke
Schrift' eigenlijk de verzameling is van de
opsrenen die de jongens schrijven. Daar,
voor moet je dan een vertaling vinden op
het toneel"

Brand

Die omzetting vond in vier maanden
een weg naar de scène. Ze leunt enerzijds
nauw aan bij de vorm van het boek, maar
blijft niet in de starheid van de geschreven
tekst steken. Scène na scène, hoofdstuk na
hoofdstuk. volgen elkaar op, en vendien
het verhaal van de broers, hun grootmoe-
der, buurmeisje. pastoor. vader en moeder.
Nu eens moore beelden of hilarische mo-
menten, dan weer ontroerend, een enkele
keer zeer treffend. -ue roman is ook zo,
soms overvalt je een glimlach maar eigen-
lijk is hel verhaal heel wrang. het spelen
met dat dubbele Is misschien ook datgene
wal de roman zo sterk maakt. Ik kijk heel
graag naar tets waar ik hel ene moment zit
te bulderen van het lachen en het andere
moment diep ontroerd ben. Op de slappe
koord dansen van de ontroering. van de
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lach en de traan, dat Is heel moeilijk Ie beo
reiken, maar is zo mooi als je er in slaagt.
Ik zou heel blij zijn als we dat met deze
vocrsrefüng zouden kunnen bereiken. zo
van 'hel is soms wel grilppig en herkenbaar,
maar eigenlijk is het verschrikkelijk::

-Aan de andere kant zit er een grote
logika in die twee jongens. Ze worden weg"
getrokken van bij hun moeder, worden in
dat dorp bij hun grootmoeder gebracht.
Wat ze dan doen. klopt perfekt. Het is iets
heel schoons, en iets heel puurs. iets heel
onschuldigs ook. Hel zoeken naar hoe je
het leven in een heel pure vorm kunt be-
reiken, doen ze bijvoorbeeld in hun oefe-
ning in hel vasten, hun hardingsoefeningen
voor het lichaam. Dal vind ik ook het
knappe in hen; het nadenken over goed en
kwaad. Als ze aan een vrouw vragen 'ver-
langt u er werkelijk naar te sterven. dan
zullen wij uw keel oversnijd!"n en u in
brand steken omdat u dat vraagt. Omdat u
daar naar verlangt, doen wij het."

'Het Dikke Schrift" is slechts het eerste
deel van een trilogie. Het verhaal SIOpl niet
bij de twee broers en hun vreemde, getets-
terde dorpsgenoren. maar neemt naarmate
de pagina's vorderen, een loopje mrt de ge-
schiedenis. "Ik probeer ware geschledenls-
se n te schrijven, op een bepaald moment
wordt de geschiedenis ondraaglijk, juist
door haar waarheid, en dan ben je ge'
dwongen haar Ie veranderen'. schrijft Kris-
tof in het derde deel. Hoe De Onderneming
de twee andere boekdelen in de teatervoor-
stelling brengt en de scheidingslijn tussen
werkelijkheid en fiktie weet uit Ie spelen,
moel 11 zelf maar gaan ondervinden.

VeronJque sarteeuw

'Htf Dilekt Schrift· kan jt gaan btkijkm op
~nsdaj 22 rn dDndtrdag 2J april in dt Vla·
minjtfUtraal. ftfktm DP10JO uur.
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Derde Afrika Filmfestival in Stuc en Supercity

Griots met kamera
0"de schone kunsten is liet al

enige tijd bon ton om de geves-
tigde, westerse kanon vanuit de

'marge', bijvoorbeeld \'0"'';' de derde
wereld of vanuit liet feminisme ;11
vraag te stellen. De zevende kunst, de
film dus, doet daar niet voor Ol/der.
Eli het werkt blijkbaar. Pitmcriticus
Patriek DUYIIsiaegller sc/treef i" de
K,wck van voriqe week onomwonden
dat de Aüottscne sinema, van Tche-rf'" tot Taipeh, al eell tijd de belal/g-
rijkste ter wereld is. resitvats als lier
'Afrika Filmfestival' proberen de laat-
ste StalJ l'all het filmproces te 9tll/9ma-
keil: zorgen dm de films ook vertoond
worden. zodat de mel/SCII er ook kun-
lIe" naar gaall kijken. Een nobele
laak want in 1997 kwam er offideel
I\'elgeteld één (1) Afriktltl/lse film in
omloop in de België.

In de Alrlkaanse Hlm kouu-u trouwens c.k
Iwee gl:not"mde Invalshoeken - dle van de
derde wereld en van hel feminisme - vaak
moui samen: niet dal er echt fermnlsnschc
hJIIl~gemaakt worden, 11I,).lrher beeld van
de vrouw wordt vaak gebruiklom de rradt-
uouctc (mannenjm ..iatschilj1Ilij in \ raag IC
stellen (zie kadertje). 111.'1festival brengt
cen gewikte doorsnee van hel verschelden
Atrlkacusc rilmlandsch<lll. zowel films uil
her Arabische NQOrd·Afdk,l als uit zwart-
Alrika komen aan bod. Vooral reecrue film,
<Jok. manr mei aandacht voor mijlpalen.

Het geboortejaar van de zwan-Atrl-
keanse film is 196J. toen de eerste door
JUl och IOnen gemaakte zwan-Afrtkaansc
kortfilm 101 stand kwam, De regisseur was
de.SenegateesOueuraue Scmbènc. één van
tik geniale autodïdakren cte aan de kost
"wam mei f'en resem lofi-j<lbjl'S als kassei-
legger. MJldaat of dokwerker en daarna
70wal op zijn eentje de Afrtkaanse film
uil vond, Hij is het ook die de eerste zwart-
Aîrikaanse langspeelfilm rnaakte. later de
eerste kleurenfilm uit die streken filmde en
ook nog eens de eerste film dil' (deel~) op-

genomen werd in een Alrlkaanse taa! -
het Wolo!. Symbohsch opent. hel Alrika
Filmfcsuval dJn ook met sembènes 'Ouel-
waar', een spuse saure op het hedendaagse
Afrika en op de westerse hulporganisarjes ,
Dat laauu- was voor veel westerse landen
trouwens een vuldoende beweeggrond om
dl;' film niet in roe-

latie Ie brenge-n.

Taboes

De ccmc Alri-
kaanse avant-
gardeûlm ~1)1l11
dan \\l"er 'Ij) hel
{'OI11(l \,111 sern-
beue's land":C1WOt
Djibril tnop-vtam-
Ilely_ 'ToU~1Bt)u~i'
(1973) betekende
een ekçpenmen-
Iele, radrkalc [lrl:u~
mei de manter
waarop AITik.l
normaal bekeken
werd, Diop-Maru-
bely gaal niet op
zoek naar de wor-
teh of de lid van
Afrika, maar wil
her moderne Afri-
ka reghl rcrvn. een
kruisbestulvlug
russen de inlaud.,e
traditie en de 1\Ie5'
tetse kultuur en
techniek, Dat IS
trouwens een thema dat hij in de loop van
lijn carrière vcrder uitwerkt en vanuit ver-
schillende Invalshoeken beneden. 'H)'ènes'
is bijvoorbeeld gemspireerd op een absur-
distisch IOnef'ISlOk van de O(,l~LeJl[ijk~
schrijvcr Fril'drich üurrcnmnu.

De Afrikaanse Iilrtuuakcrs staan door-
gaons volop In de samenleving en proberen
met hun films vaok aktief een maatschap-
pelijk debat op gang IC brengen. Eén van
hen is de Malinees Cheickh Oumar slssoko.
één van de jonge wolven van de teseher-

den Malinese surema. Sls50ko neerut in
Leuven deel aan twee debatten, terwijl er
evenveel films van ZIJn hand Ie zien zijn,
'Finzan" en 'Gtumba". In laarstgenoemde
film doet hIJ hel verhaal van een negen-
tiende eeuwse grim -.xll soort van ver-
teller/raadgever die een promincrue rol
speelt lil Mali - die de machtwellust van
zijn ~jds aanklaagt. Sj~soko gcbrulkt hier
een arusucke omweg om krneck te geven
en de talrijke postkoloniale Alrlkaanse dik-
raters. stssoko profileen zich met die kritiek
7df als een rrsdtnonete ,grim. die zijn ver-
haal evenwel vertelt op een moderne wijze

Cuetwaar ~'allSembene OUSm<llli

De Afrikaanse film en de vrouw
Af"kaaflSt' vrouwen hebben het niet altijd makkelijk. zeker in deze Tijden van ngoereuae
islaminterpretaties. Precies daarom spelen vrouwen zo vaak een hoofdrol in Afrikaanse
films; de sincasren gebruiken Ik achterstelling van vrouwen om de rnamsehappf zelf
waarln ze leven in vrailS ft> stellen, De organrsetorcn van hel Afrika snmresüval wijden
er een heus debat aan, en er 7ijn natuurlijk de films uil die één en ander duidelijk
molken,

In de ,'-talinese film "Iäafe Fanga' van Adama Drabo wordt het rollenpatroon van
mannen en vrouwen op een bepaald rncmem gewoon omgedraaid. De vrouwen ver.
pozen bIJ een deugddoend biertje, terwijl de mannen de WdSdoen, koken, kortom hel
labeur van hel huishouden op zich nemen, M.enig Afnkaans man kon niet lachen mei
een tIergelijke taboedoorbreking en verliet daarop de sinernazaal.

Over de rol van de vrouw in de Afnkaanse film en samenleving wordt op zaterdag
vijtentwiruig april in Supercily l'en debat georganiseerd, uectoemers daardan zijn de
regisseurs Cheick Oumar stssoko. Yasmine Kassari en Néjia Sen Mabrouk. Van Ben Ma·
brouk - weliswaar geboren in Tunesië, maar al seder! 1972 WOnend In Brussel- wordt
tijdens hel festival 'La Trace' vertoond. voorafgegaan door een konfilm van Kassari.

Het maken van die eerste Illm heef! Ben Mabrouk genoeg desillusies opgeleverd
voor de rest van haar leven, W.lS cr zes weken vooI'zlén om de film ICdra.lien, dan duur-
de hel uiteindelijk zes jaar \'oorilleer hij al was. Reden: de legenkanling van de prOOu-
a'men, gebrek aan financiële en maleriële middelen en dies meer, En ze had al geen
vilnzelfsprekend ond<.'rwerp, In 'La lrace' VerRl een jonge vrouw, Sabra, zich tt'gen de
toekomst die voor hdar wordt uitgcstippt'id. Haar moeder veneh haar dochter hoc ook
zij - en meI haar velf'. vrouwen - dezelfde yertwijleJing gekend hebben lUssen de fnui-
kende aanl)as)ing aan de traditie enerûjds en individuek onl\)looilng anderzijds, Voor
Sabra is die keule des Ie pregnatHer omdal ze - nct als BI;'I1Mabrouk zelf - behoon lol
~n generatie waarin hel steeds aan In\'loed lVinnende islamfdnalisme de verworven vrij"
betlen van de vrouwen drastiKh lerug.sdlrot"ft. Sabr ... klesi - net als de:-regisseur zelf In
1972 - node voor een rddikale brt uk, tn ze \'erla31 hel land.

HC'1Afrika flllmieslival programmeert nog een aamal mms die bij dit thema aan-
sluilen. ZO is er 'Faraw', waarin blijkt dal als de nood hel boogstls, hel uiteindelijk de
vrouw is die de ruggengr.lal van hel gezin blijkt te zijn. Of'Les Silenet:s du Paiais', waar-
in de Marokluanse en 1\InC'Sische vrouwen zich ml!'t daad en overgave Inzelf~n voor de
Onafllankelijkheidstrijd, iu de hoop dat die gepaard zal gaan mei hun ontvoogding. Een
Illusie, ui blijken, mannen zijn mannen. kolonisator of niet. EC'n buitt:nbrtnlje: is het
gewelddadlgl!' 'Wekome IJlhe lerrorrlomf'.' van de Nigeriaanse Onwurah, waarin ze drie
ctuwen lang het wedervaren van één filmi!i(' volgt. een verhaal V.Jn angst. geweld en
oVl!'rleven.

(bd)

- namelijk in de vorm van een film.
Film in Afrika durh vaak kontrover-

siecl Ie ziJI1. er zijn nogal \\Jt taboes die in
Alrika nog pal overeind staan. Die Ie door-
breken hjlt wel d,:"roeping Ie lijn van de
Guinees Mohamed Cdlnar.l. eeroer al
maakte hij film, over insest en zelfmoord,
In 'Daken' ('Hel lOl') vertelt hij - voor hel
cast 111de Afrikaanse Iilm -hel verhaal
van een homoseksuele Hefdesrcfaue. De
IiIm raakte duidelijk een gevoelige snaar,
De oproepen om de film Ie sensureren wa-
ren niet uÎ1 de lucht, en niel alle Afrikaanse
mannen wachnen met spanning op de nnt-

knoping van de lilm vooraleer de zaalte
verteren.

De Arabtsch-Afrikaanse film heel! een
rijkere geschk(,lenis en kan op meer belang.
Sle\lill~ rekenen vanun hel Westen - de

• Egrpti~(.he akteur Omar Shanl werd zelfs
een wereldster. I~ de Egypusche stncma
eerder kommersteel aangelegd, mCI ongc-
veer tachtig produktles per jaar, dan komen
de meer ahemaucvc films uil de Aigerijn~l:
IiImschool. Met ûto» van regisseurs als dl:
in Brussel wonende lIadjadj aetkacern. Wil

Chouikh, Zemmouri (11van Bouchareb is de
AlgerIjnst· liJm sterk vertegenwoordigd.

r-

•

Rachid nceehareb's -cbeb' bekijkt vanu~
een Algerijns standpunt een gedeeld wev-
Iers_Arabisch maarschappehjk probleem:
het terugsturen van LIl het Westen geboren
en opgegrodd~' migramen van de tweede (Ir

derde gencrali(' (Mar lwt land van hun
voorouders, waar ze vaak nog grotere bui-
lenstaandth zijn dan in hun gebourtelaud.
Een film die de alhlcr weinig bekende au-
dcrc'kam van de migriltieme:daille laat zien,
op een festival wad rop meer dan één ent-
dekking te doen ts.

.,

Benny Debruync

Afrika Filmwijzer
Aan het A(rika Filmkstival werken zowel hel Stuc als SUj)l"rcily mee. 'russen haakjes lees
.je de famülenaam van de regisseur. hel land en jaar Van herkomst ven de vcrmelde
lilm~ Als het laatste haakje ook n,'iC eens verlucht wordt met een hesehelden sterretje.
word je ook nog eens getrakteerd op een kado'tje in de vorm van een kontilm als
opmaat voor de avondvullende voorstelling.

Stuc

Dinsdag 21 april
20 u.: 'Guetwaar" (ousmane. Senegal.
'93~*
22.JO u.: 'te Grand atanc de Lambare-
ne' (Ba Kobblo, Gabon/Kameroen. '95)

Woensdag 22 april
20 u.: ""drome 11 the 'rerrordome
(Onwurab, Nigeria.'94; originele El1gé:l-
~ versie)a
22,30 u,; 'Mach ..ho' (Hadjadj, Algerije,
'95)

Donderddg 2J april
.zOu.: 'La lracc' (Ben Mabrouk. Thne-
sië, '95, Ftalls ondertiteld)"
22,30 u,: optr...dcn van de wereldrnu·
ziekgroep Weshm

l..ondall 26 april
20 u,: 'Dakan' (Camara, Guinea/Frank·
rijk, '97)" Deze!llm wordl vt'rloond in
de rt"eks 'New Ha"'est'.

Ma'lIIldag 27 april
22.J0 u.; 'Dakdn'

Superdty

Vrijdag 24 april:
20 u,: 'flardW (Ascofaré. MilII, '97)
22,30 u.: 'Guimb.1· (Sissoko, Mali, '94)

zalerdag 2S "pril
11 u.: debat met Chc:ick Oumar Sissoko
14,30 u.: 'Finaan' [Slssoko. Mali, '89)
16 u.: debat over 'la Iemme en Alrtque'
met Oumar stssoso. Yasmine Kassari
eu Néj!a sen Maorouk
17 u.: 'Chuh" [Boucha reb. Aigerijlo",'91)

Zondag 26 april
14,30 u.: '!oo% Arabica' (Zr:mmouri,
Algerije/Fr.lnkrijk, '97)
17 u.: 'L'Areht: du Désen' (Chouikh,
AlKerije, '97)

Maandag 27 april
20 u,: 'les Silenct's du paJais' (Talli.,.1\1-
ne~ië, '94)'
223011,: 'Quand les Eloiles renoontrem
la Mer' (Rajaonarh'e!o, Frankrijk/Ma-
dagascar, '96, Frans ondertiteld)

Dinsdag 28 april
20 lI.: 'Clando' (nno, Kameroen, '96)*
22.30 u.: 'Touki Bouki' (Diop-Mambf'.·
ty, Sene!ld1, '73)'

Woensdag 29 april:
20 u 'Taafe Fanga' (Drabo, Mail, '96)"
2230 u: 'Hyénes' (Diop-Mambcty, Se-
negal. '9J)"

Donderdag JO april:
20 u,: 'AI Masslr' {Chahil1e, Egypu:/
Frankrijk, '97)·

8 Jaargang 24 ftr, 27 dd. 20 april 1998 0 velo



KATERN SUBKULTUREN DEEL I

I1d is rm- wal. "I' r-en dolg loop 11' UWI Il' hip HIt"U\," I..apwl hutten i.ij .lt' k.1I'JIl'r en Ie bcm ,k ,n,'ill nog niet un c

Kop op, morgen is er weer een nieuwe subkultuur
..en leve n !':111~IIlenl,fin'rt:n nrct een bepaalde ~tlM..ultuur. maar dl<' njd i~vc...'rlllj Idh ,k ;,uhJ.,.llhllro:n zijn met meer w,lI 7(' !(CWt'(''' lijn

Om j., een bel'tjt' up de hC>()~I(,IC houden van welke ,ul>kultuur nog ledl en ,'p wdkc mam c I. cchoteh h'I" je 1\,,("<' we-ken lang ten "km overzicht H....n tru-t Jrukch van en O\,('T
erü.d,- '!1f.lakrrldl..l'lldt, ahcrnauvo'v We Sfd.'ftdiwll erin mei ren ov ..I7IC'hl\.Util..d over \'\-011een vubkultuur nu eigenliJk "en wat he 1x"1.1Il~,,\'0111(TU \-i'-'-!l 'liJ1. SICI t)I1Ix-LIl1~njk ,1I~je
('I)!('m Nj wil! huren. Up J"I~inJ ucn lel"!>je voor de eerste. dl.' 101..11\1('maal en voe'f .lJuJd over wat nu!!: f("<,1van dt" hypt' ven d.. jaren talhti!<l tic New wave en GUlhil., met daarnaast een
kleine bhk ,11' het clubcirkwie. lctv opgewekter wordt het or pdgln<1C'II.een irnerview met Bdglt"~ enige echte hiphnp.lrols: '5.I.lrf!<lTn'. uil dl' !!l'110'~van Luik AfS"~llitcn ",MJt op pagina
rWilaIlIlWIl"l'rI JrllkdlJl" 11\"C'rh,'1 kn dol her alle",,,,,1 nog wel mct'vólh met die' houw. }lnl(' ouders. En "1}lsernk week gaan w,' nOllehlrrn

Kultuur, subkultuur en het belang van stijl i

Sliil is de verheffing van misdaad lol kunsl ~
eubkulturen tiin een tamelijk

recent fenomeen. Pas lIa de
TWeede Wereldoorlog begonnen

ze zich hoofdzakelijk vanuit de Angel-
saksisene wereld te ontwikkelen. De
laatste jaren schieten ze zelf" all' pad-
destoelen uit de gralld. Maar wat zij"
subkuituren mi eigenlijk? Een vraag
die niet zomaar te beantwoorden is.
Er komt veel bij kijken, maar voorna-
melijk draait tiet toch allemaal rond
stijl.

