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Beloging opwarmertje voor nieuwe kraak
Onde vroege uurtjes van zater-

dag op zondag verschaften
krakers van het Autonoom

Jongerencentrum en het Sociaal
Centrum zich de toegang tot een leeg-
staand pand van de gewestelijke huis-
vestinqsmaatschappij in de Sint-Set-
vatiusstraat. Hiermee zetten ze hun
strijd tegen leegstand, het falende
jeugdbeleid en voor een menselijke
behandeling van daklozen voort. De
kraak samen met de betoging van
woensdag maken duidelijk dat voor
het eerst sinds jaren weer een heuse
krakersbeweging aktief is in Leuven.
Een overzicht.

Op vier november werd de gekraakte lin-
kervleugel van het Sint-Pietersziekenhuis in
de Brusselsestraat met de nodige breedvoe-
righeid ontruimd door politic en rijkvwacht.
Dal her Sociaal Cent rum - dat zich daar
hoopte te vestigen - hel daarbi] niet IOLI

laten, werd woensdag al duidelijk. Om half-
drie zette toen ongeveer zeslig man aan
voor een 'stadswandeling' door Leuven.
Aan de merktekens van de krakersbewe-
ging werd telkens hall gehouden, zodat de
gids de nodige duiding kon geven.

De betoging slingerde zich langs de
Bondgenotenlaan de stad in. Herhaaldelijk
zouden de opgekomen ordetroepen misleid
de verkeerde kant opgestuurd worden. De
betoging was immers niet meer dan een
wandeling want niet aangevraagd, zodat de
vooroprijdende politiekombi geen idee had
waar de betogers naartoe gingen. Een aar-
digheidje dat telkens voor geamuseerd ge-
glimlach zorgde in een overigens rustige
betoging. Geen berusting, maar de rust van
het achterom kijken, van het bezinnende
moment van koncentratie voor een nieuwe
sprong. Die sprong was dan de kraak van
afgelopen weekend.

De eerste lelijke noot die te kraken viel
was het OCMW, dat zich in de Andreas
Vesaliusstraat bevindt. Het OCMW is name-
lijk de eigenaar van de gekraakte zieken-
huisvleugel. Het OCMW stelde zich onver-
zoenlijk op en wilde niet praten met de
krakers vooraleer ze het gebouw ontruimd
hadden. Ondanks het feit dat de bewuste
vleugel al twintig jaar leegstond, riep het
OCMW hoogdringendheid in en spande
een kortgeding aan. De kwestie is des te
pregnanter omdat de krakers door hun ak-
tie de werking van hel OCMW in vraag
stelden. Eigenlijk behoort hel tot de laken
van het OCMW om daklozen op te vangen,
de wet Onkelinx geef: de OCMW's de be-
voegdheid leegstaande panden op Ie eisen
om onderdak Ie verschaffen aan daklozen.
Een wet die al jaren leeqstaat,

Langs de Frederik Lint-. Vlamingen- en
Parkstraat wandelden de betogers naar de
Naamsestraat. die ze afdaalden in de rich-

Fuiven is plezant, en betogen ook: de betoging van Loko voor het recht op fuiven van afgelopen donderdag lokte heel wat volk. U leest er alles over op
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ting van de Hallèn. Na een kort oponthoud
aan het KVHV in de Krakenstraat. vertrok
de stoet naar het eerste en grootste merk-
teken van drie jaar kraken.

• Sint-Pietersziekenhuis
Op vijf oktober betrokken een kleine twin-
tig mensen de linkervleugel van het al
twintig jaar leegstaande Sint-Pieterszieken-
huis. De kraak viel niet toevallig op de dag
dat Louis Tobback terugkeerde als burge-
meester van Leuven. De krakers zien hem
als de architekt van het asielbeleid van de
laatste jaren. Ze wilden dan ook niet enkel
de leegstand zonder meer aanklagen, maar
er vooral de nadruk op vestigen dat men-
sen zonder papieren en daklozen geen on-
derkomen verschaft wordt terwijl er zoveel
leegstand is. De ziekenhuisvleugel werd on-
der meer opgeëist of bewoond door de vzw
Dak (Daklozen Aktie Kommitee), een dak-
loze, een man zonder papieren die met zijn
gezin gehuisvest wordt door partikulieren,
en het Sociaal Centrum. Vanuit de gedachte
dat zovele gesloten centra dicht moesten,
wilde dat ecrurum het omgekeerde doen:
een open, sociaal centrum opstarten. Een
centrum waar iedereen die op een akticvc
manier wilde meewerken aan het projekt,
welkom was. Het centrum zelf is een koe-
pel, een abst rakt idee Jat door verschillende

bestaande organisaties vorm kan gegeven
worden. Tijdens de ziekenhuiskraak bijvoor-
beeld werkten ze samen met het Kommitee
tegen Uitwijzingen en vzw Dak, tijdens de
kraak van afgelopen weekend dan weer
met het Autonoom Jongerencentrum.
• Penitentienenstraat nummer 19
Het krakerskollektief dat afgelopen zomer
enkele weken het pand in de Penitentie-
nenstraat 19 in gebruik nam, noemde zich-
zelf de Leve/lers. Voor de oorlog was in het
gebouw een leerlooierij gevestigd, daarna
werd het in gebruik genomen door het che-
mische bedrijf Vel - vandaar de naam van
de site. Ongeveer twintig jaar geleden is het
bedrijf er weggetrokken en nam de stad
Leuven het terrein over als lokatie om er
afval. zoals verfresten, te dumpen. In 1993
kwam er een rapport waaruit duidelijk
bleek dat hel gebouw asbest bevatte. Toch
ontruimde de stad de plaats pas drie jaar
later, in 1996. Dil is een relevant feit, 0111-
dat diezelfde stad de krakers sommeerde
hel pand te verlaten precies omwille van de
asbest. De truuk van het asbest lijkt een bij-
zonder effektief wapen legen krakers. Ook
bij de ziekenhuiskraak werd er op ontrui-
ming aangedrongen wegens dl' aanwezig-
heid van asbest. iets wat de krakers ren
stelligste tegenspreken.

Deze kraak was voor alles een politieke

kraak, een protest tegen de plannen van de
stad. Die wil op de Vel-terreinen een ekolo-
gische modelwijk neerpoten, bedoeld voor
gezinnen met een netto belastbaar inkomen
van achthonderdduizend à één miljoen
tweehonderdduizend frank. De sanering
van de vervuilde gronden wordt volgens de
krakers echter volledig gefinancierd door
gelden van het SociaalImpulsfonds, waar-
door dat geld dus voor oneigenlijk gebruik
zou worden aangewend.
• Brouwersstraat
De Penitentienenstraat door, aan de Fon-
teinstraat naar links, en over de parking.
Het onooglijke straatje dat rechts schuin
naar boven loopt is de Brouwersstraat. Vier
huizen hier, onder meer het vroegere on-
derkomen van de Wetswinkel. werden
afgelopen zomer ongeveer drie maanden
lang bewoond door een groep krakers, het
Autonoom Jongerencentrum. Ze richtten
hun pijlen tegen het in hun ogen falende
jeugdbeleid van de stad Leuven. Jeugdhuis
Clockwurk was net dicht, en daarmee was
het laatste jeugdhuis uit de Leuvense bin-
nensrad verdwenen. Eerder al werd Den
Tube. een jeugdhuis op een boot, wegge-
sleept. en ook Bevond. een ekspcrimeru dal
onderdak kreeg van de Clockwork, was
geen lang leven beschoren. De stad Leuven,
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• lezersbrieven
Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de

's Meiersstraat 5,3000 Leuven en moeten vóór vrijdagnamiddag 16.00 u binnen
zijn, liefst op di.skette of via e-mail veto@veto.student.kuleuven.ac.be.

De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of op
Leuvense (studenten-jaktualitelt. Anonieme brieven komen nooit in aanmerking:
de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken. Slechts uitzon-
derlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze weggelaten worden
in Veto.

Brieven die langer zijn dan 2400 tekens (spaties inbegrepen, wat overeen komt
met ± 1,5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden in principe ingekort. De
redaktie behoudt zich bet recht voor brieven niet te plaatsen.

Familie De Clerck relativeert: «Dannieke jongen,
ge zijt ne lieve jongen». Ze zijn Vanhamel dank-
baar dat hij hun kleine zo goed behandeld
heeft» Wat niet kan gezegd worden van de
orkaan Mitch: dankzij hem moet het zwaar
getroffen bananenpatronaat achttienduizend
kankerende plukkers de boom in sturen.
Misschien zijn ze daar veiliger voor de insek-
ticidespuitende vliegtuigen .• Belgische para 's van
de Eerste Wereldoorlog hebben ook reden tot
klagen: Ze werden onterecht gefusilleerd door de
Belgische overheid. Honger was verboden» Van
den Brande kreeg echter geen kans om deze
hongerlijers op wapenstilstand in hun ere te
herstellen. Jan en Martlne De Clerck betuigden
hun steun gezien zij het eten in de gevangenis
ook maar niets vonden en hiervoor niet
geëksekuteerd werden .• Ook studenten betuigen
hun steun nu zij onterecht gebroodroofd zijn van

.Fuifzalen
Tweeduizend mensen kwamen op straat
voor fuifzalen. Een heleboel; de studenten-
beweging verdient een medaille. Het is een
ware prioriteit om enkel gericht te zijn op
haar eigenste wel en wee, het betreft
immers een bevolkingsgroep die het hard te
verduren heeft. De student wordt gemin-
acht door de buren van de Lido, die niet
meer tolerant genoeg zijn om hun slaap te
laten voor zijn nachtelijke eskapades. En
dat terwijl er middenstanders zijn - toe-
gegeven, deze wonen wel elders in de stad
- die geld aan hem verdienen, stel je voor.
De ideeën van het ruimtelijk beleid keren
zich ook tegen hem. Volgens de daaruit-
voortspruitende richtlijnen horen fuifzalen
niet in woongebieden. Als men dat konsek-
went doorvoert, zouden de feesttenten
buiten het centrum ingeplant worden. De
student zou dan, verstoten als een ware
vluchteling, twee kilometer moeten fietsen
als hij wil vieren. We kunnen maar hopen
dat de studenten aller landen zich vereni-
gen tegen dat onrecht.

Raf Gerits,
Hans Declercq

Fuiven (1)
De Corso werd gesloten, de Shrink moest
weg, de Lido krijgt een sluitingsuur, de
Clockwork bestaat niet meer, in Louvain-la-
Neuve zijn de 24-urenfiets en het schacbt-
enbal verboden, in Antwerpen krijgt MLB
geen zaal voor een debat, op de ULB kwam
de politie de lokalen van de studentenradio
verzegelen en ook in Leuven is Radio
Scorpio bedreigd. Van waar komt dat en
waar moet dat naartoe? De oorzaak is dat
er enkel in studenten geïnvesteerd wordt
als dat geld oplevert. In fakulteiten als
toegepaste wetenschappen, in fuiven en
evenementen mits reklame voor het spon-
sorende bedrijf. De overheid besteedt een
steeds kleiner deel van haar budget aan
onderwijs voor een steeds kleinere elite van
studenten. Wij vinden dat kringen en ver-
enigingen voor hun lokalen, Iakbars, cur-
susdienst. fuifzalen. aula's, infrastruktuur,
enzovoorts ondersteund moeten worden
door de universiteit. De financiering van de
studentenbeweging moet gebeuren via een
algemene herfinanciering van het onder-
wijs. Een belasting van twee procent op
fortuinen boven twintig miljoen zou jaar-
lijks honderd miljard opbrengen. Dit is net
wat het onderwijs nodig heeft. Of omgere-
kend: 3.300.000.000 pint jes.

De Lido moet blijven, zonder sluitings-
uur, want er is nu al een tekort aan zalen.
Wel begrijpen we de buurtbewoners en
daarom moeten we fuifzalen eisen bijvoor-
beeld op de kampus (naar het voorbeeld
van de VUB) of onder het stadhuis (waar
vroeger een fuifzaal was). Deze zalen
moeten gratis zijn, zodat ook kleine kringen

JO MEUWISSEN
Alle verhuur
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en vrije verenigingen kunnen fuiven en
grote kringen niet afhankelijk zijn van
sponsoring.

Proficiat trouwens voor de organisato-
ren van de betoging, we mogen niet langer
met ons laten sollen. En bedankt iedereen
die de kou en de rijkswacht trotseerde
vorige week donderdag. We mogen het hier
niet bij laten. meest pijnlijke voorbeeld wellicht de invoe-

ring van een studenten beperking. Aldus
dreigde men elke politieke geloofwaardig-
heid te verliezen. Donderdag jongstleden
moet echter een belangrijk keerpunt zijn in
deze neerwaartse spiraal; een 1000-tal
(duizend) studenten kwamen op straat
voor ... FUIFZALEN. Na een jarenlange
strijd tegen dancing Lido (en het stadsbe-

''!rtuur) voor een volwaardige nachtrust heb-
ben de buurtbewoners - verenigd in de
vzw Keiberg - eindelijk een kleine slag
thuisgehaald. Men kan echter niet ontken-
nen dat als elke burger zomaar plots gaat
opkomen voor zijn/haar nachtrust het al te
gortig zou worden, blijven STRDDEN
(FUIVEN) dus!

Voo.rMLB,
Clo Cornelissen,

2de doe, Geneeskunde

Fuiven (2)
Even leek het er nog op dat de konserva-
tieve krachten in Leuven weldra zouden
dansen op het graf van de vroegtijdig
gestorven studentenbeweging. Door de zeer
kritische houding van een aantal kringen
heeft de studentenbeweging zowat elke
opkomende maatschappelijke beweging
doodvergaderd (de witte beweging, papier-
lozen, .:.). Ook op eigen terrein werd de
ene veldslag na de andere verloren met als Thierry Laenen

De vrije tribune kan bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de 's Meiersstraat
5, 3000 Leuven en moet vóór vrijdagnamiddag 16.00 u binnen zijn, liefst op diskette of
e-mail veto@veto.student.kuleuven.ac.be.

De vrije tribune staat open voor iedere persoon of organisatie die met redelijke argu-
menten een standpunt verdedigt of een gefundeerde mening formuleert. Het standpunt
kan vrij aangebracht worden. De Persoon of organisatie is volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de inhoud en kan slechts één maal perjaar een vrije tribune krijgen.
De vrije tribune wordt steeds ondertekend met naam, studiejaar en volledig adres, en is
onder geen beding anoniem.

