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Het convivium op zijn qui-vive
Degenen onder jullie die enkele weken geleden de petitie onder hun neus geschoven kregen, weten het al: er 
zijn plannen om het convivium te sluiten. U kent het wel, dat restaurant boven de stoa dat opgericht werd onder 
het voormalige rectorschap van Els Witte, en waar een student voor een chocomousse de helft van zijn week
geld mag neertellen. De petitie die rondging in het cafetaria en die de sluiting van het convivium moest voorko
men, was echter veeleer een symbolische steun aan de personeelsleden die hun job zullen verliezen en voor wie 
een overplaatsing eerder twijfelachtig zal zijn. En uit goede bron hebben wij kunnen vernemen dat de sluiting 
van het convivium slechts een topje van de ijsberg is...

Dat onze universiteit zich dol staart 
in een serieuze financiële diepe
rik, is allang geen groot nieuws 
meer. En dat er dit jaar meer stu
denten zijn en m inder subsidies 
van de overheid, zal aan deze si
tuatie zeker niks verbeteren. De 
jongste jaren laat de academische 
overheid dan ook een spoor ach
te r z ich  van p r iv a tis e r in g , 
afvoering en besparing. Een voor

beeld ervan -de kom st van een 
geprivatiseerd rugbyveld op de 
VUB- heeft u al kunnen lezen in 
de vorige moeial.
Wat u waarschijnlijk niet is opge
vallen, is dat er al forse besparin
gen gevallen zijn voor de kuis- 
ploeg van de universiteit en voor 
de campusbewaking. Logisch dat 
u er weinig van gem erkt heeft, 
want met deze instanties komt de

m odale student nauw elijks in 
aanraking, tenzij dan de late vo
gel met klak die op zijn terugweg 
van het BSG een waggelende be
waker tegenkomt. Merk op dat de 
besparingen vooral worden be
slist in het nadeel van zulke af
zonderlijke, kleine entiteiten aan 
de VUB, waar geen haan naar 
kraait, en die dus een makkelijke 
oplossing zijn voor de academi

sche staf.
Maar wat ook op til staat - 
en waar de student hoogst
waarschijnlijk wél iets van 
zal merken-, is de afschaf
fing van het knusse kioskje 
in het cafetaria, een gedeel
telijke afvoering van de 
m edische d ienst en een 
flinke inkrimping van het 
aantal personeelsleden aan 
onze universiteit. De kiosk 
in het cafetaria, waar men 
dagelijks bediend kan wor
den van de krant en eet- 
bonnetjes, zou dan vervan
gen worden door automa
ten, waarbij men nu al ge
rust kan rekenen op ellen
lange files.
In Jette is men nu reeds 
langs een omweg bezig met 
de privatisering  van het 
studentenrestaurant. Door 
de ko m st van het
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Sportopolis-gebouw -waar öök 
kan gegeten worden- naast het res
taurant van Jette, dient de VUB 
deze laatste de genadeslag toe. 
Nadat het universitaire eethuis - 
dat de loodzware concurrentieslag 
met Sportopolis nooit zal kunnen 
w innen- is doodgebloed , kan 
Sportopolis rustig hun plaats in
nemen. Geprivatiseerd weliswaar. 
En geruchten doen de ronde dat 
hetzelfde lot ook ons restaurant te 
wachten zal staan...
Als het convivium werkelijk sluit, 
en er is geen mogelijke overplaat
sing voor het personeel ervan, zou 
het wel eens de eerste keer kun
nen zijn dat op de VUB werkne
mers met een vast contract ontsla
gen worden. Op de vakbond hoe
ven ze niet te rekenen -die heeft 
al duidelijk laten merken niet zo 
enthousiast te zijn om in te grij
pen. De personeelsleden lieten ons 
weten binnenkort een ultiem voor
stel aan Van Camp voor te leggen, 
waarin zal worden gepoogd een 
herstructurering te bereiken zon
der jobverlies. Op het antwoord 
van de Chef is het nu enkel gis
sen.
Door de besparing op het perso
neel kan men binnenkort ook min
der werkvolk verwachten in de 
facultaire secretariaten. Dit impli
ceert dat zowel»de proffen, de as
sistenten als de studenten, die nu 
kunnen terugvallen op het perso
neel om  hun adm in is tra tieve  
rompslomp te verzorgen, in het 
vervolg een deel van hun tijd zul
len moeten opofferen om deze ta
ken zelf op zich te nemen. Het 
gevolg van zo’n besparing zal zijn 
dat er meer geld beschikbaar zal 
zijn voor vrij onderzoek, maar dat 
er m inder tijd zal zijn voor de 
beoefening ervan...

Mauger Mortier
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Geen 20.000 maar 1.500...
"Geen 20.000 Bfr maar 1500 Bfr ! ” Dat was den 
goeie ouwen tijd maar het blijft nog steeds een oud 
zeer, deze democratisering is niet voor morgen.

"Haar voortbestaan kan niet afhangen van econo
mische marktspelers, haar voortbestaan hangt a f  
van voldoende overheidssteun” (Uit De Re- 
Universitatis, academische openingsrede 2001
2002, P rof Dr. Benjamin Van Camp, Rector Vrije 
universiteit Brussel)

academiejaar in de raad van dit punt dan ook geen 
dikker punt willen maken dan hun achterwerk. Dat dit 
soort beslissingen altijd word genomen in volle 
examenstress nodigt vervolgens allerminst uit tot een 
publiek debat. Gezien de financiële precaire toestand 
van de VUB konden Rik en Ben protest missen als 
kiespijn. Ze hebben het geld nodig, meer dan ooit als 
ze deze ‘ark van noah’ drijvende wil houden in deze 
strijd van de survival of the fittest. Mon qu, welk de
bat dan?

“Te rug blikkend op deze grote manifestaties kan men 
stellen dat de academische gemeenschap er niet 
altijd in geslaagd is om duidelijk samengebundeld 
protest te laten horen tegen diverse besparings
maatregelen van de centrale overheid die ten koste 
gaan van de sociale universiteit en de democratise
ring van het onderwijs. “(N. Mondelaers en F. 
Scheelings, 1995, 25 jaar V.U.B.: Universiteit en 
Maatschappij, p.29)

Waar, buiten Bologna, nog minder naar gekraait werd 
is wel om de hogere inschrijvingsgelden van dit 
academiejaar. Het maximum te vragen inschrijvings
geld heeft dit jaar het plafond van 20.000 BFR ge
haald. Hetgeen dat dan ook gevraagd wordt. Waar ver

hoging van de inschrijvingsgelden in 1994 en 1997 
nog zou uitmonden in een bezetting van het rectoraat 
is dit slechts een saaie stemming in een anders droge 
Raad van Bestuur. De studenten  hebben vorig

De VUB hanteerde tot voor 1990 en 1994 nog een 
inschrijvingsbedrag dat ongeveer 10.000 BFR bedroeg, 
bijna de helft minder dan vandaag. De verhoging is 
dan ook statistisch gezien de laatste jaren een lineaire 
trend geworden. Niet dat ge daar bepaald trots op moet 
zijn. Sinds de financiering van de universiteiten, be
ginjaren ‘90, op initiatief van onderwijsministers wij

len Daniel Coens (CVP) en Luc Van Den 
Bossche (SP) grondig werd gewijzigd, is rond
komen als Brusselse universitaire gemeenschap 
moeilijk geworden, het lijkt meer op krabben 
met uw nagels aan uw achterwerk. Rector Ben
jamin Van Camp had het in zijn academische 
openingsrede dan ook in geuzetermen over ‘tot 
den bedelsack toe*. Eerlijk gezegd, beter kon 
hij het dan ook niet verwoorden al waren plat
zak of break-even ook mogelijke andere op
ties geweest in dit tien voor taal spel. Maar er 
staat veel meer op het spel.

De slagzin die Van Camp gebruikte is dan nog 
uiterst eufemistisch en opportunistisch. Ze be
slaat dan ook een veel langere periode dan be
gin jaren ‘90. Na dertig jaren besparen in de 
sociale sector en werkingsmiddelen van het 
hoger o nderw ijs , ze lfs  to t voor de 
‘an tik risisw et’ van 1978 van de regering 

Tindemans II, klinkt deze frase steeds holler en holler. 
De verhoging van inschrijvingsgelden vormen reeds 
dertig jaar een twistpunt en leeken tot voor enkele ja 
ren geleden steeds het onderwerp te zijn voor de de

Eens te meer democratisering...

Dus op zijn saaist gezegd kan de verhoging enerzijds 
niet losgezien worden van de financiering van het ho
ger onderwijs en anderzijds de getrachte democratise
ring ervan. Welke getrachting dan wel lieve Sinter
klaas?
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mocratisering tijdens de genomen besparingsrondes. 
De uitspraak van Van Camp is dan ook een kleine slag 
in het water want er zit toch iets meer achter. Menig 
minister van onderwijs en begroting, rectoraatsgebouw, 
politieke partij, rijkswachtkazerne en Brussels Beurs
gebouw heeft na de jaren ‘70 bezoek gekregen van 
studenten voor dit onderwerp. Is hij dit dan werkelijk 
allemaal vergeten of zat hij toen in het Institute of 
Immunology te Basel?

De student wordt de dupe. Waarom?

Maar waar op wordt gedoelt is dat sinds de overheid 
de werkingsmiddelen verminderde van de universi
teit deze dan ook andere middelen moest zoeken om 
rond te komen. De overheid, zich bewust van dat pro
bleem, gaf in ruil een giftige oplossing via de wetge
ving. De universiteiten konden mits wettelijk maxi
male opgelegde inschrijvingsgelden (die indexeerbaar 
waren en bijna elk jaar werden verhoogd) zo de bijko
mende financiering op de rug van studenten incasse
ren. De student betaalt het gelach voor de ondemocra
tische beslisingen. Het probleem was voor bijde part
ners, de overheid en de universiteiten dan ook opge
lost. Het kwaad bleef ge
schied ook al werd het sys
teem aangepast met een 
beurssysteem. Er zijn ge
noeg boeken over geschre
ven dat zelfs met de beste 
intenties zo’n een systeem 
allerminst een democra
tisch effect resorteren.

Het MIT in het Vlaamse 
Hagenland.

Tabel: “ W ette lijke  m ax im ale  toege la ten
in sc h rijv in g sg e ld en ’

Jaar
voor 1972 
1972 
1978 
1990 
1998 
2001

In sch rijv in g sg e ld
1.500
5.000
10.000
16.500 
18.800 
19.200

V)^ W E R s / r ^ ,

Democratisering van het 
hoger onderwijs is laatste 
jaren door de opeenvol
gende besparingsgolven en 
de slu ipende (en 
onwettelijke) verhoging 
van de inschrijvingsgelden 
volledig de nek om ge
draaid. Een marktmecha
nisme kan maar immers
werken onder het principe ‘de consument betaald’. 
Waar we naar toe gaan, laat zich al een beetje voor
spellen wanneer we kijken naar de insjhrij vingsgelden 
voor de VAO’s. Er zal overigens ook een op economi
sche macht gebaseerde elitarisering van het hoger on
derwijs uit voortvloeien in de zin dat ‘de grootste ook 
de beste is’. De Leuvense universitaire overheid, 
geincorporeerd in de persoon van Rector Oosterlinck,

staat eerder passief tegenover dit probleem van 
elitarisering eigenlijk wilt ze niet anders dan de beste 
zijn en dat zegt Oosterlinck dan ook. Zij moet nog 
niet aan haar gat krabben heeft allerminst het geld 
nodig uit deze financiering. Grotere universiteiten 
moeten niet vechten voor hun voortbestaan in de adap
tatie volgens ‘de survival of the fittcst-doctrine’ van 
Rector Van Camp. De KULeuven wenst soms maar al 
te graag uit het staatsgefinancierde systeem te stap
pen, zoals de Britse zogenaamde topuniversiteiten dit 
jaar nog wensten en mogelijk werd. Het gaf hen de

mogelijkheid hun eigen 
inschrijvingsgelden en 
toegangsvoorwaarden te 
bepalen. Ze zullen dan ook 
kwaliteitsvol onderwijs 
afleveren. Voor kwaliteit, 
om bi] de grootste te ho
ren, moet je dan ook beta
len en de beste zijn. 
Raaaagh, de koele kikker 
student, raaagh! Deze vi
sie helpt de democratise
ring allezins niet vooruit, 
ze is er nefast voor. Maar 
de KULeuven droomt er 
ook niet anders van dan bij 
deze 5% beste gerang
schikte universiteiten te 
behoren. Vanuit deze hoek 
valt dan ook geen steun te 
verwachten of wat dacht u.

Dus Matheus is hier ook 
alweer de zwarte Piet. De groten krijgen nog meer en 
de kleine nog minder. Met de verschillende 
fïnancieringssytemen lijken dus ook de grotere uni
versiteiten er alleen maar beter op geworden. De VUB 
die het geld nodig heeft zal zich dus allerminst gaan 
inzetten voor de verlaging van de inschrijvingsgelden. 
Anders snijdt ze haar eigen de nek om. Ageren tegen 
dit pervert systeem doet Van Camp & Co. allezins niet.
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het is een volstrekt logische gevolg en ze zal daar ook 
in mee stappen. Waar zitten die democratische, huma
nistische vrijzinnige idealen toch? Maar kom ponpon, 
het komt allemaal wel in orde.

De rekensommetjes...

De Vlaamse Overheid besteed nu reeds een smak geldt 
aan hoger onderwijs. Elke universitaire student kost 
de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks 423.304 BF, gere
kend dat er 56.740 studenten universitair onderwijs 
vo lg t w ordt dit een g roo t getal c ijfe r  van 
24.018.268.960 BFR. Het totaal budget dat onderwijs 
beheert omvat ongeveer 44% van de Vlaamse begro
ting. Voorlopig lijkt het er op dat het ministerie weer 
een andere oplossingen heeft verzonnen hoe ze het geld 
voor het hoger onderwijs via een zo eerlijk en demo
cratische sleutel kan verdelen en er zelf mede geld aan 
over kan houden. Via de concurrentie op gang gebracht 
via de bestuurlijke associaties en optimalisatiedebat, 
dat ook een evidentie lijkt geworden voor Van Camp, 
probeert de Vlaamse Overhied dit budget onder con
trole te krijgen. Vervolgens koppelt ze dit aan de 
kwaliteitsvol onderwijs die ze ook nagaat middels de 
accreditatie. Kort samengvat: hoe kan ik universitei
ten dwingen meer en beter werk te laten doen met het
zelfde geld. Of die eerlijke verdeelsleutel dan ook zo 
eerlijk lijkt voor de universiteiten, hogescholen, stu
denten en de democratisering van het hoger onderwijs

is althans ook weer een andere vraag en 
maakt de roep voor een democratisering 
meer dan noodzakelijk. Het voordeel 
voor de modale student en de democra
tisering zijn althans nog niet echt duide
lijk in deze hervormingen. De nadelen 
blijven behouden in de vorm van de 
indexering van de inschrijvingsgelden. 
De komende negatieve gevolgen van het 
nieuwe “CONCEPT-VOORONTWERP 
VAN DECREET BETREFFENDE DE 
HERSTRUCTURERING VAN HET 
HOGER ONDERWIJS IN VLAANDE
REN” moeten vooralseerst nog duidelijk 
worden. Maar eer dat dat gebeurd, zijn 
we natuurlijk weer enkele jaren verder. 
Zelfde inhoud andere vorm. Please 
Marleen, give us some money. Give it to 
me baby euheu, euheu....