Wie subkulturen grondig onder de lceo wij
nemen kan niel anders dan beginnen hij
hel konsepr kultuur 7.elf. Hel onderzoek
naar kultuur en de pogingen om kultuur te
denmeren lijn nog vrij jong. Sinds enkele
decennia maken 71' het domein uit van de
zogenaamde Cuhural Studles. Een overzicht
geven van de bevindingen van de Cultural
studies is onbegonnen werk. Toch is er één
figuur die naar voren springl en dal is die
van Raymnnd wunams. wnuams verrtchnc
vooral in de jaren u'Slig baanbrekend
''''~nc>t'''dal lot een beier begrip van hel
fenomeen kultuur leidde. Twee ideeën zijn
hierbij van groot belang. Ten eerste dal kul-
tuur zowel voor een pmce) als voer een
produkt kan staan. Ten tweede dat de
maatschappij een groot orgJnisch geheel is.
Vooral in zijn werk 'Culture and Sodetv'
hield Wi11iams het idee levendig dal de
maalschappij een geïntegreerd, betekenis-
vol geheel i~en kuttuur het netwerk van
beleken isrelal ies.

Die opvaning laat het makketijkst de
stap roe naar subkulturen. Immers, na de
'tweede Wereldoorlog en vooral dun vanaf
de jaren zestig werd peninent duidelijk d~1
aan de randen van het berekentsnerwerk
nieuwe betekenissen kunnen ontstaan. tn
de periferie van de kultuur gingen zich
groepen vormen die niet hel mainstream
kuhuurkonsepi volgden. Dal kultuur ook
een proces is, liet zich duidelijk voelen in
de marges. Maatschappelijke klassen wer-
den door de leden anders 'beteerd' dan
vroeger. Door de naoorlogse stijging van de
koopkracht. ook en vooral binnen de arbet-
dersjeugd. ontwikkelde zich een soort
jeugdkultuur. De markt speelde hierop in
evenals de ontwikkelingen in het onder-
wijss)'liteem, Er ontstonden groepen van
jongeren die zich duidelijk van andere
onderscheidden: punks, rastalari's, teddy
boys, beatniks en mods gingen zich organts-
eren 101wat men algemeen is gaan betite-
len als subkulturen. Zij waren de eersten-
alliggen hun roots 111in de straalbendes
V;1I1 de jaren twintig - en nadien zijn er
vele bij gekomen: van skinheads over new-
wavers tot hiphoppers en gabbers.

Subversief

Wie subkulluur segt. zegt kultuur. Ook
subkulturen ontkomen niet aan de nood-
zaak van betckentsrctoues. Alleen kunnen
die nogal verschillen van wat algemeen
gangbaar is. Ook omterling is de verstaan-
baarheld niet al te groot. Een subkuhuur is
voor ingewijden, voor degenen die de
regels kennen en ze respekteren. Wie dat

niet doet, zet zkhzdf
automatisch buitenspel.
Het lidmaatschap van
een subkultuur mant-
festeen zich door een
assimilatie met dl' gel-
dende kcdes.

Waar alles om
draait binnen de kode-
ring van een subkul-
tuur is sfijl. Slijl is de
conditio sine qua non.
Zonder een eigen stijl
geen subkultuur. De
vlag kan naruurtijk vele
ladingen dekken. Een
steeds terugkerend
element is de muztek:
punk. reggae, new
wave, grunge, house,
jungle, kenmerken
even zovele subkuhu-
ren. Kleding en acces-
soires zijn ook belang-
rijk. Wat de hanenkarn-
men en de veiligheid-
spelden voor de pun-
kers zijn, zijn de zwarte
kledij en de oogscha-
duw voor de new
wavers en de voetbal-
u-Uien annex kale kruk-
kers voor de gabbers.
Natuurlijk is er nog veel
meer dan dat. maar
alles kadert steeds rn
een bepaalde slijl. Ol
zoals urnbene Eco het
uitdrukte: 'Ik spreek
met mijn kieren'. En,
zouden we daaraan
kunnen toevoegen.
'door mijn muziek'.

Stijl is van belang
omdat hij steeds subversief is, Stijl is een
vorm van weigering, een verheffing van
misdaad 101kunst, al bestaat de misdaad In
se uit het doorbreken van kodes. Na de
oorlog stortte het begrip 'kousensus' in
mekaar. De hegemonie van de matnstream
werd betwist door de subkulturen. van één
gebeet was geen sprake meer, De ontstane
subkulturen representeerden - en doen
dal nog steeds - het 'lawaai, de ruis': niet
als een appreciatie van hun muziek, maar
als her tegengcstelde van 'klank, geluid'.
Hierin li~t de macht van de subkulturen.
hun slij! speel! zich niet alleen af 'OUI Ihl're'
maar interfereert up een voor de ene
amusante. voor de ander enerverende
manier met de dominante dagelijkse orde.
M.lcht en onmacht: de paradox van de
subkulturen. De graffiti die hun
Ontevredenheid en onmacbr uitdrukken in
kleurrijke beelden geen een rnarhtspositte
bekleden door de persistente indruk die ze
nataren op het netvlies of het trommelvlies
van de man in de strant.

domtnente kultuur en de
subkultuur. Enerzijds waar-
schuwen deze tekens (voor-
werpen, kledij. gedrag. mu-
ziek) de 'normale' wereld voor
een dreigende aanwezigheid.
de aanwezigheid van 'iets
anders'. waardoor ze vage
verdenkingen of ongemakke-
lijk gegrinnik uitlokken. An-
denijds worden ze, voor dcge-
nen die 7.1'aanvaarden als
[konen. tot kerenerken van
een verboden identiteit. en
worden ze tegelijk waardevol.
Overtuigde leden van een"
subkultuur zullen inderdaad
liever spitsroeden lopen dan
de uiterlijke kenmerken van
hun groep alle leggen.

De afbakening van een ;.
subkultuur is dus altijd in een ,-
strijd gewikkeld en 'Stijl' is her
slagveld waarop tegengcstelde
deünntes met elkaar in botsing
komen. Het is dan ook geen
wonder dat het leeuwendeet
van alle gesprekken over sub-
kulturen in dl' eerste plaats
draalen rond stijl. Definiëring
speelt zich grotendeels al aan
de oppervlakte en dat vcroor-
laakt veel beweging binnen de
subkulluren zelf. Sommigen
blijven uentauen jaren in
~wang. anderen sleerus maan-
den of minder. Waarmee
geenszins gezegd is dal subkul-
turen weinig diepgang hebben
- al is dat zeker ook niet Uil'
gestoren. Hel kost hen allee-rt
zoveel inspanning om zk-h
uitwendig te profileren dat
slechts de sterkste zich kunnen

handhaven en uildiepen tot een levensu]l.
Ook onder de subkulturen is hel een sur-
vival otthe finest. Maar geen hipsier die
daarom maalt.

•

lev's. oorbellen. sponschoenen - verkri]-
gen een symbolische dimensie. Ze worden
gekancnjseerd tot een vorm van sngrnata
tekenen van een zelfgekozen verbanning
uit de mainstream. De voorwerpen verwer-
ven betekenis en deze betekenis is dubbel.
Ze venegenwoordtgr de spanning russen de

peter Mangelschots
Bronnen: VÎek Hebdigt: 'Subculturr: 'he mea-
/ri/lg of stylt' tI1 het 'Handboek kul/lIrtle studies'.

.,

Stigmata

Hoe werkt slijl d,1I1in leiie? De vra,lg
brengt ons terug bij berekeulssen. Bepaalde
ogt'nS<':hijnlijk onbeduidende voorwerpen
- puntschoenen, verhghctdvpcldcn, Har-



KATERN SUBKULTUREN DEEL I

De subkultuur van de industrial- en gothicmuziek

"Wii willen alles draaien, zelfs Kvlie Minogue met
ick eave ol Madonnacovers"

inds de romantische poëet tord
Byren Zwitserse landhuiten
onveilig maakte. de katcdralen-

bouwers IHw katedralen bauwden en
de Duitsers 1109op die manier schre-
veil, is Ilel woord 'golIlic' niet meer zo
i" tie 1I101It1 gel/omen als valldaag.
Gattsic. weve. Electra. tndustriai. Een
kluwen VOII genres ell IUUI/CII die
smllell fOl één slIbklllflmr Bf!rckend
mogen worden, al zulle" de ecnre
[undi's tot aall de apoea/n's de ver-
schillen blijven benadrukken. In Leu-
,'eli zij" vooral de fuiven in de Cuy,-
hoek ;:warte koninkrijken \'011 Uil
nacnt meI wanden \'0" zwart papier
en kwasi qeen liäu. Wij wilden DUS
w0gen ;11 de jUlIgle van zaan heen en
weer fJfooicl/{le. donkere lichamen met
door de IIIIIz;ekpijl/lijk vertrokken ge-
laatstrekken. Of zij" dat al de voor-
oordeten die ;11 de tekst sluipen?

Vnlgl'n~ wnn Truovt van 'K,l.:.H1', 11\'1 go-
thin,ldiClIIWP<lnltll,l ,11'rJlliu Sluqllu eu te-
n·n., 1,·UJmdll,l.lm 1,lUlTII gw"pjungdui
die illdu'lrldl- ,'11 gmhlllllu/ld, fil\'(TI mo-

gdijl.. pnuuun-u. I' gothl( voor !t'l!t-n'{'ll

.1lldnv -\'"ur (k ('II('n /,11 h('1 Ik ~hml 71Jn.

Vool Je anderen de mUlll'1.. Om echt te
weten te komen wal hel allemaal voorsreu.
mOt'1I<' ~"I" ..l11n'n, huvtc-n-n 'MiH "nn'
1111111.·1...'1\ /I,Mr "lil.' 1IIIIt'II 1.."lIIl'II, dan
)'<lJJ" lu-r lId Ilug wvn-n, ol net niet". Ook

"Wij draaien zowel eks-
treemlinkse als ekstreem-
rechtse muziek, wij staan
voor geen enkele mening of
interpretatie. wij draaien
gewoon de muziek."

rosé Rcrsacrr van Die teme xerse fDlK),
de naam van een grnep gorhen die zich van
Kagan onderschetdr doordat ze eksrreern-
rechts geïnspireerde muziek weren-
waarover straks meer -. vindt gorhic meer
een persoonlijk gevoel dan alleen maar een
muziekstijl. -Golhic is van de jaren negen-
lig. het is eigenlijk een vcoeueutng van de
IIt'W Wal,. uil de jaren lachlig. Op gcthic-
fuiven wordt dan ook new wave gedraaid."

waarom beslaan én Kagan én DlK
eigenlijk naast elkaar, in een toch wel vrij
klein milieu als de guthicscene? xegan.
ontslaan in 1991, dankt zijn sukses volgens
Wim Tf()(>~1aan lijn neutraliteit. ·Wij wei-
geren een politiek Slandpll111 in te nemen,
Wij draaien zowel ckcrrccrnunkse als eks-
treemrecluse muziek. wij SI".111voor geen
enkele mening of Inlerprl'l,llit', wij draaien

Alk vcrhuur
Video-, klank- en lichtmateriaal

Vîueo~(herml'lI lol <I m
DISCOBAR EN CD'S
rncr ot zondcr D.J,

KARAOKE I I ';00 ti1l'1~)

'ii'OI6/20L301

gewoon de muziek. Wal Is 11l'1 meest neu-
Irale? Iets niet gaan draaien of net alles
draaien? Natuurlijk wordt niet alles ge-
draaid rnaa r dat is dan enkel omdat die mu-
ziek dan echt niet goed is. Natuurlijk heb
ikzelf een eigen mening maar dat doet er
niet toe. Kijk, wij willen gewoon ecn aan-
vaardbare
partij zijn
voor ieder-
een, met die
ene betreen-
ting om OD7e
muziek. en
artes wat
ermee te
maken heeft
vooruit Ie
helpen".

Die Lctz-
Ie Kel">edan
weer, ent-

staan in
december
1994. is "een
gemn'lI)chi4)
van mensen

di,' zich IJl:'
WIlSIaizettcn
reg.. n de hni-
dl!:.. vervlak,
I..mll van (I<-
maatschappij
en het kapl-
l.lr"li~dl
denken -. liJ
organiseren
(ook) fuiven
waar oor-
spronkelijk de DJ's van Kagan de muzikale
omlijsting voor zich namen. Tot er me-
ningsverschillen rezen, met hel vertrek van
enkele DLK-Ieden naar Kagan tot gevolg.
José Rotsacrt van DlK lormuleert het als
volgt: -Wij vonden dat cr Ie veel beat werd
gedraaid, Ie veel uptcrnpo gothlc". Wim
Troost van Kagen reageer! daarop dat
"Kagan niet kiest voor meer o! minder
beats maar gewoon, voor de muziek waar-
op het best kan gedanst worden, Op fuiven,
is het mogelijk dat men bepaalde groepen
niet zal horen. maar dat is niet omdat we er
tegen zijn maar simpelweg omdat het geen
fuifmuziek is. Dal soort groepen komt dan,
bijvoorbeeld wél aan bod in hel radjepro-
grarnma".

Rotseert vervolgt: "We konden ons ~
niet verzoenen met het draaien van muziek
met negatlontsttsche inslag. zoals bijvoor-
beeld hel 'Clouds ol Bitter Lies', Voor ons
kan dal dus niet, voor Kagan wel. We heb-
ben daarover met hen gediskussleerd maar
die wilden zowtezc alles draaien, de luiste-

,

raars moeten in hun ogen maar zelf uilma-
ken ot hel voor hen kan of niet kan, Om
die reden organiseert DlK nu ruiven mei
de titel 'Sisters gegen N~1:i·s'.Toch is hel
niet 7.0 dat we mekaar hel licht niet in de
ogen gunnen. wij zljn gewoon antilasdSlen
die bepaalde muziek weren". konkludeert

meer eksrremere muziek daar al wat sneller
een schiltini in maakt. De laatste xerserutt
was mis~chrl:n niet zo'n groot sukses, maar
reruulnsrc dtïppcr".

Om een onderscheid te kunnen maken
in alle Vl'~chillende kruisbestuivingen van
de gOlhic moet je eerst de muziek kunnen

•

äcrsaen. Volgens Kagen neemt DlK teveel
een standpunt in, -tets wat wij willen vet-
mijden, wij willen alles draaien, zdh Kylk
Minogue met Nick cave of Madonnarovers
gebracht door gcuucgroepent"

betetstereu. Dat kan op radio Scorpio met
de programma's Kagan en Pall Out. Kagan
gaal er prat up dal I\('I één van de program-
ma's is mei de meest trouwe aanhang de-
vete luisteraars, en dat is niet zo verwon-
derlijk als je weel dal er wel eens inter-
views worden uitgezunden met de fine
llcur van de gorhlcgrocpcn zoals Divc.
Numb. sulctdc Commando, Eric Van Won-
terghem (ex-ln5ektj, Luk Van Acker en Das
leh. Ook op andere aktivitciten van Kagan
en DlK die 1Ikunt terugvinden in de om
de twee weken vcrschijnende -xagan Ka-
lender', kunt u proeven van deze muziek.

Pascal Seynhaeve
Veronique Patteeuw

Show

'Veralgemeningen over de gothlcscene
zijn nog meer dan elders scheerug en in-
slag", vinden ze zowel bij DlK als blj
Kagen. Dal iederéén in hel zwart zou ziJn
gekleed of geschminkt zou moelen zijn
bijvoorbeeld. Wim vertelt dal er soms ook
mensen met das en kostuum naar de fui-
ven komen om de muziek te leren kennen.
Ook al blijft de overheersende kleur natu-
urlijk zwart. Ban Durtez: "Velen 7.ijn in het
z:wart gekleed of geschminkt voor de show.
Ik denk hierbij spontaan aan de fuiven die
vroeger in de Eagles werden georganiseerd,
de meesten liepen daar rond om hel de-
pressiefst. Ik vind dat een DlK-fuif met zijn

Inttfmantt gothidinks vindt u op dt WlIgtndt
lnternetadreuen:
hrrp:/fwww,turonn,nlfuursftimku/fkaga",hlml
,[
http://urcl.cr.kllltuI'tIl,ac.bd-m91061 ~OfDLK,·
is/mi

Club culture, een subkullurenclub
De dance clubs in Engeland zijn de navel van de dub culture, een verzameling van Britse jeugdkulturen die daar ontworpen. beleefd en
ten grave gedragen worden. In de denstenten heerst geen eenhetdskunuur, maar een veelheld. een kluster van subkulturen dil!' Ol)
helzelfde territorium aktief zijn. De verschillende varfenren van de dub culture z:ijn te onderscheiden naar hun specifieke kledlngkodes.
danssrljlen. muziekgenres en klandëstlene praklijken, Je knu toeuedeo tot deze die Je het meeste bevalt. als je maar de eraan verbonden
regels volgr. Clubkulturen zIjn dus in belangrijke mate smaakkulturen. Of om hel met de woorden van de Fr;HlSCkuhuurscdolocg Pierre
Bcurdieu re zeggen: "Nhns klassitlcecn Iemand meer dan de wijze waarop zlj of hij klasstûcecn.'