Eventuele teakties op een vrije tribune worden uitsluitend gegeven via
lezersbrieven.

De vrije tribune wordt ofwel integraal ofwel niet gepubliceerd en is niet langer dan
7.000 tekens (spaties inbegrepen, wat overeenkomt met ± vier getikte bladzijden met
dubbele interlinie). De redaktie behoudt zich bet recht voor de vrije tribune niet te plaat-
sen als aan de criteria van redelijke argumentatie, een standpunt en gefundeerd zijn niet
strikt voldaan wordt.

hun verplichte Luhmann-lektuur» Indonesische
studenten daarentegen zoeken het in nog hogere
sferen en vallen bij bosjes tijdens betogingen. •
Ze kunnen misschien asiel aanvragen in België.
• Minister Van den Bossche zal hen, ondanks het
feit dat Vande Lanotte hem stalkt, met open
armen verwelkomen» Stalking is ook in het
kabinet-Blair dagelijkse kost nu het ene lid na
het andere gedwongen moet outen .• Zullen Jan
en Martine De Clerck hun steun blijven betuigen
wanneer Vanhamel zich out» Bill Gates hoeft
zich alvast niet te outen want die herinnert zich
toch niets .• De vleesgeworden American Dream
herinnert zich blijkbaar niet meer dat hij bijna
de hele computerwereld heeft opgevreten en zich
hierbij te goed heeft gedaan aan schriftverval-
sing .• Zit Billy binnenkort achter tralies? • Jan
en Martine De Clerck krijgen plots een déjà-vu
en betuilen steun aan hun kameraad .• Ze
hebben ;Lvast naar de kapel van de Ufsia gebeld
om kerkasiel aan te vragen voor de computer-
wondejboy. • Als ze daar bot vangen kunnen ze
eens in"L~uven proberen .• Voor Danny
Vanhamel is er alvast een plaats gereserveerd.
Leuven-centraal is toch in de buurt..~-

Veto.
's Meiersstraat 5
3000 Leuven
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Betoging voor het recht op fuiven

Sluitingsuur neel Fuilzaal jal
4)onderdagavond trok de eerste

grote betoging van dit akade-
miejaar door de Leuvense bin-

nenstad. Tussen twaalf- en vijftien-
honderd studenten, scholieren en
sympatisanten gingen in op de oproep
van de Leuvense Overkoepelende
Kringorganisatie (Loko) om op straat
te komen voor het recht op fuiven en
een beter jeugdbeleid. Maandag had
de Interskolaire Leerlingenraad van
Leuven (ISL) zich reeds bij Loko aan-
gesloten. Net als vorig jaar bij de
VAO-betoging stelde de nabetoging
niet bijster veel voor. Het is blijkbaar
de nieuwe taktiek van de ordetroepen
om de betogers iets meer ademruimte
te geven, om zo de nabetoging vanzelf
te doen uiteenvallen. Een taktiek die
ook vorige week weer bleek te werken.

Op de aanleiding van de betoging is vorige
week in Veto uitvoerig ingegaan. In Leuven
krijgen studenten en scholieren het steeds
moeilijker om te fuiven. De voorbije jaren
zijn een aantal fuifzalen gesloten, vorig jaar
heeft de Clockwork - het laatste jeugdhuis
in de binnenstad - node zijn deuren moe-
ten sluiten enzovoort. Het was dus zowiezo
al niet meer gemakkelijk om fuiven te or-
ganiseren maar vorige week werd het nog
een graadje erger. Toen legde het Hof van
Beroep fuifzaal Lido een sluitingsuur op:
om drie uur moet het volk eruit. Wat de
buurtbewoners vooral stoort is het nacht-
lawaai van zwalpende studenten. Als je een
sluitingsuur toepast verleg je echter enkel
het probleem, want dan zullen om drie uur
enkele honderden studenten tegelijk naar
buiten stromen. Loko stelt daarom een sen-
sibiliseringskampagne, een nieuwe grote
fuifzaal binnen de ring en een stewardsys-
teem voor. De betoging brak tegelijk een
lans voor een heus jeugdbeleid in Leuven.

Ook de scholieren - bij monde van de
ISL - sloten zich bij Loko aan. Zij klagen
aan dat zij wel vaste bewoners van Leuven
zijn maar evenmin als de studenten ge-
hoord worden in de diskussies die hen aan-
belangen. Het feit dat scholieren noch
studenten stemrecht hebben in Leuven is
wellicht een groot deel van de verklaring.
Vertegenwoordiger van ISL, Koen Vande
casteele, legt uit wat de scholieren dwarszit:
"Als dit zo verder gaat krijgen wij proble-
men om bijvoorbeeld het eindejaarsbal van
de laatstejaars te organiseren."

Tolerantie

Om zes uur werd verzameld aan het
Ladeuzeplein. Vanaf de eerste minuut was
al duidelijk dat de sfeer er goed in zat. Nog
voor het vertrek om kwart over zes ging
het al van "We' re gonna fight for our right
to party" en dies meer. De zowat zeventig
opgetrommelde vrijwilligers van Loko en
ISL die alles in goede banen moesten lei-
den, deden hun werk uitstekend. Er werd
niet van het parcours afgeweken. "Slui-
tingsuur nee! Fuifzalen ja!" was de meest
gehoorde slogan. Opvallende spandoekop-
schriften waren het meterslange "Geen
studenten is geen centen" gekoppeld aan
"Geen fuifzalen is geen studenten", naast
bijvoorbeeld "KU Fuiven", "Mijn thuis is
waar mijn fuifzaal staat" of "Studenten
weten waarom".

Vlak na het indraaien van de Naamse-
straat werd voor het eerst halt gehouden.
De twijfel of nu toch niet zou geprobeerd
worden door te stoten naar de Naamse-
poort leidde uiteindelijk tot een korte zit-
staking en een horizontale Mexican wave.
Net voor het rektoraat werd nog eens af-
geteld en schakelde de stoet over in draf tot
aan het stadhuis. Ook hier een zitstaking:
onder het gerinkel van hun sleutelbossen
lieten de betogers verstaan dat ze niet boos
maar woest waren. Na een korte toespraak

"Is hier geen vloerverwarminq of wat?"

werkte de betoging het laatste deel van het
parcours af. Aan de Bondgenotenlaan
drong - onder het mom "Naar het station"
- een twintigtal man door het cordon van
de stewards. Na een moeilijk moment be-
reikte de betoging dan toch het Ladeuze-
plein waar ze ontbonden werd.

De betogers liepen evenwel en masse
door in de richting van de Lido. De hele
avond al was Marie-Claire Kestens - eige-

(foto J(JOsrHelsen)

nares van de Lido - opvallend aanwezig.
In het zwart gekleed.als een maffioso en
met handboeien aan speelde ze teatraal
haar rol van slachtoffer. Kestens rekupe-
reerde de betoging evenwel te nadrukkelijk
en ook enkele studenten bezondigden zich
aan overentoesiasme. Het was helemaal
niet nodig om belletjetrek te gaan spelen bij
de buren van de Lido. Zeker nu het lokale
buurtkommitee vzw Keiberg was ingegaan

op het voorstel van Loko om middels een
"konstruktieve dialoog" tot een oplossing te
komen.

Zonder veel moeite liep de nog homo-
gene groep door naar de Tiensevest. waar
korte tijd het kruispunt bezet werd gehou-
den. De betogers konden daarna ongehin-
derd doorlopen naar de Naamsepoort. In
het licht van de laatste grote betoging vorig
jaar, kunnen we spreken van l'en nieuwe
raktiek bij de ordetroepen. Waar re vroeger
van in het begin van de betoging repressief
optraden tegen elke poging om dt ring re
bezetten, lieten ze vorig jaar en algelopen
woensdag rustig betijen. Bij hel bezetten
van de ring rond Leuven werden de stu-
denten begeleid, maar niet tegengewerkt.
Het gebrek aan t~enstand deed bij velen
de vlam vanzelf doven. Nog een kruispunt
verder werd voor langere tijd halt gehou-
den. Toen er be"Çist werd naar de E40 te
gaan, brak de nog/overblijvende groep uit-
eindelijk gewoon in twee. De meest gedre-
ven betogers waren daardoor niet sterk
genoeg om iets in te brengen tegen hel
waterkanon en de ordehandhavers en
wandelden terug.

Het blijft natuurlijk wel hoogst opmer-
kelijk dat voor dit thema de studenten wel
snel te mobiliseren zijn en bijvoorbeeld niet
voor het grootste maatschappelijke debat
van de laatste weken - het asielbeleid. Het
asieldebat neemt nog steeds uitbreiding.
Kommitees van burgers, dissidente politici,
en zelfs de bisschoppen laten van zich
horen. De KU Leuven zwijgt als vermoord,
en ook haar studenten hebben andere fuif-
zalen te geselen. Het is al tot vervelens toe
herhaald, maar geen standpunt innemen is
het beleid bevestigen.

Benny Debruyne

Kraak
vervolg van p. I

eigenaar van de panden, wilde de nieuwe
bewoners eruit. Volgens de plannen moes-
ten die huizen namelijk gesloopt worden
om de hoek aan dat kruispunt te vergroten
- iets wat vooralsnog niet gebeurd is.
• Karel van Lotharingenstraat
Drie jaar geleden nam een aantal jonge
daklozen hun intrek in een leegstaand ge-
bouw dat grenst aan het gebouwenkomplex
van Belgacom, de eigenaar van het pand.
Het gebouw stond al enige tijd leeg, al had
Belgacom wel het voornemen om het ge-
bouw te slopen ten voordele van een par-
king. De krakers protesteerden met hun
kraak tegen het woonbeleid van de stad.
Een beleid dat er in elk geval voor zorgde
dat zij geen dak boven hun hoofd hadden,
iets waar het OCMW eigenlijk voor moet
zorgen. Drie jaar later staat het gebouw nog
altijd leeg.
• Diestsestraat 271b
Nadat de krakers van de Brouwersstraat af-
gelopen september hun pand verlaten had-
den, leidde de nood aan een woning tot
een nieuwe kraak op het eind van die
maand. Deze kraak heeft evenwel minder
ruchtbaarheid gekregen omdat hij maar een
maand geduurd heeft. Het huis dat eigen-
dom is van de ABB, was in zo'n slechte
staat - kapotgeslagen ruiten bijvoorbeeld
- dat na een week al bleek dat het onbe-
woonbaar was. Ondertussen was de kraak
in het Sint-Pietersziekenhuis al begonnen,
waarbij ze zich vervolgens aansloten.

De kraken van de afgelopen jaren wa-
ren al bij al geïsoleerde initiatieven, waarbij
de klemtoon vaak op verschillende aktie-
punten gelegd werd. Met de oprichting van
het Sociaal Centrum als koepel voor uiteen-
lopende organisaties, lijkt er voor het eerst
in lang weer sprake van een heuse krakers-
beweging in Leuven. De kraak van het Sint-
Pietersziekenhuis en de kraak van afgelo-
pen weekend getuigen van de wil om het
centrum ook effektief uit te bouwen.

Voor de laatste krakersbeweging moe-
ten we trouwens al vijf jaar terug, naar het
Magistrale Krakersyndikaat. een kollektief
dat bestond uit de Sociale Raad van de
Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie
Loko, Genoegl, de VU-jongeren en een
aantal 'autonome rnedekrakers'. Met de

kraak wilden ze hun ongenoegen uiten
over de leegstand. Veel eigenaars laten hun
eigendom doelbewust verkommeren, ofwel
om met winst te kunnen verkopen ofwel
helemaal zonder reden. Een toestand die
nooit los kan gezien worden van het nog
altijd grote aantal woonbehoeftigen. Niet
alleen in Leuven zwemmen trouwens weer

kraakvissen. Op de betoging van verleden
woensdag was een aantal collega 's uit Brus-
sel aanwezig, terwijl Gent altijd al een le-
vendige krakerscene gekend heeft. "Ideeën
ontruim je niet, kraken gaat door", was dan
ook veruit de meest geskandeerde slogan
woensdag.

Benny Debruyne

Knibbel. knabbel, knuisie. wie knabbelt J,7L1r aan miin huisie? (foto Tvan Put)

(* VSlo Iaoraana 25 nr 9 dd 16 l1c>t ember 1908 3



De uiteindelijke hernieuwde interesse
van de jongere burger voor het politieke
bestel kan dan gebeuren via een versterking
van de inspraak van jongeren in zaken die
hen in de eerste plaats aanbelangen, zoals
het onderwijs. Samen met Agalev en de vu
was de VLD immers ook pleitbezorgster van
het voorstel dat leerlingenraden op sekun-
dairc scholen wil verplichten als één vierde
van de leerlingen daarom vraagt. De VLD
roept dl' meerderheidspartijen op om dat
voorstel te steunen en een dekreiale rege-
ling ervan mogelijk te maken. "Immers, de-
mokratie i~ een wijze van zijn. De inspraak
via de leerlingenraad kan een goede aanzet
zijn voor de voorbereiding van jongeren
voor de politieke demokratie. De leerlingen-
raden kunnen overkoepelend gaan werken
en naar builen treden als deel van de ge-
meentelljkejeugdraad". aldus nog het pers-
bericht. Volgens de VLD moet ook de
jeugdraal~worden .opgewaardeerd en een
volwaardig adviesorgaan worden.,. .

Het ontbreken van konkrete
voorstellen doet eêhtcr wel de vraag rijzen
in hoeverre dit gee';; deel is van een politiek
die de jongeren niet in de eerste plaats
partijpolitiek wil bewust maken. maar ook
en vooral VLD-bewust. Het debat is alvast
geopend.

VLD wil meer studenteninspraak en geen toelatinqseksamens

"Demokratie is een wijze van zijn"
De VLD pleit niet voor een ekonornis-

tische visie op dernokratisering, maar
breekt een lans voor de intellektuelc demo-
kratisering: die moet gerealiseerd worden
door een beter oriënteringsbeleid in het
sekundair onderwijs, een voorstel dat ook
in de voortgangsrapporten van het plan
Dillemans naar voor komt. Het voorstel van
de VLD bestaat eruit dat de leerlingen na
het vijfde jaar sekundair onderwijs de kans
krijgen om deel te nemen aan een oriënter-
ingsproef. die hen dan de kans geeft hun
tekorten met betrekking tot een studie in
het hoger onderwijs vooralsnog bij te stu-
ren of te peilen naar hun specifieke kwali-
teiten en zwakten. Volgens de VLD kan het
niet dat een achttienjarige een stap zet in
een voor hem te onbekende richting waar-
van hij dus ook niet weet of hij er geschikt
voor is. Er wordt opgeroepen tot een breed
maatschappelijk debat, waarbij radikale her-
vormingen geen taboe mogen zijn. Het laten
aansluiten van het secundair onderwijs bij
het hoger onderwijs is er daar één van.