We zijn niet alleen, andere actualitei
ten

Het debat omtrent dit decreet vonden 
donderdag 24 oktober plaats in het 
Vlaams Parlement. Hopelijk is er van een 

fundamentele discussie over dit decreet in de Comissie 
Onderwijs en het Vlaams Parlement nog sprake. De 
actualiteit wordt immers beheerst door de staking van 
de vakbonden. De discussies, het geapplaudiseer en 
boe-geroep waren hartelijk aanwezig in het ingelaste 
actualiteitsdebat door het Vlaams Parlement. Van der 
Poorteren haalde daarbij aan dat de heer Librecht zegt 
dat de fundamentele problemen in het onderwijs aan
gepakt moeten worden. Men weet echter dat er heel 
wat onderwerpen ter discussie liggen. Het gelijke- 
kansendecreet wordt gefinaliseerd, het decreet rond 
het hoger onderwijs ligt ter tafel en ook de leraren
opleiding en het buitengewoon onderwijs. De discus
sie rond het onderwijslandschap wordt door veel act
oren met interesse afgewacht. Het gaat om fundamen
tele dossiers waarover breed moet onderhandeld wor
den. De actoren en de zogenaamde stakeholders zijn 
bekend. Of de onderhandelingen in het voordeel van 
de student zullen uitdraaien zijn evenwel niet bekend.

Lekker koken kost geld, goed onderwijs ook.

Inefficiëntie is emancipatie, dat onderwijs ooit een 
efficiënt systeem zou kunnen worden mag een natte 
droom lijken voor vele kabinetards, in werkelijkheid 
is ze dat gelukkig niet. En dat is maar goed ook. On
derwijs waar iedereen de gelijke kansen krijgt kost geld 
in dit economisch systeem en ze moeten er dan ook 
maar voor zorgen. Emancipatie en democratisering valt
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Administratie WHM uerhindert alweer 
het verloop oan stadentendemocratie.
Deze Vrije Universiteit beschikt 
over een studentenorgaan dat als 
taak heeft de studentendemocratie 
te organiseren. Het Bureau voor 
Studentenvertegenwoordigers zou 
in die zin alle studen ten 
afgevaardigden van deze universi
teit moeten samenbrengen, vor
men, motiveren, verdedigen, hel
pen, ondersteunen.enz. Tot hiertoe 
werden vooral Raad van Bestuur- 
studenten en SOR-studenten door 
dit orgaan geraakt, maar bij het be
gin van het jaar is er bij de huidige 
voorzitter en haar omgeving, dui
delijk de intentie ontstaan om alle 
andere studenten die in raden zijn 
ook te contacteren, en bijeen te 
brengen. Vooreerst werd, zoals de 
administratieve procedure het voor
schrijft, contact opgenomen met het 
Secretariaat van de Raad die toe
gaf geen idee te hebben van wie die 
andere studenten zijn. Het secreta
riaat verwees naar de faculteiten die 
dat allemaal zouden weten en ge
ven. Er werd naar alle 
decanaatsecretariaten gebeld die

allen om een brief vroegen. Een 
brief werd opgesteld met gewoon 
de vraag naar gegevens van de stu
denten afgevaardigden. Vanwege 
het bureau VOOR studen ten
vertegenwoordigers, niet meer als 
normaal, of is er iemand die hier 
niet kan volgen?? Er werd op een 
majestueuze wijze een tijdskrediet 
van twee weken gegeven. Gewoon 
om 10 namen van een PC te copyen 
en te pasten en op te sturen, leek 
ons twee weken wel genoeg. Zoals 
de wetenschap van de administra
tie het voorschrijft kregen we niks 
terug. Nog steeds volgens diezelfde 
wetenschap werd de rector aange
sproken. Een studentafgevaardigde 
stelde hem de vraag of het BSV, dat 
bestaat voor de s tuden ten 
afgevaardigden, hun eigen doel
groep zouden mogen kunnen aan
schrijven. Uiteraard respondeerde 
de rector positief, versterkt door de 
grove mediatische fout, begaan 
door de collega’s van een andere 
krant aan deze unif... De rector ver
wees nog steeds in overeenstem

ming naar de adm inistratie- 
wetenschap naar de bevoegde ad
ministratieve geleding, zijnde het 
secretariaat van de raad -of moet 
men zeggen de raden? Toen de 
vraag daar eigenlijk voor de tweede 
maal werd gesteld, werd kwaad 
opnieuw gerefereerd naar de 
decanaten. Toen de reeds gevolgde 
administratieve weg werd voorge
legd, en het gebrek aan reactie werd 
aangebracht, werd er nog kwader 
gereageerd dat het secretariaat dat 
niet zou opzoeken.

Moralen van het verhaal;

Studentenafgevaardigden mogen 
zichzelf niet aanspreken. 
Administraties werken studenten
democratie tegen.
LWK zal dit jaar geen student in 
de raad van bestuur hebben. 
Eigenlijk zijn de studenten gewoon 
niet gemotiveerd, administratie 
daarentegen...
Enkel en alleen over administraties 
had Luwel gelijk...

onmogelijk te rijmen met efficiëntie sinds beide door 
het huidig economisch systeem op de proef wordt ge
steld. Het excuus “Maar we hebben geen geld” naar 
aanleiding van de rekensommetjes is op zen minst niet 
geldig. Geld kan nochtans gevonden worden in het 
federale budget. We kunnen misschien het leger af
schaffen, het duurste museum ooit!

Hebbe wij schuld boer Coene?

In dit plaatje van democratisering speelt de Vlaamse 
Overheid meer dan ooit een centrale rol en ze is dan 
ook ten volle hoofdverantwoordelijke voor de demo
cratisering van het onderwijs. De Vlaamse Overheid 
(en haar kab inetards) kan haar m ede
verantwoordelijkheid tengevolge van haar opgelegde 
besparingen en herstructureringen niet ontlopen. Dat 
de staat ze lf  de kata lysato r is van deze 
ondemocratisering is dan ook het perverse ten top ter
wijl ze dat democratische juist moet bevorderen! Som

mige universitaire gemeenschapen worden gedwon
gen te werken in een sterk keurslijf volgens de decre
ten van haar broodheer. Soms zijn ze niet niet minder 
dan een pianist van een voorgeschreven compositie 
en competitie. Alhoewel ze kunnen improviseren of 
variëren zijn hun marges klein. Natuurlijk moet Van 
Camp er eerst voor zorgen dat de compositie wordt 
omgegooid. Maar het omgooien is Van Camp alvast 
niet van plan. Dus niet alleen de universitaire gemeen
schap zal de dupe blijven zijn van deze besparingen. 
Sterker nog, door haar onwil blijft ze de zwarte piet 
doorspelen naar de student die dit jaar 19200 BF moest 
ophoesten. Zij kunnen niet de dupe zijn door een ver
hoging van de inschrijvingsgelden omdat de Vlaamse 
Overheid met te weinig geld over de brug komt! Ont
houd dat behoedzame behoudsgezindheids in deze tijd 
van universitaire gelijkschakeling de enige mogelijke 
houding is voor de ware revolutionair.

Pieter Vissers
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Opiniestuk

Het BSG en hun parlement
Eén van de m eest fundam entele wijzigingen zal bin
nenkort worden doorgevoerd aan de VUB. Vorig ja a r  
kregen alle studenten een m ail over  “reformaties van 
de SO R  ” van Frank Winter. Deze hebben tot doel de 
SO R -zijnde het orgaan die de rechten en plichten van 
de studenten verondersteld te behartigen- grondig te 
veranderen vanuit en ten bate van het rectoraat.

Het BSG staat niet voor Boel van Superzatte Geklake- 
teerden zoals de feitelijkheid laat blijken. Aan de VUB 
bestaat er het Brusselse Studenten Genootschap. Deze 
organisatie heeft als doel het kringleven en de folkore 
aan deze universiteit te verzorgen. In de realiteit komt 
het vooral neer op dopen, zingen, feesten en zuipen. 
De films en de T D ’s zijn dan ook de twee grotere geld
bronnen van de kringen waar wij onze cursussen ha
len. Daarnaast werd het BSG gesticht om die kringen 
te overkoepelen, te subsidiëren en te behartigen. BSG 
krijgt geld van de SOR om het kringleven te doen le
ven net zoals de SOR de Studiekring Vrij Onderzoek 
ondersteunt om de 
s tu d e n te n  to t n a 
denken te brengen 
ten  b a te  van  de 
v o o ru itg a n g . O f 
zoals de SOR geld 
geeft om deze hoog 
kwalitatieve en kri
tische krant uit te 
brengen. Wel d ie
ze lfde  lieve  zatte  
f e e s te n d e  B SG  
g e k la k k e te e rd e n , 
die hebben zichzelf 
afgevraagd of elke 
s tu d e n t n ie t v e r 
plicht gedoopt zou 
kunnen worden bij 
de inschrijving op de rol. Vorige week organiseerden 
ze een hoogst formele informatie-vergadering waar zo
gezegd iedereen op uitgenodigd was, m aar waar 99% 
van de studentengem eenschap zich nog steeds afvraagt 
o f ze het ooit te weten zijn gekomen. Wel op die ver
gadering werd één van de m eest m achiavellistische 
en zat bedachte plannen in de geschiedenis van de 
studentendemocratie hier uitgevonden en bijna publiek 
voorgebracht. Het plan is eenvoudig: het BSG wordt 
het studentenparlem ent van morgen. Net iets meer

dan de he lft van de s tem g erech tig d e  leden  zijn  
geklakketeerde gedoopte, zatlappen. De rechtstreeks 
verkozen studenten krijgen een heleboel com m issies 
en worden niet eens verkozen voor het hogere orgaan. 
Een getrapt systeem  zoals onze vrienden van KUL. 
(Men zegt zelfs dat de idee van daar werd gecut and 
gepasted incluis de nadelen). Een kleine selecte groep 
die onder zichzelf de macht verdeelt, gebruik m akend 
van de kloof met de massa die de m achthebbers lek
ker veiligsteld.

De waarheid doet zeer.

N u tu sse n  de lijn en . H et B SG  l ijd t  aan 
grootheidsw aanzin . Ze zouden graag nog enkele 
voltijdse arbeidskrachten bij hebben om de drie, vier 
taken  die ze hebben  te kunnen  v ervangen  door 
cantussen. Zuip gewoon verder mannen, en maak ju l
lie vooral geen zorgen over de studentenpolitiek. Ze 
willen zichzelf opheffen tot de studentenraad van de 
VUB. W aarom ook niet de naam van de unif verande
ren in UBSG? Even serieus. Tijdens de vergadering 
brachten een aantal BSG-kopstukken de idee naar bo
ven om gewoon de media uit te sluiten van de raad, o f 
nog beter, om ze uit te nodigen m et zwijgplicht. De 
m edia niet inform eren van het beleid betuigt van het 
o n d e m o c ra tis c h  g e h a lte  van  h e t p ro je c t.

Dit terroristische plan vanwege het BSG is een regel
rechte verkrachting van de democratie omdat het BSG 
eigenlijk nog door geen 13% van studenten gekend 
is. En indien een belangengroep van 13% bestaande 
uit zuiplappen de beslissingen gaat nemen voor het 
beleid van de 87% overige, dan kunnen we vrezen voor 
de toekom st van deze unif.

De grootste bijdragen van de laatste tien jaar van dat 
belangengroepje aan onze eerwaarde democratie in de 
SOR betrof im m ers de doopzaal, de BSG zaal, de 
tentTD ’s en euh... dat is het. Wat zal het zijn als ze 
gevraagd worden na te denken over een structuur- 
decreet dat de toekomst van ons universitair onder
wijs zal wijzigen.

Wees serieus mannen: zuip en laat de praat voor de 
serieuze mensen
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Oproep!
Van ju li tot december 2001 is België voorzitter van de Europese Unie. Op de top van Laken willen de Europese 
verantwoordelijken een debat openen over de toekomst van Europa. Uitdagingen 2001 groepeert een aantal 
verenigingen en organisaties die de huidige Europese constructie contesteren. In hun ogen is deze constructie 
niet sociaal maar staat ze in dienst van het kapitaal, ze is niet democratisch maar repressief,ze is niet vreed
zaam maar een bedreiging voor de vrede in de wereld.

Terwijl de Europese instanties ver 
verwijderd lijken van de gewone 
burger, neemt hun belang in wer
kelijkheid steeds meer toe. Volgens 
UNICE, de Europese patroons
organisatie, worden in de Europese 
landen”60% van de nieuwe wetten 
uitgevaardigd op het niveau van de 
Europese Unie, en betreffen 70% 
van deze maatregelen (reglement
eringen, richtlijnen, besluiten en 
aanbevelingen) de economische 
wereld”.Voor wie werkt deze Eu
ropese Unie?

Noden en verzuchtingen

Men kan zich inderdaad heel wat 
vragen stellen. Wat hebben libera
lism e, g lo balise ring  en 
privatiseringen voor de burgers op
geleverd? Welke politiek hebben de 
Commissie en de Europese Raad 
doorgevoerd? Ontslagen, flexibili
teit, onderbroken en verlengde 
werktijden,nacht en weekendwerk, 
bedreigingen voor de pensioenen, 
een steeds verdergaande afslanking 
van de sociale zekerheid... Wie her
kent zich nog in deze Europese con
structie?

# De bevolking heeft recht op een 
fatsoenlijk inkomen.

M aar de E uropese Unie heeft 
vooral de lonen en de kleine en 
m iddelm atige inkom ens streng 
aangepakt om te voldoen aan de 
beruchte criteria van Maastricht, 
het sluitstuk van de Europese con

structie. Terzelfdertijd ontwekende 
grote vermogens de belastingen 
door te profiteren  van de 
globalisering.Onnodig te zeggen 
dat de rijkdommen van de enen toe
nemen op het ritme van de armoede 
van de anderen.