Club cultures zijn bljzöndcr intcrcssent omdar ze enkele earaktensuekeu van subkulturen tout court uitvergroten. Zo maken ze het
dtnanuschc gehalte van subkulturen erg hard. zelf worden ze som) op ~~D avond gt'kreeerd of go-m 'W ~lc(hh éen zomer mee. De leden
Wolren Cf toevallig bij en treden ('C met hetzelfde gemak weer Uil, Een andere subkulturele eigenschap (ht, ~terk leeft bij club cuhurepeople
b de angst voor dl' hen "p Ut' hielen lillt'ndl' mainsrrcam. Aan\'ilnkdijk waren de Pct Shot' Boy~ bijvoorbeeld geweldig populair in hun
middens. maar vanaf hel momeur dill <he groot werden, draarden .te hel homoduo niet langer Hel wa\ vuur Ik clubmensen tijd geworden
om Ie innoveren. tets Wilt ze nog wel meer moesten doen. 'wees op je voorhoede'. ts het molto,

Clubkulturen zijn wi~[lt'liltrig. gl'frolgmcntel'rd en steunen (op mensen bcm9 lil thr """' Allijd hiJl Lijn primeert Andere jongeren
zullen namelijk bepalen of je wel root bent Dat wordt zorgvuldig gemeten: er wordt daarvoor gekeken lIaM hl'! -subkuhurcel kapuaat'
znaie het juiste kapwl. een lnrgvulJig verzamelde Cü-kollcknc. het in kringen korrekte gedrag of een ~ftl!1"I..,·nni~ nver de 0 J'~,En of j..
gt'huI<;.tJ bem \'(1<11hl'l ekvamen. natuurhjk
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Starflam: de beste Belgische hiphop komt uit Luik

"'No is aan ons niet besteed"
e al lIet in Luik "jet helemaal

pluis is, weten we at tanqer:
Gediplomeerde sociologen

zullen dan ook zonder ,,'eelmoeite
kil/wen verklaren waarom Starflam,
de meest talentvolle Be/gisdll! hiphop-
posse almo IIU, net uit Chicago-mr-
Meu.Çf~moel komen. starflam is eell
zevental - vijf rappers, twee scratch-
rrs - dat tegenwoordig wel eens op
de belere radio komt met 'Mollde
COIIJUS', de eerste sil/gle fijt IUIII Ijle/-
loze debuutplaat. Debutanten zijn de
Luikse hiphoppers nochtans alter-
,";IISI. Als 'Malfmts (omgekeerd: star-
flam) U"9uistiqfles' make" ze de
podia in een lichtjes andere bezettillg
al sinds J 993 om'eilig. Dat bracht hen
in liet voorprogramma van Urban
Dalia sauoä en The Goats til twee-
maal na elkaar op net öour Festival.
Ter geIegenileid \lan Veto's subknltu-
rencosster moemen Starilom's Fred en
soto uitlegge" \Vat 'hot en wat "101' is
'dans Ie mende hiphop',

Hiphop onmnnd i11~~H,l,llkulltlllr bij uit-
stek in de jarr-n 1t'vl'mig lil de zwarte
Bronx-wijken van New Vork, Hiphop moest
de jonge zwarte kansarmen een uitweg
bieden uh d.. geweldspiraal van de bende-
oorlogen die op dl" SIraai woedden. Middd!>
vter dis~i]llint'~ - rap. DJÎnl,:, brt-akdaru e
en IIrilffill -).;0I1Ikl1 dl' Jongeren hun ne-
g,ltit'H' j.!t>\'lt'lt'll" 'lI1l1l'II,'n 111tTII k n-atic-
I,' ,'ig"11 1,l.11.""lIkr ",11 tI,hlr '<TI mid.k-
1n1 VOOI'nodiM waren. Ik hil)hop kende,
nel om die reden, vrij vlug erg vee] bijval
en lu-t IWlIlIllersick stlk)l's \';111 enkele
vroege rapplaatjl",>, wal) 'Rajlper'~ Dehght".
zorgde ooI. voer gchour buiten de Verenig-
de Staten. Met NWA, tee-r en Public Ene-
my kreeg de hiphop al In de jaren lachtig
haar eigen megasterren die ook aansloegen
bij de blanke, bemiddelde en dus platen-
kopende jeugd. Hoewel de hiphop als
'zwarte kultuur' zijn wortels vindt in de
Caraîblschc rnuzfek-, dans- en venenredt-
ties sloeg de vlam dan ook snel over naar
de blanke jeugd die ook zeil aan het hip-
hoppen gtng. Schitterende platen van blan-
ke rappers als House of Paln en Beastie
Boys waren de muzikale oogst van die ont-
wikkeling.

Banlieue

" Op die manier is de hiphop eigenlijk
zijn subkulturele en zelfs subversieve STatus
gaandeweg verloren, Hiphop is geëvolueerd
tor een kompie" kultureel fenomeen mei
eigen kodes in taal. gedrag en kledij. Ook
de muziek is erg gediversifieerd: naast de
'old skeet' kwam de 'new skoot'. naast de
underground een kommersiële scene die
zich nog weinig zorgen maakt om de oor-
spronkelijke uugangspunten. In Europa
kreeg de hiphop voel aan wal dankzij de
televtsie, eerst in Frankrijk, waar de ban-
neues zowat het kontinentale ekwivalent
vormen vau Amerikaanse 'hoodz als de
Bronx ot Comptuu (LA~.Latl-r volgden ook
lIalië, Dunsland. Nederland en. jawel. Bel-
gië met als eentruut (uiteraard} Brussel. Na
Je ecr~te Brusselse gcnerntle rond Daddy K,
trad in de jaren nq:l'llIig overal te lande
een nieuwe r,'Ck~ ~!ua ..h aan. tIll-t namen
dis Ot' PilI.! ,\-I,ulrt· en vlIor,IIIIl'1 veel Il'
vroeg ter ziele I,:q;,1I1,'Rh~ 11\1" Cut Con-.
vandaag lijkt dr vadcrtaudsc hil,h(»)1d~na),
til- .1an een lIi"UI\(' \\'url' l<1l"lI1et \uor hel
,'rr~1 'K'].. draagl!J].." nt'lkrJand~tdlige rJI'-
nUl1il'].. IAB~ Hol \',111 C<lIIl1l1!'r<:e)t'l'"O]..
,1.111 d,- .wd"ft, ]..,1111 V.ln ,k laalgn'lI" l','l1

h,'I,' ho,,1' 1,11"1H(h,' raI'l 111.I,' 1ll""tll'rlililL

,
Bijvoorbeeld Startlam.
Balcc -Hlpbop is een passie voor ons. We
zagen rappers op TV bezig en we wilden dat
ook gaan doen. Vroeger zij men wel eens
dat rap iets was dat enkel in Amerika kon,
MMr dat heeft men ooi! ook van jazz of
rock gezegd. Ondertussen zijn er al genoeg
groepen in binnen- en butrenland die be-
wezen hebben dat rap wel degelijk ook bij
ons bestaansrecht heelt. We hebben mis-
schien niet dezelfde
achtergrond als de
New-Yorkse squads.
maar wc valrek-
ken wel vanuit
dezelfde passie. We
worden wel eens
vergeleken met de
grote Franse hip-
hopsquads zoets
Me Solaar. NTM en
lAM, maar eigenlijk
richten we ons
meer op de New-
vorkse scene. In hel
begin lieten we ons
wel bernvloeden
door die pronse
voorbeelden, omdat
je daar nu ecumaat
niet rund kan als je
in je eigen laai wil
rappen. We beper-
ken ons ook nter
101Je hiphop. we
luisteren eveneens
naar reggae. ra!4:a,
7,'1f .. !la.:!r Friln\L"
chansons, en daar
pikken we ook
dingen uit op .•

Basis

staat centraal bij ons. Wij willen de kuchces
vermijden: de gimrnlcks, de macho spelle-
tjes Interesseren ons niet. Wij willen vooral
onszelf blijven: -eester öuvert. mats rester
sor-mëme.t-
Balo: .Wij proberen altijd kontokt te hou-
den mei de basis, Er zijn nog altijd heel wal
jongeren die wal te vertellen hebben. Wij
proberen hun gevoelens te vertalen in onze
muziek. Groepen die Ie groot worden ver-

uiteraard geen zaak van hiphoppers alleen.
Maar wij willen ons steentje bijdragen, wij
brengen evengoed een alternatief aan. 'No
purure' is aan ons niet besteed .•
Veto: Hiphop is nm oorsprong een 'positie-.'t'
~'t.!Jing dit gnw/d/ooshtid prtdiktt. Sinds dl'
opkon!st van dt gongs/a-rop is dat mi!Jáns wr-
andtrd Vil/dm julfit dal tin spijrigt nu/utie?
sred: .Het is niet de hiphop die de wapens
op straat heeft gebracht. WIJ hebben die
negarlviteit niet ungevonden. Hiphop weer-
spiegelt wal e~op straat leeft omdat hiphop
van de Slr,lal ':01111. Hiphop gaat gewoon
met zijn lijd mee. Als de toestand alsmaar
verslechten. worden ook de raps altijd
maar scherprr. Je kan ook niet zeggen dat

Velo; Er WcJrd/van ju/lit gtugd durjullit mu-
:dek dtztlfdt -md/lijkt O"'lI1t' u/rSlradlt als
bijvoorbeetd dit l'OI!wu-Tang-Clan Een kom,
plimel/I?
gred: «waw, 'stedeljjke onrust' ... klinkt
goed, Uiteraard vleit het ons als Je ons
vergëljjkt met wu-Täng-Clan. Hiphop is
muziek van de straat, van de stad en wij
wonen in een stad, Dat hoor je In onze
muziek .•
Veto: Is htl noodlokt/[jk dat jt uil ttn grou
stad komt a/sjt hiphop wil maktn",
Balo: .Ik denk ber mer. Iedereen moet dat
maar voor zichzelf uitmaken. Wij komen
uit Luik, en dal Is nu ook nret meteen een
wereldstad, hoewel er wel nogal wat 'ste-
delijke onrust' is [lacht]. Eigenlijk maakt
het niet echt uit waar je vandaan komt.
Met de TV en andere massamedia WOOnt
iedereen uileindelijk loch in dezellde om-
geving. De onrust zit overal. zeker in Bel-
gië. Het klept dal hel niet te best gaat met
Luik op dit moment. De ekonomie draak
niet, de armoede neemt toe en er is een
groot drugprobleem. Dat is niet prettig.
maar tegelijk geeft dal ook de nodige ener-
gie om er regenaan Ie gaan, Die ncgadvitelt
moet een motor worden om tot lets positief
Ie komen, We hebben mcu te verliezen dus
kunnen we alleen maar winnen, dat is ons
mono.»
Veto; Hrph"p is mI (sllb)I:/I/lIl11rmet rlgl'l/ 1((1-
des. vooret in de klt'dij vdll ddl "P I." dre 'tll't'SS-

(,'dl" etsenüeet om ('rbij I,' noren>
Balo: "Voor tln~ niet. 1l1,l,H h"1 maakt wel
deel uit van \\,,11 de hillh"ph'-I\t'ging uil-
straalt. A.Jn lk- andere kam. ~\Jl I~mOlde?
Rapl)l_'~ dra~en l>el'a,lld,' )';kll'n dil' It' fiJn
I'inden en hun fan~ hlll(-n lwn .1(llIl'rH,1
Dan I'a~ \\llrdl h..1 mud,'._
VéIO; H,,,- d,fi"int'll jll!!I'· "dil IIirll,',.">
Fred: •Dl' hiphop 1>t-~I,l,lIl1il'\. HIlIhop I" dt'

\Vl'g I'all d .. honderd \\t'I!"1! l:t'r!ij)';ht-ul

hozen dre voehng. Hel worden machtnes
zonder voedingsbodem ...

.Het betekent ook dat we politieke
standpunten innemen. Niet dal we ons wil-
len mengen in de Belgische poliriek. maar
wc hebben wel iets Ie vertellen over de
maatschappij waarin we leven. Je sprak
daarnel over die 'onrust' in onze muziek,
wel, wij zijn ongerust. Wij staan nogal scep-
tisch legenover alles wat er vandaag in de
wereld gebeurt. Hel feil dar we aan hlphop
doen is eigenlijk al een polttlek starement
op alch.»
Veto: In [ullie teksten lit tin tksplicitlt politiekt
Jmo.dschnp.Zijn rappers dt prottstzangtrs \lan dt
jnrtn rugtntig?
fred: "Alles wat je zegt, is porntek geladen.
Pollnek berekent voor mij verandering, en
dit' moet je beginnen bij jezelf. Wij willen
niet hoog van de toren blazen en zeggen
w~u er allemaal moer veranderen, Je moel
eerst. zelf doen wat je zegt. Wij wtllen het
sinisme aan de kaak stellen dal vandaag de
bovenhand haalt. Elke dag hoor je wel over
een nieuw schandaal, en dat begint de
mensen tegen Ie steken, Dal is een sluipend

_gif dat ons land stilaan ten gronde richt.
Niels werkt nog, Er zijn in dit land bepaalde
krachren aan her werk die alles lam leggen,
We zitten aan de limiet, de bom staal op
barsren. Misschien is onze analyse iets te
scherp. maar bon, zo zien wij het nu een'
maal.»
Veto; Maar is hn ook niet teukrr 0111 in een 1II11!

land als 8elgië ft leven in plaals WI/I 1/1 em
lIul{usdlOppij waarin alles netjes !jtr,"!}dd is",
Pred: «Ja. maar je moet niet overdrijven,
Van"ll een afstand is h<"llt\h~lhit'Jl wel
'Ieuk' om al die bizarre misstanden in Bel-
gi~ n- bekijken. Mililr voor de mensen die
Iwt "laÇ"htofkr ervan zijn, h d.l1 aJkrlllill'l
grappig. 0" mi~enc \Vaam[ zij Lillen. [~ ni,'t
(fH)1 DiI,lr willen Wl' Iq:en rl'a~en'lI 0l'
"11/1' m,1/1ier. Wij \'erd,'dig('l1 I,:(T11)>I,hlle]..
Idl',l,ll. \'\oe willen he~(h"HI.'n hhJ\t'n \Vt-
Il'!:!«'[l .'n]..t'] d.ll h,'l 1111)('1ophoud"lI. dal

•

tnt«

l'r t-t-n bewcgmg b van positief naar nega-
lief. ln her begin was de ral) een erg precie-
ze muzrekvorru, gewoon omdat er niet veel
rappers waren, Nu h alles meer versplin-
terd, liet als in de rock uouwens.,
VeTO: Julllt hebben ond ..nussen Uil plaal
genlillIkI, Hot gllal dot 111 lijll Wt'rk in dl' sludio",
improviseren jlillit erop los of venrekken jul/ir
van a!!lt\tluku ukste'[~
Fred: «Hel is nier zo ongewoon om met
afgewerkte leksten te werken in de hiphop,
hoor, Freestyle (hiphop-improvisatie) is één
van de mogelijkheden die je ter beschikking
hebt als je rept. tedereen legt er altijd de
nadruk op, alsof dat het absolute einde is,
maar eigenlijk is he! gewoon een disslpllne
als een andere. Freestylen is leuk tijdens
konserten. maar als wij een nummer op-
nemen, hechten we veel belang aan de
tekst. Soms schrijven we stukken volledig
Uil, soms zeilen we gewoon enkele ideetjes
op papier. Het hangt er vanaf wanneer de
inspiratie komt. Als ik op de trein au. krab-
bel ik soms wat op een papiertje, als ik wal
meer tijd heb, werk ik de teksten beier
uü.»

Veto; Hl'! Iijkl mI' ook /litt makkt/ljk (In! Uil

nummer tr makel! mI'l \~jfrappers, Tens/olle wil
iei/ereell toch ZIJn zf9ie gedooll Jrebbm aan ltel
eind
noto: «H"I 11t'lJl1grijk~le voor ons is dat we
onze bnod,,<:holJloverbrengen Wie wal zegt.
is daarbij van ondergeschikt belang, We zijn
JIlt'lllol,)1samcu Sterflam. We willen samen
\t"Jruilg,l,ln. Nu eens Irl-eul de een op hel
\ oorplan. dan de ander. Wij ziel! IIt·t eerdor
.:!I~een \north,,'1 dal we daar met zijn I'ij-
I en "1-1,111. H.'I g.lal om \'ijl 1010lal\'er~(hil-
knlk ]...u,I]..I,-r", vijl I'l'r\<:hlilt-nd,' \Î)ieS. vijl
\,t"r,chilknd.' r.ll'~\lJkn. D.l[ maakl h ..1 nel
intt·rt· ....ant •

Barl Eeckhoul
Benny Debruyne
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KATERN SUDKULTUREN DEEL I

Conny Vercaigne over house

House is eigenlijk een leuk verzeUe
O IJ de tweede I/elft 'IQ" de jaren

tachtig werd de housemuziek
bekend bij het gfote Belgische

publiek. Met als boegbeeld TI'I! Con-
feni's brak de New Beat door. De
eerste stap. zo zou htijken. van een
nieuw mllûekgcnre dat jaren daar-
voor zij" intrede deed in Amerika.
Sommigen beweerden dat deze nieuwe
raqe maar een kort teven beschoren
lOUlij". House l'sevenwel meer dan
ooit {Ie toonoanoevende nmtiek in her
lIitgollgsleve". IS house dan "09 eell
subkuhuur? We vroegen tiet aan kri-
",illo/age conny vercatqne, die hier
onderzoek nnar vertenue ell daarover
een boek schreef, Wat verstaat ze zelf
onder house?