Qet vertrouwen van de jonge burgers in de politiek is zoek en de schan-
daalsfeer van de laatste jaren maakt het moeilijk om die jonge mensen
ervan te overtuigen dat een eerlijke en geloofwaardige politiek nog moge-

lijk is. Daarvan gaat de VLD uit. De partij wil daarom het vertrouwen van
jongeren in de politiek verstevigen door het onderwijs verder te demokratiseren,
met meer inspraak en zonder toelatinqseksamens. Ze ziet in de invoering van het
toelatingseksamen voor arts en tandarts een eerste stap naar de afbouw van de
demokratiserinq: "Het toelatingseksamen is een besparingsmaatregel en heeft
als enige ekspliciete motivatie een financieel tekort. Door met toelatinqsproeven
slechts een beperkt aantal studenten toe te laten, hoopt de regering de financiële
problemen in de sociale zekerheid op te lossen. Zo worden jonge mensen het
slachtoffer van het falend beheer van de sociale zekerheid", aldus het pers-
bericht dat de VLD deze week de wereld instuurde.

een algemene vorming in het sekundair
onderwijs, dat beter zou moeten aansluiten
op het hoger onderwijs. Hiermee wordt
verder gekeken dan de grenzen van het
hoger onderwijs, waarbinnen de geviseerde
problemen zich uiteindelijk voordoen: de
eindtermen van de derde graad sekundair
onderwijs en het hoger onderwijs moeten
samen geschreven worden, aldus nog het
persbericht.

Het pleidooi voor een vrije toegang tot het
hoger onderwijs is volgens VLD-jongeren-
voorzitter Jo De Ro en Vlaams parlements-
lid Marleen Vanderpoorten gestoeld op de
fundamenteel demokratische verworven-
heid die aan alle jongeren gelijke kansen
biedt. Ook de toelatingseksamens voor de
studies burgerlijk ingenieur moeten daarom
verdwijnen, vinden ze.

Interessant is verder het pleidooi voor

Jeroen Lissens

erl(asielStandpunt Sociale Raa
Het UniSono-projekt voor computeronders-
teunde gehoortraining bij Musicologie

D~derdag vijf november stelde de rektor van de Antwerpse Ufsia-universiteit een sym-
bolische daad door het verlenen van kerkasiel aan een vijf tiental vluchtelingenfamilies.
Deze maatschappelijke en humanitaire dienstverlening ziet rektor Reyns áis een van de
taken van zijn universiteit. Deze aktie zwengelde het debat omtrent de vluchtelingen-
problematiek aan en plaatste de diskussie in een ekademisch kader. . ;.> ....

De KU Leuven zwijgt. En dat terwijl vanuit vèrschillende hoeken een luide oproep
weerklinkr.Zo neemt de kerk een duidelijk standpunt.in in deze materie, Om humani-
talr-ethische redenenstellesi zij hun kerken open voor de zwakken in de maatschappij.
Ook op het publieke forum is het maatschappelijke debat in alle hevigheid losgebarsten.
FIet antwoord van onze universiteit; stilte. Het enige antwoord op zo'n konkrete vraag
tot kerkasiel dat de pastor van de Universitaire Parochie kon verzinnen was een door-
verwijzing naar katholieke organtsaties,

Op deze manier bewijst de KU Leuven nog maar eens dat zi] het opnemen van haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid niet meer als een van haar taken durf, te be-
schouwen, .Haar geschiedenis en opdrachtsverklaring waar ze in andere- omsta ndighedcn
graag naar verwijst, laat ze hiermee in de steek. Nochtans is de tekst duidelijk:

"AJs Internauonaalgericlue universiteit is de KU Leuven de erfgename van een
eeuwenoude traditie van gastvrijheid tegenover buitenlanders."

"Behalve onderwijs en onderzoek, beeft de KU Leuven ook andere belangrijke op-
drachten. Op het terrein Van de rnaatschappelilke dienstverlening in kritische dienst-
baarheid stelt zij haar deskundigheid ter beschikking van overheden. organisaties en
bedrijven/

·Vanuit haal: christélljke visie op mens en maatschappij, bezlnt zij zich, in een vrij en
open klimaat en in samenwerking met andere universiteiten, over de. aksiologische.
ethische, enreligteuze problemen die gesteld worden (... ) door de veranderingen. in het
socïele en kulturele leven, mei speciale aandacht voor de persoonlijke waardigheid van
de mens, de beschermirig van de zwakken en voor gerechtigheid en vrede."

Sociale Raad (Sora), een geleding van de Leuvense studentenoverkoepeltag Loko
'.~dt dat de universtten zich niet mag verschuilen achter haar onderzoek- en onderwijs-
peilers maar ook haar maatschappelijke taak moet opnemen. Daarom vraagt Sora dat de
:KlJ Leuven een duidelijk standpunt inneemt inzake kerkasiel. Door open te staan voor
kerkasielkan zifmee het debat opentrekken en ultdiepen. Zowel in de les, op de karn-
pus, op het rektoraat, ... als op maatschappelijk nivo, moeten we de diskussie aandurven.
Kerkasiel biedt ook de kans aan de vluchtelingen zelf om als aktieve gesprekspartner
geboord te worden. Met de Winter Voor de. deur zou steun omwille van humanitaire
redenen een vanzelfsprekendheid moeten zijn.

namens soetale Raad: Tomàs Wyns, Sara Franssens en Claude Seyns

Klank en uitleg
\ee eksterne visitatie kommissie van 1994 stipuleerde dat de computer in
het onderwijs in het algemeen en de gehoorvorming in het bijzonder
meer moest worden ingeschakeld. Men hoorde daarvoor gebruik te maken

van de aan de KU Leuven aanwezige fondsen en ekspertise inzake het didak-
tisch gebruik van informatietechnologie. Toen het rektoraat en het Ministerie
van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap twee jaar later extra geld ter
beschikking stelden van op onderwijsinnovatie gerichte projekten dacht Mark
Delaere 'Nu is het de moment'. De afdeling Musikologie van de KU Leuven, het
Koninklijk Muziekkonservatorium Brussel en het Lemmensinstituut Leuven
sloegen de handen in elkaar en ontwikkelden het software-programma UniSono
voor computerondersteunde gehoortraining in het Hoger Muziekonderwijs. Wij
vroegen Prof Mark Delaere (projektleider) en Peter Swinnen (projektmede-
werker) klank en uitleg.

Veto: Welke meerwaarde bevat UniSono in
vergelijking met de reeds bestaande buitenlandse
programma 's voor gehoorvorming?
Mark Delaere: «Een deel van de buiten-
landse programma's bevindt zich kwasi in
de speelgoedsektor. Andere computerpro-
gramma's, zoals Musica Practica, zijn zeer
degelijk, maar heel erg moeilijk te hante-
ren. Vooraleer je de oefeningen kan 'oplos-
sen, moet je eerst als het ware een technis-
che computertaal aanleren. Bij het ontwer-

pen van UniSono stond de gebruiksvrien-
delijkheid en klantenservice bovenaan.
Daarenboven moet je het bij veel buiten-
landse programma 's stellen met hetgeen in
het programma kan en niet kan. Wij heb-
ben bewust geopteerd voor een open sys-
teem, waarbinnen de systeembeheerder
konstant nieuwe oefeningen kan bijmaken,
al naargelang het doelpubliek.»

«Vroeger was het eigenlijk onmogelijk
om je gehoor te vormen. Je had een ge-

hoor, of je had geen ge-
hoor, of iets daartussen,
maar dat bleef altijd op
hetzelfde nivo. Het aan-
tal kontakturen voor
gehoorvorming was in
Leuven immers zeer
beperkt. Hooguit twee of
drie sessies per jaar en de
rest liet men aan de stu-
denten over, die zichzelf
moesten organiseren om
mekaar aan de piano
oefeningen voor te spe-
len. De gehoorvorming
werd ook toen al -
maar op een verkeerde
manier - grotendeels
aan de zelfstudie en
persoonlijke initiatie
overgelaten. Zelfs voor
mensen die een goed
gehoor hebben, liggen in
UniSono mogelijkheden
om het op een systema-
tische manier nog te
verbeteren. En mensen
die een heel slecht ge-
hoor hebben, die stappen
in op het nivo waar ze

zich bevinden.»
Veto: Hebben de studenten naderhand geen
problemen met de overschakeling van digitale
geluiden voor een computerscherm naar reële,
gevarieerde muziekinstrumenten?
Peter Swinnen: «Vroeger moest ook de
stap gezet worden van piano naar bijvoor-
beeld viool of een ander instrument. Mo-
menteel simuleert het programma min of
meer de pianoklank. Het is overigens maar
een kleine moeite om andere klanksynteses
te programmeren, maar we proberen het
programma kwa klankmateriaal bewust zo
abstrakt mogelijk te houden. Wanneer je
bijvoorbeeld een interval abstrakt kan her-
kennen, kan je het in een konkrete situatie
ook. Omgekeerd ware het minder voor de
hand liggend. Vandaag kunnen de studen-
ten dankzij de UniSono-programmatuur op
met geluidskaarten toegeruste computers in
een daarvoor gereserveerd seminarielokaal
zelfstandig hun gehoor oefenen voor de
herkenning van intervallen, samenklanken
of akkoorden en -binnenkort- ook kaden-
zen of harmonische wendingen. Nog tijdens
dit akademiejaar worden hieraan ook rit-

mische en meloritmische diktees toege-
voegd. De ontwikkeling van de hiervoor
benodigde melowriter is in een vergevorderd
stadium. »

Studenten

En wat vinden de studenten zelf van
UniSono? Veerle Bosmans en Bart Put
(allebei tweede kandidatuur Musikologie)
zijn alvast tevreden met het nieuwe initia-
tief. Volgens hen was zo'n zelfstudiepakket
al langer een must. "Je kan nu tenminste je
gehoor oefenen wanneer je er zin in hebt",
stellen VeerIe en Bart, "Via UniSono kan je
op je eigen tempo de moeilijkheidsgraad
van de oefeningen geleidelijk aan verho-
gen. Hetgeen je niet kan, kan je zoveel
herhalen en inoefenen als je maar wil. Een
computer heeft nu eenmaal meer geduld
dan een lesgever." Of ze een computer-
scherm en de syntetische piano-imitatie
niet koud en onwerkelijk vinden? "Neen,
integendeel. het is eigenlijk best plezant",
aldus de twee musikologie-studenten.

Kristof Messiaen
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Leuven Bloedserieus

Van 'plasma geven krijg je een kick
eeze week zal het Leuvense

studentenbloed weer rijkelijk
vloeien. Naar jaarlijkse traditie

pakt Leuven Bloedserieus ook nu weer
uit met een heleboel aktiviteiten om
de studenten aan te moedigen bloed te

I geven. In Gent heeft in oktober al een
dergelijke aktie plaatsgevonden. Vorig
jaar met 1134 zakjes bloed in Gent en
522 in Antwerpen, stak Leuven er
met zijn 1871 bloedgevers met kop en
schouders boven uit. Deze keer zal er
geprobeerd worden de kaap van twee-
duizend te bereiken. Dit nobele doel
kan uiteraard alleen gehaald worden
als er voldoende studenten bereid zijn
een 'scheut in het zakje' te doen en
hun solidariteit in daden om te zetten
door donorbloed te geven. Veto onder-
hield een bloedstollend gesprek met
Wim van de Landbouwkring en Griet
en Heila van Medica, medeorganisato-
ren van Leuven Bloedserieus.

Veto: Waartoe dient een aktie als Bloedserieus?
Griet: "Statistisch staat vast dat zeventig
persent van de bevolking bloed nodig heeft.
Nog geen zeven persent geeft bloed. Voor
het Rode Kruis is de dreiging van een te-
kort aan bloed nooit veraf. Bovendien blijkt
dat jongeren tussen 18 en 35 overduidelijk
ondervertegenwoordigd zijn in de groep
van trouwe bloedgevers. Nochtans zijn zij
wel belangrijke bloedafnemers. denk maar
aan de talloze weekendongevallen. Daarom
organiseren de Landbouwkring. Medica, de
Vlaamse Landbouwkundige Kring en het
Antwerpse Aesculapia een grootscheepse
bloedinzamelaktie. Bloedgiften koppelen
wij aan een konsen en een fuif om de
'schrik voor de prik' aanzienlijk te vermin-
deren.»

HeIla: «De meeste bloedgevers zijn tussen
de veertig en zestig jaar. AJs men nu jonge-
ren vanaf hun achttiende stimuleert om
bloed te geven, zullen zij meer geneigd zijn

om dit te blijven doen, ook als ze al afge-
studeerd zijn. Trouwens, hoe ouder je
wordt. hoe meer je gekonfronteerd wordt
met mensen die bloed nodig hebben. We
kunnen meteen onderstrepen dat het hier
niet gaat om een ene-shot aktie op korte
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termijn. Het eerste doel is niet om zoveel
mogelijk bloedzakjes bij elkaar te krijgen
maar om de basis van trouwe bloed- en
plasmagevers te vergroten.»

Wim: "Het is wel een feit dat de 'bloed-
solidariteit' gedurende de laatste twee
decennia gestadig is afgenomen. Dit is te
wijten aan het toenemend individualisme
bij de mensen, maar ook de schrik om be-
smet te raken met virussen zoals hepatitis
of aids speelt een grote rol. De grootschalige
heisa in de media rond enkele besmettin-
gen via bloedtransfusies heeft daar geen
goed aan gedaan.»
Veto: Wordt er naast bloed ook iets anders
gegeven?
Griet: "Er wordt ook plasma gegeven. Plas-
ma wordt toegediend als iemand een tekort
heeft aan lichaamsvocht. Deze stof is eigen-
lijk het bloed, maar dan zonder de rode
bloedsellen. Bloed mag je om de twee
maanden geven, plasma daarentegen mag
je zelfs om de veertien dagen geven. Het
vergt immers minder van je krachten, om-
dat er geen ijzer in zit.»
Heila: "Plasma mag je ook aan om het
even wie geven. De indeling in bloedgroe-
pen speelt hier niet rnee.»