#  De bevolking heeft recht op open
bare diensten die toegankelijk ziin 
voor iedereen.

Maar de Europese Unie is de pro
motor van de privatisering en de re
gulering  ervan (post, 
telecommunicatie, openbaar ver
voer, energie...),om ze te transfor
meren in sectoren die winst opbren
gen. De kwaliteitvan sommige is 
verslechterd. En voor de arbeiders 
en bedienden in deze sectoren be
tekent dit een verlies van statuut en 
soms zelfs van job.

#  De bevolking heeft recht op 
vrede.

Maai de Unie brengt een autonoom 
leger op de been. Het is de bedoe
ling om tussen te komen overal 
waar de markteconomie niet heer 
en meester is, of waar de economi
sche belangen van de grote 
transnationale Europese bedrijven 
op het spel staan. De Balkan, 
Afrika, het Midden Oosten worden 
steeds vaker vernoemd als actie
terreinen.

#  De bevolking heeft het recht te 
kunnen beslissen over hun eigen 
lot.

De nieuwe technologieën zouden 
dat kunnen mogelijk maken.Maar 
geen enkele administratie is zo on
doorzichtig als deze van de Euro
pese Unie. Commissie, Europese 
Raad, Raad van ministers. Comité 
van permanente vertegenwoordi
gers, wie kan er nog aan uit? Zo’n 
constructie is zeer gunstig voor de 
lobby’s van de grote bedrijven, 
maar ze sluit de inspraak van de 
gewone burgers uit. Niets gebeurt 
er tegen deze bureaucratische vers
luiering en het zo goed als machte
loze Europese parlement zal hier
aan niet kunnen verhelpen.

#  De bevolking heeft behoefte aan 
rechten, gelijke rechten voor ieder- 
££IL

Maar de Europese Unie brengt op 
heel het continent nationalistisch 
chauvinisme voort. Het recht om te 
kiezen en de tewerkstelling in de
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openbare diensten, zijn niet toegan
kelijk voor een deel van de E uro
pese bevolking afkom stig uit het 
Oosten en het Zuiden. Voor de lei
ders is de im m igratie slechts een 
geïm porteerde koopw aar in func
tie van de behoeften van het kapi
taal. Aan de ene kant verw elkom t 
het kapitaal zeer hoog gekw alifi
ceerde arbeiders, aan de andere  
kant gebruikt het kapitaal clandes- 
tienen om druk uit te oefenen op 
de lage lonen.D oor de im m igratie 
illegaal te verklaren rechtvaardigt 
men het Fort Europa, m et kam pen 
om geven door prikkeldraden, en de 
uitbouw  van de internationale po
litie (Europol). Op dezelfde wijze 
veralgem eent de Europese Unie, 
in naam van de gelijkheid van de 
geslachten, de nachtarbeid voor 
vrouwen en m aakt ze van nacht
werk een natuurlijk onderdeel van 
arbeid. Ze verhoogt eveneens de 
pensioenleeftijd tot 65 jaa r voor 
iedereen.

i» D e bevolking heeft recht op een 
persoonlijke levenssfeer,

M aar de Europese Unie bevordert 
de s a m e n w e rk in g  tu sse n  de  
politiediensten van de lidstaten, 
o n d e r leid ing  van E u ropo l. In 
naam  van de strijd tegen de ge
o rg a n is e e rd e  m isd a a d  en h e t 
terrorism e,verhoogt de repressie. 
Op straat wordt een netw erk van 
c a m e ra ’s ge ïn sta llee rd  die ons 
bespieden.Het aantal politieagen
ten is verveelvoudigd. De contro
les w orden opgevoerd,vooral in de 
achtergestelde wijken.

#  De bevolking heeft recht op een 
gezonder leven.

Het groeiend aantal joggers en de 
explosie van bioproductengetuigen 
hiervan. Maar, men Iaat ze slechts 
verv u ilin g  inadem enen ,d rinken , 
eten, horen en zien. De ‘m albouffe’ 
waarvan de gekke koeien m aar één 
van de vele incidenten op rij zijn,

is het resultaat van een Europese 
landbouw politiek, die gebaseerd is 
op  de b e la n g e n  van  de 
agrobusiness. Terzelfdertijd is de 
gezondheid het jachtterrein gewor
den van de farm aceutische busi
ness.

#  De bevolking heeft recht op cul- 
LUUL

Welnu, deze wordt in het algem een 
voorbehouden voor een elite. Ze 
w o rd t in to e n e m e n d e  m ate  
gep riva tiseerd . In de m edia b e 
schikken slechts enkele grote groe
pen over de m iddelen om inform a
tie te verspreiden . De E uropese

Unie roept transparantie in, maar 
overspoelt het publiek m et onbe
duidend nieuw s. Hoe kunnen de 
gewone burgers zich em anciperen, 
vrij zijn en deelnem en aan het de
m ocratisch debat zonder toegang 
tot cultuur o f inform atie?

Voor een ander Europa

De rechten en belangen van de bur
gers zijn de zaak van de bevolking 
zelf. Het Europa is hun Europa, niet 
dat van de Ronde Tafel van Euro

pese Industrië len , een m achtige 
lobbygroep die waakt over de E u
ropese constructie. Aan de bevol
king komt het toe een ander Europa 
op te bouwen. Een rechtvaardig, 
solidair en dem ocratisch Europa. 
Een Europa dat tegem oet kom t aan 
de sociale behoeften van iedereen, 
zonder discrim inatie. Een Europa 
van de volkeren. Een Europa dat 
solidair is met de strijd van de be
wegingen die zich overal ter w e
reld verzetten tegen de m acht van 
de m ultinationals en van de grote 
financiële groepen, en van de poli
tieke verantwoordelijkheid die hun 
belangen verdedigen.

M anifestaties vonden plaats aan het 
kasteel De la M uettete Parijs (te
gen de OESO), in Seattle (tegen de 
W TO), te W ashington (tegen het 
IM F en de W ereldbank), in Davos 
(tegen het Wereld Econom isch Fo
rum: W EF), in Praag (opnieuw te
gen het IM F en de W ereldbank), in 
Porto Alegre (alternatief voor de 
top van Davos), in Nice (tegen de 
Europese top)... en in Brussel. 
Laten we de strijd globaliseren.

(http://ww w .dl4 .be)
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De neoliberale globalisering, waar\an de Europese 
Unie één van de drijvende krachten is, heeft verstrek
kende gevolgen voor het dagelijks leven van de mens
heid en voor het leefmilieu : er is de toenemende ar
moede en steeds meer vrouwen zijn er het slachtoffer 
van, er is de ongelijkheid tussen Noord en Zuid, de 
vernietiging of de privatisering van de natuurlijke (eco
logische) rijkdommen, de schendingen van de men
senrechten, de aanvallen op de sociale verworvenhe
den, de privatisering van de openbare diensten, de aan
tasting van de democratische vrijheden, oorlog, cri
minaliteit en financiële crises. En daarbovenop wor
den we geconfronteerd met het fenomeen, dat alle 
menselijke activiteit gedegradeerd wordt tot gewone 
koopwaar. Dat alles vereist een krachtdadige tegen
reactie. Daarom mobiliseren van 7 tot 15 december in 
Brussel de ondertekenende organisaties van het Net
werk “Een ander Europa voor een andere Wereld”, in 
overeenstemming met deze verklaring.
Pluralisme en diversiteit zijn de hoekstenen van dit 
Netwerk. Elke organisatie neemt eraan deel met haar 
eigen identiteit en specificiteit. Onze eenheid is geba
seerd op een gemeenschappelijke wil om geweldloze 
activiteiten en manifestaties te organiseren, die gedra
gen worden door een brede waaier van maatschappe
lijke krachten en die willen bijdragen tot de opbouw 
van een ander Europa en tot een andere globalisering. 
Met dat doel voor ogen roepen wij iedereen op, die 
gekant is tegen een neoliberaal Europa, om deel te 
nemen aan het Forum van niet-gouvemementele or
ganisaties (7 en 8 decem ber), aan de Europese 
vakbondsbetoging (13 december), aan het alternatief 
forum, aan de betoging naar Laken (14 december). 
Deze mobilisatieweek van het Netwerk “Een ander 
Europa voor een a n d e re  Wereld” is de laatste Euro
pese etappe in de voorbereiding van de tweede editie 
van het Sociaal Wereldforum in Porto Alegre (van 31 
januari tot 5 februari 2002), een belangrijk initiatief in 
de mobilisatie voor een andere en betere wereld.

Coördinatie D14 
Oxfam Solidariteit
11. 11.11 
Attac-België 
Forum voor Vredesactie 
CODEWES
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Programma Euro-top Laken
Vrijdag 7 t n « te rd a g  8 deevmtxr NGO-fomm -  Van Brm- 
sel tot Porto Alegre
Gedurende die twee dagen organiseren Noord-Zuid-, vredes- 
, vluchtelingen- en milieubewegingen op verschillende 
locaties in Brussel workshops, seminaries en uiteenzettin
gen. Het volledige programma kan je vinden op de 11.11.11- 
website (www. 11 .be). Vrijdag en zaterdag kan je ook terecht 
in de Magdalenazaal (Dusquesnoystraat 14, 1000 Brussel -  
tussen het Centraal Station en de Grote Markt), waar zater
dag vanaf 14 uur ook de centrale gezamenlijke activiteiten 
plaatshebben.

Donderdag 13 december. Europese vakbondsbetoging 
Vertrek 13.30 uur aan het Bockstaelplein in Laken-Brussel. 
De NGO’s stappen achteraan samen op en verzamelen om
13.30 aan het metrostation Belgica (metrolijn 1 richting Ko
ning Boudewijn). Voor meer info eveneens de 11.11.11- 
website raadplegen.

Vrijdag 14 december. Internationale manifestatie "Voor een 
sociaal en solidair Europa".
Vertrek om 11 uur aan het Klein Kasteeltje, Negende Linie- 
laan, Brussel (Metrohalte Uzer (metrolijn 2 richting Simonis).

Bedoeling is naar het groot kasteel van Laken te trekken, 
maar het traject ligt nog niet vast. De onderhandelingen met 
de politie zijn nog aan de gang.
Na de betoging meeting, animatie en om 18 uur concert op 
de terreinen van Thum&Tassis, waar de betoging eindigt. Deze 
manifestatie wordt georganiseerd door het netwerk “Een an
der Europa voor een andere wereld'’. Dat netwerk is een sa
menwerkingsverband tussen de coördinatie D l4, de Europese 
ATTAC-comités en het NGO-forum. Voor de verklaring van 
dit netwerk surf je ook best naar de website van 11.11.11, van 
D14 (www.dl4.be) of die van het netwerk zelf 
De VUB-studenten verzamelen om 10u aan het KK. 
(www.anothereurope.org)

Zaterdag 15 december
10 uur. Internationale bijeenkomst in het auditorium P.E. 
Janson, ULB, Rooseveltlaan, Brussel.
13.30 uur. Mars voor de vrede vanuit de ULB naar het 
Schumanplein.
16 uur. Streetparty en concerten georganiseerd door 
Bruxxel.org.
(Meer informatie over de activiteiten rond de Europese top vind je 
op de website van Indymedia {http:// 
belgium. indymedia.org).)

Tegen het Bologna-ontwerpdecreet
De laatste vijftien jaar staan de hoger onderwijsinstellingen 
in Europa onder druk om hun bestaansrecht als onafhanke
lijke, openbare en door de staat gefinancierde instellingen te 
bewijzen. De achtergrond hiervan is de steeds nadrukkelij
ker eis van de Europese industrie, verenigd in de Europese 
Ronde Tafel van industriëlen (ERT), om het onderwijs in het 
algemeen, en speciaal het hoger onderwijs, van een aan de 
marktmechanismen ontrokken gemeenschappelijke voorzie
ning met een eigen statuut te veranderen in een economisch 
te exploiteren markt. Democratische, pedagogische, weten
schappelijke, of andere niet commercialiseerbare overwegin
gen komen hierbij helemaal niet aan de orde. Hoewel de Eu
ropese Unie NIET bevoegd is voor 
onderwijs(subsidiariteitsbegindsel), zijn de wetgevingen in 
de meeste lidstaten meer en meer geëvolueerd in de door po
litieke partijen en universitaire overheden die echte demo
cratie en kritische onafhankelijkheid geen warm hart toedra
gen. Zoals de secretaris-generaal van de Vlaamse Inter
universitaire Raad(VLIR) ons onlangs nog wist mede te de
len: “Ik vrees dat democratisering een disfunctionele bekom
mernis is”.In de Vlaamse gemeenschap was het keerpunt het 
Coensdecreet, aan het begin van de jaren ’90. De Bologna- 
akkoorden vormen een op Europese schaal georchestreerde 
voltooiing van dit afbraakprogramma. Wij kanten ons tegen 
de met “Bologna" onvermijdelijke privatisering van het ho

ger onderwijs. Een gedeeltelijke of gehele privatisering ont
worteld de structuur waarin onderwijs en onderzoek tot hun 
recht komen en financiële middelen sociaal relevant worden 
geïnvesteerd. Niet alleen wordt onderwijs een handelswaar, 
zodat het recht op onderwijs de facto wordt opgeheven, ook 
de in België grondwettelijk gegarandeerde vrijheid van on
derwijs komt in het gedrang. Diploma’s worden gedegradeerd 
tot entreeticketten voor de arbeidsmarkt. Wat is de waarde 
van een Europees netwerk dat slechts de toekomst van enke
len garandeert en intrinsiek een maatschappelijke crisis met 
zich meedraagt, hier en elders? Zullen wij toestaan dat een 
erfgoed dat zijn waarde reeds eeuwen op een herkenbare wijze 
bewezen heeft, overboord wordt geworpen in naam van de 
machtswellust en het winstbejag van kleine maar machtige 
groepen, of komen we op voor de emancipatorische moge
lijkheden die in een publiek gefinancieerd en academisch on
afhankelijk hoger onderwijs liggen opgeslagen? Onderteken 
nu de petitie en toon aan dat we ondubbelzinnig voor dit laatste 
kiezen!