V.1nje echt kum zeggcn dal ze nlet enkel
tijdens hel weekend cr mee bezig zijn.
maar die ook tijdcn5 de weck naar een
megadancing gaan. [)ilamaa~t heb je ook
een andere kern die veel langer en veel
meer dagen uhgilal en met de muziek ouk
veel meer beziS is.s
Veto: Soms wordt er ook 1I'tl UII$ geugd dal er
Uil hl'paaldr bood:rchap met dr nmzirksfl)'l $1.1'

mflliumgl, Ol'tf welkt bof.)ds(hapgaat "ti dil,,?
vcrcatgne: _Hel gaat over PLUR: peace.
Iove. understanding and respect. Er wordt
dea rover een hele dÎsku~sÎl" gevoerd op het
Internet en in de vaktijdschriflen: "Hedl
houst' een boodschap ol niet en hoc moe-
ten we dat dan wrsl.lan?" De boodschap
wordt vaak nogal gepromoot door mensen
die eigenlijk wal ouder zijn, We hebben het
zeil ook gevraagd aan de gasten: er is toch
een vrij grote groep die zegt dal house ge-
woon een leuk verzetje is, waar eigenlijk
geen boodschap rnzn. Dan kom je weer bij
die subkuhuur: Hoe sterker da t je je daarin
begeeft. hoc: sterker je dle boodschap hoon .•
veto: Daar hill/gl dt IfVtllJti1'1 rH dt nmZltk
zeer Jzaww 5amm?
vercatgne: «Inderdaad, veel meer dan bij
de ajrderen. Daarbij. het is gewoon een
goed ,dansbare ulrgaaucmuzlek. die Zl' hoog-
stens nog l'em betutsteren. na het thuis,
komen van school. I)al terwijl dil' andere
gasten ook veelmeer dl' muziek beluisteren
en hiervoor samenkomen. House heeft ge-
woon een veel groter impakt op hun leven.
Ze zeggen ook: "AI~ die muziek verdwijnt.
dan weet ik het niet meer. Waar Il1OClt:11
we dan naartoe>" Dat gevoel kom je wel
eens tegen,.
Veto: HM ij d~r~/allr IUJSmd~mbkulwllf
hou~ en de dOlnmul1tr kufmur.' Er I't'rsclrijllm
rtgdma//f/ ~rsbtnrh(m uwr bUllnol't'rlasl en
krnninaluen, Dir rda/zr is bllJ~ballr 111ft zonder
problemen.
vercetgne: _Als je echt naar de vubkultuur
ga,1I kijken dan heb je daar nog twee groc-
pen in, Ze hebben atlebet een serreus uit,

Conny Vercalgne: .. touse is een zeer rui-
me term. Het is begonnen halfweg de jaren
tachtig, Ik denk dal hel op dit moment een
verzamelterm is geworden voor heel veel
verschillende stijlen, tu het milieu zeil ge"
bruiken ze niet graag de term house. IJiiJT
spreken ze van dance mustc. OI'eT het alge-
meen is hel dansmuztek. waarin je de beat
herkent, met heel weinig. teksrcn.»
Velo: Kan je bij house no:J OI'U UH $ubkli/luur
!iprtkrn?
Vercalgne: «Ik denk dal ef een aan lal
jongereu zijn waarvan je nog kan zeggen
dat 7e op so'n manier 1Ill'1house en alles
wal er mee samuchangt bezig zijn, Op die
manÎl::t denk Ik dal je van l'en subkunuur
kUIlt spft'-kcn_ H.et Is eisenlIjk een zeer klei-
11<' gr()('!l ol1(l.-r i1J1,' hOLJ~.'lit'flh:'l>h.. r<;. Je
hebt een hcel brede en kurnmersn-le stijl
dit: 001..al hunsemuziek (JI danccmuzrek is.
Daarnaast heb je eciu ut: underground die
eigenlijk door een kleine kern beleefd
wurdt.»
Veto: HOt! f/f<1lJt is di .. kem?
Vercaigne:_Dat is moeilijk Ie zeggen- Ik
denk dat het g,lat om zo'n vijf procent waar-

AFSPRAAK IN SEDES

Een exclusieve smaakmaker voor
gekruide ontmoetingen aan de

Sedes-tafel

RESERVEERSNEL EN WIN EEN CD-BON
OP DE INTERNET-PAGINA VAN ALMA

gangspatroon. Ze gaan vee! uh en vcrschll-
lende dagen na elkaar, MailT in deze sub-
kulluur heb je nog een groep die bij voor,
beeld wel drugs gebruikt en een andere die
dal niet doel. Dus ook binnen die harde
kern vindt je dal onderscheid teni).;, Her
probleem is dus die kleine groep die inder-
daad problemen maakt .•

~Ze gebruiken drugs op zo'n manier

dat andere mensen binnen die kultuur daar
met mee akkoord kunnen gaan, Hun norm
is bijvoorbeeld: MJe bent pas verslaafd als je
tijdens de week gebruikt." Nu, wat doen
een aantal van dit: subkuhuurders? Die
vcrlengen hun weekend 101vijl dagen 1'11
die gebruiken tijdens die vijl dagen ook
drugs, En dan zeggen de andere mensen
van: "Ze gebruiken Ie veel. Zl' overdrijven
eernee. Ze rnaken onze kultuur kapot." Dus
je krijgt gewoon overlast. Vooral de oudere
gesten of diegellen die erbij waren van bij
het begin vcrwijlen hen dal, Het zijn vaak
ook jongere gasten die volop Jan drug~
gaan ztnen.»
Velo: He<,/rdie subkulwur ""k rdaM IIIti 111/,
der" II1l1zirk.>IIJfl'l1 of blijft ze \'rij SI..rk binnen

Studeer Spaans in kolomale sfeer fl
Antigua Guatemala ~

" Privé leraar (4 uur pcr dag) ~
verblijfin gezin (T maaltijden)

• naschoolse ucuvrtcnen
• startdata: ene maandag
" PflJS: 6900 Fr. per week

vuccs TT~,dht.ln~"~)l<'"Hl<;.... n..nTra, ..t
Tcl.rfax: 02/720.28.95
Fa\. 00 502 812.51.52,

"" E-mail: çucc.oraconcvion.com.gt

haar gmrt'$?
vercargnc: .Hel is vrij sterk verscheiden,
zcJh per dancing, Er zijn gasten die naar
Cherry Muon [bekende megadanctng in
lukeren) gaan, waar er voornamelijk tech-
110 en wat zwaardere muziek wordt ge-
draaid, Zij gaan bijvoorbeeld niet naar la
xocce in LIeTomdat daar trancemuziek
wordt gedraaid, Daar komt ook een ander
soort publiek: meer twintigers en dertigers,
lerwijl de leeftijd in de Cherry Moon veel
1,18cr ligl, Hel is dus niet alleen binnen het
genre van el1ltzlekslijl dal men beperkt
blijft. maafyaak ook binnen de eigen disco-
leek. Wc hebben in Chcrry Moon gezien

van hel publiek dat daar komt,

•

elke week één keer tijdens het weekend de
dancing bezoekt. Dat IS een enorm trouw
publiek, De hellt van de gasten 'lil daar ge-
woon iedere avond van hel weekend .•

_Mec~tol[ zijn 7_ezeer Merk getocust op
de hcusemuztek. Hoe verder echter dat je
wl'gg.lat van dO;'subkultuur. hoe gemengder
hel wordt 11.. heb ook in karners en koten
!lez('ten W,liIT1)(15Ier;VJn versehitlende mu-
zkl..gt:nl'es, nnder andere de gewone pop-
muziek, door elkaar hangen.»
veto: liJI/ df prob!(ttlfll /1/55<'11 ",i9'1I1II(1/1'OIl9'
eren (// ,lIs(,wkt'll zo :JrtW als 1';1l1k\l!,'rdr be,
1\'I!erJ'
vcecatgne: _Ja, vr is nu juisi hterond een
aktie algelopen in Limburg. Hel is de be-
laJl~rijk~tl' taak van dl' buitenwippers. vaak
ga<11hel ove-r i()Zl':l'n~.Mil!Tnl1tenmeisjes
komen gemakkelijker binnen. Er worden
IH'Il'l'Il ,lant,11 kk-urhngcn tl'egl'l,ltt'l1. Va,lk
liju het zcvr j.(C\cdl'dansers. Diskoreekult-
torcr lx-kijken dar louter kommersteel. Ze
hcblx-n Uil'l tH..>t17akdijl.. iets tegen allorb-
10111.'11.Ll' wilh-n er gewoon nier Ie vee!
hinm-nlau-u. outdat lil- andere klanten dan
nuvschicn \\d Ilq:l>lijll'[\ vreemdelingen
lIJn dil' OK ,)1, I" maar met niet teveel
1.."I1I,'n_

Herman Pauwels
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Taalkundige Joop van der Horst over de spelling

'''Dolle koeienziekie' , daarvan vallen
de landen uil mijn bek van verbazing"
Ooell tl/ige tijd ge/edm de

Nederlandse minister WUI

Onderwijs. Jo Rilze", de schuld
voor aues wnt nusliep bij de laatste
spellinqnervanninq in de senoenen
VOII de taalkundigen schoof, kroop (Ie
(1l1II dl! uI/vel/se nniver siteit doceren-
de Nederlandse taalkundiqe JOOp val!
der Horst in zijn IJCII. Hel leverde CCII
meedogenloos polemisch stukje op dal
vtlll Ol/der andere tëtzen niet veel
meer Ileel liet.

Ter hcrtnucnng. Om cmdclijk af IC rekenen
111c1 het feit d ..l h c' Nc(krl.lI1d~ I\VIT <1111'
lid ....~l'dlil1gcn keude. ,'IJ .. 111bijvoorbeeld
dl' (/~. Jl~Io..U~~Jl~uu dl' wereld u' helpen.
bc.')]\I(J! Ik TolillullIl'dllldl'lIJI.h"ld te schep-
pen- een 1.:'11111111"1<' werd tlll):t'ri,hl. dl'
Ll'uH'n\l' prot c,,'.-rl\ 7,11haar I oor, 1\\'t'o;
J.l.lr werkti-n 7,' een 71>knlllot'klH'nI moge-
hjk~' \1......lIlI1guil lil dil land \",111Il,:r.kkkt'll,
h"t'g Ik 5t.lIl1l,1,11"t!i-r lucru van en ~itlg
over 1<.tevn ,'k\khl~it'H' voorpublikaïlc.
V'''lrla,ll1 7'"1111'11IH' "j,1I1lll.1njt"m'K'I,'1l
,chnJ\TI1, ,'11 'odeklonjc". bloklenerden ze
\"('rongdijkl TO,'II,11'11l'!bh-i-k tI,ll hCI I1U
ooI.:7Ó..rg 111t'11V,1\,d.u ""I.. d.. 'pdlin,>':-
G",'r!~ ',h<"lIllI'.1~IW'drin~l, Z,l! 1ll'1Slll'l al
"p .1,- \I,lg,'n, Ik II1Ihlid'l' "pink \\1,1,,11
even vereng ...hjkl, do:'minhll'r, kr<"l\llwldt'n
terug en wezen dl' Slldlitljot-Get'rls dl. In de
gnuwu' werd nog een oudere Slldlitl!-\in
dk,l<H 1-\('l.:nlll",ld,dk wl'l IIp ,11' gO<ldwill
van d.' 1ll.'IISI'nkon rekenen. h""\II'I 'K,k
dt, III<'U\\I' \Iwllill)<nkl it'd,'rcl'll 11'\reden
~Il'II1[ l'IJot,'nhJk\\".1\ di,' Iwk Ill'r\('rlllill)!
11,,'1II'KJI~,""r.l".'11 \".111d.'r /lor,1. rn.tar j,l,
\)e- Staudaard moest "Wl\odi~ speciaal doen,
Joop van derHurst: _Mcde door het
hd.,itllll'bl\t'1I IH' dl' 'pt'lIlIlg\t'r.1mkrin!:
~d,rl'.I(,'lI Di,' 1\,1' met nodig ~"I\t'I',1 ,11\
Ik "I,lnd,lald in I'J'j~ gl'woon .11,('ik,' I.H-
~Ot'n1iJkl'krant Ik \ ourkt'Ur~I..(:lhng had
geharuecrd Hel ){ukjt' i\ ()tlr~[1mnkehJk
versch ...ncn als een rolumn in Ne,krl,lIld)~
kraun-n Ik wrl I oorkomen (1.11men 1t"gl
dJI ik in Nrtk-rl.rud it't\ ,1I1d..r\ol"j.! dan in
Bdgit' dus Ik heb ekvakr dadld,' It'k'l bij
Dl' SI,lI11I.IMdingeleverd. Ik ben van 011'-
ning d,11,II~jl' t'l'lllltlitwk ~Jl('lIin~hebt.
11('[1U,1MlVii~I!>je t'rJ.1II I.' houden. Ook
als het een )Inhl,' ~1",lIillj.!tv. vandaar dat
ik mij ook aan dl' !:,Hlgh.ll"~'~Jldlin!-:prebeer
Tl' Iwudl'll •

Teneu r

Velu: ,lt .,'1111,'/,ltJI~,'II Ju/ .I,' laulJ.;J/tJdl~(J/ Jr
"I/((:ltlll/<lII,<lII,',/I'I' .Ir" ,'r :I}II,'\'a:<I.'h!n'l''' \'<111

ti, I l'rt_<l<' lf't/lm,<lwr>lIlJ.'rlJ/,<l1II1.-illddl/k ....11$
,(((lIIIII"f "I' '1'11/1'11(,>ssm
Van der tlOI"5I: ~Ja, dal wildl' [lmk~~ur
Gt't'TI~,Molar 1I,l!\ IIIdl IIIl'l dl' 1lI''l'nlL-rh''ld,
IlJtq(t'mk..J, ltl~'I<.'nI?'j, l'n 1?95t1Jn t'r
l'nkel !J,llkundi!o:l' IlublikJlll'~ \,'r~chl'n('n
waJTln ,11' 1,'IH'ur \\<I~ 0111hl'lt'r af lt' bliJ\'('tl
v,m dt' ~pdlinj.: "md,u 1.1't<l(h mgt'wlkkt'l,
dn i~ tI,11ljt' dt'llkl. Dl' Il1n'~le \[1dling\cr-
'lIltlt'nnJ-:...n l.iJII "lIordt'hg I'our do: 1l'l'rtl('I',
dkgl'llt' dk It-nl ~(hnj\t'n, n1.loHnnJ.:lIn~lij.!
voor dt' kl,'r En aJIII,W/i.'n \\'l' Incll alil'-
lI1aall'UUfal kln 7i,n, !lWl'lt'11Wl' hl'l bl'-
lang I'an dl' kn'r 111do;g,ll('n IWUlkn, Et'lI
ht'd kkilll,' ITI1l1dl'r)wid1',lIJdl' IJJlkundi-
gl'lI I~I'oor n'n ,p,'llil1!-:vt'r,'l1lk'rill}:,"

"Hl'l h door ,'1'11'H'l'f ,)]1!'l'llIl.:kig
S<1llll'lIval1'.1111,1kWrt'lId,1111...1 lUII't'n
~p~lIillgraJll'lIn l~R,'konwn, Fl'n V<llldil'
laklvrl'lI wa\ Dl' SI<lm!d.ud, In N,'dl'rland
böwnd dal 111'1.,l'rohlel'tIl nil'l \an dl'
dubl>t'lspdhng, All,' !"I{t'fl' ~dl\lktl spdd'-II
1'01111955 ill dl' 1'(>()r~l'ursJldhng, Hier had
jt' dt' SiHI,lllt'd,1t dl' m.....5t IOOl1aallg~l'endc
krant een .1Ild...rc SIll'lIing !wbruiktt, dan
wat jl' op Scll(\tl!kl'rdl'. Dal ISl'cn l't'TI'C-
Icnde ~itualil' IIaU! dat ~hq)\ Vl'rwarnng,

Maar dal is dus duidelijk een Zuid-Neder-
lands probleem geweest en niel ('en Noord-
Nederlands.»
Veto: En \I'IIS dar de til/ge fakk'r?
Van der Horst: -Bcu andere laktor is dl'
Nederlandse Taalunie gt'WI't'~t Dat h een
heel uud dosster dal al dateert van de jaren
vijhig, De overheid is verantwoordclljk
voor de spelling en 11101'1daar il.'l~mee. En
al en 10(' komt er een halve garl' die 1('1{1.

g.lan wc nu dl! spelling eens veranderen.
Een verstandige miniSI('T11'gldan d.u we
wel ielS
beter IC
doen heb-
ben, Maar
dat dossier
~huih
voor lich
uil en is
terecru-
gekomen
in dl' Ne-
dertandse
Taalunie
en die
Täalunh- is
netuurtuk
o;en ht'tl
poluh-kc
aangele-
gènheid.
Eén van
dl' dutgen
die dl'
Taalunie
van meet
dl aan 111
,k' "h,,,,,-
oen ge-
schoven
gekregen
heeft. i~
de spet-
Hng. Als er
één konkreet punt ISwaarop \H' dl:' zaak
tussen Nl'dcrland 1'11I3dglt' moeren
kl'ordinl'rt'll. dan h dat wet d .. ~I.l'iling, Dol!
bq;njJlI zelfs IH'Id,JI11"It'k.uucrhd. Stel. jt'
bent minister en I:'T k0111<."11dril' mensen aan
dl' deur die 11'1\van j- witten en je wiler
niet up ingaan. Rot <lp7('g};!'nkan nkl
want dat is met beschaafd. Fen pölhiek
antwoord I~dan ,','11k()lIlllli~~ie111>11'110.'11
wam dan huc! je V{KJI][)pigmets te doen.
Problcmt'n 1.:,)mt'1lP,lS"Is dit, kommissie
werkdiJI.: mei CCI1r,Jppon J..UIIlI.WiJnt dal
15mei de bf'doeling,~
Velo: Alf alfr laalkrm.lr:J"1 :,1yrd/lch/lladdm
dl )'Oo,bljt' (','fl)I' dim MI/II II"r 11/1n~ m,'/ Uil

sp ../Iill:l mrl dr d"bbrlt 0 's t'I1 J~>ch 's, 111

k,,<,/;;'/I'fll It/t'IIscll'
Viln der HorSI: .Dal I~IJUjUI~1een 1111("
rl'S~ilnl \l'rschil ddl GI'Crl~ IIIl'l h,'Cll willen
zkn, Er is 11IS~etlJS?I l'n 1945 t't'1l maso;.al.,
bf'weglll~ g""\t'esl. t.'1'11gmlt' vl'rl:'llIging
\',m l.1alkundig ...n l'n und ...rwiJler., dil' allt'-
111,1,11dl' spdling lIihkn 1't'r~lId~rCll, tr 7lJIl
tOl'Il ht'lt' hlhliOll'kl'lJ I'olgl'~hn'\'l'n nu't
gOt'de Mplmt'ull'll UIIIJt' \11t'lImgIe \'er,1I1-
dt'rt'l! Op d':l1TIl<lllWtll11',1\cr lt,tllllitl~1t'
t't'IJ maal~chJI)pdljk dra,lgl'lak \"oor, Na
\'ijhig jaar i~ l'r dJn I'('n l't'r,lII(!t-rlllg gt'kl'-
Illt'n, "1,lM IIlI IUS<:I>tl195') cn 1995 i> cr
1lil'1~van dl(' 01'.1...gt'lV",c~1IllIl'gt'ntkd,l'r
zijn et'n aamal dls~cnillit,s gC<:dH'o;Vl'lldk
"t)t.r et'n !>ehoud \'.HI dl' ,itll<"lli('plcill'lJ, 11.:
I't'rwljl dl' I.:onllni~~it.'G......rt~1'11111'T,I.lllInil'
dat zt' dat ver<;chll nil't hl'bhen willen zien",

Cigarillo

Veto: DIt sprll//f!}lnj,i;jIJl,<ltII II'dUIIIr allljd
om dr spe/lm!} k,l/Isekwtl1lir ft mOlk.." rn mrt'( ti
laftn aamluJ/tI, fllj dr yrsprrJkm IlJnl ,\1'lIIr de
wijli:Jm:J;1I 1954 :a9 brpaalde din!]rn ol\'r hrl
hlXlfd '0!larrt' \4'1',.1 'slgarrl', maar '("I:llIri//o'
"'fr'! ~\"!lt'lm fII bluf mrt r, Dali dar/u /11(11

ltuen 14'1IIU maar eens de pun/jrs op de I Ullrn
Van der Horst: _Dat vind Ik l'en ongezond
standpunt. 0111 de spelling dichter uij de
uitspraak brengen, Hel is ....diswaar dan
makkelijker de spelling aan te Ieren, maar
heel moeilijk om IC lezen. En aall~t'zkn dl'
ultepraak bij iedereen nog aanzienlijk ver-
schilt, 1'11ntcr alleen tussen Noord en Zuid,
hebben we er het grootste belang bij niet t('

schrjjven zoals we spreken, Ekstre ...m ge-
sproken kunnen we anders reksten van
wesr-vlarntngen niet meer lezeu.«

Veto: Als j.' IIll,oJaatl'tlllUil l'tmJril /lISUIl JIUlI'

ddarJtall1 en dlo1l<,kl,dUJ/ heb jr dal pr,'blum
'1.>c11lIit:! 11'tII11dialekt 1~','rJI ,,>dl J/lfl "r:!"$cllrr-
rill