Suiker

Veto: Hoe gaan jullie te werk bij de bloed- of
plasma-afnames?
Griet: «Eerst kom je bij een arts terecht bij
wie je naar eer en geweten een lijstje dient
in te vullen of je tot een van de risikogroe-
pen behoort. Die groepen hebben vooral
betrekking op bepaalde ziekten zoals' sui-
kerziekte, hart- en vaatziekten, nieraan-
doeningen, hepatitis A en H, rode hond,
herpes, geslachtsziekte, aids, enzovoort.
Ook wie gedurende het laatste jaar heeft
verbleven in Afrika, Azië, Zuid-Amerika, de
Caraïben en het Midden-Oosten mag geen
bloed geven. Vervolgens zal de arts je kort
onderzoeken en je bloeddruk meten om te
zien of die niet te laag is.»
Heila: «De volgende stap is je neervlijen in
een stoeltje. In je gestrekte arm krijg je dan
een prikje van de gevreesde naald. Maar
van dat prikje moet je je niet veel voorstel-
len. Soms kan het wel wat spatten ... maar
we leiden de student dan af met een strip-
boekje. Meestal worden er één LOttwee
zakjes atgenomen.»
Wim: "De plasma-alname is eigenlijk niets
meer dan een bloedafname. Het zakje bloed
gaat dan wel in een centrifuge om de rode

bloedsellen van de rest te scheiden. Onder-
tussen laat men wat fysiologisch vocht,
water en zout, door het naaldje in je arm
druppelen. Dat geeft een heel fijn gevoel
daar het water kouder is dan het bloed in je
aders. Het geeft je een kick. Als het plasma
is vrijgemaakt, krijg je de rode bloedsellen
vermengd met water via dezelfde naald
terug in je lichaam. Het gelige plasma
wordt vervolgens op de weegschaal gelegd.
Mensen die dikker zijn of veel vet eten,

hebben zwaarder plasma.»
Veto: Waarom mogen studenten met een
homoseksuele geaardheid geen bloed geven?
Griet: "Omdat zij statistisch gezien nog
steeds tot de HIV-risikogroep behoren. Om
te zien of er HIV in je bloed zit. is er een
vensterperiode nodig. Die periode duurt
drie tot zes maanden. De huidige techniek
laat nog niet toe om binnen drie maanden
nadat je besmet bent, te zien of het HIV
aanwezig is of niet. Dus worden er door het
Rode Kruis liever geen risiku's genornen.»
Wim: «Het valt wel niet te ontkennen dat
homo's op die manier weer eens gestigma-
tiseerd en gediskrimineerd worden. Het
gaat er eigenlijk om of je veel wisselende
seksuele kom akten hebt of niet. Uiteraard
staat het belang van de patient centraal en
dienen alle statistische risikogroepen geme-
den te worden. Toch vind ik dat de regeling
voor homo's inderdaad voor diskussie
vatbaar is.»

Senario

Veto: Hoe is de organisatie dit jaar verlopen?
HeIla: «De eerste vergaderingen vonden al
plaats in april nadat de presidia van Medica
en LBK verkozen waren. Naar jaarlijkse
traditie geven de opeenvolgende presidia
elkaar de informatie en het senario van
Bloedserieus door. Vanaf juli hebben we
elke week één dag aan de aktie gewerkt en
in september behoorde Bloedserieus al tot
onze dagdagelijkse aktiviteitcn. We hebben
gelukkig nooit echt moeten zoeken naar
medewerkers, de studenten zijn heel vlug
te motiveren voor de bloed-aktie.»
Veto: Is Bloedserieus vergelijkbaar met andere
grote studentenmanifestaties?
Griet: "Het doel van Bloedserieus is sociaal
en maatschappelijk: ervoor zorgen dat stu-
denten solidariteit opbrengen.»
Wim: «Uiteindelijk maakt het niet veel uit
welke kring dit gebeuren organiseert. De
organiserende kringen profileren zich ook
helemaal niet met deze aktie. Het is zelfs zo
dat niet Medica maar wel de Landbouw-
kring ooit voor het eerst met deze aktie
van start is gegaan, Medica is er later
bijgekomen. »

Bart De Schrijver
Vooreen volledig overzicht van de aktiviteiten
van Bloedserieus '98, zie de aqenda.
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Professor Swennen over transgene bananen

twee keer zo hard werken als vroeger om
tenslotte hetzelfde te produceren.

«Een goede oplossing is dus om die
boeren een schimmelresistente varietiet te
verschaffen en op die manier variatie te
brengen in de bananensoorten die zij op
hun akkers telen. Die variatie zorgt ervoor
dat de oogst veel minder kans heeft om
teniet te gaan door een ol andere ziekte.
Variatie zorgt dus niet voor een hogere pro-
duktie maar vooral voor voedselzekerheid.
In Tanza).ia gaan wij één miljoen geirans-
Iorrneerdè planten verdelen aan de boeren.
Acht NGO's werken daarvoor met ons
samerrä

tasten, dan is het de taak van de vorsers om
dat eiwit na te maken. Daarvoor heb je
RNA nodig. RNA is als het ware een 'nega-
tief' van het DNA. Net als het DNA bevat
het RNA immers de sekwentie-kode van de

in onderzoek naar maïs, tarwe en rijst.»

Schimmel-resistent

Hoe de banaan met zijn schimmels afrekent

6

Veto: Wat is hel wetenschappelijk doel ener-
zijds, en het ekonomisch doel anderzijds van de
bananenmanipulatie?
Swennen: «In 1924 is de bananenvere-
deling gestart. Pas in 1995 zijn er slechts
enkele verbeterde variëteiten bij de kleine
oer terecht gekomen. Met in het achter-

de grote bevolkingseksplosie moeten
nieuwe technieken zoeken om

n te kweken. In het ver-
aan klassieke veredeling
kruisingen bepaalde

bekomen. Tegen-

ft Leuven nog
oorgegeven als de

r een halve hek-
enptarucn staan. Die mensen

kunnen zich enkel wapenen tegen de ziekte
door hun areaal uit te breiden. Dat is eko-
nomisch oninteressant want ze moeten

Menswaandia

ee bananenboom is eigenlijk
geen boom maar een enorme
grasplant die tot vijftien meter

hoog kan groeien. De oorsprong van
de bananen wordt gesitueerd in Chi-
na. Vandaar emigreerden ze naar In-
dië, Oost-Afrika en de Caraïbische ei-
landen. Onderweg onderging de ba-
naan een metamorfose: de droge za-
den evolueerden tot het huidige zoete
vruchtvlees. Voor het Westen was de
banaan steeds een luxeprodukt of
lekker tussendoortje, voor de Derde
Wereld is de banaan de vierde belang-
rijkste voedselbron. Momenteel zijn er
in de wereld elfhonderd bananensoor-
ten. Al deze variëteiten staan netjes
opqeborqen in de grootste weten-
schappelijke bananenkollektie ter we-
reld, die van het Laboratorium voor
Tropische Plantkunde van de Leu-
vense universiteit. In broeierige ser-
res, tussen immense bananentrossen.
doen professor Swennen en zijn
'bananen-team' onderzoek naar alle
mogelijke bananensoorten en ont-
wikkelen ze transgene (genetisch ge-
manipuleerde) bananen. Swennen
deed gedurende twaalf jaar veldon-
derzoek in Afrika. Zijn wetenschap-
pelijk werk geniet internationale uit-
straling en wordt van dichtbij gevolgd
door de Verenigde Naties, multinatio-
nals en verschillende ontwikkelingsor-
ganisaties. Reden genoeg dus voor
Veto om eens een banaantje te pellen
met deze Leuvense plantkundige.

Veto: Wat houdt onderzoek naar transgene
banal1en precies in?
Swennen: "Ik Inti IJl,t l'jglllliJk \ ('d ru i-

IllLT willen ,tcl/en. Wdt wij doen i, het vcr·
edelen van de banaan. De start tot zo'n on-
derzoek is het verzamelen van allerlei
vcrschillende variëteiten. Momenteel heb-
ben wij in Leuven zo'n elfhonderd varië-
teiten in ons bezit. Deze kollektie kwam
zowel LOt stand door de klassieke veredeling
als door biotechnologische ingrepen. Onze
kollektie staat onder voogdij van de FAO,
Food and Agriculture Organisation van de
Verenigde Naties, en wordt beschouwd als
een gemeenschappelijk erfgol<,i vah de

plantensetten
Swennen: «Het gen gaat men. meestal
l'en a ndcre plant ol ,.organisme halen,
dat vlak zijn dt;.fA',êi1/.q,p tuvscn de
lende organi$i;nen verdwenen, Je moet
het waremaar pakken waljc nodig hebt,
0111 t>è11gCI1I~ zoeken zal men bj}v(l(;rbé~la
een plantençkl;trakt in kontakt brengen
met l'en ~chimTilel. Ah dat ck srrakt die
Sl hirnmél doodt. weet 111en dat cr'h~t$ in dl:ê
planren zit dat hen resistent maakt télJC:
schlrnmclztektc. Wanneer die plant t,

haar elementairste deeltjes wordt on tI
tot bijvoorbeeld de eiwitten, en we stellen
vast dat ook die eiwit ten dl' schimmel aan-

Veto: Is biotechnologie nu dé oplossing voor de
voedselproblemen en de landbouw van de Derde
Wereld?
Swennen: «Biotechnologie is een middel
maar zeker geen antwoord op de proble-
men die zich in het Zuiden stellen. Die
problemen vinden hun oorzaak in enorme
ekonomische ongelijkheden en onrecht-
vaardigheden. Vandaag zijn er op deze pla-
neet achthonderd miljoen mensen die
honger lijden. Om zoveel mensen te voe-
den heb je tweehonderd miljoen ton graan
nodig. De kostprijs van dit voedselpakket is
gelijk aan de begroting van twee dagen
militaire oefeningen over heel de wereld.
Dat zegt genoeg.»
Veto: Kali biotechnoloqie gebruikt worden door
grote bedrijven 0111 zelf" bepaalde plantensoorten
te kweken in het Noordwen om ol' die manier
de markt afte sluiten l'Oor Derde wereld-produ-
("1'/7(('/1 :>
Swennen: «Ah tipcvoorhecld daarvoor
kunnen we kak ao nemen. Om goedkopere
grondstullen te hebben gaan ,jokoladl'pro-
ducemen zeil de kakao artificieel produc-
cu-n Tl'gl'll dl'/l' ckonomische werkwijze
ben ik vicrk gekant. Als wij de producenten
uit de Derde wereld willen ondersteunen.
moeten wij ook hun produktcri kopen. Wc
moeten dan maar een hogere prijs betalen
opdat die kleine boeren - want ook kakao
is een gewas dat voornamelijk door kleine
boeren wordt geteeld - de kans krijgen om
hun produktie op te bouwen en een
menswaardig leven te leiden.»
Veto: Bestaat het gevaar dat grote bedrijven het
bictechnologisch onderzoek monopoliseren?
Swennen: «Het strijdpunt ligt vooral rond
het patenteren van genen. De teorie is sim-
pel: dure laboratoria zoeken konstant naar
genen. Als het bedrijf eenmaal eigenaar is
van dat gen zullen anderen, die dat gen
wensen te gebruiken, ervoor moeten be-
talen. Daarom streven wij ernaar dat zowel
universiteiten en NGO's als multinationals en
overheden samenwerken aan het probleem.

«Trouwens, de financiering door de
overheid van het wetenschappelijk onder-
zoek vermindert steeds. Dit dwingt vele
onderzoekers ertoe aan kontrakt-research
te doen en samen te werken met multina-
tionals. Als gevolg van de specifieke manier
van werken, is een universiteit veelal ge-
noodzaakt om haar onderzoek te publice-
ren. Dat betekent dat je hard werkt om je
resultaten nadien zomaar op tafel te grabbel
te gooien voor iedereen. Daarnaast heb je
de privee-sekior die hun eigen goed uitge-
ruste laboratoria hebben, niet vertellen wat
ze doen maar wel weten wat wij doen. Er
ontstaat dan een ccnrichringsvcrkccr: wij
leveren inlormat ic. lij niet. Zij hebben de
venreu. wij niet, en lij ontwikkelen allerlei
voorten genen. 0111 hl't even wie in dl'
toekomst een tramgcnl' banaan gaat
vcrkopen. lal aan die lirlllil\ rnocu-n
betalen. Dan ontviaan er uiteraard enorme
monopolie'. Op dit moment hebbeu
Chiquit a en Dclrnoruc samen veertui
percent van dl' bananenomzet in handen.
En door hun onderzoek naar transgene
bananen zijn zij in staat om hun bananen
nog goedkoper op de markt te brengen.»

Bart De Schrijver
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Een boek om de druk op de bananenproducenten te verhogen

Chiquita lor President!
enetisch gemanipuleerde bana-
nen en eksotische drankjes zijn
wel het laatste waar ze op dit

moment in Honduras wakker van lig-
gen: niet minder dan achttienduizend
werknemers uit de bananensektor be-
landden er vorige week nog op straat
omdat orkaan Mitch de oogst totaal
deed mislukken. Wie wel werk heeft
op de bananenplantages is echter niet
noodzakelijk beter af In de lente van
dit jaar verscheen in The Cincinnati
Bnquirer; het dagblad van de thuis-
basis van bananengigant Chiquita,
een reeks artikels onder de titel'--_--I
"Chiquita Secrets revealed". De jour-
nalisten kloeqen er de betwistbare
handelspraktijken. het gevaarlijke ge-
bruik van pesticiden en de intimidatie
van de arbeiders op de plantages aan.
Chiquita zette de krant zodanig onder
druk dat die de journalisten ontsloeg
en zich voor haar 'oneerlijke praktij-
ken' verontschuldigde bij het bedrijf

Chiquita doet iets aan het leefmilieu, zo
lijkt het: van de 81 bedrijven die in januari
1994 voor het eerst een Eco-ok/Betier
Banana-certificaat voor goede arbeidsom-
standigheden en milieuzorg kregen, waren
er 74 dochterondernemingen in rechtstreeks
bezit van Chiquita. Volgens heel wat weten-
schappers, milieuaktivisten en ex-mede-
werkers heeft het bedrijf echter een verre-
gaande invloed op de toekenning van de
certificaten, die het dan gebruikt om in de
Amerikaanse en Europese promotie zijn
produkien aan milieuvriendelijkheid te
koppelen. Uit het onderzoek van de jour-
nalisten van The Cincinnati Fnquirer blijkt
evenwel dat enkel de plantages van Chiqui-
ia in Costa Riea het certificaat hebben.
Geen enkele andere plantage in Honduras,
Guatemala of Ecuador werd erkend, net zo
min als de dochterondernemingen die fruit
aan Chiquita verkopen. De redenen hier-
voor blijken voor de hand te liggen. Een
kleine greep uit wat het dagblad het bedrijf
ten laste legde.