Het comité ter bevrijding van het Bologna-juk
Voor meer informatie kunt u terecht op onze site, waarop u
zich eveneens op de mailinglist kunt inschrijven.
http://www.geocities.com/bolognavub
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Een Handleiding van Palestina
Naar aanleiding van de oorlogsverklaring van lsrael aan Palestina, zou wel eens de interessante vraag kunnen oprij
zen o f de strijd tegen terrorisme hier als een vorm van legitimatie kan dienen. Indien u veronderstelt dat wij de 
pretentie hebben om deze vraag voor u te beantwoorden, bent u mis. Het lijkt ons wel nuttig een ruwe schets weer te 
geven over de machtsgroepen die in Palestina heersen, die u dan, wie weet wel eens kan gebruiken in een interessante 
discussie omtrent deze complexe materie.

Ten eerste zijn er de Oslo-akkoorden die tussen de joodse 
en de Palestijnse gemeenschap in ‘93 zijn afgesloten. Zij 
erkennen een enigszins beperkte autonomie aan Palestina, 
waar Arafat na de verkiezingen van 1996 als leider uit de 
bus gekomen is.
Natuurlijk omvat Palestina veel meer dan de autonome ge
bieden op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, en 
kan Arafats gezag in vraag gesteld worden.
Arafat is naast de leider van de Palestijnse Nationale Auto
riteit ook voorzitter van de PLO. PLO is een overkoepe
lende Palestijnse Bevrijdingsorganisatie die zowel door de 
Arabische landen, als door het Westen, als door Israël er
kend wordt als vertegenwoordiger voor de Palestijnen. Het 
was trouwens ook de PLO die de Oslo-akkoorden met 
Palestina sloot, en zij zou bovendien de gesprekspartner 
moeten vormen in de onderhandelingen die moeten leiden 
tot een Palestijnse staat. Het grote verschil tussen de PLO 
en de Palestijnse Nationale Autoriteit is dat de eerste een 
koepelorganisatie is binnen de Palestijnse leefgemeenschap 
en de laatste zich beperkt tot de autonome 
gebieden.
De PLO wordt vnl. gedomineerd door 
Fatah, de Nationale Palestijnse Bevrij
dingsbeweging, waar Arafat ook voorzit
ter van is.
Binnen elk niveau (Fatah, PLO, Palestijnse 
Autoriteit) is Arafat duidelijk de leider wat 
natuurlijk niet betekent dat zijn gezag ab
soluut is. Lokale afdelingen in Palestina 
stellen zich onafhankelijker op en vereni
gen zich in verzetscomités die de acties te
gen Israël coördineren. Radicale politieke 
bewegingen zoals Hamas, PELP en de Is
lamitische Jihad zijn hier voorbeelden van.
Hamas vormt enigszins de belangrijkste radicale Islamiti
sche beweging binnen de oppositie in de autonome delen. 
Zij beschikt over een uitgebreid sociaal netwerk, met onder 
meer scholen, ziekenhuizen en een hulpverlenende dienst 
aan de noodlijdende bevolking en behoorde tot één van de 
enigen die zich tegen de Oslo-akkoorden verzette en hier
door van veel sympathie kon genieten binnen de Palestijnse 
gemeenschap.
Hiernaast stelt de gewone man in de Palestijnse straat zich 
wel eens vragen omtrent Arafats beleid. Er is veel kritiek

op het optreden van de regering, de politie- en veiligheids
diensten die willekeurig te werk gaan en zich schuldig ma
ken aan schendingen van de mensenrechten. Het is even
eens niet zeker dat de Palestijnse bevolking een hard optre
den van de overheid tegen radicale militanten zal tolereren. 
De Palestijnse leefgemeenschap bevindt zich in een over
gangsfase naar een staat. Vanzelfsprekend leven er in deze 
gemeenschap verschillende opvattingen over de wijze 
waarop dit in zijn werk moet gaan. De hardnekkige weer
stand die Israël blijft bieden, kan de spanningen tussen de 
organisaties, die deze overtuigingen vertegenwoordigen, wel 
eens opvoeren. Arafat zou aan beide fronten moeten onder
handelen om tot een vorm van consensus te komen. Israël 
verleent hem daarbij echter weinig bewegingsruimte en het 
ongenoegen bij het Palestijnse volk neemt toe naarmate de 
vredesprocessen blijven aanslepen.
Nu Sharon Arafat ervan beschuldigt de plicht te verzuimen 
die hij als politieke leider draagt, nl. de terreur te stoppen 
door als het ware de kraan dicht te draaien, is het niet duide

lijk hoe Palestina 
zijn strijd voor onaf
hankelijkheid moet 
verderzetten.

Als universitair stu
dent lijkt het ons 
leuk, zoniet noodza
kelijk, en misschien 
zelfs onvermijdelijk 
hieromtrent een me
ning te vormen. Nog 
toffer zou zijn als 
deze (eens) een 
beetje gegrond is. 

Bescheiden zoals gewoonlijk bieden wij -de studiekring 
Vrij Onderzoek- u ten eerste een reportage aan over Palestina 
met gastsprekers die waarschijnlijk eindigt in een interes
sante discussie met een glaasje wijn. Deze info-debat-...(naar 
eigen creativiteit aan te vullen)-avond zal misschien deel 
uitmaken van een Palestina-Israel driereeks maar daar lees 
je meer over in de volgende editie. Het zou doorgaan na de 
kerstvakantie vermits we ons nu vnl. willen concentreren 
op D14 en andere activiteiten hieromtrent.
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Mensen rechten
Sinds I I  sep tem ber is de belangste lling  voor de 
Afghaanse bevolking groot. M erkwaardig is eigenlijk 
dat er vóór die rampzalige dag nauwelijks aandacht 
was voor het miserabele lot van de Afghanen. M iljoe
nen Afghanen hadden geen toegang tot onderw ijs , 
mochten niet buitenhuis werken, werden dagelijks ver
nederd en buitengesloten. Was hier sprake van grove 
schending van de mensenrechten?

Bij mensenrechten denken we vooral aan burger -en poli
tieke rechten, aan het recht op vrijheid van meningsuiting, 
het recht op vrijheid van levensovertuiging, het recht op 
lichamelijke integriteit. Maar er zijn meer mensenrechten... 
Het gaat dan om de economische, sociale en culturele men
senrechten, zoals het recht op gezondheidszorg, het recht 
op werk, het recht op huisvesting en het recht op onder
wijs. Deze rechten zijn ook opgenomen in de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens. Toch gelden de 
sociaal-econom ische m ensenrechten nog steeds als 
stiefkinderen.

Voor en tijdens de opstelling van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens werd het belang van die so
ciaal-economische mensenrechten ook in het westen, bij
voorbeeld door de Amerikaanse president Roosevelt, na- 
dmkkelijk onderstreept. De Koude Oorlog dreef de twee 
politieke blokken echter uiteen. Het westen ontpopte zich 
als kampioenen van burger -en politieke rechten en de com
munistische landen wierpen zich op als verdedigers van 
sociaal-economische rechten. De Koude Oorlog is over. 
Maar hoe is de situatie van de mensenrechten nu? 
Mensenrechten liggen on
der vuur. Samuel 
Huntington, de afgelopen 
periode veelvuldig aange
haald, heeft een hard hoofd 
in de toekomst van univer
sele m ensenrechten. De 
idee van mensenrechten 
leeft niet echt in andere be
schavingen, zo stelt hij.
Hoe meer westerse landen 
proberen om mensenrech
ten te verspreiden des te 
sterker zal het verzet zijn 
tegen dit westers mensen- i
rechten-imperialisme en des te sterker zal het streven zijn 
naar herbevestiging van oude inheemse waarden.

Moeten we dan het ideaal van een kosmopolitisch burger
schap met universele mensenrechten opgeven? Ik denk van

»-£ ifti A

niet. Het is belangrijk de idee van culturele diversiteit te 
vieren, maar tegelijkertijd zullen we moeten vasthouden 
aan het idee dat er morele normen -i.c. mensenrechten- zijn, 
die toegankelijk en aanvaardbaar zijn voor mensen uit ver
schillende culturen en die het mogelijk maken om met el
kaar menswaardig te leven.
De vraag is natuurlijk hoe we kunnen komen tot een situa
tie waarin mensenrechten universeel worden aanvaard. 
Willen we zo een situatie bereiken, zullen we er niet aan 
kunnen ontkomen om een oprechte dialoog aan te gaan, 
die binnen de verschillende culturen en tussen de verschil
lende culturen zal moeten worden gevoerd. Ook binnen de 
islam roepen mensen op tot een dialoog. De koran bevat 
waarden die kunnen dienen als grondslag van mensenrech
ten. Kunnen wij, westerlingen, intussen wachten tot mos
lims en anderen zo “ver” zijn als wij? Wij zijn geneigd ons
zelf te zien als onbetwiste aanhangers van mensenrechten. 
Het is echter goed ons te realiseren dat we in de ogen van 
Derde Wereldlanden niet zulke aanhangers zijn van men
senrechten als we zelf wel denken. Een steeds terugkerend 
verwijt aan het westen is dat wij eenzijdig het belang van 
burger -en politieke rechten beklemtonen, en sociaal-eco
nomische mensenrechten nauwelijks serieus nemen. Mis
schien is het verwijt niet geheel ten onrechte. Het is im
mers opvallend dat er nauwelijks wordt gesproken van een 
schending van mensenrechten wanneer miljoenen sterven 
van honger, wanneer miljoenen kinderen worden uitgebuit 
in kinderarbeid, wanneer miljoenen geen medicijnen tegen 
AIDS kunnen kopen, wanneer miljoenen gehandicapten 
worden uitgesloten. Anderzijds zijn we geneigd het spre
ken van een schending van mensenrechten als mensen 
worden bekeken met camera's in winkelcentra of andere 
openbare gelegenheden, of wanneer iemand die beschul
digd wordt van verkrachting wordt gedwongen toe te staan 

dat een beetje wangslijm uit zijn/ 
haar mond wordt gehaald voor een 
DNA-test. Het is belangrijk dat we 
niet slechts van anderen verwachten 
dat ze bereid zijn een dialoog aan te 
gaan en zich bezinnen op hun hou
ding ten opzichte van mensenrech
ten. We moeten zelf onze veronder
stellingen en vanzelfsprekendheden 
op het terrein van mensenrechten ter 

t y% . discussie stellen. De bereidheid om
T X  j  een dialoog aan te gaan houdt overi

gens niet in dat de inrichting van de 
wereldgemeenschap moet wachten 
tot er een globale consensus is be

reikt. We moeten bereid zijn een dialoog aan te gaan, maar 
tegelijkertijd bereid zijn te staan voor wat we zien als een 
bijdrage aan een mens waardig bestaan.

M aartje
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“The bet”
Een weddenschap met Olivier Deleuze...

Je hebt ongetwijfeld wel iets opgevangen van de com
motie rond Kyoto/Bonn. In Kyoto waren een aantal 
maatregelen vastgelegd om het broeikaseffect tegen 
te gaan, maar de Verenigde Staten weigeren deze uit 
te voeren. Op de conferentie van Bonn, waar regelin
gen werden getroffen ter implementatie van de eer
der gemaakte afspraken, werd dan ook zonder de VSA 
verder onderhandeld. Onze eigen Staatssecretaris voor 
Energie en Duurzame Ontwikkeling Olivier Deleuze 
was erg tevreden over de bijeenkomst. De Europese 
landen zullen hun respectieve C02-uitstoot met acht 
procent verminderen tegen 2012, ten opzichte van de 
uitstoot die in 1990 werd geregistreerd. Veel men
sen, die zich een beetje betrokken voelen bij de milieu
problematiek, vonden Deleuzes tevredenheid wellicht 
onterecht. Ten eerste is een vermindering van de C 02- 
uitstoot met acht procent een erg bescheiden uitda
ging, die nauwelijks effect ressorteert. Ten tweede is 
samenwerking van de Verenigde Staten bij het tegen
gaan van het broeikaseffect onontbeerlijk, willen we 
concreet iets bereiken. Ten derde kunnen we ons de 
vraag stellen of de beslissingen die op de hoogste po
litieke niveaus worden genomen, niet moeten wor
den aangevuld met een bewustmaking aan de basis. 
Kortom, er is weinig reden tot vreugde, maar er zijn 
tal van redenen om in actie te schieten.
Het initiatief “The bet” biedt een goede kans om een

krachtige kritiek te uiten op 
A  ^  het falende beleid. Waar

W  gaat het concreet om, en 
. w  Ê  wat kunnen we ermee be

reiken? Het VVS en Ecolife 
organiseren een wedden
schap tussen de studenten 
van het hoger onderwijs en 
Staatssecretaris Deleuze. 
Alle participerende jonge

ren en instellingen zullen proberen samen hun C 02- 
uitstoot met acht procent te verminderen, en dat niet 
in tien jaar maar wel in zes maand. Het initiatief loopt 
van 1 november 2001 tot 1 mei 2002. Als de actie 
slaagt, dan blijkt duidelijk dat de implementatie van 
de vastgelegde normen niet langer kan uitblijven. Bo
vendien wordt duidelijk dat deze normen te beschei
den zijn, dat we tot meer in staat zijn.
Hoe kun je participeren? Bij alles wat we doen of la
ten wordt energie gebruikt, je  kunt dan ook op tal van 
manieren sparen. Op UCOS (gebouw Y) kun je  gratis

een Betbook krijgen, je  krijgt er een fles ecover bij. 
Daarin vind je  een rekenblad waarop allerlei tips staan 
hoe je  je persoonlijke directe en indirect C02-uitstoot 
kunt inperken. Direct verbruik slaat op onder meer 
verwarming of benzine; indirecte uitstoot slaat op de 
C 02  die verbruikt wordt voor het maken van een fiets, 
het maken van een potlood, etc... Je kunt besparen 
door te koken met het deksel op de pan, spaarlampen 
te installeren, de verwarming in lege ruimtes niet aan 
te steken, etc... Je geeft op je persoonlijke rekenblad 
aan welke tips je opvolgt en hoe lang je  dat doet. Deze 
informatie geef je  vervolgens regelmatig door op de 
site van The bet (www.thebet.be), waar verrekend 
wordt hoeveel C 02  je al hebt bespaard. De Belg stoot 
gemiddeld ongeveer twaalf ton C 02  uit per jaar, in 
zes maand is dit zes ton. Wil jij gedurende de zes 
maand die de weddenschap beslaat acht procent C 02  
besparen, dan komt dat neer op 480 kg. Als je  gedu
rende zes maand de helft van de tips opvolgt, bespaar 
je tien procent. Volg je  ze allemaal op, dan spaar je 
twintig procent. Wil je  slechts één week meedoen, 
dan zou je  die week 18,5 kg moeten besparen. Je kunt 
meedoen als individu, als gezin, als kot, als studenten
huis of als studentenvereniging. Begin mei wordt op 
basis van het aantal deelnemers en de tijd die ze heb
ben meegewerkt berekend hoeveel C 02  we hebben 
gespaard. Is dit acht procent van het gemiddelde ver
bruik dan hebben we de weddenschap gewonnen en 
geeft Deleuze een saxofoonconcert in de AB. Zoniet 
moeten de studenten voor een week voor fietstaxi spe
len voor de Staatssecretaris...
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Geruchten en Gedachten, waarvan niet bewezen is dat ze niet waar zijn !