Van der Horst: «Dan schnjf Je nuh I('I~
aan.denlijk anders dan wal je lL'st Ik he,
grijl) de winst niet 1'.'111een ~Jld1ing di,'
dnlner bij dl' unspraak zou staan. Ilct argu-
ment i, naruurlijk dJI je bepaalde dingen ,11
driehonderd jaar zo sclni,h t'lI d,,1 t11l~1...7cn
1t'1lgOt'dl' koml. Ddt gddl 7el.:cr vonr 'hij
wordt' md dt in Jllaal~ ,",llll. Ik'l bCl'vukn
ll-t'sgt'lIlak,.
Veto: Is 11ft lIi1.'11" Ju, je als 1t"~l.'r"'ddljk stul
II'tllr <lUIIUil J/ltJ/II'f 5rdllll.>I, trnl'lj/llet bdwlI-
.1(11 "dll Uil 11I(,..tli)l:~spdlm,~ 1.','/1 bb/1'<'lIdp"'-
bltrm blijft 1'<',>rmmsm aIr biJ'.',','rbuld ,ti~1
<lr~rtI'/rrrd htbbru
Van der lIorSI: _Dan m~1 jt.' gt'\\OOI1dt'
belangen ~.1all .1fwegcll \'dn tlll'nscn dk
dril:' I.:t'ef pa j,l,u el'n b('lX.Isdlal)JlI'ul'ridjt'
schnJven, I{ef ISde vraa); ol Jt.'daaTloor dl'
spelling moel ver,llldert'lI, Ik vind h~1 niel
l'l"j;al~ iemand et'n ~pdhlUl l11aakl, daolTgJ
ik in ieder geval nit'1 dl' ~I)djm~ vour ITr-
andt'rt'n .•
V<,!o: (IT hwwrr .. /ruft dr mali i/I dr stra<1l
dl/ur ins V\'er Ir zr9!]f1I,">
Van der Horst: ..]11'1cilldoordccl hedl dl'
mali in dt' \Iril,lt via zijn (kllltll.:r,llisch
~ll'lllrt'chl via dt' kamt'r <'111lt'1jl,HI(,I1WIH,
DJJr kun Jl' somber o\'('r zijn, ma,ll' d,1\
m"l'l jt' dan lijn (lv,'r .lilt' 7.akt'tl dit, hl't
parkrnt'!l1 pa""t'rt'n,.
Veto: MOt'1 Veil' rr zich dUII ",'k nlUllr bIJ 11""-
!(!I,</rtI">
Van der Horn: ~TuurIiJk, Van de Velo k.111
il.:ht'1 it'ls octer hebben dan v,m De Stan-
daard, 11.:vind dat Ot' Slandaard als do;mb-
S<.hit'nwel meest gelezen I.:rant in Vlaandl'-
fen, cen ander soon maalschappt'lijke ver-
antwoordelijkheid heef! dan een SWdl'lIIell-
blad, d.ll hel lich beier kan pt'rmilll'rcn urn
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dwars IC liggt'n, Toen ik hertegen miJII
vrouw lei dat ik vanmergen een interview
had over de cpelllng met mensen van veto.
en ik vertelde dal de veto de spelling'
ceens hameerde. was haar eerste reaktie:
·0, wal vlaams" _Weer anders.»
V('IO: HIN btkljkl u dr taa/- ril ullspraukvtr-
«hIlIr" IUsstll NrJrrlarrd", vllIlJndrrm?
Van der HorSI: «Ik heb nel gisteren een
)lul.:je geschrev ..n over de gekke koeien-
zit'kle, HOt.' is hel in godsnaam mogelljk dat
zes miljoen Vlamingen hel ntet met elkaar
c...ns kunnen worden over hoe die ziekte
hl'Cl, en dal drie miljoen hel over 'gekke
koctenzrekre hebben en de andere drie
miljucn OVCT 'dolle kodl'tlziekle'? Als Ne-
derlander bq:rij[l je- daar niets van, wam
zcvemtcn milj(lt'/l Nederlanders zijn hl'! .11
1<"1111:rm-t clka,,s. t'l'm dolt het 'gekke koeien-
7il'klC' i~, 1),'1 i~'een scrk-uv probleem, een
Vlaams probleem: hot' komt het dal daar
nil'l één wod,rd uitkomt? JI.:kan bcgrjjpcn
dat jullie dar hh>r 1111'11.1'\ miljoen mensen

({<II" J.VSI Hds",,)

allemaal 'dolk I.:m'i('Tl7it'l.:t.'·nocmen. maar
door l'Ik,lM, en nu .,1.!nt' jaar long. én 'dol,
11'k(\t'it'lmeKle' én 'gekke koeienzjekte' ~
in [11,11An"tl'rdam,: daarvan \',11]('ndl' tau-
den Uil rmjn hek van I'ahazin~,.
Velo: /1,,<' k,'I)u dat 1"'~oJ"!IS1/')

van der Horvt: "Ik denk d,ll het konu
donrd,'1 V].llllll1!-:.'111II,'t naar mekaar hli~-
Il'1"('II,t-n 71'lui'I,'r{'n IJIt'l naar meknar
ilmd,ll 71'h,lng 7ijn d,'l dl' .1nder lli,lkkl
~ph'l'l.:l..
Vet 0: Ir dlln:m "'ka'lr ,,<,J.;111<'1.wi>N,'rm
,w,dm ~,' 1"111/ ;",Ir:tll I'IJI,/m dm :<'111(/ k,trrd,'/
~pr,'Á'm'
Van der Horst: _Prt'cil'~, En it'dcrt'l'l1 tr,'kl
dan m,l.lr IIJII ]'10111\\aM \()t.r dt- ~tal1-
daardIaall' w'n utlgJlIg,punt no1luurhJI.:
gTlII\l'hJk Vuur dl' \tandJanilJal IS'ITt
IIUIllIll,'r 1:'t'1ld,,1 WJ" .1.111dk.lar .lan]la~l
Ik Ik hl'll'lgl'llhJk al" Ll't'T pmllld dal doll
111dl' vorm vall dal Jo:lt'wrao1ku'\"nkal"l'hn~~-
\"laJm~ IIldl'f(laad lich .:aal alll'kL'II"II, Er
kll1l11mdl'nlaJd t'I'IJ "'KIf[ l.:omprnlllJ~ dal
1JIt'1t'chl \Ve\I-Vlaam~ i~, n{){"hO()~I'
VIJalll\, ('n70I'uor1. WISdaarltl~,(>llm, laaI
hl'! nng vnj dlch! bij dialel.:Iell SI.1.lII,tol.1l-
\ooologisch is ht'l t'en vorm van ,lanpol~~ing
,1,111"IkolM, 11.:denk dM hc! ~('7(ll1d is, ge-
7"nd,'r in elk gel'al dan .1ltijd IllJdr j .. norm
Viln 1\\'l'l'lwllIlt'rd kilnllll"tt'r vt'rdl'r Wl'g
tl,lll'n, ~

_J3én ~1,lIldaal'(ha.ll voor .1l1l'twillli~
miljlll'n 'prt'kt'r, 1.111hl'! N,'dl'rlantl), ht'l
lnu nog nl'KIit'r lijn, De vr,l,lJl i~ol d,l!
r~'t't'1is, 7.ekl'r .lls ('T Ilog l'ens t'etl SI.1.1IS-
Jo:rt'll\tusst'llduor 1""lll VI\or 110;'1hde la"I-
gehlo:'dZUltt:,'n 101,11L'>eterzijn, ,)111pllliul'ke
fedt'nen, maM ook om IIIt'rairl' en kullure-
Il' fl'd"IR'n,"

Bènny Debruyne
Sofie Overuijns
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SPAARACTIE: DE CD-ROM "HET MYSTERIE MAGRITTE"
CADEAU. VANAF ZATERDAG 25 APRIL IN DE MORGEN.
Witloof. spruitjes, pralines en Magritte. Daarvoor staan we bekend in het buitenland. Maar hoe goed
kent U. onze nationale surrealist? De Morgen laat u samen met Belgacom nader met hem kennis-
maken op de cd-rom "Het mysterie Magr itte" (voor Windows en Mac).

Met dit veel bekroonde multimedia-meesterwerkje wordt het poëtisch universum van deze kunstenaar
voor u ontsloten, Via sleutelbeeJden en trefwoorden dringt u dieper door in zijn werk. U opent brieven, vindt jeugdfotc's.
bekijkt filmfragmenten, beluistert stukken muziek en hoort gedichten voorlezen. Kortom: een surrealistisch avontuur. In de
winkel kost deze cd-rem 1.995 frank. U krijgt hem van ons cadeau. als u vanafvolgende zaterdag de schaar in De Morgen zet.

~{?s
BELGACOM Belgacom sponsort het Magritt&-}a3r.
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Jonge stripauteurs 3: onze eigen promiskuë Nix

ders verschenen is, ol in kleine oplage. Een
reekseffekt is handig voor de herkenbaar-
held. Ik hoop in clk geval dal de uugever
uil de kosten geraakt .•
Veto: Jt laai jt 'I\.'f/ WIS laatdunkend uit on'r
hu s/riplI"trtldjt. Is dal dan lrfJtr dan ern anëer
glltO?

Nix: _Ik teken allang, maar pas de laatste
jaren kom ik echt in hel suipwereldje re.
recht. Daar zie ik veel mensen die zich veel
te serieus nemen. Ik retenveer heel sterk
wat ik maak. fo,'lis1chien heeft dal te maken
met hel feit dal h'Q mijn beroep niet is. Of
mei hel kit dal Ik humor maak - oeps. dal
wilde ik dus likt zeggen. Mi~s("hil'n rcpa-
rccr ik over tiei\jaar auto's. dal vind ik ook,

"Humor moel je bedrijven, nel zoals seks"
Oa1l9• lall9 geleden, lie\'t! kijk-

hulskinderen. "ad Ve-toeen
gesmaakte eigen gogstrip:

'Kafeeteorieitr', Tegemvoordig staat de
geestelijke vader van die strip, Nix, in
Vlaanderen's twee kwaliteitskranten,
Met 'Café du Commerce' i" de ekano-
mtsene bijlage va" De Standaard en
met 'lef de Clrie[ ;11 de jongerenbij-
lage vall De Morgen, O" de koop toe
komt deze week een eerste atinnn van
di, bezig baasje uil, Dat "ij ;1/ Leuven
Imrgerlijk ingenieur studeerde, 11109
de pret niet drukken,

Marnix Verdu\'n (.28) werkt fulltime brj
'e~'n telekömbedrljf" of 'in zaken', zoals hij
het zelf altijd kuls uitdrukt. Maar rekenen.
zijn huis verbouwen l'n auto's repareren
deer hij liever Dit' eerste hobby neemt al
een hde tijd de vorm van een tweede vol-
tiJdS.' b~'ll~held aJIJ, Onder andere maakt
hij een hek stripl>Jgino1 per week uvcr
beteventssen np d.' redaktie \'0111De Mor-
gen, met hoofdredakteur vvcv Desmet in
een nier te bemjden hoofdrol - alles i~
waar gebeurd. uiteraard. Daarnaast rekcru
hij een v.151t:sIrookgag voor De Standaard
en publtceen hij her en der nog wel wal.
Bij stripwinkel Hel Besloten Land hebben
ze nog altijd niet begrepen ddl je voor je
verjaardag kado'sjes krijgt en ntct geeft. Dus
geven ze ter gelegenheld van hun tweede
verjaardag onder andere een bundeling uit
van Nix's verspreid verschenen werk, die
de naam 'H~rdnckkigc Vlekken' heelt ge-
kregen. van cartoons over Ictostrips voor
veto lot langere verhalen met het kenmer-
kende snelvuur van absurde gruppen: het
boekje biedt een representatieve staalkaan
VJn Nix's overvloedige produktie in de laat-
stc tien jaar. Hoc is het verdorie zo ver
kunnen komen. Ni17
Nix: -Ik ben eigenlijk begonnen mei een
blaadje dar we me! vter man in elkaar sta-
ken bij de burgles. Veto recenseerde toen
ook al de kringblaadjes en wij kwamen erg
goed uit de verf. ook al waren we geen echt
kringblad. Toen ben ik maar eens gaan vra-
gen of ik niet voor Veto mocht werken. Dat
was direkt in orde, Ik ben er met knikken-
de knieën aan begonnen, Dat gaat altijd :1:0
bij mij. Ik verwacht dat ze lilt' direkt gaan
bonengeoren. Ik heb uiteindelijk vijf jaar In
Veto gestnan.e
Veto: Het !lfbtllrtl1itr m dikwijls dat iemand
v,wr Df SUlI/dnar,1 en DI' Morgen t~:Jdijk Iwrkt,
Nix: .Rik Part'it vroel-t l11eda"r ook naar up

KONCERTEN
28/3 SPEAKER SITE ME 10,"'
4/4 AMP + ULTRASOUND lUK.)
18/4 NEMO IB.)
25/4 GONZO'S FLYING CIRCUS
26/4 AUDIO ACTIVE (Japan)
2/5 KATO HIDEKI (NewYork·'USA)

27/5 AUTECHRE IU.K.)O'
30/5 ARAB STRAP IUK)+ PlURAMON10
12/6 PERVERTED IB)
20/6 RAWFRüCHT IB)
26/6 CRESCENT- MOVIETONE-

THIRD EYE FOUNDATION ~1

AGENDA :FILM· THEATER· EXPO
WORKSHOPS ft mlo vla BELG IE

Studio Brussel. op een toon alsof ik over-
spel pleeg. Maar uiteindelijk sten dJI alle-
maal niks voor. lk maak voor die twee
kranten twee heel verschillende produkt en.
Gary Lerson's 'Par Side' Slaal verdorie in
honderden of duizenden kranten. Daar zul-
len toch ook wel wat konkurrerende kran-
ten bij zuren .•

Soap

Velo: Ei!JfI!lijk ben je dl' laalS/t Idg van JIN
Vlaamse kWlllef/stripyeslnc/lt.
NÎx: -Je. ik heb daar wel wat over nage-
dacht. Ik: was heel verwonderd dM jllbl De
Standaard me als eerste opbelde um voor
hen te werken. Maar ik vond dat het moest
kunnen om voor hen een strip te maken
die wel braaf is, maar toch ook heel anders
dan de SlnprotZf}oi di" vuur de re'St in die
krant wordt gepubliceerd. Ik wil de mensen
leren dat je niet in een wijde boog om een
smpwtnkel heen moet lopen, De redaktie
van de ekonomiebijlage Slaat gelukkig open
voor mijn strillS,.
Veto: ls hu m~ifijk Onl "''9 (m9;1I«1 ft ;!I)"i'
Nix: elk heb nog nooh van Iemand ge-
hoord dal mijn stijl echt een kopie is van
een andere tekenaar, Daar ben Ik heel blij
mee. Ik heb natuurlijk wel favorieten, en ik
herken wel eigenschappen van hun reke-
ningen in de mijne, maar ik verklap nooit
wie mijn voorbeelden zijn. Dat moelen de
mensen maar zelf ontdekken .•
Veto: Kama vind je ro(h Wit fJoed?
Nix: (lacht) «Ik vind Kama okee ja (zie ka-
dertje). Maar ik vind Bill wenersen van
'Ealvln and Hebbes' even goed, alleen vind
je zijn soort zachte humor misschien min-
der in mijn werk terug.»

«Ik spreek nootr over humor, Ik durf
de verbinding 'humor maken' niet ult te
spreken. omdat ik ze zo humorloos vind dat
je al algaat op hel moment WI je hel zegt.
Over humor moel je niet spreken, je moel
humor bedrijven, Dal is nel zoals seks .•
Veto: 'ltf dt Chitf' is bijzolldtr grapp;y. maar
soms mis ik struktuur.
Nix: .'lef de Chief' houdt het midden lUS-
sen een sitcom en een soap. En dal kan
eigenlijk niet. Eigen aan een strcom is dat
er elke keer grappige dingen gebeuren met
de personages - ik kan het bovendien nlët
lollen om er zo veelmogelijk grappen in te
Sloppen. Het soap-clement beslaai eruir dal
er kontinuïteit in alt. Her gebouw stort hall
in en staat er d..: volgende aflevering nog

altijd maar hall. Tilt nu roe heb j~de ene-
veringen van week ter week gemaakt. Maar
sinds kon weet ik dar het achtenveertig at-
leveringen zullen worden en ben ik .IOt he!
einde aan hel verzinnen, omdat ik ook een
klimax wil voorzien, De laatste tien minu-
ten van een film zijn naar hel Schijnt even
belangrijk als dl' eerste uen minuten .•

Schoonvader

Veto: Je vmdt het blijkbaar wel btlal1grijk dal
je IW'rk ht een bMk verzameld worat, want je
had dit albtlln ~'Orijjaar al sm'l<'/t!Juttid en
beperkl in eillm beheer I'l'rspreid

rx: .Ik had her naar een achttal uitgeve-

EIol, J40E H .. D U
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rijen gestuurd waarbij ik dacht wal kans te
maken, maar ik heb maar van twee uitge-
verijen iets gehoord. Ik zil elke dag in de
zakenwereld en dan laat je toch minstens
welen_ of je op hel danbod ingaat. Als Ik
bi:-Ide, durfden ze zelfs nier in mijn gezicht
zeggen dal ze het niet wilden. Dat vind ik
gewoon flauw en onprofessioneel. Ik ben
nu aan het verbouwen. Als een handelaar
in ramen en deuren mij komt opzoeken en
ik zeg nee, dan is dal afgesleten. Heel stm-
pel. Maar een antwoord is loch ncdtg.«
Veto: Ik heb htl fJtvOtl dar jij ook dm /lummer-
tje ÜII op dt cover hebl gtltt. Wil je er Uil ruks
1'0/1 maken?
Nix: (lacht) «Ik heb inderdaad nog vrij laai
gevraagd 0111 daar een één bij te zenen. Hel
is mijn bedoeling om elk jaar 'Zo'n boekje
uit te geven, met hel werk dat nergens an-

K";P
\f..N iP

kNi P

KamaNixka
Nix bewondert Kamagurka'v werk \'11J.UtT lI\,wb.t hiJ geen geheim
van. Hun humor h In bepaalde upzichten verwam. wat er
blijkbaar voer wrgl dar ze wel eens deldhJe onderwerpen
gebruiken. Zo weerde Ni" CI'I1grap bij 1.1<, selektie voor
'Hardnekkige Vlekken', urndat hij 1.(' I{)t'valllg ook in een oude
Karna-bundel zag Slaan.