Ongeschikt

Bij de sluiting van Hondurese plantages
ging Chiquita in het verleden alvast niet
altijd even netjes te werk. Dat blijkt ten-
minste uit het verhaal van de sluiting van
een plantage in het dorp Taeamiche, mid-
den in Chiquita's bananenvelden in het
noordoosten van Honduras. De bewoners
werd gezegd te verdwijnen. Toen ze dat
niet wilden, kreeg Chiquita van de over-
heid een bevelschrift om hen uit het dorp
te zetten. Daarbij werd ook het Hondurese
leger ingezet en in februari 1996 werd het
hele dorp door ongeveer vijfhonderd solda-
ten van de kaan geveegd. Daarbij werden
meer dan zeshonderd mensen verdreven
uit hun huizen.

"Op heel wat plantages
worden arbeiders niet
gewaarschuwd wanneer
vliegtuigjes giftige pesticiden
over de bananenplanten
uitsproeien."-------

adat Chiquita in 1996 het bevelschrift
voor verdrijving gekregen had, vroeg het de
hulp van de militaire politie om de hon-
derddrieëntwintig families te verdrijven.
'Tacarniche' werd een hete kwestie in de
Hondurese politiek en de hele zaak werd
wereldwijd door mensenrechtenorganisaties

veroordeeld. In l'en reaktie meldde Chiqui-
ia dat de sluiting van Tacamiche ingegeven
was door dl' onverbiddelijke ckonornischc
realiteit: de grond was ongeschikt. Maar de
journalisten van The Cincinnati Enquirer
konden dl' hand leggen op een wettelijk
memo van Chiquita-jurist Manuel Rodri-
guez. van 12 april 1989. Daarin wordt het
plan ontvouwd om Hondurese landbouw-
bedrijven op te doeken om de vakbonds-
kosten te verminderen. De memo handelt
over de plantagesluitingen in Honduras
maar noemt geen enkel bedrijf bij naam.

klagen systernatisch over huiduitslag en
allergieën. De pesticiden die Chiquita ge-
bruikt zijn trouwens niet alleen schadelijk
voor de werknemers zcl!: ook het grondwa-
ter en de fauna en flora in dl' buurt van de
plantages hebben zwaar te lijden onder de
ven uiling. Chiquita ontkende en probeerde
het tegendeel aan te tonen, maar de onder-
zoekers stootten op keiharde bewijzen.
Bovendien bleken heel wat van de door
Chiquita uitgestorte pesticiden, aangewend
tegen zware bananenziektes. erg giftig en
niet geregistreerd voor gebruik. Waarne-
mers zagen hoe de verplichte beschermen-
de maskers zelden opgezet werden.

Dat pesticiden meer kunnen dan alleen
maar gewassen verdelgen, ondervond ook
Greddy Mauricio Valerin Bustos. een arbei-
der van Plantage 96 in Sixoala in het zuid-
oosten van Costa Rica. De plantage is ei-
gendom van Chiriqui Land Company, een
dochteronderneming van Chiquita. Volgens
het politierapport waarop de onderzoekers

de bananen gewassen, vervolgens worden
de bananen opnieuw besproeid tegen het
rotten onde~c:g, ditmaal met het uiterst
giftige Thiabendazol en Imazalil. De Chi-
quitadozen vcrmelden inderdaad duidelijk
dat het fruit werd behándeld om de kwali-
teit tijdens het transport te handhaven,
maar wat ze niet vermelden is dat arbeid-
sters de behandelde bananen meestal met
hun blote handen in de verschepingsdozen
leggen. Wetenschappers, vakbondsmensen

Pees

Toen de militairen Tacamiche binnen-
vielen, gebruikten ze daarbij bulldozers,
geweren en traangas. Volgens de officiële
verklaring van Chiquita had de uitdrijving
vredig plaats en raakte niemand gewond.
Foto's in het dossier laten echter gewapen-
de soldaten zien die hardhandig vrouwen

rtelden de journal'isten van
irer over de huiduitslag

p

bananengigant.
Maar het cl

arbeiders niet ge
neer sproeivliegtuigjes pestiëîden
bananenplanten uitsproeiert. Werknemers
en bewoners van dorpen in de buurt van
de plantages, die mee worden besproeid,

Jeroen Lissens
'fa Secrets revea led " werd vertaald als
iJIlé'imm van Chiquita onthuld. Een on-r
("van de Amerikaanse krant The Cin-

nati Enquirer", is uitgegeven bij Oxfam-
Wereldwinkels en kost 295 frank.
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Themahuis rond omkadering van mindervaliden

Een extra stimulans met veel voldoening
eniek in Europa: omkaderinas-

groepen die zich op vrijwillige
basis het lot van mindervaliden

aantrekken. Voor enkele studenten
was het reden genoeg om een projek-
thuis op te richten rond het thema
'Omkadering', gevestigd op de Aren-
bergwoonwijk Cité, blok 11. Ze vor-
men het laatste themahuis dat in deze
reeks wordt voorgesteld.

Veto: Wal was jullie motivatie om een thema-
huis op te richten?
Bart: «Er bestaan in Leuven al enkele jaren
omkaderingsgroepen, zowel in de stad zelf
als hier in Heverlee. Zo'n omkaderings-
groep houdt in dat een hele groep studen-
ten zich inzet voor één mindervalide per-
soon. Op dit moment zijn er zestien omka-
deringsgroepen in het Leuvense gevestigd.
We hebben gemerkt dat er de vorige jaren
tussen die zestien omkaderingsgroepen een
gebrek aan kommunikatie bestond. We
dachten dat deze kommunikatie wel eens
serieus kon verbeteren als een van de groe-
pen de vorm aannam van een themahuis
en zich daar extra voor inspande. Het idee
is om een aantal aktiviteiten samen in te
richten. Wij zullen die organisatie op ons
nemen, in de hoop dat de leden van de
andere omkaderingsgroepen daar gretig op
ingaan. En doen ze dat niet, dan hebben
we het tenminste toch geprobeerd .»

Wachtlijst

Karel: «Daarnaast willen we met de op-
richting van ons themahuis het begrip 'om-
kadering' wat meer bekendheid geven. Blijk-
baar kennen weinig mensen dit. We willen
in die zin ook andere studenten aansporen
om een omkaderingsgroep op te richten
want er zijn toch wel relatief weinig men-
sen die zich daarvoor willen engageren.»
Bart: «Behalve dan als het om Romero

'"gaat. Dit is de residentie naast Alma I. Zij is ~
speciaal voor mindervaliden ingericht en
ook de kamers voor de studenten die mee-
helpen zijn heel netjes en mooi afgewerkt.
Het schijnt dat je op een wachtlijst komt te
staan als je daar op kot wil. Zo'n over-entoe-
siasme kennen wij helaas in Heverlee niet.»
Karel: «Daarom zijn wij van plan om in
maart of april samen met Joske vettenburg.
de verantwoordelijke van de omkaderings-
groepen, rond te gaan in de verschillende

- Iakulteiten - bijvoorbeeld waar er in eerste
kan een nieuwe mindervalide studeert -
om onze werking uit te leggen en te pro-
moten.»
Bart: «We willen ook onze aktiviteiten
toelichten op infodagen, bij de ouders van
de mindervaliden zelf. We willen hen laten
zien dat het geen enkel probleem vormt
wanneer hun zoon of dochter op kot wil.
We kunnen ons inbeelden dat zoiets een

café pool

grote stap voor de ouders is.»
Wouter: «Een andere motivatie voor de
oprichting van een themahuis is dat wijzelf
samen in een groep ons wilden engageren.
Zes van de vijftien studenten van het the-
mahuis zaten vorig jaar in een groep die
Kay Van Mieghem omkaderde. Maar toen
Kay uit Leuven vertrok, dreigde die omka-
deringsgroep uit elkaar te vallen wanneer
er geen andere mindervalide student zich
bij ons aanmeldde. En omdat we nooit met
zes allemaal samen bij een andere omkade-
ringsgroep konden aansluiten en we ons
zowiezo hadden moeten opsplitsen, hebben
we besloten om met ons zessen een thema-
huis op te richten en dan negen andere
vrijwilligers in onze groep op te nemen.
Aangezien er op dat moment geen minder-
valide was om voor te zorgen, was onze

eerste bedoeling de kommunikatiebevorde-
ring tussen de verschillende omkaderings-
groepen. Maar uiteindelijk is Veerle geko-
men die als mindervalide best wel onze
hulp kon gebruiken en zo hebben we de
funktie van het omkaderen weer op ons
kunnen nemen. Dat is dan uiteindelijk de
laatste motivatie voor het bestaan van ons
themahuis.»
Veto: Kunnen jullie nog wat nader specifiëren
wal 'omkadering' inhoudt?
Thomas: «Wel, er zijn een aantal studen-
ten in Leuven die minder mobiel zijn en in
een rolstoel zitten. Ze kunnen helemaal
niet voor zichzelf instaan. Het hangt van
persoon tot persoon af hoeveel hulp ze no-
dig hebben. Sommigen moeten heel weinig
geholpen worden, anderen dan weer meer.
Die moet je helpen naar het toilet gaan,
eten klaarmaken en allerlei andere dagelijk-
se behoeftes, zoals een jas helpen aantrek-
ken, naar de les brengen .... »
Else: «Het is wel zo dat wij geen professio-
nele hulp bieden. Er komt wel dagelijks een
verpleegster op bezoek.»
Wouter: «Wijzelf noteren op een perma-
nentielijst welke uren wij elke dag thuis
zijn. En in die uren blijven we effektief op
kot en zijn wij ter beschikking wanneer
Veerle onze hulp nodig heeft. Zij kan ons
dan opbiepen met een interphone.»

Sr1ook.er

Veto: Wat zijn jullie ervaringen na zo'n jaar
aktief zijn in een omkaderingsqroep?
Bart: «Dat is gewoon af en toe eens helpen
wanneer iemand je nodig heeft. Uiteinde-
lijk steek je daar niet zo veel tijd in, hoor.
Misschien ieder van ons een half uurtje per
week.»
.Wouter: «Bijkomend pluspunt is dat als je
tijdens je uurtje permanentie op je kamer
zit, het een extra stimulans betekent om

in het hartje van Leuven
op je weg naar de Oude Markt

Rolstoelbasketbal
Zeelstraat 1 (boven Lunapark)

tel.: 016/23.33.10
open 7 op 7 van 11.00 tot 02.00 uur
zat. en zon. van 15.00 tot 02.00 uur
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eens met je studies bezig te zijn. Ten twee-
de geeft het veel voldoening. En tenslotte
krijg je ook een sterk ge'ngageerde groep
en een heel goeie kotsfeer. »

Veto: Welke inhoud geven jullie aan jullie
samenleven?
Karel: «We doen vaak dingen samen. In
het begin van het jaar is dat wat minder,
maar geleidelijk aan groeit bet weer. We
gaan eens samen naar een fuif, of we bou-
den een 'kottocht' waarbij iedereen iets te
eten en te drinken op zijn kamer klaarzet.
Vorig jaar zijn we ook eens gaan zwemmen
met Kay en we hebben toen ook deelgeno-
men aan het spel zonder grenzen.»
Bart: «Dit jaar hebben we al één aktiviteit
achter de rug, de maraton. Het was onze
bedoeling om zoveel mogelijk mensen van
de andere omkadéringsgroepen te mobilise-
ren. We hadden onze verwachtingen niet te
hoog gesteld. Het was onze eerste aktiviteit
en het is niet zo~vident om studenten
wakker te krijgen 6m zo'n tien kilometer af
te leggen, al stappend weliswaar, maar toch
in de kou en de regen. Uiteindelijk hebben
er zeventien het geprobeerd, waaronder
ook drie mindervaliden. Met deze prestatie
zijn we best tevreden.»
Karel: «In de toekomst gaan we ook zeker
een filmavond en een fuif organiseren,
eventueel ook een sportaktiviteir, waar-
schijnlijk wordt dat rolstoelbasketbal. Die
aktiviteiten worden voornamelijk georgani-
seerd om de kontakten tussen de omkade-
ringsgroepen zelf te verbeteren.»

Zelfstandig heid

Thomas: "Voor de studenten buiten de
groepen willen we een webpagina maken
om een sfeerbeeld te geven van alle omka-
deringsgroepen. We hadden er ook al aan
gedacht om een boekje samen te stellen of
een brochure om studenten meer informa-
tie te geven over 'omkadering' en hoe het
in zijn werk gaat.»
Bart: «Als je beter geïnformeerd bent, ben
je ook meer gemotiveerd om iets als vrijwil-
liger te ondernemen. Altans. dat hopen wij
toch.»
Thomas: «Dat vrijwillig aspekt van de Leu-
vense groepen is wel echt uniek in Europa,
zonder daarbij te overdrijven. In andere
landen wordt er met subsidies en dergelijke
gewerkt.»
Else: «Het is ook voor de mindervaliden
zelf heel goed dat zij omkaderd worden
door vrijwilligers. Als er verpleegsters ko-
men of gewoon mensen die voor hun hulp
betaald worden, blijven de mindervaliden
zich afhankelijk opstellen. Ze vragen maar
aan die mensen wat ze nodig hebben want
uiteindelijk worden die daarvoor betaald.
Maar wanneer de mindervalide door een
groep vrijwilligers omringd wordt, willen ze
niet de indruk geven dat zij van die vrijwil-
lige inzet zouden 'profiteren' en ze willen
ons zo weinig mogelijk, wat het in hun
ogen lijkt, 'tot last' zijn. Alhoewel dat nooit
het geval is, natuurlijk. Bij Kay was die
vooruitgang heel duidelijk. Gedurende de
vijf jaar dat ze op kot zat, is zij bijna volle-
dig zelfstandig geworden. De laatste maan-
den was het haast nooit meer nodig om
haar te helpen. Dat is ook een extra argu-
ment voor de ouders om hun kinderen bij
ons op kot te laten komen. Ook thuis wor-
den ze vaak misschien wat meer 'bemoe-
derd' dan goed voor ze is.