Z ie t , w ie  s lu ip t  e r  w e e r  bij n a c h t  e n  o n tij  d o o r  
d e  g e z e llig e  V la a m se  d o rp je s  g e h u ld  in  m a n te l  
e n  m ijte r?  ' t  Is d ie  g o e d e  S i n t ! T ra d itio n e e l w o r 
d e n  e r  ro n d  d e z e  p e r io d e  o o k  S o r-v e rk ie z in g e n  
g e h o u d e n ,  m a a r  d a t  e r  w e in ig  s n o e p  in  h e t  
l a a r s j e  v a n  d e  n i e u w e  s t u d e n t e n -

k ra m e n d e  n e o lib e ra a l d ie  to t v o o r  z ijn  tro o n s 
b e s tijg in g  ze lfs  n o g  n ie t  v a n  d e  b e ru c h te  S alie  
Jefke  g e h o o rd  h a d  o n z e  A lm a  M a te r  d o o rh e e n  
d e  Boze W ereld  V an N a  11 S e p te m b e r  m o e t lo o d 
se n  ? D e o v e re e n k o m s te n  m e t d ie  a n d e re  m a 
r io n e t in  d e  fu ck in ' US of A  b e g in n e n  ake lig  g ro o t 

te  w o rd e n  : b e id e n  w e te n  v a n  
n ie ts , e n  z o u d e n  - m o c h te n  ze  
h e t k u n n e n  - h u n  e ig e n  m o e 
d e r  w ille n  p r iv a tis e re n .

M a a r  m is s c h ie n  l ig t  h e t  o o k  
a a n  D e K ra n t, w a n t  k o r te l in g s  
s tu u rd e  V an C a m p  d e  G e k k e  
R ec to r e e n  m a il n a a r  d e ' VU B- 
g e m e e n s c h a p ',  w a a r in  hij a ls  
e e n  v o lle e rd e  sa lo n  p o lit ie k e r  
b ijn a  a lle s  w a t  hij in  d a t  'in te r 
v ie w ' g e z e g d  h a d  w e e r  o n t 
k e n d e . 'A l la ' d e n k e n  w ij d a n  
bij o n sze lf . M issc h ie n  m o e te n  
w e  n o g  m a a r  een s  m e t d e  h a n d  
o v e r  h e t h a r t  s tr ijk en , e n  in d e r 
d a a d  a a n n e m e n  d a t  d e  a rm e  
m a n  v e rk e e rd  b e g re p e n  w e rd . 
D e K ra n t is im m e rs  al w e k e n 

la n g  o p  z o e k  n a a r  e e n  h o o fd -  e n  e in d re d a c te u r , 
fo to g ra fe n , c a rto o n is te n , r e d a c te u r s  e n  d e  re s 
te n  v a n  E g w in  G o n th ie r , d ie  ja m m e rlijk  g e tro f 
fen  w e rd  d o o r  e e n  v e r d w a a ld e  A m e rik a a n s e  
b u n k e rb u s te r .  W e k u n n e n  d a n  o o k  m o e ilijk  v a n  
o n z e  a im a b e le  c o lle g a 's  v e rw a c h te n  d a t  zij e e n  
e v e n  h o o g s ta a n d  d u id in g s -  e n  in fo rm a tie b la d  
k u n n e n  a fsc h e id e n  a ls  v o o rh e e n , bij A llah  !

v e r te g e n w o o rd ig in g  z a l lig g e n , s ta a t  n u  al v ast. 
T ijd e n s  v o r ig e  'e d i t ie s ' w a s  d e  o p k o m s t  v a n  h e t 
k ie s v e e  al s c h a b o u w e lijk  la a g  (p e r  fa c u lte i t  z o  
ro n d  d e  20% ), m a a r  d i t  ja a r  k a n  z e lfs  d e  lo k ro e p  
v a n  e e n  z itje  in  S o r o f RvB m e t b i jh o re n d e  vijf 
m in u te n  ro e m  d e  s tu d e n te n  n ie t  m e e r  b e k o re n . 
M e n  h e e f t  d e  g ro o ts te  m o e ite  g e h a d  o m  to c h  
m a a r  k ie s lijs te n  s a m e n g e s te ld  te  k rijg en . E n  d a n  
z e g g e n  d a t  e e n  g ra tis  r a z e n d s n e lle  A D S L -v er- 
b in d in g , tw e e  tic k e ts  v o o r  e e n  p a r ty f l ig h t  e n  e e n  
ste l f ra a ie  te tte n  w o n d e re n  h a d d e n  k u n n e n  d o e n .

E x c u se e r t, w ij z ijn  h ie r  n o g  e e n  b e e tje  v a n  d e  
k o o k  d o o r  h e t  'in te r v ie w ' v a n  c lo w n  V an  C a m p  
in  D e  K ra n t. W elk  h e il v a lt  e r  n o g  v o o r  d e  V U B  
te  v e rw a c h te n  a ls  e e n  d e rg e lijk e  p r ie tp r a a t  u i t 

D a t g e d o e  in  A fg h a n is ta n  v a l t  tu s s e n  h a a k je s  
s n e l  e n  e e n v o u d ig  o p  te  lo s s e n .  S tu u r  e e n  
é é n m a n s c o m m a n d o  b e s ta a n d e  u it  d e  n ie t-s tu k -  
te -k r ijg e n  V ersch u ren , M iche l n a a r  g in d se  s p le 
te n  e n  sp e lo n k e n , e n  d ie  O s a m a  za l e e n s  w a t  
g a a n  m e e m a k e n .
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D at de  V U B -student even  barre  
t i jd e n  te g e m o e tg a a t  a ls  d e  
P a les tijn se  m e d e m e n s  en  d e  
d o o rsn e e  B e lg isch e  v o e tb a l
su p p o rte r  w e rd  o n s  d u idelijk  
toen  wij v e rn am en  d a t d e  H eer 
Van C raen, Nick, to t voo r ko rt 
voorzitter van  de  Sociale Sector, 
g e b o m b a r d e e r d  is  to t  
F in a n c ië e l  D ire c te u r .
O n o p le tten d en  z o u d e n  hierbij 
g en e ig d  zijn  om  'p ro f ic ia t ' te 
roepen , m aa r he t g ek la te r van  
h u n  ap p lau s  zal snel overstem d 
w o rd e n  d o o r  d e  d isso n a n te n  
v an  's  m an s cu rricu lum . Euhh, 
o m  ee n  la n g  v e rh a a l  k o r t  te 
m a k e n  : e e n  le v e n s lo o p  d ie  
even  grillig  als v o o rsp e lb aar is.
Van C raen , N ick (w iens voo r
n aam  eigenlijk  N ik o p h o ro s  is), 
b egon  zijn carrière  als 'v a g a n t'.
'V ag an ten ' zijn  s tu d e n te n  d ie  
e igenlijk  geen  s tu d e n t zijn, he t 
is te zeggen , ze schrijven  zich 
w el elk  jaar in, e n  d a n  bij v o o rk eu r in een  an 
d ere  rich ting  d a n  h e t jaa r tevoren , m aar ze voe
ren  geen  k lap  u it e n  slijten h u n  d ag en  in led ig 
gang  en  dw azek lo terij. H u n  m eest typ ische ken
m erken  zijn een  im m er lege b eu rs  en  b loeddoor
lopen  ogen  d ie  v ijan d ig  v a n o n d e r  een  onver
z o rg d  kapsel in  d e  w ere ld  tu ren . M aar d iep  in 
zijn  b in n en ste  k n a a g d e  e r toch  iets, en  verzw ak t 
als hij w as d o o r d e  jaren lange roofbouw  d ie  hij

op  zijn lichaam  gep leegd  had , besloot hij een 
E rnstig  S tuden t te w orden , een  m aatpak  te ko
p en  en  zich  in  de  Vaart d e r  Volkeren m ee naar 
vo ren  te laten  stuw en . Z ijn  eerste  g roo t succes 
w as de  troonsopvo lg ing  v a n  d e  H eer M arcelis, 
vorig  Sociale Sector-chef en  am ateur-ath leet. H et 
con trast kon  n iet g ro te r zijn  : van  alkoholieker- 
k lasjm eester tot gerespecteerde  - alhoew el iet
w a t  k a le n d e  - n e tte  V U B -a m b te n aa r . Toch 

slaagde N ikopho ros w onderw el in  zijn 
'v e rv e llin g ', zo  g oed  zelfs d a t zijn be
scherm heren  hem  n u  to t Financiëel Di
rec teu r van  d e  VUB aangesteld  hebben.

Doch er is ook eens goed n ieuw s. Vol
g en s  w e lin g e lic h te  b ro n n e n  g a a t h e t 
C onv iv ium  zijn d e u re n  slu iten  ! D at is 
natuurlijk  heel spijtig voor de m ensen die 
e r w erken , m aar kom , zij zu llen  w aar
schijnlijk  v an  d e  G ekke R ector n ieu w  
w erk  krijgen (als wij één  suggestie  d ien 
aang aan d e  m ogen d o en  : laten  opd ienen  
in  he t K ultuurK affee !). W aar w e eigen
lijk naartoe  w illen  : hebben  al die zeu r
p ieten  al eens aan  d e  positieve gevolgen 
g e d ach t ? N een  ? D an  w illen  wij d ie 
zelfde zeu rp ie ten  e r  even  aan  herinne
ren  d a t he t precies zij w aren  die zo fel 
tegen  de  b o u w  e rv a n  gekan t w aren.
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Color de ßos com fuxg
Het warme anarchisme van Barcelona

De blik van een ontdekkingsreiziger

De blik van een ontdekkingsreiziger is die van een ro
manticus. Aanvankelijk is hij op zoek naar de horizon 
waarachter het beloofde land zich uistrekt, maar eens 
dit land in zicht is gekomen, richt hij zijn vragende blik

Zo wijst -heel toepasselijk- de ontdekkingsreiziger 
Christoffel Colombus (Colón in het Spaans) met een 
strakke vinger en romantische blik naar een punt achter 
de zee. Hij staat op een zestig meter hoge zuil aan het 
eind van La Rambla, de brede door bomen omzoomde 
wandelstraat die van de Plaça de Catalunya, het com
merciële hart van Barcelona, recht naar het volle sop 
loopt.

Achter Colóns rug strekt Barcelona zich uit tot aan het 
Collserolam assief, met de Tibidabo-heuvel, waar in 
1908 een permanente kermis geopend werd. Tibidabo 
betekent “Ik zal u geven”, en dit waren volgens een oude 
Catalaanse legende de woorden die Satan tot Jezus 
richtte toen hij hem vanop deze heuvel de wereld en al 
haar verlokkingen (Barcelona dus) aanbood. Hij moet 
toen ongetwijfeld naar beneden hebben gewezen zoals 
Colón naar boven wijst.

Vele werelden later loop ik in de kleine straatjes en staar 
naar schaduwen op de muren, probeer het gelaat van de 
Catalanen te ontcijferen en blijf als enige aan een rood 
stoplicht op het voetpad staan. Ook ik wijs naar het onbe
kende en het nieuwe. Met de blik van een Colombus ben 
ik op zoek naar de sleutel van de stad die ik, in tegenstel
ling tot Jezus, niet afwijs maar buurt per buurt gretig in 
me opneem.

De sleutel

“Placa del S o l” (Stefan Prins)

inwaarts: aan welke wetmatigheden voldoet de Nieuwe 
Wereld en wat is mijn plaats hierin?
Echter, hoe rationeel hij ook op zoek gaat naar wetma
tigheden en begrip, het blijft de blik van een romanti
cus: vervormd, onvolledig, gevoeliger voor wat hij wfl 
zien dan voor wat hij werkelijk ziet.

Ik heb een sterk vermoeden dat die sleutel (of een du
plicaat) op de Plaça del Sol ligt.
Dit pleintje, op een halve minuut wandelafstand van mijn 
kamer, bevat op kleine schaal alle karakteristieken die de 
Grootstad Barcelona haar identeit verlenen. Het is als het 
ware ccn vingerafdruk van de stad; tot nog toe de beste 
afdruk die ik gevonden heb. (De Plaça Reial komt ook in 
aanmerking, maar mist vriendschappelijkheid)
La Plaça del Sol is een van de vele vierkante pleintjes die 
in het dambordpatroon van Barcelona’s stratenplan ge
kneld zit. Aan het einde van de negentiende eeuw werd 
dit stratenplan door bouwkundig ingenieur Ildefons Cerdà 
uitgedacht en het draagt de broeierig revolutionaire en 
utopisch socialistische atmosfeer in zich die de stad te
kende en (in mindere mate) nog steeds tekent.
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An era of equality and freedom

Een eeuw na Cerdà vindt George Orwell in Barcelona 
diezelfde sfeer terug. Hij beschrijft hem met veel geest
drift in het indrukwekkende Homage to Catalonia, de 
neerslag van de drie m aanden (1937) die hij in de 
POUM -milities gediend heeft tijdens de strijd tegen 
Franco in de Spaanse burgeroorlog. Over zijn eerste 
indruk van Barcelona schrijft hij: “Above all, there was 
a belief in the revolution and the future, a feeling of 
having suddenly emerged into an era of equality and 
freedom."
De anarchisten, socialisten en communisten zwaaiden, 
toen nog min of meer in harmonie, de plak in het op
standige Barcelona. “It was the first time that I had ever 
been in a city where the working class was in the saddle. 
Practically every building o f any 
size  had been  se ized  by the 
workers and was draped by red 
flags or with the red and black 
flag of the Anarchists;every wall 
was scrawled with the hammer 
and sickle and with the initials of 
the revolutionary parties; almost 
every church had been gutted and 
its images burnt. Churches here 
and there  w ere b e ing  
system atically  dem olished  by 
gangs of workmen. (...)N obody 
said Seftor or Don or even Usted; 
everyone called everyone else 
C om rade and T hou and said 
Salud! instead of Buenos dias.”
Toen de macht van de com m u
nisten in de stad drie maanden 
later was toegenomen, startten zij 
een bloedige heksenjacht op de 
anarchisten, in de marge van hun 
gezamenlijke strijd tegen Franco.
Dit veranderde de sfeer in de stad 
dramatisch en spoedig verdween het revolutionaire op
timisme van weleer.