Maar wat wil hel (()CvelI?111'Harduekklgc vle-kken' en in hel
nieuwe album van ü'wbo}' Herik. 'De kappende kepper-, komt
,u.._-h nog een keer zeer duidelijk hcrzcttdcldee aan bod ,zie ajbeel-
dingen]. Me' dien verstande dal ~Ix dle grap rfcn Jaar geleden
voor het e;t'/'<,Ipuhiiceerde lil hel blaJdje 'Daily Riurn' en Kama &
Scele twee jaar geleden in 'Humu Nix: "Liever In die n,lgorJ{'
dan andersom. {I.:I(:htl Ik III()(" KamdJlUri..a ml\sdücm maar eens
een proces aandoen," ttaJlo K..lm.l} "rrner pretmelodietjes in zijn
SIt'I1l) Ik wist Nix van die rekening. Dal ide .. van 1'''11kapper die

bEi KMfE" •
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plezierig. Ik zie mensen soms wel eens mijn
srrtps lezen OJlde trein en de krant daarna
prompt weggooien. Zo hoon het. Hel is
pulp en hel moel pulp blijven .•

.wat Strips onderscheidt van mijn
andere bezigheden, is de onvoorspelbaar-
heid, de kreativiteit. Je krijgt er een kick
van als je een goede grap vindt. Ik schrijf
eigenlijk het liefSI voor mensen die normaal
geen SlripS lezen. Mijn schoonvader werkt
in een fabriek. Als ik die man kan laten
lachen mei een grap van mij. dan ben ik
heel gelukkig.»

Gert MeesterS

·Har.ll1ekkIH( V/ekkm t : I, IIII!Jf9fW'1! bij Grin:
1'11 1;,'11.2.20frtmk Nix ,q,<I"urt samm m,'t .'>1n/·
till.f Csesen. TI,m 8,'lI<fm en WilICOiJp atmamfa:j
1) lIpril, van vier tot 11'1'<'11in flft BeIftllw Land.

DAT KAN NOOiT GOEDAFLOPEN ...
EEN KAPpeR DiE Z'N WERK
NAAR Huis MEENEEMT !

booldeu afJ..nlpl, heb ik uil een film van I(.:rrl valeruin Uil dl' jaren
denj~. Eli Ik loop atmtustens nen jaar rond met he! Idee om daar
lCISrond , .. doen. Ik heb het idee dus wel geplkr ja, Maar dil soort
voorvallen gebeurt wel meer: we \li~~'n gewoon mei lijn allen ln
dezelfde vijver. Me('stJI ben Ik I\VIIIII!!jaar eeroer dan de anderen.
Ik heb het wel eens meegemaak dat In oezcude week drie grap-
peil dit: Ik dllal1~ voordien 1"ld Jlctn,lak!. door anderen opnieuw
werden gepubliceerd- door Benoh, Meytletl en Gummbah. Op
zo'n moment hel. Ik er wel eens aan gedacht om een boekje
samen te stellen mei cartoons VJn mij md V.lJl die rastenjes
erover, lfKta! je re gemdkkelljkt'r Ir.an cvenekenen. Ach, het hoort
t>ijdit vak. denk rk."

(gm)
Xmn<lgllrk,11;'1I Herr Sult 11.<1'1((("op Z<1I<'r.lag15 .lprif hifi J6 (,lr JS uur
in H,'f JkflNill Loll1d.
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Schaal{opgaven
TipsOpgaven van boven naar onder:

I) Wil geeh mal In IIVt"t'(Bron: Alexander
en Beach. Lcarn ChL'S" 2)

.2) zwart speelt en wint (Bron: Stumpers-
Bergsma. A'dam 1954)

3) Zwom speelt en wint (Bron: zausev-
Spanki)

4) Onder hel motto 'waar een wil is, is een
weg', torseen wil brutaal remise (Bron:
A. Zinlsjod., 1986)

5) Wil denkt Il0l! niet aan opgeven.
Integendeel: hij ~Ich remise veilig
rnron: Lt.Kubbel. 1908)

6) Ptuorcske stclliug. Wil aan zet wlnt
tBmll: A,Maksimovskich)

OI,I()s~il1~Wn:volgende week.

Opgave I: Voor een sneue win~1 moel de e-lljn opengegooid worden. Een schoolvoorbeeld
van wal een dubbelschaak kan aanrichten.
Opgave 2: Hel kructale veld is g2 maar de zwarte dame moel wel enkele omwegen afleggen
om daar te geraken. Gdukklg mag de zwarte toren een helpende hand uitsteken.
opgave 3: zausev versloeg voorrnalig wereldkampioen Spasski met een overbelastingskour-
binene. met andere woorden: de zwarte dame !TI0("1meer velden afdekken dan ze aankan.
Opgave 4:Wît moer er niet VOOf terugschrikken om enkele stukken in de aanbledfng te
plaatsen. Hoc minder wiue stukken. hoc groter de kans op remise. Schaken kan soms
paradoksaal zijn.
opgave 5;Op en neer en op en neer. De zwarte koning en de witte toren voeren een aardig
dansje op. Mn.u of de zwarte koning dal zo leuk vindt?
Opgave 6: Elke schaak is raakt Toren, loper en paard komen elk op hun beurt een steeds
fataler schaakje uitdelen.
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Ocolumn
Obsessie

Met een iudu van verlichting keek
IJij naar zijn pas voltooide werk.

Eindelijk was hij er dan loch in geslaagd
juist da/gOlt op doek te brengen wat luj
vöelde.fuist dal wat reeds maanden in de
navels \IQn zijn onderbewustzijn sluimer-
de. Vele malen was hij herbegonnen,
doch had steeds zij" werk vemielá in
woede en wanhoop. Hetgeen hij schilder-
de war steeds heel mooi geweest, doch I/ad
geen lIitdrukkillg, was koud til nooit was
Mj crin geslaagd de ziel naar voren te
brengen van hel wezen dààr \Ioor hem op
het doek. Zo stond hij nll, temidden I'on
teil veld van grote wanorde. besmeurde
doeken. affledonkte borstels, lege potjes til
derge/ljke rommel.

DI! beeltenis voor hem was een
droom, men kali liet wel een

hypermoderne madonna IIOfflIeII. Haar
wezen had iets bovennatuurlijks. Het
lichtjes gebronsde gelaat vormde een fel
komrast met de lallge blonde hare" die
argeloos over haar schouders hillgen.
Geelblonde haren, zoals liet wiegende
karen, gestreeld door de tomerwiná. Haar
ogen, twee blauwe merelI, diep ell zuiver
met de glom van morgendauw die mell
aantreft op de rozelI walmeer de wereld
ontwaakt. Haar volmaakte mond. ietsjes
sensueel, klaar om te zoellen. NII n0,9de
juiste kader en het gelleel was kit/ar
om ... eh, wel ja, om te verkopen feitelijk.
Dit was de bedodillg geweest, zoals meI
'tijn andere werken. Daan'oor schilderde
/rij loclr... om zijn broodwimring. Dit-
maal ecmer voelde /rij dal het nem een
zeer grote moeite ZOIl kosten om afstand Ie
doen van lIet schilderij. HIJ Zal/ 1I0gwel

~ zijn volgende tentoanstellinq l!If

l'oorlopij 40U het doek de ereplaats bekle-

den in zijn l;v;lIg. Sinds Irij dit doek vol-
eindigd /rad, was hij dezelfde niet meer.
Zijn kalmIe en innerlijke nIS! waren
verdwenen, Uit het niets was zij gekomm
en hij was haar schepper; prnsuJtje voor
penseeltje. Ze bestond, ja, maar do" 01-
teen in zijn verbeelding, zijn grenzeloze
verbeelding die hem begon partelI te spe-
len. Moest ze werkelijk bestaan dan ZOIi

hij haar Cindy noemen ... zijn Cilldy.
'T"'vee maanden warm verlopen
_l_ sinds /rij Iret doek boven de schoor-

steen hing en bijna elke avond was Irb'
thuisgebleven, Zijn wekelijkse kaart-
avond met vrienden had hij a/lijd afge-
beld. Een ganse week had Irij zelfs niet
meer tiaar de televisie gekeken, wan/ op
elk moment wilde hij bij tijn Cindy zOn.
Zelft de zondagnamiddag, die Irij
gewoon/b'k op de go1j1inks doorbracht,
moest eraan geluwn. Zijn gulfwagentje
stond daar. overdekt met een laa!fje stof
Elke hande1îng voihradn hij als onder
narkose. als een robot. Gedurigaan staar-
de Irij tiaar C;,rdy err om bet even wat /Iij
deed, hIJ zorgde er steeds voor zo te zilterr
of te staml dat /rij haar beeltenis kali
aanschouwen. Soms had IlIj het eigenaar-
dige gewei dat ook zij naar Ilem keek.
Het was net of ze tijn gevoelens beantwo-
ordde, alsof ze hem begreep. Ze spraken
met elkaar zonder woorden. o~'ergevoe-
lens komende uit het verre niets. Zijn
lippen verlangden naar de zaclltlldd van
haar mond en zijn Iranden tintelden om
haar blonde lokken Ie strelen. In gedaclt-
ten voelde lil)' haar hoofd op zijn Sel,OU-

der en samm wandelden ze urelliang
Jongs oneilldige stranden, hand in hand,
gelukkig mer en door elkaar. Ontelbare
malen schreef Irij in gedachterl haar
naam in het zand en sam('11keken ze hoe
_deschuimende solven "all de zee hl/II

beider voetsporen wegspoelden. Voetspo-
ren waarvan alleen de wind getuige ge-
weest was van /11111 liefde.

TÄ. JUImeer Irij ontwaakte zodu Irij
Y Y angstvallig naar de tederheid

van haar hand, maar met lhI enkele blik
wist hij dat ze maar alleen daar boven de
schoorsteen Ilillg. Dan prevelde Ilij haar
lIaam en uil/e ziJII oneindige liefde. Zou
ze misschien echt bestaan? Bevond ze zich
ergens tussen de mmigte? Was ze een we-
zen in de grote mensenstroom, misschien
op zoek naar hem. naar de veilige haven
van ZJ)'II hart? Voortaan ZOII hij haar
overal zoeken, haar stem ZOII hem leiden
naar de plaats waar ze elkaar /ret eeuwi-
ge geluk zouden schenken. Misschien heel
ver van hiet; daarginds aan de einder,
doch het zaad van hun liefde ZOII triom-
feren.

T" kom je halen, Cindy mijn geliefde,
l.waar je ook bent. Spoedig. heel

spoedig en samen tutten we alle stomten
overwinnen. samen. Ci"dy, jij en ik ...
voor eeuwig. W Bijna dagelijks aclrtl'rWlg-
de hij vrouwen vall wie hij dacIrt dat ZIJ
Iret was. Bens was hij, vol ÎlIgehoudm
spamlillg m kloppend hart, lIaar een
voorbijkomende jOlIgedame gelrold en
had haar aangesproken. Groet was zijn
ontgoec/leliJlg Wallllf'tT hij in het gelaat
keek van een hem onbekende vrouw.
Later op-ujn zoektocht zag hij aan de
overkam van de straat een taverne met
een groot terras. Daar ZOII hij plaats
lIemen om alles goed te overtien. Haastig
baande luj zich een weg door de massa
aall het kruispunt. Het licht sprong op
arol/je, doch een haastige beuuurder
waagde Iret er 1I0gop. Hevige remmell,
een rauwe kreet, wat hysterisch gelmil en
dan niets meer. Nog even zag hij haar. Ze
wenkte hem met open annetr Ol \VI/iven-
de haren tot de tochtig/! ga"g waarin JII}
tien bevond, zidl om hen heen sloot voor
eeuwig. neee politieagenten hielden de

iks Ie doen

haastig tDegelopen menigte in bedwmrg.
Met huilende sirene. 6Jpll.w flitsend licht
erl knarsende remmen stópte de zieken-
wagen voor de roerloze gestalte, waarover
mer, haastig een autodeken geworptm
had. Een mail in lIet wit knielde neer;
hief liet deken op, keek en onderzocht.
Een onderdrukt gemompel steeg uit de
met/igte op walmeer hij hoofd schudde en
langzaam ha lichaam (enig bedekte met
Iret deken. De t'trpleegster naast hem was
zeer mooi, net een Griekse godill. Ze had
lange blonde haren, was gebrçmsd en had
blauwe kIjkers. De man in het wit
bemerkte de ongeduldige blikken van de
politieayellfen en sprak: 'VIlIg Cilldy, ",{>g'
ermee ... wan/het verkeer is belemmerd.'

culdo De BeIder
Vanaf dnt ",rek publicern Velowekelijks een
wrhaalrjt voor het ~laFn9aan van Cuido Ot
Blldtr. Guido De Belder - crooner, etaeur t/l

filmster - is bektnd als !in van VtlOS Wit/t
Rawn ti! was met een tigtn show It zim op
IIhaka rrlour. 'Obsaslt' werd vtrfi/md i/l Ik/fIii.

volgend jaar?
Volgend jaar moet gevierd worden. In 1999 is hel dertig
jaar na de eerste maanwandeling, zeventig jaar na de
misselijkmakende beurscrash, zestig jaar na de relletjes in
Sudetenland, tweehonderdentien jaar na de Franse revo-
lutie en vijfentwintig jaar na de geboorte van Vela. En
ook één jaar voor het einde van de wereld, dus is het
hoog tijd voor jou om alsnog aan dit blad te komen
medewerken. Doe war met je leven, en schrijf je in in de
roemrijke geschiedenis van studentenprotest en Belgisch
kompromis, van metafoor en tikfout. van donkere kamer
en lichtdrukmaal. van DTP en deadline. Wij van Veto
willen jou, om wie je echt bent.

Daarom ook dat wij een heuse informatie-avond op
het getouw zetten, om een paar dingetjes recht te zetten: .
hoe neem ik een geschikte foto, wat is het juiste woord,
wat betekent DTP eigenlijk en heeft Titanic aJ dan niet
terecht een oscar gewonnen? Er zal ook een lekker
schuimende pint worden getapt, en wie weet wordt er
zelfs gedanst. Op donderdag 30 april zal dit gezellige
samenzijn plaatsvinden vanaf 20 u in de uiterst komforta-
bele Veto headquarters in de 's Meiersstraat 5. Iedereen
die een beetje zin heeft om volgend jaar bij Veto te schri-
jven, te fotograferen, te tekenen of te layouten weet dus
waarheen. Wees er.
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• lezersbrieven
vervolg van I). 2
sche lezer objektleve mtormcue wil ver-
schaffen. maar h...l [)lijh onduadchjk waar-
om de It'(hnl<,che diensn-u de hetsenberg-
pl']oll~ ,1':111ut' Blijde-tukomststraat ill~
mogelij" .lhernaul'f niet in uvt"rwt'ging
wensen Ie nemen,

Voor een aantal mensen lijkt deze
"w('~tle wellicht ~chromeliJI..overroepen.
maar mentand kan omkenucn dal het veul-
besproken huidig mnatschappelijk egOl~mc

IH;~Iis gel'nl op tU:I negeren van het menve-
lijkt' dat 110(h1<1l1\,1.111dl' IJ,Hi, 1,111alh-s
ligt, en daarom van groot bdo1llJ: h. Gezien
haar lnuuaruvüvche Iml,lg"'l1 haar rol ah
wcgbcrclder vuu men dan torh 'all de
UIlIVlT"itdt \\al rneer lovauteuren o)l7idllc
van haar onderbouw mogen verwachten.

Maud Vermei Te,
ou d-ct uderate Letteren

Fak L&W
Graag had ik even gereageerd op de brieven
die in Vt'IO nr. 26 stonden De heren die in
opdracht van de beheerraad van L&W
schreven. begaan volgem mij enkele denk-
romen. Teil eerste aangaande dl' 'mening
van de meerderheid' waarvoor men 're'S-

pekt' 1Il,)('1opbrengen. Ik vind dl' demokra-
111' pen Ie moot tets om 71: 70 Ie Ieren mts-
bruiken Dil7ellde argument gebrulkre
prelaat Neuhaue van hel vatu.aan om hel
Crucifix-oordeel van hel DuiTSe 'Bundes-
\'eTla~~ung~gerichl' 11' beknuwrcn ah 10k
Bcicr~e meerderheid karnhek is. waarom
mag zij dan haar wil nit'l oplegg{'n aan de
niet-katolieke nundcrhcid, 7n redeneerde
hij. HCl i\ met meer dim demokraucch dm
de mmderheld respekt (lllhrengl voor de
meerderheid. 0,11 hij daarmee rcgelnxht
inging legen de berekcnts zell van mlnder-
herdsrcchu-n vu grondrechten. ontging dt,
overigen, Zeer geleerde man hhjkbaar.
Trouwens. uem,)krillit· h een noodzakelijke,
maar gl'en~zins een voldoende voorwaarde
voor goede resultaten: die n-gcb, die 111

Lê-w gelden. zijn weliswaar dl'mokrali"h
101stand gekurnen. maar zijn ze ouk go.:d,?
We welen allemaal d,u demokralie vaak
een schaamlapje i~om allerhande twijfel-
achuge fegt'l~ up n- smukken. Als ik me
niet vergis ts hC'1zcvcnngpuntenprograrnrua
van hel Blok ook intern demokratisch 101
stand gekomen.

war dan de 'bcrcetdc rnenter' betreft
waarop men op jers gewezen wordt. Hel is
naruurlijk mogelijk. dal ik nrer meer UP'IO'
dore ben war bclc(,(dhcidsformul~ betreü.

• berichten

•

Spoïtraad ZOI" U
Sportraad. de Leuvense overkoepelende
studcntcnorganisarle die 101doel heeft de.
Leuvense student rot sporten aan Ie zeilen,
zoekt voor de Ondel'Sleuning van haar wer-
king. voor hel akademiejaar 1998-1999 een
voorzitter, een ondervoorzmer, een nneo-
deel medewe-ker en twee halilijds betaal-
de kOÖrdinalOren. Alle vakanues zijn m/v,

De vcomuer moer een student van de
KU teeven. KHL of Groep T zijn, Hij zal
levens hel vooräuerschap van de Raad van
Besluur van Sponraad vzw op zich ne-
men. Zijn laak beslaat erin de werking te
koördtneren. de beslissingen van de alge·
mene vergadering uh te voeren en Sport-
raad Ie vertegenwoordigen in een 01011\(011
officiële imlanlies. zowel 011universitair lIls
op sradsntvo.

Ik ondervoor;_7.Îllcr moet ann dezelfde
voorwaarden als de voerzitter- voldoen. Zijn
laak besraar erin dl" vocrznrcr te vervangen
Indien nodig en hem te helpen bij het uil-
oefenen van :lijn funklÎe en aldll~ mee de
werking van Spurt raad 11"vl"rz.ekeren.

De financieel veranlwoordelijke hl"eh
lOl laak dt, financien van Sporlraad Ie kOÖr·
dineren en 10(' Ie lien op de boekhouding.
Enigt· erv.lTing meI hot'khoudkundt' en/of
bo<-khoudkllndlge programma's is dan ook
een pluspUllI voor de k.:andidil(a)tie).