«Joske Vettenburg is om die reden
enorm gekant tegen het voorstel om via
subsidies mindervaliden de kans te geven
alleen op een studio te wonen met dan
zoiets als 'thuisverzorging'. Daar leren die
mindervaliden niets mee bij, terwijl die
formule juist wordt voorgeschoteld als dé
manier om zelfstandig te leren leven. En
daarbij worden ze ook nog eens uit de
sociale omgeving, die ze bij ons vinden,
weggetrokken. Het is voor hen sowieso al
moeilijk om kontakten te leggen of ze te
onderhouden. Dit zal natuurlijk nog moei-
lijker worden wanneer zij alleen op een
studio wonen. Het is in die zin dat wij hier
in Leuven zo uniek zijn op Europees nivo,
dat vrijwillig aspekt en, belangrijker nog, de
positieve konsekwenties daarvan voor de
mindervaliden zelf. »

Deborah Bické
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Realiteitsteater van Victoria

et nieuwe kapitalisme doorgelicht
et fenomeen heeft dit jaar een
naam gekregen. We hadden
het al over 'emo-tv' en 'reality

tv', nu lijkt ook 'reality theatre' in het
lijstje van deze neologismen opgeno-
men te zijn. 'Reality theatre' is dat
soort teater waarin echt en niet echt
zo goed als samenvallen. Dinsdag 17
en woensdag 18 november brengt
Victoria met 'Lifestyle' een staaltje
van dit nieuwe genre op de planken
van het Stuc.

In de teaterwereld is er een tendens aan de
gang. waarbij meer en meer realiteit in het
toncel wordt opgenomen. Teatermakers
blijken niet meer te geloven in het fiktio-
ncle verhaal. Ze willen het eigen verhaal
brr ngcn. waardoor de grens tussen echt en
niet echt steeds vager wordt. De teaterma-
ker zou hiertoe gekomen zijn vanuit een

eigen motivatie, namelijk 'het zoeken naar
een grotere impakt'. Hij wil kompassie en
begrip en deinst er dan ook niet voor terug
om gewoon mensen, bijvoorbeeld migran-
ten, van de straat op te pikken en hun zeg-
je laten doen in het teater. Dan wordt er
tenminste naar hen geluisterd. Op straat
loopt iedereen hen gewoon voorbij. Het
gebeurt wel meer in 'reality theatre: dat
niet-opgeleiden worden opgenomen in de
cast. In plaats van een script te schrijven,
laat men dan de 'akteurs' tijdens vooraf-
gaande individuele gesprekken hun verhaal
uit de doeken doen. Die tekst wordt dan
uitgetikt en als script gebruikt, zonder dat
daar iets aan wordt bijgeschaafd. Een hoog
gehalte aan stopwoorden bijvoorbeeld zorgt
juist voor de gewilde grensvervaging tussen
echt en niet echt. Dit is ook de reden waar-
om het nu nog moeilijk te zeggen valt
waarover Victoria's nieuwste produktie
'Lifestyle' zal gaan.

Regisseur-auteur Paul Carpentier
schreef vooraf wel degelijk een tekst, maar
de voorstelling moest toch grotendeels ont-
staan tijdens de repetities. Aangezien we
over de inhoud van het stuk nog st~eds in
het ongewisse blijven, doen we er mis-
schien goed aan om eens te kijken naar de
filosofie die achter 'Lifestyle' zit. Volgens
filosoof Lieven De Cauter, de denktank bij
deze produktie, en zijn Britse kollega John
King, bevat 'Lifestyle' een van de kernbe-
grippen van het huidige sociaal-ekonomi-
sche systeem, dat zij omschrijven als 'trans-
cendentaal kapitalisme'. Met deze term wil-
len zij het transcendente, overschrijdende
karakter van het kapitalisme benadrukken.

Veel mensen denken dat de spanning
tussen kapitalisme en kommunisme verd-
wenen is in 1989, samen met de Berlijnse
muur. Maar volgens Lieven De Cauter en
John King is niets minder waar, integen-
deel. het kapitalisme is iedereen boven het

hoofd gegroeid en is daarom
onzichtbaar geworden. Om het
met een eenvoudige metafoor
duidelijk te maken, stel dat we
allemaal vissen in het water
waren, dan zouden we het wa-
ter niet meer zien omdat het
ons aan alle kanten omringt.
Op deze subtiele wijze zouden
we het kapitalisme niet langer
opmerken. Het omringt ons en
het is groter dan ons.

Wanneer we aan het kapi-
talisme denken van honderd
jaar geleden, denken we aan
het systeem van de massapro-
duktie. aan de fabrieksbanden.
En de Iabrieksband werd niet
als positief beschouwd voor de
werknemers. Het was afmat-
ting.._rgetine, sleur. Het kapita-
lisme van nu is voor velen het
omgekeerde, weinigen zien nog
die produktie en de negatieve
gevolgen ervan. De mensen be-
schouwen zichzelf niet langer

als producenten maar als konsumenten.
Het mooiste voorbeeld hiervan is de com-
puter. De computer lijkt bevrijdend te wer-
ken, hij biedt nieuwe hoop en is een on-
misbaar instrument geworden. Het komt
niet bij ons op dat de computer even afmat-
tend werkt als bijvoorbeeld de fabrieks-
band. Zes procent van de Britse bevolking
beweert oogproblemen te hebben ten ge-
volge vars hun computerwerk. zeventig
procent heeft rugklachten. Dit fenomeen is
tipisch voor het transcendentaal kapitalis-
me: de mensen zijn verblind en als ze nog
zien, dan zien ze alles door een rooskleuri-
ge bril.

VIsbokaal

Om nog l\faar een voorbeeld te geven:
thc American ~ream. We krijgen de Ver-
enigde Staten als een groot ontspanning-
centrum zoaJs Disneyland voorgeschoteld,
maar niets is~ninder waar. De gemiddelde
Amerikaan heért jaarlijks twee weken
vakantie en bijna iedereen gaat er naar een
nachtschool om steeds meer te kunnen
presteren. In Amerika is het begrip 'con-
surnerism', het feit dat mensen zichzelf
voornamelijk als konsument in plaats van
producent beschouwen, synoniem gewor-
den van het begrip 'lifestyle'. Wanneer
Amerikanen 'lifestyle' zeggen, bedoelen ze
daarmee: hol' meer kapitaal je hebt, hoc
groter het huis is dat je bouwt. 'Lifestvle'
draait daar niet om vrije tijd, omspanning
en vrienden. Het gaat over werk en wat het
werk jou verschaft, met name mogelijkhe-
den tot konsumeren. En hoe groter die
mogelijkheden zijn, hoe beter de 'lifestyle'
is, aldus de Amerikanen. De Cauter en King
geven toe dat wij, Europeanen, er nog niet
zo erg aan toe zijn, maar wij moeten ook
erkennen dat vele Amerikaanse trends en
teorieën vaak naar Europa overvliegen.
Misschien is dit ook de bedoeling van '
Victoria's 'Lifestyle': een poging tot enig
inzicht in de bokaal van het transcenden-
taal kapitalisme waarin we allen als verlo-
ren vissen rondzwemmen. een poging om
de overdracht van de ekstrerne Amerikaan-
se symptomen van het transcendentaal
kapitalisme te vermijden.

Deborah Bické
'Lifestyle' van Victoria, dinsdag 17 eII woensdag
18 november. vlaminqenstraat Bs om 20.30 u.

Interlakultaire sporlschema 's
In deze tabel vindt u de schema's voor de komende weekvan de Inter Fakultaire Bekerkompetities (!FB). Al wie wil voetballen, mini-voetballen, basketten of volleyen voor zijn kring of peda
kan hier vinden waar hij of zij de volgende week ierecht kan. Naast de datum en het aanvangsuur, vindt u tegen wie gespeeld moet worden en waar en wie een scheidsrechter dient af te
vaardigen. Meer info is zoals steeds beschikbaar op de website van Sportraad ~ een geleding van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (Loko): www.spora.student.kuleuven.ac.be

Voetbal Heren
[6111. 18.00 u - 19.00 u, KG: Medica - Eoos (VRG)
ló/l J, 18.00 u - 19.00 u, VB3: Psychologie - Romaula (Hlstoria]
16/11, 22.00 1I ·23.00 u, VB3: VRG - Historia (Psychologie)
J 7/11, 20.00 u - 21.00 u, KG: Bios - Germania (Pedagogie)
17/[1, [9.00 u -20.00 u, VB3: Cité - VTK (Bios)
17/11. 18.00 u - 19.00 u, KG: LBK - Pedagogie (Wina)
[ï 111, 19.00 u - 20.00 u, KG: Thomas Morus - wlna (LBK)
19/11, 18.00 u - 19.00 u, VB3: Medisoc - Alfa (Pauscollege)
19/11, 19.00 u - 20.00 u. VB3: Ekonomika - Pauscollege (Alfa)
J 9/11. 20.00 u - 21.00 u, VB3: Chemika - Psychologie (Bkonomika)
19111. 18.00 u - [9.00 u, KG: Jusrus Lipsius - Portulaca (Chernika)
23/11. 18.00 u - 19.00 u, KG: Psychologie - VRG (Romania)
23/J 1. 19.00 u - 20.00 u, KG: Rornania - Chemika (VRG)
23/ [[, 18.00 u - 19.00 u, VB3: Salvast - Justus Lipsius (Apolloon)
23/11. 19.00 u - 20.00 u, VB3: Karecheüca - Apolloon (Psychologie)
Voetbal Dames
17/11. 18.00 ti - 19.00 u, VB3: Apolloon - Eoos (Germania)
17/11. 20.00 u - 21.00 u, VB3: Gerrnania - Katechetika (Thornas Morus)
23/1 L 20.00 u - 21.00 u, VB3: Pedagogie - T. Morus (Apolloon)
VolleyHeren
17/11, 21.00 u, sdn 1: Pauscollege - Klio (Politika)
Volley Dames
17/1!, 20.00 u, kb I: Apolloon - VRG (Parma)
17111, 21.00 u, kbl: Parrna - Psychologie (Apolloon)
18/11,20.00 u, sdn3: Krirnen - VTK (Germania)
1811L 21.00 u, sdn3: Germania - Wina (LBK)
J81l1, 22.00 u, sdn3: LBK-Loko (Crimen}
23111. 15.00 u, kb3: Apolloön-Parma (Psychologie)
23/11, 16.00 u, kb I: VRG-Psychologie (Ekonomika)
23/11, 15.00 Ui kbl: Bkonornika-Bios (VRG)
23/11, 15.00 u, kb2~ Politika-Medlka (VRG)
Minivoetbal lieren
16/11, 18.00 u -19.00 u: T.I}omas Morus - PoJltlka, .tt' (spora)
16/11, 19.00 tJ - 20.00 \1: Pedagogie • spora, .ty {Politikà)
l6/J 1, 19.0011'" 2Q.QO u; Terbank ~Medtct-Pt\(~~$l

"

16/11,20.00 u - 21.00 u: Germania - Eoos, rv (Alfa)
16/11, 18.00 u - 19.00 u: Alfa - Groenveld. pt (Terbank)
17/11, 18.00 u - 19.00 u: toko - Industria, rv (Pius X)
17/11, 19.00 u - 20.00 u: Psychologie - Pius X. rv (Industria)
17tl 1. 20.00 u - 21.00 u: VTK.- Klio, rv (Psychologie)
17/11. 18.00 u - 19.00 u: Pauscollege - Farma, pt (Salvast)
17/11, 19.00 u - 20.00 u: Medisoc - Salvast, pt (Farma)
18/11, 18.00 u - 19.00 u: Ekonomika - Wina, rv (Justus)
18/11, 19.00 u - 20.00 u: Jusrus - Romania, rv (Wina)
18/11,18.00 u - 19.00 u: Portulace - Historia. pt (Krimen)
18/11,20.00 u - 21.00 u: tBK - Chemika, rv (Historie)
18/11,19.00 u - 20.00 u: Krirnen - Apolloon, pt (LBK)
23/11, 19.00 u • 20.00 u: Politika - Paters A., rv (Cité)
23/11, 20.00 u - 21.00 u: Thomas M. - Pedagogie, rv (Paters A.)
23111, 18.00 u - 19.00 u: Cité - Merkater. rv (Thomas Morus)
24/1 I. [8.00 u - 19.00 u: Groenveld - Loko. pt (VRG)
24/1 L 19.00 u - 20.00 u: VRG - Industria, pt (Loko)
Minivoetbal Dames
23/11, 18.00 u - 19.00 u, pt: Apolloon - Loko (Politika)
23/11. 19.00 u - 20.00 u, pt: LBK - Merkater (Thomas Morus)
Basket Heren
19/11. [6.00 u. sdn1: Apolloon - Gerrnania (Ekonomika)
19/11,16.00 u, sdnz: Cité - Krimen (Medisoc)
19111, 16.00 u, sdns: Wina. - Bios (Politika]
19/11, 17.00 u, sdnI: Medisoc - Terbank (Apclloon)
19/11,17.00 u, sdnz: Politika - Loko (Cité)
23/11, 17.00 u, kb3: Apolloon - Cité (Alfa)
2311L 16.00 u, kb2: Ekonomika - Historia (LBK)
2311 L 16.00 ti. kb): VRG - AHa (VTK)
23/11, 17.00 u, kb1: LBK - Medica (Historia)
23/11, 17.00 u, kb2: VTK - Industrie (VRG)
Basket Dames
19111, 17.00 u, sdn3~ Apolloon - Boos (Bkonomika)
19111, 18.00 u, kbl: Ekonomlka - Blos (Lcko)
19/11,19.00 U,kbl: toko. VRG (Apolloon) .
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beelding: er rest een innerlijke wereld
waarvan de toeschouwer slechts de inten-
siteit kan verrsoeden. Lawton kreëert de
leegte, ze laat~~e schilderkunst achter zich.

'Petites Formes' gaat over de dans zelf,
over het dansende lichaam. Kleine vormen
bewegen zidJ in de marge, waar betekenis
zich slechts laát gevoelen, waar het dansen-
de lichaam zich weerbarstig toont. Een
hardnekkige vluchtlgfiefd staat elke groots-
heid in de weg - voor zover deze groots-
heid vandaag tenminste nog verstaan wordt
als het blazen van tekstballonnen.

Jeroen Peeters
'Petites Formes' van Compagnie Pierre Droulers,
woensdag 18 en donderdag 19 november in
Dansstudio. Naamsestraat 96 om 20.30 11.