Plaça del Sol

Hoewel de rom antische ontdekkingsreiziger in heel 
Barcelona resten van deze warme anarchistische sfeer 
kan terugvinden, moet hij maar enkele stappen zetten 
in de Barrio Gracia (met de Plaça del Sol) om haar dui
delijker te voelen.

Alleen met behulp van rituelen kun je je  een plaats wer
kelijk toeëigenen. Een van mijn nieuwe rituelen bestaat 
uit het drinken van een cafe cortado op de Plaça del Sol. 
De zachte herfstzon staat nog steeds toe in T-shirt op

het terras te zitten. Statige negentiende-eeuwse gebou
wen kijken als wijze grootvaders neer op het plein. A l
les in Barcelona is verweerd, en met uitbreiding geldt 
dit voor heel Spanje. De tijd heeft hier diepe groeven 
getrokken en geen Spanjaard (of Catalaan) denkt eraan 
om die groeven dicht te metselen. Barcelona is een steen
groeve, geen porceleinwinkel -  en dat maakt het be
staan hier een heel stuk eenvoudiger.

Op de Plaça del sol zijn ook de sociale groeven erg dui
delijk. Elke zijde van het plein behoort in naam van een 
ongeschreven wet toe aan één bepaalde bevolkings
groep, maar het zou geen Barcelonees plein zijn als die 
wet niet met de voeten getreden werd. Aan en op het 
beeld van de stoeiende centauren zitten de jongere meis
jes. Op de bankjes aan weerszijde van het beeld schijnt 
de zon tot diep in de namiddag en wordt gelezen en 

gedroomd (mijn geliefde plek) door 
oudere generaties. De terrasjes be
vinden zich aan de west- en oost
zijde van het plein. Ze zijn telkens 
van het plein gescheiden door rijen 
dubbele banken die evengoed dienst 
doen als terras en waar zonder op
kijken porros (joints) gerookt wor
den. De vele bedelaars komen hier 
de kleurrijke cafégangers om een 
duro vragen en een grijze man met 
w oeste  baard  sc h ijn t h ie r  te 
resideren. Andere daklozen houden 
hem gezelschap. Aan de zuidkant, 
onder het nieuwe afdak van inox, 
zitten de anarchisten; in de schaduw. 
Tappabar/café Sol Soler ligt achter 
hen. Het is een plaats die uitnodigt 
tot gefluisterde gesprekken, zoniet 
bezonken eenzaamheid. De kleine 
vierkante tafeltjes, die net pen en 
papier kunnen herbergen, o f een 
opengeplooide “El Pafs”, zijn zo ge
plaatst datje  verplicht wordt de an

deren te observeren. Nina Simone is een trouwe bezoek
ster. Door de open ramen aan de straatkant valt de zon 
‘s middags schuin binnen. Hopper zou hier zijn schil
dersezel neergezet hebben.

En door dit alles lopen honden. Honderden rassen, van 
verschillende groottes en in alle kleuren, maar steeds 
groezelig als een uitgetrapte sigaret. Ze spelen midden 
op het plein voetbal met dikke jongetjes in blauwrode 
shirts van F.C.Barça. Volgens een Catalaans spreek
woord heeft Barcelona de kleur van een hond die er
vandoor gaat. Color de gos com fuig.

Stefan Prins, Barcelona, november 2001
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De Onvoltooide van Bruckner
muziek die geurt naar hemelse rozen en stinkt naar helse zwavel

Muziek en architectuur hebben meer met elkaar gemeen dan men op het eerste zicht zou denken. 
Muziek is kunst die langs de tijd beweegtf terwijl architectuur in de drie ruimtedimensies staat. Toch 
is architectuur te vergelijken met gestolde muziek en is een symfonie een gebouw van klanken. Geen 
enkele componist heeft de monumentaliteit van de symfonische compositie beter tot haar recht laten 
komen dan Anton Bruckner.

Anton Bruckner (1824-1896) is de 
schepper van een oeuvre van orgel
muziek, vocale kerkmuziek en elf 
grootse symfonieën, waarvan er 
twee (de zogenaamde nulde en nul- 
nulde) buiten de canon bleven en 
de laatste, de negende, niet voltooid 
werd. Bruckner was afkomstig van 
het Oostenrijkse platteland, waar 
katholieke volksdevotie een cen
trale plaats in eenieders leven in
nam . A ls zoon van een d o rp s
onderw ijzer had hij de ambitie om 
in de voetsporen van zijn vader te 
treden. In zijn vrije tijd leerde hij 
in het barokke klooster van Sint- 
Florian het orgel bespelen. Algauw 
groeide hij uit tot een befaamde or
ganist, die de eer had om aan het 
keizerlijk hof te mogen musiceren. 
Op latere leeftijd volgde hij lessen 
in contrapunt en compositie en do
ceerde hij aan de het conservato
rium en de universiteit van Wenen. 
Als com ponist was Bruckner gro
tendeels autodidact. Zijn eerste 
symfonie schreef hij toen hij reeds 
43 was. Zijn eerste vier sym fo
nieën kenden weinig succes. Pas 
naar het einde van zijn leven toe 
kreeg hij algemene erkenning voor 
zijn werk.
Dat B ruckners composities door 
zowel tijdgenoten als latere gene
raties m et argusogen werden beke
ken, kom t o. a. doordat Bruckner 
on d er d ruk  van zijn om geving 
voortdurend  wijzigingen in zijn 
partituren aanbracht, in oven heb
ben in hun late werk teruggegrepen 
naar het contrapunt, alhoewel bij

mens en kunstenaar zag Bruckner 
zichzelf altijd in een dienende po
sitie, of het nu tegenover de kerk, 
Wagner of God was. Hij was er ten 
diepste van overtuigd dat hij zijn 
genie van de Schepper in bruikleen 
had gekregen om Hem te eren in al 
zijn composities. Deze zelf opge
legde verantw oordelijkheid was 
zijn blijvende inspiratiebron, maar 

eiste ook zijn psychische 
to l. R ege lm atig  had 
Bruckner te kampen met 
dwangneuroses en zenuw
inzinkingen  die hem  de 
mogelijkheid tot compone
ren ontnamen.
Bruckners symfonieën heb
ben nooit een concrete in- 
houd die in woorden kan 
gevat worden. Niet zoals 
bij Wagner en Mahler, waar 
invloed van literatuur en fi
losofie nooit veraf is. Ei
genlijk zijn al de symfo
nieën van Bruckner een va
riatie op hetzelfde thema : 
de verhouding tussen mens 
en God. Menselijke emo
ties worden zelden vertolkt, 
tenzij in relatie of in con
flict met het bovennatuur
lijke. Waar de gotische ka
thedralen van de middel
eeuwen naar wijzen, daar 
verwijst ook Bruckner naar 

: de transcendente, metafysische 
werkelijkheid. Zowel hemel als hel 
openbaren zich in zijn muziek, en 
de mens, die zit met zijn zinnelijk
heid geklemd tussen beiden en ver

Beethoven het contrapunt juist de 
diepste menselijke verscheurdheid 
heeft verklankt (Die grosse Fuge, 
opus 133).
Bruckners concept van muziek kan 
niet los gezien worden van zijn re
ligieuze overtuiging. Bruckner was 
een diepgelovig man van het plat
teland en anders dan Wagner en 
Mahler was hij geen intellectueel

die kennis had van moderne filo
sofische ideeën. Deze w ereld
vreemdheid kwam ook tot uiting in 
zijn  nonchalante kledij en zijn 
schuchter, onbehouwen gedrag. Als



langt naar de verw ezenlijking van 
zijn eschatologische hoop.
Van al B ru c k n e rs  sy m fo n ie ë n  
w ordt zijn laatste, de negende, als 
zijn grootste beschouwd. Bruckner 
d roeg  d it w erk  op  aan n iem and  
m inder dan God zelf. A lhoew el 
deze sym fonie onvoltooid is, de fi
nale ontbreekt, duurt ze nog onge
veer een uur. Dat Bruckners sym 
fonieën een grote lengte hebben, 
ligt enerzijds aan de groots opge
zette m onum entaliteit en anderzijds 
aan de trage ontw ikkeling van de 
m u z iek , een  W agneriaans s ti j l
kenm erk. Wat Bruckner eveneens 
m et W agner gem een heeft, is de 
belangrijke rol van de koperblazers 
en de grootsheid van zijn them a’s. 
B ruckner en W agner verschillen  
echter fundam enteel in de m anier 
w aarop ze eenheid aanbrengen in 
hun werk. W agner m aakt gebruik 
van leidm otieven die in elkaar grij
pen en m oduleren en zo een onein 
dige m elodie creëren. Bruckners 
m uziek daarentegen is statisch van 
aard. Grote stukken m uziek wor
den naast elkaar gezet, gescheiden 
door een pauze. Hier is geen sprake 
van een continue stroom , maai wel 
van een steeds opnieuw  beginnen, 
om  een gegeven w erkelijkheid van 
andere standpunten te kunnen be
kijken.
H et eerste  deel van de negende 
sym fonie vangt aan m et trem olo’s, 
die ook de zevende en achtste sym 
fonie openen. Deze trem olo’s zijn 
geïnspireerd door de negende van 
Beethoven. Ze zijn een soort van 
begin vöèr het eigenlijke begin, een 
toestand van chaos vóór de com 
p o n is t  tu sse n k o m t om  o rd e  te 
scheppen. Na de trem olo’s wordt 
m en m eteen gew aar van wat b e 
doeld wordt met de ruim telijkheid 
van Bruckners m uziek. De lu iste
raar w ordt aangezogen door een 
verticaliteit die hem meeneemt naar 
du izelingw ekkende hoogtes (op
passen als je  hoogtevrees hebt !). 
Gans het eerste deel van de negende 
is een aaneenschakeling van c li
m axen die een verpletterende in

druk nalaten. De tweede beweging 
is het demonische scherzo, m et in 
het midden een mooi trio. Daarna 
volgt het adagio, het trage deel dat 
d o o rg a a n s  m et d ie p z in n ig h e id  
wordt geassocieerd. Sinds M ahler 
is het publiek gewend geraakt aan 
sym fonieën die eindigen met een 
adagio. Bovendien gaf Bruckner 
in de partituur zelf het onderschrift 
‘a fsc h e id  van het le v e n ’ m ee. 
D aarom  is men deze sym fonie met 
zijn drie delen als voltooid gaan be
schouwen, alhoewel er geen tw ij
fel over bestaat dat Bruckner nog 
een echte finale wou com poneren. 
Het bewijs hiervan zijn de overde 
hoop zo zijn com plexe werken toe
gankelijker te maken voor het grote 
publiek, maar wat natuurlijk de op
bouw van de compositie en de ori
ginaliteit verstoorde. Pas in de ja 
ren ‘30 heeft men dankzij het werk 
van Robert Haas een duidelijk zicht 
gekregen op de originele partituren 
(de  z o g e n a a m d e
‘O riginalfassungen’). Wat even
m in z ijn  zaak  d ien d e , w as da t 
B ruckner zijn bew ondering voor 
W agner niet onder stoelen o f ban
ken stak, waardoor hij lange tijd 
slechts als een epigoon van Wagner

werd aanzien en hij m akkelijk als 
een pion kon worden uitgespeeld 
tegen Brahms, die nog geloofde in 
het concept van een klassieke sym 
fonie en daarom  gekant was tegen 
Wagners radicale vernieuwingen.
Bruckner is een kind van de late 

Duitse rom antiek, maar toch hul
digde hij opvattingen over m uziek 
die van hem een anachronistische 
einzelg&nger maakten binnen de ro
m antische stroming. B rucknerzag 
m uziek in de eerste plaats niet als 
een m edium  van het individuele 
subject, m aar knoopte aan bij de 
g re g o r ia a n s e  tra d itie  van  h e t 
Avondland, die esthetiek als afspie
geling ziet van de goddelijke orde 
in het universum. Daarom bekleedt 
het contrapunt een essentille plaats 
in zijn composities Het contrapunt 
(letterlijk : noot tegen noot) is een 
com positie techn iek  w aarbij ver
schillende melodieën zich tegelij
kertijd ontwikkelen zonder dat de 
h a rm o n ie  verlo ren  gaa t. V öö r 
Bruckner had J. S. Bach de volle 
draagw ijdte en betekenis van het 
contrapunt reeds begrepen en ten 
volle u itgew erkt (Die K unst der 
Fuge, BWV 1080). O okM ozarten  
B e e th g e  le v e rd e  sc h e ts e n . 
M usicologen hebben op basis hier
van hypothetische finales u itg e 
werkt, die echter de orig inaliteit 
van Bruckners m uziek missen en 
daarom  niet de moeite zijn om uit
gevoerd te worden. Het adagio is 
mooi genoeg om als laatste deel te 
dienen.
Wie Bruckners muziek wil door
gronden moet er het nodige geduld 
voor opbrengen. Zeker in deze tijd 
van flitsende beelden en snelle af
wisseling ligt het niet voor de hand 
om sym fonieën te beluisteren die 
een uur duren. Toch loont het de 
m o e ite  w aa rd , w an t B ru c k n e r  
neemt zijn luisteraars ergens naar 
toe  w aa r v id e o s p e l le t je s  en 
rec lam espo tjes  ons n iet kunnen 
brengen.