De lwee koördinaloren zijn gentoli·
\'cerde krachlen. IIlIn lailk beslilal erin
Sponraad adminiSlralief en inhoudelijk te
ondersteunen. h('1 geheel Ie koordineren eo
in goede banen te It"iden. De Iwee koordi·
natmen worden a,1O&enOO1(."nals hililtijds
belolaldl' krachten meI een kOll1rakl ....:all
bepaalde duur. lIun kont rakI gaal in op I
juli 1998. De \'('rkiezingen voor al deze
fllnklie~ 1ulll'l1 plaalS vinden UI)maandag 4
mei om 20 II in de Spuye (aan hel Univef·
silair Sporlcenlrum). De kandidaluren
m')l'len binnen Zijll bij SlXlrtraild \'(Ktr vrij.
dag 1 mei te 16\1. Vuur dl'lllllklie~ \'all
voorzillcr. ondcrv(Ktrzilit'r en finam:il'cI
Illt'(!eWl'rkl'r volslaai een llHniv.llicbriel. I)t·
koll\didaal·koordinaloren wordct1 venucht
naasl et'n mOlivalicbrid ook t·t'l1 uil~t'bft'id
curriculum vilae in Ie dienen. Sjl(lftraad is
Ie vinden aan de TervuurscptltJTI lOl, 3001
lIe\erlee, Td,: 32.91.33 en 32,91.34, fax:
32.91.99. Sollkilalil's zijn t'nkel per brief
geldig en lllo.:len geridll zijn aan hel
Kieskullllllill'e van Spnnraad KU Lt'u\'C'n
vzw. V()()r vragen kan u ook Sleeds leredll
via e-mail: Sl)(lrtraadlitllok.kuleuven ..lc.be.
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Veîiîlezlngln Lil poriûiaca
ponplaca. de raad van toko voor bulten-
Iandse srudenreu, zoekt een vrijgestelde
voor het akademiejaar 1998-'99. Hel betreft
een halftijds bctanldç job waarbij een vol-
lijds engagement word! verwacht. Het
lakenpakket bestaar uit onthaal en 0llvang
van butrentandse studenten. waaronder
meewerken aan de organisauc van dc
onëmaueweek en aan mrcgrane-aknvuet-
ten als de Twin-avund. Verder moeten uu-
denren die met k(lr1krcle sociale, akademl-
sche of aanpasslngsproblemen zjuen gehol-
pen of doorverwezen worden. Er zijn ook
administratieve en boekhoudkundige ta-
ken. Zij/hij is veramwöördelijk voer de per-
manentie en moet soctc-kuuurete orgamsa-
lies moeiveren en betrekken bij de raad of
bij hel opstenen van nieuwe kulturele ak-
nvtretren. De buitenlandse srudemen moe-
ten bc vendten bewust gemnokt worden
rond polldeke en sooate problemen die hen
aanbelangen. MeT Pangnee en andere dien·
STen voor builenlandse slUdenten dienl
samengt'werkl Ie worden; hel vrijwilligers,
werk moet gekoördineerd worden en hûl
vademecum moel up·lu·dale gehouden
worden.

Hel vooropgeslelde pronel: gevoelig·
heid en begrip ...oor kulturde ...erschillell.
f1eksibiliteil in sociale kOtllaklen. ervaring
m~1 mellsen van verschillende nattonalitl'Î·
len. wtlrouwdheid mei kritlg\\erking en
loko, interesse in het vreemdelingenbeleid
en een goede kenlli~ van hel Engds MOtÎ·
valÎebrie! en cv (in hel Engdslllloctell [(e·
richt worden aan POrlulaca, Vesaliusslraal
34, 3000 Ll'uven).

POTlulaca zoeklook een ondervO(.lr:t:il·
Ier. een Bc!gische slUdclIl(e). De verkiezing
van de voorziller, een builenlandsc ~ludclll.
volgl bij hel l.lcgin van hl'l vuigende akade-
micjaar. De ondt'rvoorzÎ1ler zal in 'Willen-
werking met de \'oorzillcrdl' ,1lgcTnenc
kocjrdinalÎe vnl1 porIHlaca np lich IWllwn.
Omwille I'an de laai is hel (k I"ak van de
ondt'rVoor7illCr om 1'0rtlll,lC,11l' \'l'rlcgt'fl'
wumdigl'1I bij Lol..o. De nndcrv(l()czil1er
neemt deze taak als vrijwilligl'r 1l1'7kh. Hel
protid van de funklit, \.111ondl'rI'()()UÎlll'r
is hetzelfde als dal \'an de vrijgt·s1l"lde. al-
leen belTeh h{'1 een sludem. Onk \',10 dele
kandid,llen wordl (."I-nmOIÎ\'alÎl'hrid \er·
gezeld VolnCV (in hel Engel~1 op hel oldrc~
V,ln Ponulac.l \'erwachl

maar ik denk dal de manier waarop de dril.'
personen die bewuste avond bij I.&W ....er-
den aangesproken niet echt ale een 'beleef-
dl' manier' kan beschreven worden cteer
7('1f~.ik. kreeg de indruk. dal men bij u.w
Ih '68 met alleen de walt-n. maar ook de
elementaire beleefdheul heef hutlt'ng('\lI1e-
Ien.

Aangaande de bricls.chrij\ er die reeds
"drlernaai verwijderd" is uit dl·l&W·lakll,lr.
wil ik. hel volgende kwijl 11..ken die per-
socn. en ik weel heel goed dat die man die
avond voor de eerste keer Jn Leuven was.
Ofwel stond de Lê-w-Iakbar de \ origc IWet·

keer nog in Louvain-la Xellve, o(llel bc-
wlj~1 dil dal de L&W'ers alle '1K.<ldragel'\'
over dezelfde kam scheren en zodoende dt·
enen aanzien voor dit, anrh-n-n die H' rced~
rm-crmaatv 'verwijdertten'.

Ik mee-n uil IbW's argumerunue Ie
mogen opmaken dat precldiumtcden oenen
en li1l[J{'~drolgen omdat 7e nch beter \00("

k-n dan andere mensen. Als d,ll waar is,
dan bestaan de- mee-en- r-lubs dm enkt'! lil!
presidium leden rworu iedereen dra,lgl er
een hnt}. maar dat terzijde war een meer
Iundanu-ntele fout !~,is te denken dal
men-sen dre met uuerhjke middelen H'

kennen geven dat ze zich tdeuuäcereu met
een Idee of een groep. arch beter \ velen
dan mensen die niet dal idee hebben of
niet ror die groei) behoren Dal b loch ab-
surd: ik mag dus lid zijn ven reu. maar ik
mag dal niet tunen. want dal zou hovaardig
zijn'?~Veg met de '>«JutsJ.lalljl-S, de prtes-
terkleding. de polltie- uniformen. de takbar-
T·Shirb. de lidkaarten, de Humo-petjes, de
kortingkaart van de Dclhaizc en mijn kaan
van de ziekenkas.

Steven .sanssen.
lic. lur., dip!. crlm., LLM
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~ zoel(erljes
-I luister naar Radio Oa.nny en win een lijk
van twee maanden oud.
v ueveee. bedankt voor de fkls til wal me
weren wanneer ge nog eens droomt over
zwembaden vol met n1e'lk. Mosj.
..J De knappe blonde: Annemle van hel SIUC~
omhaal etst dal ze in juni op vakentte !lIag
gaan .
..J Radio Danny, elke Ma-avond tussen 8 en 10
op Uilenspiegel FM 106.7 .
..J Kris gosseûe tikt uw thesls en paper mei de
glimlach en voer een prikje. U vindt haar in
de Hof ter Bekelaan 12. 3020 wuscte. td.
20.70.77.
V B., gij vutte snoodaard.
..j nerleven Is een kleine grap en een dikke
drou
-J l'Iel Groentenbevrijdingsfront roept op tol
solidariteit met Anncmk van 'I Stuc-onthaal.
Bel uw soudaruehsmoue door naar 208133.
" De dood is de pointe: en hel leven is de lijn.
"Hiemlcdc groet ik de dievegge ... (vanwege
thë big KaJashnikov)
.J Mijn inspiratie is opl
..J Die van X gelukkig nog njet.

..J Gezocht: postbodes die werken.

..J Gevonden: postbodes die staken.

..J Herman dkm klacht in tegen onbekende
wegens misbruik van zijn lichaam.
..J vaterte zöekt haar onbekende minnaars.
.J Alk leden van Da Extravaganza Ahen11ltiva
Days worden op donderdag 2) april vanaf 20u
in AV 01.12 verwacht voer een absurde
komische avond.
.J Crimen houdt van Kilo. maar niet van VRG.

.J Blackê-Dekker-Nlght op donderdag )0 a"rll
in kaf te "The Place", Be rhere or Dek.
.J Slijpers gezocht voor onze messen.
.J Restons amis. c'est ce quc j"ai entendu mals
ct n'tlail pas du 10UI ce que j'al vu ou senn ...
Les rnensonges reignent 10U]Ours.
..J Wim is een mutsje.
..J Aan B. Er T_ Wij Willen een Coca Cola Light
break om 11.)Ou. D&P

.J Help! nm Hustinx is zijn petje van eenure
kwjjl. Signalement: kleur: blauw; opschrift
vooraan: 'Culture'; opscbrtlt achtcraan: 'Born
of vou', De eerlijke vinder krijgt een fikse beo
lonin&, I.W. drie kabouters.
.J De Eluamenbellrljdiogsbeweglng III.1t weten
dat het een vijf tiental schriftelijke [unl-eksa-
mens van 1998 heeft bevrijd, ö.a. ven ISIC
kan Rechten, Ie kan Pol&Soc, Ie en zde kan
TEW. Interesse, bet 2L19.oo.

Tikkantoor
Devano
016/490.890

.J lil~toria zorgt voor een tueuwe prull"ur(:'l:
hel ëersre presestcos Tljdvak (1998·1999) .
.J l~ jouw naam soms Leen Honings, zie je
eruit a's een niet onknappe student .., doe J..
ook nog Psvchologle en ben Je Je studenten-
kaart kwijl?! Dan hoef je niet verder te zee-
ken. Iel: )2.08.4) vragen naar kamer 0).6)
"Kyuss, TooI. Monster Magnet. Slayer. mno-
saur Jr., Fugazi en nog meer ven dil Iraars cp
donderdag 7 mei in Rumba.
..J Jan, IlT. I)? Voor mij ben je altijd Jan nr I .
Uw Leen.
..J -oe wereld is klein'. hel 'rv r-reponage-
rnaga1jne, zoekt studenten die willen meewer-
ken aan een reportage over 'den blok'. Cem·
teresseerden kontakteren. xoen De Vos, TV1·
kamer )NIO· 1043 Brussel. tel. 02/741.51.46
(Iijdens de kenroorureru: fax 021741.54.09·
e-rnall: koen.devosevn.be
.J Gelukkige verjaardag aan de pa~skiekens:
Joke, Sam. stmon. en Maarten. uw jaarver-
amwoordeûjke.
.J Gezocht: zever in pakskes, enewet grote 1111-
ten nonsens. Te mailen naar peter.hoogtoud

eptancmuemet.be. "Bal de vuisten, kartter-
aden tot d'eindstrijd beretd. en het Land van
ltöogtand zal heersen wereldwijd" .
..J 'moto honda VF7S0C ( Mag.lla·9S ) Ie koop
bij panikuher 075(6).70.17.

'" Je vriendin zou dolgraag «os een ueve brief
van je krijgen. Stuur hem naar xecbwunoers.
Van Bladelsuaat 19, l020 Herent
"Eemame jongen zoekt Iamastlsch knap lief
met alles erop en eraan ... als ze sympathiek Is
ben ik ook al weltevreden.
" Heefl Iemand voor C. Brabant, lel .
or ~f29.17.4). [Chrtstophc.Brabant
~tudem.kuleullen.ac.be) volgende of één van
volgende lenertipes voor PC (TIF): Times New
Roman Small Caps. ttmcs 'ren Smal1 Caps en
Times New Roman Expert?
..J utrüe's Drum. Demo out Now: Burlt uie
European S"aslika. roorr. contact: JH Clock·,
work.
~ Aan alle ckönomlsten: gebruik uw verstand,

Slem Seri~$1
" Katrien c:n.)(atrijn bedankt voor de Iamasti-
scbe brunch. .-

11:. WIEVAN DEDRIE??

. at 118
. . . .

Tien Tie se 88. .
Tel: , 3.70.30 Tel: -~ .- 2 .7 .02, .
~
~, ~u.Ma•.o - 22u. Ma V. .

Vr. .. ·20u. " .
Zat. W.1 -17u. aang f_, I .,I

«* agenda & ~ ad valvas DOORBARTEECKHOUT

Tekslverwertllng • LaS8fprtnltng
Lay-out· Teksllnbreng

Boeken, tijdschriften. cursussen. Ihesissen,
Gespecialiseerd In

wetenschappelijke materies
Professionele aanpak
Jarenlange ervaring

T. a K. Van Nocten-Dehees
LodewlJk van Velthemslraal31
3020 Herenl (venem-aersemj

KOI\'lCm~~al Lernmens jHemltilal), <J'S Lem·
111<'n';I\\III''''1

....... _. 21.30 u FILM Atrila rumresuvat, -te granl.! bl.II\(
lnatn de u.mb.>ftn"1:\ In"$lucr_1. më;: lOOit 'Hl.

Q'lI. DcrdcW(:rcldr;oad 'sm Stuc eo Su)lerdly.

20_00 u VERGADERING Therna\" .. rg,,"eTIIlg.. in
M.uereeldub (Ierse E'rcthkhcrenslr.), ol};. 0.;

Rou Drt'mlld.
2b.00 u FlL.M Afrika Fllmfe)livill: 'Gu<:lwilar', m

Sluczaal,lOeg. tOOIl'SO. org.D<;rdewcrdd·
raad lsm Stuc en SIII""cily.

20.00 u KONSERT I'rndcktie~ Mark1r<xk met

Ely,;lan. Shak<: Appeal. Under lhe God en

Ekonomlka
• 20/04 verkicztngsweek.

Hlslorla
• 20104 om 00.00 u; Bcgln verk.iezingsk.am·
pagne (loopt helt- w ....k).• 27/04 om
20.00 u: Verkiezingen, gevolgd door val in
de Iek, In Hal Erasmusgcbouw .• 27/04 om
20.00 u; \'crkJezing~ebal, in MSI.

LLK
• 22/04 om 20.JO u: Kautus, in 'I Plectrum.

Merkalor
• 20104 verkiezingswcek.

NFK
• 20/04 Verkle7.ingsweek.

PsychOlogische Kring
• 20/04 KringtllJl. In de Shrink, reeg. gratis.
• 21104 Elghrles rarly. in de Shrlnk, teeg.
gratis .• 22/04 Raar met je haar-fuif. in de
Shrink, teeg. grans .• 2){04 Ileesligen
avond. in de Shrlnk, teeg. gratis .• 24/04 DJ
planel of Sound. in de Shrink, roeg. gratis.

VTK
• 20/04 Verkiwngswec-k.

WOENSDAG
11.00 u KONSERT Recital-eksamen cello, in

KonScrtual Lcmm<:ns (HerCStt .... t], 0'11-. urn.
menstnstnuut.

1400 u Fl1.M 'De roc:m van het regjmenr' [Bel-

gi;: 1917), in VI~.lm5 Pilmmuseum [vander-
kelenstraat )0), rocg. ~01J0I2Q, ufg. vleams
Filmmuseum.

20.{)(I u KONSI;RT Redtal-eksamen dwarsfluit
in Kcnscrtzaal termneus (Herntraat), erg.
Lc:mmcn~i nsritu lil.

20.00 u FILM Afrika Filmfesllval: 'wclcome 11

the Terrordorue', in Stuczaal. 10000g.100/150,
org. Derdewereldraad tsm Stuc eu Superdly.

20.00 u FILM 'De roem van hel regiment' [Bel-
gk 19l7). in Vlaallll FilnunuS('um tvandcr-
ketensrraar )0). teeg. 50nO/20, erg. Vlaams
Pilmmusëum.

20.00 u TEATER -neoca GabIer' van Carrousel.
in Wagehuys. toeg. 450. org. KC Leu\'en.

20_30 u TEATER De Onderneming 5peclt 'Het
Dik1:e Schrifl', In VlamlngenSlraill 8J. loeg.
200-350, org. Stuc.

22.l0 u FILM Alrika Filmlestlval: ·Machacho'. in
Stuczaal.loeg. 1001ISO, org. Derdewereld,
raad tsru Stuc en Supcrcily.

20.00 u FILM Afrik.l FilmfeslivaL 'L1 Trace', in
Smaad!. 10000g.100/ t 50. =s. Derdewereld·
raad i_lil Slu(""n SUIM:rcily.

20.00 u KONSERT Irnport!Elo.sl><>r! 'C<><,I'<"
Bot"',;$(--.~,mpwn·;a {OIpclla I.>c",,,rking,,n van
Engt'ts., tradniunabl. in Wageiluy., toeg. 400.
org. KC Leuven.

20_t5 u LEZING Thursdlly Lecture: ludwig
Heyde (KUN): 'I'inilude and Unhappy Con.
$Óousn~s". in HIW. org. KU l~uven . IHW.

20.10 u KONSERT 9de $ymfouie van Van Rt"e1·
hoven door hel Brussel lruernalional VOlllh
ORhe5lra en Vokaal KoIl~klid Die Sangghocl.
kn. in St·I'iete!"5kerk, lneg. lOOO/700/500nOO.

20.l0 u TEATER De Onderneming speelt 'Hel
Dikke Schrih', in Vlamingenmaal 8), toeg.
200·nO. org. Stuc.

20.30 u LEZtNG Jan j+autektet is 'oorgeluige', ill
stuc, lS1e v<;rdiepÎng (vergader""'.ll I), mg.
Kultuurraad.

22.00 u FUIF Jackie urown Pany. in Food.

22.)0 u KONSERT Afrika FilmfeslÎ\'al: W""hm
in Stuczaal. 101:"8.roovr so. org Dcrdcwcrctd-
raad em Stuc en Supcrdty.

VRIJDAG
20.00 u DANS 'Knuffels!" 1110orjongeren). In

AkteefSludio, Rijschool~lr 19a. org. dan~/
rearertabo hel AffronL

20.00 u TEATER 'Tramlijn aegeene' door KT De
Nieuwe Margriet. in Stadschouwburg. erg
KT De Nieuwe MargrieL

20.00 u FILM Afrika FiJmfl'Sllval; -paraw', in
Sup<:raly, 1000g.100/150. org. Oerd ....wereld-
raad tsm Stuc en Superdly_

22.)0 u PILM Afrika FilrnfeSlival: 'Guirnha', in

5u]'ercily,tvo:g. 1001150. Otg.l)"rd~w"rcld·
raad i~!lI St\l'" en Superdl}".

ZATERDAG
I ],00 ti OEBAT Afrika Film(c<;ti\lal: mei Oun'M

stssoko. in Supcrcit}". org. Derdewereldraad
bm SIUCen SUIKrdt)·.

14.10 u FILM Afrika Filmfeltival: 'Fn"-,,m', in
Supercity. teeg. 100/1,0, erg. Oerdcwcreld·
raad ism Stuc en Supcr("Îly.