Klapstuk brengt zes solo's van choreograaf Pierre Droulers

Een weerbarstig lichaam
4) eze week woensdag en donder-

dag brengt Klapstuk een reeks
danssolo's. driemaal door

Pierre Droulers gechoreografeerd,
driemaal door de dansers zelf Al«
geheel maakt 'Petites Pormes' in
kleine pasjes een en ander duidelijk
over het artistieke kreatieproces. over
dl' verhouding tussen choreograaf en
danser, en over de ruimte die de solo-
dans biedt,

publiek moet het echter stellen .ner drie-
kwart \ an de taart. Danser Stefan Dreher
deelt momenteel namelijk een kamer met
Gella Vandecaveye. Droulers vroeg aan en-
kele dansers - de andere drie zijn Thomas
Hauc rt , Celia Hope Simpson en Tijen Law-
ton - 01 Zl onder zijn leiding enkele kleine
vormen wilden dansen. Gekoppeld aan
deze solo's kreëerden de dansers elk een
tegenbeeld. De vier kreaties van Droulers
zelf zijn als het ware l'en stimulerend kader
voor de dansers om hun eigen danstaal te
verkennen. Hierin wordt enigzins duidelijk
waarom danssolo's tegenwoordig zo aan-
trekkelijk zijn. De eigen danstaal staat
zonder meer centraal, ze is het uitgangspunt
- danser en choreograaf zijn één persoon.

De Brusselse choreograaf Pierrc Droulers i
al twintig jaar aktief in de danswereld. Zijn
laatste bezoek aan Leuven behoort tot een
ver verleden, hoewel 's mans naam klinkt
als een klok - hij werkte bijvoorbeeld
amen met Steve Lacy, Michèle-Anne De
Mey en Anne Teresa de Keersmaeker. Wat
er ook van zij, er wordt gedanst, wars van
de spektakelzieke truukendoosestet iek die
Wim Vandekeybus ons onlangs nog voor-
schotelde.

Voor 'Pctites fonnes' werkt Pierre
Droulers samen met vier dansers, twee
mannen en twee vrouwen. Het Leuvense

Deze verhouding laat zich bijvoorbeeld
aflezen uit de twee solo's die Tijen Lawton
danst. Les Beaux-Jours' is een choreografie
van Droulers waarmee Lawton reeds op
menig festival in het oog sprong. Het stuk is
geïnspireerd op werk van de Frans-Poolse
schilder Balthus. Zijn schilderijen lijken-

Presentie

Donderdag 19 november
20 uur

Auditorium Minnepoort
Toegangsprijs: 500fr.

korting van 20% voor -26 ja.a.r

Vär ttinä &Métalovoice

Oe fo (R- pop "ey ...i e u"," eys uit Fi ...Ca ... d. \{.lYtti ....l staat vo ov e e ...

tie"'RoppiS e I)a ...d met iizeysteYRe me(odie~ n , ee ... "eyyasse ...d
S e"ayieeyd im"tYume ...tayium e ... t.Yac~tis e vo ce ts ,
Oe e ...eys ieRe muzi~(e I)es e(eidi ...s saat "a e(ectYisc~e
S itaay e ... acccvd e o ... tot b o uz.o u hi e ... sopyaa sax.

Dinsdag 17 november
20 uur

Auditorium Minnepoort
toegangsprijs: 550 fr.

Gedoodveyfde afva((js en van "Le s Tambouys du "Byon~~, be-A-ey-
~e n de 1.0 p eycu ssjon iste n va n d e M~ta (ovo ice 0 nveysto oybaay

..-..;._;., I metaa(, nameyen onveymoeid op vaten en buizen, smeden
iizeyen staven en ~ettins en om tot insb-umenten. Indusb-j",(e
p evcus ste a(s yef(ectie op de impact van de ln d u rtvi e op de mem.

realistisch maar zijn tegelijk be-
vreemdend. Jonge vrouwen
testen een sofa, of proberen
enkele bizarre pozes uit voor
de spiegel, ongedwongen, in
een verloren moment. De
doeken doen nog het meest
denken aan de akwarellen met badkamer-
taferelen van de Franse impressionist Edgar
Degas, maar kennen minder reserve. In
Balthus's werk komt er een subtiele span-
ning naar voren uit de haast voyeuristische
enscenering. Het schijnbare realisme laat
zich niet door het oog in een beeld vatten,
het lichaam laat zich niet samenvallen met
zijn afspiegeling.

Droulers neemt van Balthus slechts
een reeks pozes over, stijve handgebaren,
verwrongen gestes en merkwaardige lig-
houdingen. Fragmenten, geplukt uit een
duistere, verstilde marge, zonder muziek,
ook haast zonder dans. De beweging van de
dans is als het ware reeds opgeschort nog
voor ze haar aanvang heeft genomen. Toch
worden de poses verbonden door bewe-
ging, ze worden door een choreografisch
enderapek terug in de tijd geplaatst, waar
de voyeur deze tijd wil opheffen. Als resul-
taat ontstaat er een merkwaardige spanning
die nauw aansluit bij Balthus's schilderijen.
Het lichaam neemt een loopje met chore-
ograaf en toeschouwer, toont zich als rest
in de drang naar beeldvorming,

'Je n'ai jamais parlé: vertrekt als pen-
dant rut de eigen danstaal van Tijen Law-
ton. Dat leven een radikale idiosynkrasie
op - een haast organisch verbond van
persoonlijke geaardheid, liehaam en dans.
Deze laat geen beeldbemiddeling meer toe
- geen choreografie, geen toeschouwers-
blik. Een dansend lichaam laat in haar
vluchtigheid slechts een leegte achter. Een
lichaam spreekt niet, het ontgaat de ver-

• vorig nummer

• I(ruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Horizontaal - I Vrucht - Spaans schilder 2 Bijwoord - Kleur - Indische vogel
3 Loofboom - Faillissement 4 Inhoudsloos - Verbinding 5 Eerste boek van Mozes -
Tegenover 6 Voegwoord - Onbewoonbare landstreek 7 Lichaamsdeel - Fruit
8 Hulpmiddel in de keuken - Uitgestorven reuzen vogel 9 Vrouwelijk dier - Mannelijk
dier - Alles in orde 10 Toets - Gezichtskleur.
Vertikaal - I Persoon die met een ander iets deeltz Chemisch element - Amerikaans
schrijver 3 Schrijftrant, stijl - Turkse kapitein 4 Bijwoord - Voordeel 5 Eer, roem -
Afkerig van overdaad 6 Lipbloemige plant - Knaagdier 7 Werpkoord - Pers. vnw.
8 Steltloper - Jongensnaam 9 Dierenverblijf - Tropische wervelstorm 10 Uitwisseling
van blikken.

10

Door Filip De Keukeleere
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(erljes[ig ..J Ik heb me laten vertellen dat op dinsdag 24
november enkele gekken full monty gaan in

de Blauwe Kater. De eerste act
is om 23.00 u .
..J Startvergadering werkgroep
ouders holebi's regio Brussel -
Leuven - Mechelen op dinsdag
1 december om 20 u in de
Hanswijkstraat 74 in Mechelen.
Zitten je ouders nog met vragen
rond jouw holebi-zijn of willen
ze anderen helpen vanuit hun
eigen ervaring, dan zijn ze
hartelijk welkom. Graag even
een seintje naar tel. (015) 41 63
42 of (02) 767 76 73.
..J Ik zag je voor het laatst op de
Eoos-kantus en mis je

Allemal.
..J Joris is een cd van Beck en een koffiezet
kwijt .
..J Jeroen is een cd van
Madonna kwijt.
..J Fabry, geef die koffiezet af.
..J Lies en Emma zijn een
lekker koppel.
..J Eva, Nathalle en Sanne
rule in De Cuythoek.
..J Ist es fein urn ein Schwein
te zijn? Frag mal an Mieke.
..J Klio's bestuur: de sterke
vrouw achter het duumvi-
raat.
..J Nerd zoekt jas. Op dins-
dag 10 november is hij zijn
grijze Millet-imitatie kwijt-
gespeeld op de nerdparty.
Gelieve hem terug te bezor-
gen op de plaats van het
gebeuren of binnen te bren-
gen in de
Noormannenstraat 20.

..J Wegens overweldigend sukses, vandaag
nieuwe audities voor de Monica-lookalikes.
Diestse 86, 20.25 u.
..J Aan de taggers die bezig geweest zijn de
muur op de Kardinaal Mercierlaan te
verfraaien met 'pièces': doe verder en kleur
die hele rotmuur maar. Mannen of vrouwen
zoals jullie zouden van Louis T. een medaille
moeten krijgen.
..J Als Carlos nu ook eens twee miljoen omzet
zou krijgen ... (YF vs Carlos?)
..J Sinds ik de 'Wilde Wijven' ken, weet ik het
zeker: Limburgse meiskesvrouwen zijn zo erg
nog niet. Integendeel. Greetz from Mad .
..J Dringend gevraagd: lekkere, romantisch
ingestelde bink die onder het balkon van
Charlotte (Naamsevest 10) wil komen gitaar
spelen. Indien u langer dan drie weken blijft,
zijn er mooie prijzen te winnen.
..J Johan Craps is zijn portefeuille kwijt en zou
die graag terughebben. Zijn kotadres is J.P.
Minckelerstraat 35 en hij is daar 's voormid-

dags steeds aanwezig. De eventuele vinder of
berouwvolle dief mag dan als beloning een
avondje met hem op stap.
..J Geef de papierlozen een kerk en de studen-
ten een fuifzaal!
..J Wees een tolerante buur of verhuis!
..J Ekonomika zoekt mensen die Ekonomika-
zoekertjes schrijven om te kunnen helpen
plakken .
..J Mieke fluit ze dwars in Berlijn.
..J Loko ligt zeker op de weg en niet in de weg
van Ekonomika .
..J Klio-duümviraat: kleine sleef. groot hart.
..J Van Hove Mieke is geen kieken.
..J Véronique: beter één sloef in de hand dan
tien in de lucht .
..J Mieke is in Berlijn: moet er nog worst zijn?
..J Beter één Dany in de hand dan tien in de
lucht.
..J Marx, er bestaat nog iets als Parnpers Ultra
Dry .
..J Maatje, sukses met Jeanine. Van Jan en

•~ verschrikkelijk. Mijn mooie,
• zeegroen-appelblauwe paraplu!
Zie ik je op de Klos-kantus

~ terug? Je Saskia.
r ..J Wat kan er mislopen op de

stu~entenrnaraton? De lopers!

I:(~ -ëoo~'f WIE VAN DE DRIE??Zoekertjes zonder komrnersieel oogmerk (gezocht, gevonden, verloren e.d.) zijn
gratis. Voor de andere (te koop, te huur, tikwerk) wordt 100 frank per week aangerek-
end. De redaktie behoudt zich het recht voor een zoekertje niet te plaatsen. Gebruik
onderstaand rooster, 1 teken per vakje, 1 vakje tussen de woorden. Zenden aan of
afgeven op 's Meiersstraat 5. Via e-mail kanookopveto@veto.student.kuleuven.ac.be.

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

• ag.enda & ~ ad valvas· DOORBENNYENSERGE.

MAANDAG Masercelfonds. toeg. gratis. org. Stuc.Vlaams Filmrnuseurn- en archief.
20.00 u FILM 'Louisa een woord van liefde',

Vlaams melodrama van Paul Collet en Pierre
Drouot uil 1972 met Willeke Van Amelrooy,
in Vanderkelenstraar 30, toeg. 50, org.
Vlaams Filmrnuseum- en archief.

20.30 u DANS Kompagnie Pierre Droulers
'Petites Formes' met ondermeer Stefan
Dreher. Zie Veto-artikel. In Dansstudio.
Naamsestraat 96, toeg. 200/250/300/350,
org. Stuc.

20.30 u TEATER 'Lifestyle' van Victoria. Een
thriller zonder plot. Zie Veto-artikel. In
Vlamingenstraat 83, toeg. 200/250/}00/350,
org. Stuc.

20.00 u KONSERT Jazz Ensemble Karel Ruzicka
(Tjechië). Info: 40.08.41, in Kapel Iers Col-
lege, Pater Damiaanplein 8, ioeg. 250/350.
org. Jeugd en Muziek Leuven.

20.00 u FILM 'Cet obscur objet du désir' van
Luis Bunnel. 1977. De liefde speelt zich hier
in het hoofd af. waar ze afwisselend tragi-
komisch, obsessieve en surrealistische trekjes
krijgt, in Stuczaal. toeg. 100/125/150/175,
org. Stuc.

20.00 u FILM Showcase. 'Corpse and Mirror'.
Vier konfilms waarin op zoek gegaan wordt
om op een rationele wijze over het irratione-
le te spreken, in Stuczaal. roeg. 100/125/
150/175, org. Stuc.

MAANDAGZONDAG
22.30 u FILM 'The Way through the Black

Woods' van Ivan Vojnar, Tsjechië, 1997.
Ondertiteling in het Engels. Prettig gestoord
Oost-Europees speelfilmdebuut in zwanwit.
Speelt tijdens WO [ in de Bohemen, in
Stuczaal. ioeg. 1001125/1 501175, org. Stuc.

20.00 u FILM "The Way through the Black
Woods' van Ivan Vojnar. Tsjechië, 1997.
Ondertiteling in het Engels. Prettig gestoord
Oost-Europees speelfilmdebuut in zwartwit.
Speelt. tijdens WO [ in de Bohemen, in
Stuczaal. toeg. 10011251150/175, org. Stuc.

22.00 u KONSERT Jazz op zondag, in Stuczaal.

Alfa • 18/11 om 13.00 u: , in studentenlounge.
• 19/11 om 22.00 u: , in de Biertuln.

• 16111 om 20.00 u: Happy Birthday-avond,
in Pak Letteren. Politika

DONDERDAG Ekonomika • 16/11 om 20.00 u: Film: A Clockwork
Orange. in AV 01.12 .• 18/11 om 21.00 u: ,
in Politika-kafee.

DINSDAG 20.00 u KONSERT Metalovoice. De nieuwe
gedaante van Les Tambours du Bronx, in
Auditorium Minnepoort. toeg. 500, org.
Cultureel Centum Leuven.

20.00 u KONSERT Het Collectief. een recital
van Toon Fret en Thomas Dieftjens. Oa
Jolivet, Boulez, Gubaidulina en Prokofiev, in
CC Oratoriënhof, toeg. 250/300, org. CC
Oratoriënhof.

20.00 u FILM "Sirnlpe Men" van Hal Hartley.
Road-movie over twee broers op zoek naar
hun vader, in Stuczaal. tocg. 100/150, org.
Stuc.