M aarten De Baer
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“ B l u e  ' N o t e  S ^ u y ”

BackflflheQïckEnShack
Jim m y Sm ith — organ 
Stanley Turrentine — tenor sax  
K enn \ Burrell — guitar  
D onald Bailey — drum s 
(Recorded on A pril 25, 1960)

Het eerste Jazzafcum dat k  ooit gekocht heb. Een 
paardagen eruoor had k  op flrte een doevnentare 
gezien ouerdege«ii eder»s uan het tegHriarêchettg 
Note platenlabel. Hls totale leek bedacht k  op dat 
ogenbHc dat k  toch ook wat jazzmuziek 
in müncd-colectie moest hebben. Pop, 
rock, werefctnuziek en klassiek had k  al 
aimeteenbeetje.pzzkiiiknijnmuziek- 
uerzametog mooi aanutAen.
Op een mooie, koude herfstdag - het moet 
een zaterdag ergEnsiiidflH ii tjum ijerye- 
weestzjji-staptekdeFree Record Shop 
aandeüJofcjenyachtbÉwienmeteenAj- 
jet^doeL Dooréén keerfeetk de pop/ 
rock afdefeng finks Kggen, fiep k  uoorbij 
de klassieke muziek en stapte resoluut af 
op de bakken met jazzGMues. Totale uer- 
w am gtBitden namen en honderden * -  
buns lagen mooi aff^etischgerangschkt 
en k  had geen idee wat k  moest kopen.
Een kujartiertaterkujam icbü de lettery 
eenbefc endenaamtegen^Jknmy Smith. Of 
zoals op de hoes stond The I ncredible 
Jimmy SmÉth’. Die kon k  me nog herin
neren Lït de docimerit are op (fr~te. Ster 
kemog kkon me ooknog herwneren dat 
de cd cie k in  m ijl handen had wefcht 
zün beste abun uias. Toch maarkopen 
dus - ‘Nice Price’ en maar499 frank - al 
ujas het nrnarom riet met iBge handen te
rug naartvis te gaan.
Op de rit uan De Brouckere naarPétikm uiel het me 
pas op, hoe geslaagd de hoes uan het atunw as. Een 
foto uan Jmmy Smith ergens op het platteland uan 
Phiade^tia, zittend uooreen kvpenhak en met een 
geulekte hand aan ziji uoe ten. Simpel en schitterend 
tegeUaertüd. Een prachtig uoorbeeld uan het merk 
uanfotapaafFranasOJotffen yaftsch ontwerper 
Heid Nfcs, het duo dat uerantmoordeUc uias uoorde

klassieke Blue Note look.
Eens thuis was het dan endelk tyd om te kistenen 
wat kpreöes gekocht hart stereo-retafatle aanzet
ten, hoofdteiefbonrpluggen en opzetten, op bed gaan 
igqen en dan op‘plag’dikken. Na 12 maten uan het 
eerstefiiiiTCr(hetMEti J iii»r,BensclitlBrai decom
positie uan Smith zelf), was het me urydudeUc het 
was een goede aarkoop geweest Ranhetbetpman 
het tweede nummer (‘DJhen I GrouiToo OldTo 
Dream’) merd het me nog duidelijker drt mas echt 
fantastische muziek. En n«n twee iu-tater, toen k

de cd (feie keer achter ekaarbeUsterd had, wist k  
het helemaal zeker Bue Note 84117 was slechts het 
begn uan een ongetooftk boeiende muzkale tocht, 
een tocht dïe uanaf dat ogenblik alleen nog maar 
mooierzou worden.

Philip FLBreesch
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Lezersbrief
Vrijdagavond 31 augustus omstreeks 18u30 ontmoette ik 
drie blanke mannen in een rode FIAT Ti po met Franse num
merplaat . Ze parkeerden hun wagen op het zebrapad aan 
de SchoofsHotel (Triomflaan). Ze naderden me en de be
stuurder legde me uit dat ze hun weg hadden verloren en 
dat ze dringend aan de FORTIS bank in de campus van de 
VUB wilden geraken. Ik 
toonde hen de richting van de 
bank, maar ze bleven volhou
den dat ze het juiste gebouw 
niet kenden. Ze drongen heel 
nederig aan en vroegen heel 
v riende lijk  om de exacte 
plaats te tonen. Daarom ging 
ik akkoord om bij hen in de 
wagen te stappen. Wist ik veel 
wat me nadien zou overko
men. Want al snel sandwich
ten ze me in de wagen, haal
den scherpe messen boven en 
bevalen me met hen samen te 
werken. Op weg naar de bank, namen ze mijn portefeuille 
af. Ik had slechts 200 fr. bij. Ze legden me uit dat er niets 
zou gebeuren als ik hun orders perfect zou uitvoeren. Ze 
legden me uit geen wilde bewegingen te maken of te roe
pen, dat de voorbijgangers zou verontrusten. Zc legden ten
slotte uit dat ik met hen in de bank moest gaan om geld 
voor hen af te halen.

Ze parkeerden hun wagen buiten de CVO annex gebouw. 
Daarna opende de bestuurder de achterdeur. Ze leidden mij 
de bank binnen. De bestuurder bleef heel dicht bij me. Wan
neer ik de bank binnenging kwam hij me achterna. Hij be
val me 10.000 fr van de bank af te halen. Daarna gingen we 
de bank buiten en aan de self-banking vroegen ze me om 
nog eens geld af te halen. Ik probeerde het, maar het werkte 
niet. Terug dwongen ze mij de Fortis bank binnen te stap
pen voor meer geld. Ik zei dat dit onmogelijk was. Maar ze 
geloofden dit niet en voor de tweede maal met iemand dicht 
bij me haalde ik deze keer 4000fir af. Daarna gingen we 
naar buiten. Ze namen me de 14.000fr af en in het Frans 
maakten ze me duidelijk dat ze nog 6000 fr nodig hadden. 
Ze namen aJ mijn geld af en verplichten me terug in hun 
wagen te stappen. Snel reden ze de Triomflaan op en reden 
naar Hankar. Ik smeekte hen om mij te sparen. Ik was enorm 
angstig. Ik wist niet wat ze met mij van plan waren.
De bestuurder was nog het vriendelijkst. Hij wou me blijk
baar laten gaan. Uiteindelijk lieten ze mij een beetje verder 
van de ULB campus uitstappen.
Zo vlug als ik kon liep ik naar de campus terug. Dit was

omstreeks I9u. Ik ging onmiddellijk naar de bewakings
dienst en legde uit wat er mij net overkomen was. Ze bel
den meteen de politie. Die zeiden dat ze iemand zouden 
sturen om mijn getuigenis op te nemen. Ik wachtte van 
19u30 tot 21u30. Uiteindelijk belde de security een tweede 
keer. Ze zeiden dat ze onderweg waren, maar om 23u was 

er nog steeds geen politieman te 
zien. De security vroeg me naar huis 
te gaan en temg te komen zodra de 
politieman was toegekomen. Maar 
er gebeurde niets. Uiteindelijk stelde 
ze me voor om naar het politiebu
reau bij de campus te gaan. En zo 
kwam ik bij hen terecht. Ik vertelde 
mijn verhaal, maar daar zeiden ze 
me dat ik op een verkeerde plaats 
was. Ik drong aan dat ze de juiste 
politieman zouden opbellen. Ze 
vroegen mijn adres en verdere de
tails en zeiden dat ze onmiddellijk 
contact met me zouden opnemen. 

Op weg naar huis kreeg ik van deze politieman een tele
foon, maar spijtig genoeg sprak hij enkel frans en verstond 
hij geen engels. Hij vertelde mij dat ze later een politieman 
zouden sturen die engels verstond. Ik wacht er nog steeds 
op (een week later)!
Nu ik deze brief schrijf, ben ik een gebroken man en zit 
zonder geld om mijn kosten te betalen. Ik heb naar huis 
gebeld en verwacht ook hulp, maar de hulp van de sociale 
dienst heb ik enorm geapprecieerd om dit incident te hel
pen verwerken. Hartelijk bedankt.

Marasa S. Bemard 
VUB student

Jazz for Lunch
Voor de tweede maal presenteert de Dienst Kuituur 
ju llie  Jazz fo r  Lunch , een gezellig m iddagconcert in 
het KultuurKaffee. Na het geslaagde eerste concert 
verw achten we jullie in grote getale op woensdag 12 
decem ber tussen 12u en 14u. Zoals altijd is de 
toegang gratis. Spring gerust eens binnen voor o f 
na de lessen. En reken maar op prachtige m elodieën 
en een tof sfeertje. Tot dan!
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“De Zweuende Rib”
“De grenzen van het sociale liggen 
niet h ier  M (Indiaan w ijst naar  
hoofd.) “De grenzen van het so
ciale liggen hier.*’ (Indiaan wijst 
naar ribbenkas en inhoud) “Heb 
uw naaste lie f  ” (Plagiërende indi
aan krijg t tank over zich heen- 
gerold.)

De mens moet vaak wijken voor 
zijn eigen daden: moralisten m oe
ten trouwens hun klep maar eens 
houden, want, behalve hier en daar 
een tank op rupsbanden, loopt al
les op wieltjes. Toch is het zo dat 
mensen en mensendingen, als het 
erop neerkom t, e i
g e n lijk  een 
ve rbaz ingw ekkend  
slechte  com binatie  
zijn: de auto en de 
voetganger; de piano, 
een vijfde verdiep en 
diezelfde voetganger; 
de m ultinational en 
de arbeider... God, de 
c o m b in a tie s  z ijn , 
evenals de mensen- 
dingetjes vrijwel zelf, 
onbeperkt in aantal, 
en het zou me ten 
zeerste verbazen als 
er niet, hier en daar, 
een mens er is in ge
slaagd om het leven 
van een andere mens 
te beeindigen, gewa
pend met zoiets als 
een fietspomp, een poster van Bob 
M arley o f een knikker of twee. 
(Mijn lievelingsvoordbeeldje blijft 
echter de senator die met het hei
lige grondwetboek de hersenpan 
van de andere inslaat.) Er zijn geen 
onschuldige dingetjes. Bestaat ge
woon niet.

Ik geef een voorbeeld om duide
lijk te maken dat in mensenhanden 
alles ook de bedoeling heeft om als

mortier te worden gebruikt: Poe- 
zie. Je kent dat wel: gothische let
ters en wat de inhoud betreft niet 
zo heel veel meer dan wat pathe
tisch geleuter. Je kent dat wel, en 
het belangrijkste aan zo’n tekst is 
dan dat de lezer zich een stuk slech
ter voelt als daarvoor: een mens is 
pas waarlijk een dichter als hij hier 
en daar , af en toe, geciteerd wordt 
door een mens die het vijfde ver
diep via de snelle methode verlaat. 
Dingetjes als spiegels, troosteloze 
vergelijkingen van m ensen met 
zompige meertjes, daar hoog in de 
stille bergen, hier en daar een val

lende engel, of nee, laat die vent 
nog wat stuiteren in zijn eigen 
bloed, dat soort dingetjes mogen 
we uit een dichterlijke tekst niet 
weglaten, nietwaar? Om heel eer
lijk te zijn, doe gerust even mee, 
werkt die vervelende kwatch nog 
ook. Verzin maar eens bij dat soor
tement tranenbijeenraapsel de lu
gubere en theatraal bleke figuur die 
dat soort d ingen  uit zijn  stro t 
geramt krijgt op de één of andere

poezië-avond, afin, en dan kalm 
begeleid wordt in zijn drama door 
de klamme handen van de vier an
dere bleke figuren, waaruit het hele 
publiek bestaat: uiteraard, om de 
poezië van het moment perfect te 
maken, is er altijd de meute ongeïn
teresseerde tooghangers, liefst van 
al een dronken en lu id ruch tig  
meisje, waardoor elk nasaal keel
geluid van de dichter, verdrinkt in 
de sociale dans van de gewone 
mens en in de simpele waarheid die 
zulk een tekst eigenlijk  draagt. 
Poezië kort samengevat: eigenlijk 
luistert er nooit iemand ook maar 

ergens naar,en zijn we ver
plicht onze tijd te verdoen 
met sex, babbelen, elkaar 
de schedel in slaan, schrij
ven voor het een of andere 
minuscule krantje en an
dere techniekjes om zo 
weinig mogelijk aan jezelf 
herinnerd te worden.

Naast de abstractie  van 
emoties en het minder poë
tisch combineren van men
selijke agressie en wezen
lijke voorwerpen, zijn er 
ook nog van die theoreti
sche dingetjes als filosofie 
of wetenschap, die op het 
eerste zicht een heel neu
tra le  w e re ld v is ie  voor 
ogen hebben: naast het feit 
dat het zulks is geweest dat 

figuren als Stalin, Hitler en andere 
zotten aan hun waanideeën heeft 
gebracht, is het ook niet minder dan 
wenselijk om er op te wijzen dat 
er ook aan deze d ingetjes iets 
schort. Die rommel streeft name
lijk consequentie na: we hebben 
dit, dus dat, hetgeen theoretisch al
lemaal wel eens kan kloppen. Wel, 
mieren zijn misschien wel conse
quent te noemen, een mens is het 
pas als hij oud gebroken is en twee
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Column Jeugdzonde
meter onder de aarde zit, hetgeen 
o n m id d e lli jk  ook  v e rk laa rd  
waarom de dingetjes er zijn: de 
mens is een kale en lelijke aap. 
Kaal, dus ze moeten zich aan el
kaar verwarm en. Lelijk, dus dat 
gebeurt niet. De egocentrische aap 
probeerde niet meer bij de andere 
aapjes en bouwde een huis, de rest 
van de aap je s  v ro o r 
d o o d .(D a rw in .)  De hom o 
egocentrico was geboren, en vond 
nog miljoenen andere speeltjes uit, 
al was het m aar om de lieve god
heid, daar in den hemel, te plezie
ren door hun eigen bestaan, luid
k ee ls  en in Z ijn  naam , m aar 
daarom niet minder absurd, o f om 
de met uitsterven geconfronteerde 
kale aapjes te plagen, of hen nog 
wat meer uit te roeien. Welnu, het 
is nog niet gedaan: er lopen nog 
enkele barbaren rond en ik hoop 
één van hen te worden, voor die 
soort uitsterft. Een clan van em o
tioneel en lijfelijk aan elkaar ge
bonden wezens die zich zo min 
mogelijk bezighouden met onno
dige nonsens als stiptheid, orde en 
nog meer van die verstikkende mo
raliteiten. Toegegeven: het leven 
van een barbaar is over het alge
meen kort, koud en vaak pijnlijk. 
Dingetjes zijn uiteindelijk echter 
saai en de homo egocentrico, of de 
homo hierarchico, eigenlijk ook.

Het grappige is ‘m nu net d a tje  de 
dingen niet letterlijk mag nemen: 
broeders en zusters aapjes, ik heb 
geen idee hoe dat hier allemaal 
werkt, en eigenlijk hoop ik dat ju l
lie hetzelfde denken. We kunnen 
nog wat voortploeteren, en dat zul
len we ook, maar die nonsens hoeft 
toch niet alleen doorstaan te wor
den... enfïn, voor de schone en een
zame meisjes onder jullie, ziehier 
het telefoonnummer van de schrij
ver van dit alles: 02/640 93 02. (In
diaan laat spijtige reutel horen.)