160011 OEBAT Afrika Fillllfe~lIyal: 'La ktmne
en Afriqu<;' met outnar stssoko, Y;tsmine
Kassari en Nêjia Ben Mabrouk, in Super(11y,
org Derdewereldraad em Stucen Supcrdly.

17.00 u FILM Afrik~ Fllmlnlival 'Cbeb'. io
Supercngroeg. 100/150, org. Derdewereld-
la.ld ism SlUe en Supermy.

DONDERDAG
11.10 u RONDLEIDING lIl"ralr·hISlurische

wandelingen nav WereJoJboehndag: SI·Pie·

terskerk, tn wandelzaal Stadhuis, locg. grilTi~.
org. ACH> (ook om 14.)0 ti en 15.30 u)

14.00 u RONDLEIDING Litcrair·hi~coriS(he
wendeungen nav wcrcldbockendng.. In wan·
dciMal Stadhuis, toeg, grali,. or~. Leuvense
Gulscnbnnd_ (ook om l) ...n om 16 u.)

16.)0 \I LEZING Frans Denlsscn nev vûn boek
'Oe gigolu \lan Irma Idea~", in Bockhandel
PI~to. teeg, gratis, ors PlalO.

18.00 u KONSERT Recital·eksamen piano. in
Kons<:nMal Lemmens IHcre~tr a.lt), org. Lcm-
mcnnnsutuut.

2000 u TEATER 'De Sid' door Ensemble Lepo·
rello olv Dirk opsraele. in Aud suencpcon.
roeg. -no. org. KC Leuven
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20.00 u DANS 'K"ufld,l' (voor jongcren]. in '"
Aktc er.tudio. Rljso::hoolSlr. 19a, org. dans/
tealertabo hel AUrom

lO 00 u TEA'rER 'Tramlijn Begeerte' door KT IX
Nieuwe Margriet. in Stadschou\\lburg. org.

KT De Nieuwe Margriet

ZONDAG
14)0 u FILM Afrik. Fürnfestlval- '100% Ara-

bjca', in Supercity, IOCK. IOOfl50, ors.Derde·
wereldraad tsm Stuc en Supemty.

17.00 ti FILM Alrika Filmle~tival~'L"~rche du
Oken'. In Sup<:rcily. 1000g.100/150, erg,

Ikrd" ....ereldraad tsm stuc en supercuv.

t 11.)0 11TEATER undersragements-tearerfestlvab
11.10111110111,,"1 'Uter@kleren'Oll1pelerVer-
heiSt. In Vlamin.,~nstraat Bl, ioeg.gratis. org.
Kultllllrraad.

20.00 IJ FILM Alrika Filml("§1lval: 'Oakan· (New

Harvest). In SlIIczaal.loeg. t001150. org.

Derdcwcreldraadlsm Stuc en suocrcnv,
20.00 u TEATER Under5IagemenlS,td.terfestival:

SIIIdio TClrlinck rII"t 'Har! ol het geheim van
de rooie ka In', in Vlaruingellstraat 83. teeg.
1001150, org. Kuhuurraad.

2120 u KONSERT Und ...rstagemenlS-lealerlestl-
val 'Oe belevenis', in Stucbar. Io<:g. tOOI I 50,
org xuhuurraad.

22.00 u KONSERT Jazz op 1000dag.. In SIUC7.aaL
loeg gralis,ors StU(.

2200 u TEATER Unde"lag<"menl$·teaterltilival:
KaKakoliekucl: 'The Homecommg', in Vla-
mlngenstraal 8l, loeg. 1001150, ers Kul·
tuurraad

MAANDAG
20.00 u FILM Afrika Filmfl"S!Îllal: 'Lc<;sücnces du

I'Jldis'. in SUp.:rcily. reeg. 100/150, erg. Der-
' le-wereldraad rsm SIU( en supercuv,

20.00 IIINFOAVOND -aoze zatërdag ln beeld",

In UP (Jan Stal,tr.21. org. liet cceee Spoor,
20.00 \' TEATER UllIlcrslagell1("nts-teJlerlestival:

Fils Fo'",inJ,"'s: 'Ik droom. misschien'! 'De
man mct dl' bloem in zijn mond'. in vta-
mingenSlrn.lt 8), toeg. 100/150. org.
KuJt"lIrraad.

21.20" KONSERT uudersrcgemcrns-tearertesu-
val: 'Caralld" C'''-""kpit', in Stuo:bar, 101:'1:.
1001150, =s. Kultuurraad_

22.00 u TEATER Ulld"rstag emenlS·tealerlestival;
Cic De Hili e : 'Het kom"l ... Hölut1ddi', in
V]~ming~nslr."1 Jn. 1""8- toOII50, org_
KuhuUTUJd_ --
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Jan Hautekiet in 'Hallo Veto'

"We kunnen hier natuurlijk niet met
een wandelstok binnenkomen"

eze week is Ja" Hautekier
als 'oorgetuige' te gast
bij tcultuurraaa om de
belan9rij~ LP's en
CD's in äjn leven toe te

een voldoende
rellen om aeze duizendpoot even (lau
de pols te voelen over het kuttuurfeno-
meen 'Hallo Hautekiet', over vijf tie"
jaar Studio BrIlssel, cn over 's mans
eigcn kreatieve muziekeieren. Daar-
\'OOrtrok Vetodoor (vooral veel) regen
en wind naar het bekende VRT·adres,
alwaar we op de vierde verdieping de
werkmens Jan Hautekiet aantroffen.
op eeJi uur waan.·an de meeste
studenten nauwelijks beseffen dat het
bestaat. "Zaterdagochtend negen. uur.
de tafrl met VelOen Jan Hautekiet. ..

Veto: HUII/,) 's DlI'afl'kiJktr mt/dJt \l('ri"oItIwd.
0\"" dl' liw Tl/'Ultzet/di":! ven (tW radiopro-
,qramma, -Wie mlll <'[mur :"11" dialfkt ('ndtr dl
kmt "ad. kru.q UI/ <urn in dt mcml.<wntVim
Jan H.'UIt'kl"" en dred .tan /),'* meteen lil nije
mi/lijl/ tol)\~'(1,..l,·lIr p<,illltlO:t,'{ffi't'!}. Kortom,
fllldtli;k rms f.'/) pr,'.",ammv \,I,'r <'11.iocr h(/
volk ronder 1I<'1\.-d.l'HaIIJ Hall/(kicl' lIiel t<'llS
hll\larl<lfl el1/(1{ kiik.tr,\' l.'I. Il.'tobm " 1'.',11dtnÁ/
1I ,JI~J/ dat 11'.'1(1
Jan HautcklCt: "~\'l'kennen .11!l-llla<i1
Dw,H,I.ijkl'r 111\'1 IIJIl ~lhl'rpe Visie. Het h
ni<'1dal ik 1111' dilt 111('taantrek maar ik lig
1'1 ""I. nkl wakkr-r van. Je mll('! tnuck
nt'men \ (K)I'wat 7,'!~ en in lu-t bt'~(" geval
k~'rJ(' daar i<:-t\ van. In het vlcchtetegeval s-,

Il!t liH:'h .101.. ••. QlJktQ p1l"!
~ ~ ~_~ d'!.!'f',

-

~M--daflt"t
krill ek uil In drr ~('\'aJ .~ nUJIl 1'1"1'",,-, voor
Rud}' \'amkud.ll:k l('l'l l(ruul. Zo werkt ht:1
nu eenmaal. je Jo •.'! it'l~ en dal wordt dan
beoordeeld door uu-nwu en ~,,,'d nf vlecht
bcvnndr-n. din I1Jn de re~d~ van het ~pt:l,
Ht·,gfl·n hll 'lhnJh W1."ik (lI)J.. ~df wd
nanwhjk dal de 'Hallo Haun-knn I)jl Ketnet
ten ....-on bonte avond was. maar dal is nu
eenmaaleigen aan het pmgramma, Voor
rru] ISwal hij daar sclmjfl IJleer 1'1.'11vast-
stemn!! dan echte kritiek .•
Velo: W.u u dl! 'neu« H,mukitt'·anek,lc'/t' bij
ulfsld: die 11 aan IIW kltil1killdtrm wil kunnen
wrldftn?
HautekJet: ~D,I\ Is nu wel een kllchec.
maar in elke Uitzending zitten wel van die
fantastische momenten. Wat mij bijzonder
aangegrepen heeft. was toen ik enkele ja-
IC'n geleden een zwangere vrouw moest
opbellen die In het ziekenhuis In observatie
was omdat er problemen waren met haar
zwangerschap. De vrouw vertelde me dat
ze blij was dat te eens op de radio kwam,
Drie weken later krijg Ik een telefoon van
haar man of hij dat bewuste bandje mocht
hebben, wam zijn vrouw was In bel kraam-
bed gestorven, Als je op die manier mei je
eindigheid wordt gekcntrcmeerd, met de
pijnlijke dingen van he! leven, doet dat je
toch leiS. Maar In elke uitzending zitten wel
droevige, zeer menselijke en grappige mo-
roemen. Dat Is voor mij ook het boeiende,
dat hel programma eigenlijk een beetje een
dwarsdoorsnede Is van een stukje Vlaande-
ren op dal mome.nt van de week. Hel is
geen kabaret wailrin mensen per se grappig
moeten zijn en ook geen emolioneel hulp-
programma waarin iedereen even komt
uithuilen, maar het kan dat wel allemaal
Iegelijk rijn .•

_De mooiste momenten voor mij per·
soonlijk zijn uiler3;l(d de onvC'rwaçhle,
grappigr situaties. Om een voorbeeld te
geven: op et'n gegeven moment belt er een
gast dir aan hel rijden is met de auto en ik
WC'etnu niet meer precies hoe hel gesprek
verloopt.. maar bet koml er dan uiteindelijk
op uit dat hij pa!Set'n aan een BMW-gara-
ge. Ik zeg hem· Ah. dat Is goed, ik moet nu

UKh juist een tueuwe wagen kopen II-~
veer mii eem binnen en gl"d mij eeuv een
verkoper voor walllllilhungen·.Or 7<1 was
ik deze week bijvoorbeeld op zoek naar
iemand en Ik kom terecht in dl" Delhatze
van wilnjk Daar heb Ik dan aan een dame
In het karnoor gevraagd ol ze de hoorn
even a,1I1hel intC'rcOIIIW~leelll wuu houden
zodat ik de mensen kon nu-spreken D3l
soort van grappige situaties vind sk altijd
het lcuk~t En er was die student \'.-1111,...1
Lcmmensinstituut op weg naar lijn crnd-
eksamen, die me belde en me zel dilt h))

elgcnlijk H:r~hrikl.cljjk nerveus W.l~,U..
vroeg hem waar hiJ zich op dat moment
bevond, "Ja, Jan Ik bevind mij momenteet
in dt, auto op de Al~ Ik keu .111'autoweg
en vroeg hem een bepaalde afrit Ie nemen,
omdat daar een parkeerplaats was, Ik \'roe~
hem daar om zich eventjes Ie ontspannen
en me vervolgens een STUkjeuit zijn eind-
werk te spelen. Zo gezegd, zo gedaan, en
effektief. je hoorde op de achtergrond de
mensen, die ook naar de radio aan bet luts-
leren waren, klaksoneren. Een kollega van
mij heeft hel zelfs gezien. dus hel was nlet
fake, die gast stond daar dus, mei lijn trom-
pel in de hand. Dal In een mum van tiJd
georganiseerd krijgen en je hoon dat daar
dan wildvreemde mensen interaktie mee
hebben, dal vind Ik lO tol .•
Veto: Wtst- Vlaams of Limbu"9S, wal kint u?
Hautekict: -wen-vtaams. Absoluut, Ik
vind dal een zeer muzikale taal, alhoewel
hel Umburgs ook ringt natuurlijk (lacht).
West-Vlaams is gewoon muziek voor mij,
ook al begrijp Ik er soms geen lener van, ik
vind het een zeer mooie, ekspressreve taal.
De woensdagnamiddag zit er bijvoorbeeld
een item 'ultdrukkingèn' In een programma
dat al een aantal janm lOOI)!,wel, het West-
Vlaams is daarvoor gewoon onuitputtelijk,.

VE'fo: SrudlfJ Brunei is U" pub", !f1'W<'rJtn Ex-
mtdnwrktr Dirk Sial/eb Z,":JI ·Op}<! JndIlJ<,r·
II!J"" moer}f 1111'1 meer VCC'rUI/ JOII!J(rtIlUII,ür

werken • Uw sief, Jan Schcukms, u!Jt dan Vlttr:
'Jtll:JJb.xkm worden I,xh (OOklilt'! door VI/r,jm-

j,lr/!JfI! !Jcs,hr~'tn.· Hoe ZIt je :tlJ 1101.01jt Brus-
uls,' 1<}(~'(1m51~
Haurektet: _lk denk eigenlijJ.. wdnig over
de roekomst na, gewoon omdat het me nu
~o enorm aanstaat wat Ik doe, Ik ben het
eens met Jol\) scheukcos dat de !eef1iJd in jl'
hoofd zit. Wij kunnen hier naruurlijk niet
bij wijze van spreken met een stok bm nen-

komen [Iacht ], maar als het hoofd jong ts
gebleven. zie ik geen probleem. En wal dat
betreft, heb ik nkl het gevoel dal [], hier
met op mijn plaats zn. Eigenlijk is studio
Brussel ook geen echte jongerenzender
maar een zender die door de aard van de
muziek veel jungeren aanspreekt. Je moel
natuurlijk wel op de hoogte blijven van wat
er muzikaal gaande is net omdat die muziek
van levensbelang is voor Sludio Brussel. Je
moet dan ook geregeld nieuwe mensen
binnenhalen die echt op het veld bezig ziJn
en die welen wat er beweegt, wal nieuw Is.
Maar dal je nu mensen moel builenzwieren
omdat ze een bepaalde leeftijdsgrens heb-
ben bereikt, nee, dat vind ik niel,.
Veto: U bml un sukusvul rlldiomaktT, u maakr
gerejtld uitstapjes naar dt tefmit, u prtmfluT1
tvrnemmttn, u s1Hrfdemutitk »ree allt1l'lln
naam mlof faam hteft in Vlaandtrm, u IHnl
tm gtJukkifJ huisvadtr. Wat lOUU daar n09 aan
wiflm 100000gm?
HautekIel; _Dal ik van dat laatste wal
meer zou kunnen premeren (lacht). Maar
dat ligt natuurlijk aan mezelf. Ik zou ook
nog wet eens willen mijn muzikale smaak
borvtercn, als muzikant dan, Maar dat ligt
ook weer aan mezelf, ik denk dan van:
-Morgen maak ik daar lijd voor vriJ", ma.u

Haulekiel voor niel
Donderdag verblijdt 'oorgewlge' Jan Hautekiel een selekt Leuvens publiek met het beste
uil zijn plalenkasL De plaatsjes zijn beperkt maar Veto zou Velo niel zijn als we niet onze
goede vrienden van Kultuurraad de oren van de kop hadden gezaagd om ttn paar
noeltjes te re~rveren voor u, !rouwe lezer. Wil je er donderdagavond grollis bij zijn op de
een;le verdieping van het Stuc, bel dan woensdagmiddag tussen twaalf en Un naar hel
Stuc-onlhaal (23.67.73). De vijf snelsle bellen; hehlx-n prijs. En wees een beetje belttfd
tegen de recqJtionist(e).

de tijd om mij daar gckcncemreerd mee
hezig Ie houden Is er gewoon niet. Dat Is
wel iets waar ik binnen amenbare tijd wil
aan werken .•
Veto: NllaSl Iwmponi$l I'an JIn!}It'! bmI I1 een
wtl ;~T"a:Jd scsri..mutikanl, Zie fr je::df "'-'11
nc>J{lis un SIn.,/"-S,mgWflli'r. of Ii~r als een
kJassJrÁk,lmp.mist of als"" J(\_lrl Daft Punk·DJ"'
Hautektet: -DJ zeker niet Singer god
beware me (lacht). Songwriter, ja daar zuu
ik graag eens aan beginnen. Het :l;OUwel-
ttchr eerder iets Insrrurnenreals worden Ik
hen nogal een janlielh e bber. Het zal dan
ook welhcht eerder die nchung uitgaan,
maar dan met een iet~ meer op deklronika
gebaseerde toets Ik vorm momenteel een
duo met Parriek Riguelle, ook eigenlijk een
seS~ktlllllJkant, die ondermeer hij xadru
geloll~ele:lll'eft, Samen met hem heb ik nu
l'en programma In elkaar gestoken met
nummers van Elvis Cosretlo. reecues arei.
John ~I(', XTCen we hebben daarin ook
al wat jazznummers verwerkt. konom dal
~taal mij enorm_.a,ll1.*

Velo: Del" IWC""koml u /I.UJrLtUvt'1I .'111tr
praten OITr uw jal'(Jrttff pf.u<II Om een lip)r
van dl!sluur Et hchtrn, wdkl! pfullt H,Jat bIJ u
atosofulIl bovrnaofn~
Hautekiel: eThe Nightfly··van Dnnald
Pagen ui! 1982, De plaat is vooreerst muzi-
kaal waanzlnuig gesofistikeerd maar toch
klinkt ze bijna als simpele popmuziek. Tek-
nueel is er een blnerzoerheid die zeldzaam
is. maar ook de humor ontbreekt niet. Die
plaat heeft alles wat ik in muziek wil vln-
den. Ten stoue is dle plaat ook in een vorm
gegeten dal ze een potentieel groot publiek
kan aanspreken. Hel is een plaat die ik ook
nlet beu word. Die vraag is me nog wel al
gesteld en dan is hel wel aangenamer dat je
kiest voor een plaat di!" wat mensen kun-
nen appreciëren dan een of andere obskure
plaat van Miles navts te verkiezen. " Is nu
ook nier ze dat alle andere platen daar er-
gens onder 'The Nightfly' bengelen. hocr.e
veto: Zeu u ftn lOOnof doch'tr willm z-oalsdt
doorJntt 'HaJlo Haulekiel'-b.-Iltr?
HautekJet: era. alhoewel de doorsnee
'Hallo Haureklet' beller niet beslaai natuur-
liJk. Het programma is de doorsnee van
jong, oud, spiritueel. down 10 eanh, anar-
chistisch. of dan weer nel heel konservatief.
De doorsnee jongere bestaat toch ook niel?
Maar er 'Zitten beslist veel tipen tussen de
be!krs dk Ik zelf wel als kind zou willen,
alhuewel kinderen zijn wie l:e :l;ijn. je kan
natuurlijk niet wensen dat het dit of dat
moet djn. Als het sterke J)t'fSO(Inlijkheden
zijn. ben ik al bliJ,.

Pascal Seynhaeve

Ja/! Hlluukiet is Kultuurraad's '()qrgetui~' cp
dondtrdag2J lIpril. In dt wrgadmallJ op dt
ttnft wrditpinj l'lln het Slue om lOu,