20.00 u KONSERT Geen De Bièvre. cello en
Geert Callaert, piano. Oa Brahrns, Shosta-
kovuch. Webern en Zirnmerrnann. in Kon-
senzaal Lernrnensinstituut, toeg. 200/250,
org. konsenvereniging Lemmensinstituut.

20.00 u FILM 'Flirt' van Hal Hartley. Twee jonge
mannen komen in kontakt met drie myste-
rieuze vrouwen, in Stuczaal. tocg. 100/125/
150/175. org. Stuc.

20.30 u DANS Kompagnie Pierre Droulers
'Pcrites Forrnes' met ondermeer Stefan
Dreher. Zie Vcto-art ikel. In Dansstudio.

Naamsestraat 96, ioeg. 200/250/300/350,
org. Stuc.

·16/11 om 14.00 u: gevarieerd programma
met tal van prijzen te winnen, in den Dulci.

20.00 u KONSERT Varuina. ijzersterke Finse
vermenging van volksmuziek met moderne
techniek, in Auditorium Minnepoort. ioeg.
550, org. Cultureel Centrum Leuven.

20.00 u FILM Showcase. 'Corpsc and Mirror.
Vier kortfilms waarin op zoek gegaan wordt
om op een rationele wijze over het irratione-
le te spreken, in Stuczaal. ioeg. 1001125/
150/175, org. Stuc.

20.00 u FILM 'Cet obscur objet du désir' van
Luis Bunuel, 1977. De liefde speelt zich hier
in het hoofd af. waar ze afwisselend tragi-
komisch, obsessieve en surrealistische trekjes
krijgt, in Stuczaal. roeg. 100/125/150/175,
org. Stuc.

20.15 u KONSERT Het Ensemble Explorations
olv Roel Dieltjens speel! concerti voor cello,
strijkers en continuo van vivaldi. in PDS,
iocg. 550, org. Cultureel Centrum Leuven.

20.30 u TEATER 'Lifestyle' van Victoria. Een
thriller zonder plot. Zie Veto-artikel, In Vla-
mingenstraat 83, toeg. 200/250/300/350, org.
Stuc.

Psychologie
Eoos

• 17/) 1 Shrinkadelic Sensarion. in Lido.
·17/11 om 20.00 u:, in Eoos-perntanentie.
• 19/11 om 20.30 u: Klos-kanrus , in Pata-
pouff .• 19/11 om 20.30 u: org. Klos (Klio +
Boos). in Patapouff. Tiensestraat.

Romania
• 16/11 om 20.00 u: Film: In the Name of
the Pather, in MSI 03.18 .• 16/11 om 22.00
u: Spaanse avond, in Tweede verdieping Pak
Letteren .• 17/11 om 21.00 u: , in de Pak.
• 18111 om 20.30 u: Salsa & Merengue: eer-
ste les van acht., in Zuilenzaal Arenberg.
ioeg." 150 .• 18/11 om 20.30 u: , in ZuilenzaaJ
Arenberginstitu ut.

Germania
• 16/ J 1 om 2) .00 u: Kantus, in Arnbiorex.
• 19/ J 1 om 21.00 u: met jeugdsentiment en
sangria (the scquel). in praatkamer van de
Fak.

Historia VRG
• 19/11 om 20.00 u: Kanrus. in De Rektor. • 16/11 om 20.00 u: avant-première Mulan,

in Supercity .• 17/11 om 20.00 u: avant-
première Snake Byes. in Supercity .• 18/11
om 20.00 u: avant-première Loek, Stock and
Two Smoking Barrels, in Supercity .• 19111
om 20.00 u: Manneken Pis, in Vlaams Film-
museum .• 19/11 om 22.00 u: Manneken
Pis, in Vlaams Filmmuseum.

Klio
• 16/11 om 13.00 u: met boterhammen, in
de Pak .• J 7/11 om 20.00 u: Leeving Las
Vegas, in MSI 00.28 .• 19/11 om 20.30 u:
Klos-Kantus, in Patapouff. • 19/11 om 20.30
u: org . .Klos (Klio + Eoos), in Patapouff,
Tiensestraat. • 23/11 om 20.00 u: , in de Pak.

WOENSDAG
13.00 u TEATER Uur kultuur: N.V. Tom Lanoye.

Tom Lanoye krijgt van KU Leuven carte
blanche, in Stuczaal. toeg. gratis, org.
UurKultuur.

14.00 u FILM 'Louisa een woord van liefde',
Vlaams melodrama van Paul eoliet en Pierre
Drouot uit 1972 met Willcke Van Amelrooy,
in Vanderkelenstraat 30, ioeg. 50, org.

VRIJDAG
Wlna19.30 u TENTOONSTELLINGSBEZOEK

'Leven te Leuven in de late Middeleeuwen'
Klankevokaties en beelden brengen de tijd
van BOlHS tot leven, in Stedelijk Museum
Vander Kelen-Menens, toeg. 350/400, org.

NFK • 22111 kroegentocht, start Winagaog.
·23/11 om 22.00 u: 'Een schaap is niet
dom' -Iuil. in Rumba.

-'-
• 17/11 om 20.30 U:, in UP, Jan Stasstraat 2.
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Stripauteur Leo zet een punt achter Aldebaran

De sjarme· van intelligente scienceliction
riezeliqe levensvormen

hebben mensen altijd
Igebiologeerd. Wie een
mug al schrikwekkend

genoeg vindt, laat de
strip reeks Aldebaran van

Braziliaan Leo liever links liggen. De
man bedenkt ontelbare vieze beesten,
met een verbeeldingskracht die gene-
tische laboratoria op onqezonde
ideeën kan brengen. Een gesprek
naar aanleiding van het laatste deel
van Aldebaran, 'Het wezen'.I.

Leo heet eigenlijk Luiz Eduardo de Oliveira
en werd vierenvijftig jaar geleden geboren
in Rio de Janeiro. Hij zwierf jarenlang door
Zuid-Amerika, op de vlucht voor militaire
diktaturen, en besloot uiteindelijk om zich
in Parijs te vestigen als stripauteur. Zijn
eerste reeks kreeg hij pas in 1991 Van de
grond: de western Trent, op senario van
Rodolphe. Drie jaar later tekende hij zijn
eerste album op eigen senario: 'De ramp',
het eerste deel van Aldebaran. Zijn eigen
reeks zou Trent al snel in populariteit
evenaren. Dat heeft Leo vooral te danken
aan de mysterieuze sfeer op de planeet Al-
debaran. die bevolkt wordt met de meest
vreemde fauna en met erg realistische
menselijke personages. In plaats van de
kassa te laten rinkelen door een oneindige'
uitmelkerij van Aldebaran, zei Leo er nu
met het vijfde deel, 'Het wezen', een punt
achter.
Leo: «Het had geen zin om de reeks voort
Ie zetten. Het verhaal is volledig afgelopen.
Ik maak daarna een nieuwe reeks, Betel:'""
geuze, die zich in hetzelfde tijdvak afspeelt,
maar op een andere planeet. Ik neem het
personage Kim wel mee. Zij reist naar de
andere planeet. Mijn uitgever had liever
gehad dat ik de naam Aldebaran ook had

... I behouden voor de nieuwe reeks, maar ja.»
Veto: Hel is niet zo nonnaai dat een suksesrijke
serie zomaar wordt stopgezet. Waarom wilde u
dat per se?
Leo: «Ik had al van in het begin het idee
om van Aldebaran een afgerond verhaal te
maken. Het is een verhaal met veel myste-
rie. Er gebeuren allerlei ongewone dingen,
en dat moet je aan de lezer uitleggen om
eerlijk te blijven. Anders laat je de lezer op
zijn honger zitten. Ik moest dus wel stop'
pen met Aldebaran.

«Toen ik aan het laatste verhaal werk-
te, besefte ik wel dat het zonde zou zijn om
bepaalde personages te laten sterven. Maar
toen zat het nieuwe verhaal al in mijn
hoofd.»

reeks vond waarin ik al die dieren kwijt
kon (lacht). In mijn nieuwe reeks spelen de
vreemde dieren een minstens even grote
rol.

Western
«Mijn sciencefiction kon centreert zich

op een onderbelichte kant van ons toe-
komstbeeld. In de meeste sciencefictionver-
halen speelt de techniek een heel belang-
rijke rol. Het is volgens mij helemaal niet
zeker dat de techniek zo'n grote rol zal
spelen in onze toekomst. Ik hou er ook niet
zo van om veel machines te tekenen. Er
zijn al genoeg strips in dat genre, Ik heb er
dus voor gekozen om de planeet Aldebaran

bepalen. Betelgeuze speelt zich voor een
groot deel af in enorme canyons en ik vind
dat een uitdaging. Ook de verrassingen
waarvoor de personages en de lezers ko-
men te staan, vind ik een unieke mogelijk-
heid van sciencefiction. Het karakter van
een dier verzinnen op basis van een schets
en ruimer, het kreëren van een heel nieu-
we wereld, spreken me erg aan.»
Veto: Is het door de samenwerking met senarist
Rodolphe dat u zin begon te krijgen om uw eigen
verhalen te schrijven?
Leo: «Ik was altijd al van plan om zelf de
senarto's voor mijn strips te schrijven. Ik
schreef vroeger al verhalen die een beetje
op Aldebaran leken, maar minder goed.
Toen Rodolphe me vroeg om Trent met

landschappen, waar ik veel foto's van ge-
kregen heb toen we met de reeks begon-
nen, boeiden me. Toen de reeks gestart was
en de personages wat meer karakter kre-
gen, viel de pacifistische houding van het
hoofdpersonage me meer op en dat vond ik
leuk. Gevechten zijn maar bijzaak in Trent,
Ik kan ook heel gemakkelijk werken met
Rodolphe. Hij stuurt me het senario, ik
stuur hem de potloodschetsen per fax en
we disldl.ssiëren daar wat over, maar dat
gaat allerrräal uitermate snel."
Veto: Is het voor M niet anders om een Indiaan
te tekenen? Voor om ir een Indiaan bijna een
mitische mens uit westernfilms. maar in uw
geboorteland Brazilië zijn er nog Indianen.
Leo: «Ja, maar die Indianen wonen heel

Zeilschepen
Veto: Uw personages in Aldebaran reageren
meer als echte mensen dan als strippersonages.
Leo: «Ik heb er nooit bewust bij nagedacht,
maar ik stel me wel altijd voor hoe mensen
in bepaalde situaties zouden reageren. In
Aldebaran gaat het verhaal over jongeren
en dus probeer ik me de problemen van
jongeren, onder andere in verband met
liefde en seksualiteit, voor de geest te ba-
len. Ik hou niet van verhalen waarin echte
helden niets anders doen dan heldendaden.»
Veto: Een van de bijzondere eigenschappen van
Aldebaran is het mysterieuze dierenrijk, met
gewoon vreemde, maar ook bedreigende dieren.
Hoe hebt u die dieren bedacht?
Leo: «Er is een tijd geweest dat ik gewoon
uit het niets een hele resem dieren bedacht.
Sommige leken wat op bestaande dieren,
andere helemaal niet. Ik heb mijn notities
daarover zorgvuldig bewaard tot ik een

het kontakt met de moederplaneet aarde te
laten verliezen, zodat ik weer primitieve
zeilschepen kon tekenen.»
Veto: Het is tekenend voor de twee uitersten in
de sciencefictionkultuur: aan de ene kant Star
Wars en aan de andere kant Dune:
Leo: «Ik heb heel veel sciencefiction gele-
zen, en ik maak niet echt het onderscheid
tussen met en zonder techniek, maar ik
maak wel een onderscheid tussen plausibel
en niet plausibel. Ik moet kunnen geloven
wat ik lees. Ik lees graag Stanislaw Lern, dat
is een Pool die heel boeiende realistische
verhalen schrijft. Veel elementen uit Alde-
baran zijn gebaseerd op zijn boek Selaris.
Daarin gebeuren er ook allerlei vreemde
dingen op een verre planeet en iedereen
probeert te begrijpen wat er gaande is.»

Canyons
Veto: Waarom maakt u sciencefictions/rips?
Leo: «Sciencefiction laat veel vrijheid toe.
Je hebt geen dokumentatie nodig over
landschappen, steden of kleren in een be-
paalde tijd. Je kunt de dekors volledig zelf

hem te maken, had ik nog weinig ervaring.
Trent van de grond krijgen was ook niet
gemakkelijk, maar toen we dan toch bezig
waren, ben ik begonnen aan het senario
van Aldebaran. Aangezien ze bij Dargaud
heel tevreden waren over Trent, wilden ze
Aldebaran ook publiceren. Ik heb veel ge-
leerd over senario's door met Rodolphe
samen te werken. Nu kan ik tenminste een
aanvaardbaar senario schrijven. Niet dat ik
de manier van Rodolpbe heb overgenomen,
want Rodolphe schrijft meer literaire tek-
sten."

Indianen
Veto: Dat u van sciencefiction houdt, is nu wel
duidelijk, maar de voordelen die sciencefiction
biedt, zijn afwezig in uw andere reeks, de west-
ern Trent. Waarom een western?
Leo: "Voordat ik eraan begon, had ik nooit
gedacht dat ik westernstrips zou gaan ma-
ken. Maar dat de hoofdrol zou gespeeld
worden door een Canadese mounry, maak-
te de reeks toch interessant voor me. Dat is
weer eens wat anders. Ook de Canadese

afgelegen. Ik heb er zelden gezien. Dus ook
voor mij is de Indiaan die ik teken in Treur
geïnspireerd door Amerikaanse films. De
Indianen in Brazilië zijn heel verschillend.»
Veto: Hoe hebt u in Brazilië de Europese strip
leren kennen?
Leo: «Onder tekenaars waren we heel
entoesiast over de grafiek in de Europese
strip. We konden nauwelijks strips uit
Europa vinden, want ze werden niet ver-
deeld. Maar in bepaalde importwinkels
konden we ze toch - heel duur - kopen.
We waren dan vooral entoesiast over de
tijdschriften Métal Hurlant en A Suivre. Ik
ben voor het eerst naar Parijs gereisd in
1973 en toen heb ik voor het eerst een
Europese stripwinkel gezien. Ik kon mijn
ogen niet geloven. In 1981 ben ik naar
Frankrijk verhuisd en pas in 1991 is mijn
eerste album gepubliceerd.»

Gert Meesters

Aldebaran 5, 'Het wezen', is uitgegeven bij Dar-
gaud en kost 199 frank.