Maarten Dierckx

Het is langzaamaan gegroeid. Het me
deleven. De verachting. En de walging. 
Eigenlijk heeft het altijd in me geze
ten. Ik was een jaar of tien. Mijn moe
der had biefstuk klaargemaakt, maar om 
ÈÈn of andere reden kreeg ik hem niet 
binnen. Gelukkig lustte mijn hond Max 
die vlezige lapjes koe wel. Het klinkt 
misschien gek, maar ik voelde me net 
een kannibaal met dat stuk vlees tus
sen mijn kiezen. Natuurlijk vond mijn 
moeder dat volkomen belachelijk en 
kinderachtig. En omdat dit het laatste 
is wat je wil zijn als je de pubertijd in
gaat, probeerde ik als iedere normale 
volwassen mens vlees te eten. Maar 
geen biefstuk. Ik kreeg het gewoon niet 
binnen. Ik zei dan maar dat ik het niet 
lustte en daar namen ze thuis vrede mee. 
Voorlopig.
Misschien komt het omdat we in een 
landelijk gebied wonen. Een beschei
den gehuchtje, vlakbij Hasselt. Tegen
over mij wonen twee schatten van paar
den en naast hen is er een weide met 
koeien. Dit klinkt misschien ook gek, 
maar doorheen de jaren ben ik echt van 
hen gaan houden. Van die snoezige 
snuitjes en hun starende blikken telkens 
ik voorbij wandel. Onweerstaanbaar. 
Dit alles zal er voor een groot deel mee 
te maken hebben, daar ben ik van over
tuigd. Mensen die in een stad leven en 
nooit met zulke dieren in contact ko
men, kunnen geen band hebben met 
deze wezens. En zodoende ook geen 
medeleven. Of wel? Ik moet toch ook 
nooit in Afrika geweest zijn om mee te 
voelen met mensen in hongersnood. 
Nee, die theorie is net iets te simpel. 
Waarom dan? Na dagenlang piekeren 
heb ik het antwoord nog niet gevonden. 
Waarom denkt iemand dat wij mensen 
het recht hebben een dier zomaar te ver
moorden? Of zoals wij het noemen, te 
slachten? Ik snap het niet. Worden we 
met dit idee opgevoed? Nemen we het 
gewoon over als een vastgeroeste tra
ditie? En waarom denk ik dan anders? 
Ik heb altijd ontzettend veel van dieren 
gehouden. Hierdoor weigerde ik al van

kindsbeen af paardenvlees of konijn met 
pruimen te eten. Gek genoeg vonden 
volwassenen -ik bedoel mijn ouders- dat 
niet abnormaal. Paarden en konijnen 
zijn blijkbaar algemeen aanvaard als 
zijnde lieve en mooie dieren. Niet lou
ter als voedsel. Hierover werd ik dus 
met rust gelaten. Ze begrepen het. Net 
zoals iedere Westerling begrijpt dat je 
nooit honden of katten eet. Dat doe je 
gewoon niet, deze lieve dieren opeten. 
Koeien en varkens daarentegen zijn 
geen huisdieren. Voor de meeste men
sen zijn ze slechts het avondeten. Dat is 
misschien het grootste verschil tussen 
de meeste mensen en mijzelf.
Ik ben nu achttien. Enkele maanden 
geleden at ik enkel nog kip en vis. Dat 
zorgde toen al voor de nodige contro
verse. Niemand begreep het. En eigen
lijk had ik ook niet de behoefte om me
zelf te verantwoorden. Om het telkens 
weer opnieuw uit te leggen. Ik werd 
overspoeld met onnozele vragen en idi
ote opmerkingen. Iedere maaltijd het
zelfde liedje: “Je hebt vlees nodig/ Die
ren zijn er om op te eten/ Ze doden el
kaar toch ook? Dat is de natuur...” Soms 
werd ik er echt gek van. Voortdurend 
onbegrip en spot. Maar tegelijkertijd 
voelde ik dat ik mezelf zou verlooche
nen als ik zo bleef voortdoen. Het was 
honderd procent tegen mijn gevoel. Ik 
at soms nog vlees om de mensen te ple
zieren, maar de kip en fishsticks smaak
ten me steeds minder. Het duurde dan 
ook niet lang dat ik besloot geen dieren 
meer te eten. Vis noch vlees. Nooit meer. 
De mensen mogen denken wat ze wil
len. Ze mogen me een rare vinden, of 
een fanatiekeling (!), het maakt niet 
meer uit. Soms raakt het me nog wel - 
vooral omdat mijn vader het niet wil 
begrijpen- maar dit is mijn weg. Voor 
mij voelt het juist. Ik kan onbeschaamd 
in de spiegel kijken en wat belangrijker 
is: ik kan in de ogen kijken van de paar
den en koeien hier in de wei. En dat is 
wat telt.

Leni
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The sunlight streamed in through the skylight in 
amazing brilliance and I knew that this was the day I 
had travelled thousands and thousands of miles across 
the Oceans of India and the lands of the meditteranean 
for .

The soggy leaves of yesterday were crisp and dry.

I watched , entranced, the royal blues of the cloaks 
that unfurled from the riders on horseback as they 
proudly stepped out of Avenue Bernheim  in the 
traditional pageantry of the mounted gendarmerie on 
their white steeds. White faces, French and Flemish 
stirred an ancient recognition within me of a scene 
played out long, long ago- surreal and lovely.

Far from the wars of Afghan heights , from the sores 
and hungry mouths of refugee plights today had no 
fears and terrors for me. I was in Brussels. In 
technicolor.

The red brick mosaic threw back the sunshine , leering 
at the pallid faces and light eyes that had only expected 
another grey day. The icy cold air was pierced with

sphincters of gold-warm. I saw a robin . Innocently 
unwary of humans; arriving from parts of little human 
life at close quarters -the robin was yet unafraid.

The bride was on her way- soon the grey days would be 
back. Yet; today, the brilliant blue sky beam s a 
benediction on Europe and Life as it should be. Jazz in 
the afternoon, at the Kultuurkaffee with a hundred or 
so audience from many lands , many little known and 
beyond the mind’s eye, uninhibited laughter, beer and 
cheer - we had China, Guatemala, Sri Lanka and 
Switzerland at our table. Latin America and Germany 
at the next. Nothing matters today as much as the sheer 
shrieking sunlight, the last overture of Autumn before 
the grey.

Nothing keeps you more alive than a ‘first experience’. 
Far from the torpid heat of the tropics, from the humid 
days and dusty kaleidoscope of poverty, sweat and 
languor eternal, I felt truly alive, ignited. I am glad I 
am alive in the now , in Europe , and as I feel the hard 
ground beneath my plodding feet and the warmth of 
my alpine jacket: I feel the strangely guilty indulgence 
in life as it should be- a simple little romantic experi
ment with nature for a time -remember, only for a time

Gayathri Fernand

Brussel 
zoveel mensen 
zoveel gezichten 
allemaal lichtjes 
stipjes in de grootstad

Etterbeek 
zoveel studenten 
zoveel meningen 

leegte 
lawaai

Ik kijk uit mijn raam 
ik verdwaal 

ik verdrink 
in de drukte
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Films K.U.T.-Site

Het Grote Ongeduld! 2001.
Voor de tiende keer heeft het kortfilmfestival Het Grote Ongeduld! de eindwerken van alle Belgische film 
scholen getoond. Wij waren erbij op de openingsavond in Brussel, later werden nog voorstellingen in Antwer
pen (filmmuseum), Hasselt (provinciaal centrum voor beeldende kunst) en Gent (film-plateau) georganiseerd. 
Op de VUB werden de werken van het jonge vaderlandse talent in drie zalen geprojecteerd. De opkomst was 
behoorlijk, de bar gezellig. De filmpjes ze lf die waren niet allemaal even hoogstaand. De pareltjes die er toch 
te vinden waren, willen we u echter niet onthouden.

Van “Home Video”, een beklijvende documentaire van de 
Gentse Christina Vandekerckhove over het gevecht dat haar 
zus leverde met kanker, waren al eens zeventien minuten 
vertoond in het VRT-programma ‘Koppen’. Op Het Grote 
Ongeduld werden de integrale vijftig minuten vertoond voor 
een ademloze zaal. Over smaken twist je niet: in een andere 
zaal was dan weer een goeie hiphop-animatiefilm te zien. 
Maker Herbert Celis noemde “De Andere Zijde Van Snail” 
zelf een funky videoclip, en dat was niks overdreven. Nog 
goeie animatie was er met “Killing Time”, waarin Koen van 
Mierlo en Michael Perdieus een verhaal van Tom Naegels 
tot leven wekten.
Opvallend was het grote aantal human interest-achtige wer

ken. Zo was er “Pollinckhove-Vichy”, Frederiek Warryns 
verslag van zijn trip met een normaal aan zijn zetel gek
luisterde, suikerzieke man naar diens familie in het verre 
Frankrijk. Met “Ghuislain”, over een misdienaar avant la 
lettre zoals we ze in la Flandre profonde zo goed kennen, 
mikte ook Christophe Dewulf op de combinatie van emotie 
en humor. Dat probeerde Magali Siroul ongetwijfeld ook met 
haar portret van klini-clown “Baladino”, maar in tegenstel
ling tot de twee vorigen oversteeg ze de banaliteit niet.
Een volgende parel werd het publiek gepresenteerd door 
Canvasman Edward De Maesschalck. Op het scherm wer
den stills uit de films van elf jonge Belgen getoond die in de 
voorbije jaren de Canvas- of Lichtpuntprijs binnenhaalden 
op Het Grote Ongeduld. De Dienst Kuituur van de VUB was 
zo galant deze werken te verzamelen op een DVD, die aan 
lovenswaardig democratische prijs (350 BEF op het festival 
zelf, 550 BEF nadien) aan de man respectievelijk vrouw wordt 
gebracht. Liefhebbers van het betere binnenlandse werk, u 
weet waarheen.
Na de DVD-presentatie konden we Mare Didden een dansje 
zien maken op het podium, ter gelegenheid van het -in naam 
van filmschool Sint-Lukas Brussel- ontvangen van de 
Meuter-Titraprijs voor technische verdiensten. Daarna kon
digde presentatrice Annabelle Van Nieuwenhuysse de prijs
uitreiking voor beste documentaire aan. De drie 
genomineerden, “ROC J’écoute” van Caroline Tambour over 
een lokale radio, “Golden City” van Elfi De Vos over het 
bedriegen van toeristen in India en “Opa zit op de Stop
naald” van Mieke Struyve over de mechanismen van onze 
begrafeniscultuur, waren alledrie sterk te noemen. Elfi De 
Vos ging met de 50.000 BEF aan de haal, en zal later op 
televisie (Lichtpunt, de vrijzinnige omroep op Canvas) wor
den vertoond.
De drie genomineerden fictie zullen alledrie het Canvas- 
scherm sieren, zo wist netmanager Leo De Bock te 
melden. De geldprijs van 100.000 BEF werd in tweeën 
gedeeld maar ook “Dialing The DeviP\ een zwart-wit 
roadmovie van Limburger Toon Aerts, wordt het grote 
publiek niet onthouden. Laatstgenoemdes naam kan u ove-

/

het grote ongeduld! 
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Leuven K o r t
Internationaal kortfilmtestival - Vlaanderen 2001

rigens best wel onthouden, ondertus
sen realiseerde hij ook al de videoclip 
“Me crazy, you sane” voor de fijne 
rockband Millionaire.
Wie won de eer en de centen dan wel 
voor de fictiefilm? Het werden het 
hilarische “België-Turkije” van 
Brccht van H oenacker en het 
Lynchiaanse “Le Guide” van Dimitri 
Karakatsanis. In “België-Turkije” 
speelt de voetbalmatch waarbij de 
Belgische nationale ploeg het Euro
pees Kampioenschap uit werd geke
geld, een centrale rol. Gentenaar Lex 
raakt niet aan kaarten voor de match, 
voorspelt onheil en die komt er dan ook, 
voor zus Vanessa, voor vader postbode, 
voor de hele familie. “Le Guide” was 
een stuk moeilijker, zweemde naar het 
magisch-realisme. Een man rijdt een 
zwarte hond omver, stapt uit de wagen, 
de hond blijkt verdwenen. Waarna 
persoonswisselingen, bizarre gebeurte
nissen. De prachtige beeldtaal van deze 
laatste en de gevatte humor van de eer
ste maakten beiden verdiende winnaars. 
En dat was het? Welneen. Op Het Grote 
Ongeduld 2001! werden meer dan ze
ventig Belgische kortfilms getoond. 
We zagen hoe vele Waalse broeders 
sociaal geëngageerde stukken hadden 
gemaakt over migratieproblematiek, 
hoe lesbische koppels hun ochtend
rituelen als bewijs voor hun liefde kun
nen stellen, hoe mensen in een bos wer
den afgeslacht in een videoclip voor de 
Deftones, hoc DJ’en best compatibel 
blijkt met de gemiddelde grootkeuken, 
hoe je best niet met zijn tweeën zelf
moord pleegt, hoe gewonnen frigo’s 
gevaarlijk kunnen zijn voor de gezond
heid, hoe je best niet bij je moeder 
langsgaat vooraleer je schoonouders te 
trotseren, hoe nonnen leven in hun 
klooster, hoe transparant breincellen al 
niet zijn, hoe je bij een blind date 
nooit weet of je niet met de killer van 
de dokken op stap bent en, vooral, hoe 
‘Tout ira mieux desormais”.
Het was een goed festival. Op naar 
Leuven Kort!

Jan Sulmont

In 1995 was er de eerste editie van 
Leuven Kort, het duurde slechts één 
avond en gaf nog geen prijzen weg. 
En terwijl er vorig jaar niet vol
doende geld bij elkaar kon worden 
gesprokkeld voor een echt festival 
(het werd een virtueel), gaan ze er 
dit jaar voluit voor. De naam ver
anderde in ‘Internationaal kortfilm- 
festival - Vlaanderen 2001’; geef 
ons dan toch nog maar het ‘lekker 
bekkende' Leuven Kort, maar soit. 
Tien dagen duurt het festival nu, 
van 23 november tot en met 2 de
cember, 120 korte films zullen wor
den vertoond in 5 bioscopen en op 
het einde van de maand zullen de

prijzen voor beste kortfilm (jury, 
publiek en debuut), beste videoclip, 
beste animatiefilm en beste Euro
pese Kortfilm (jury en publiek) 
worden uitgereikt. 
Laatstvernoemde prijs is nieuw, 
want zoals de kersverse titel al sug
gereerde is de selectie van Leuven 
Kort (enfin.. Internationaal kort
film.. etc..) niet meer beperkt tot 
Belgische producties. Een keuze 
waar we volledig achter kunnen 
staan -als voorzitter van Europa 
kun je je immers niet meer beper
ken tot bepaalde regio’s. Als het 
goed is, willen we het zien..
En nu we het er toch over hebben..
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wat moet u absoluut gezien hebben 
tijdens dit festival ?
Om het geheel wat overzichtelijk 
te maken hebben de organisatoren 
de kortfilms opgedeeld in 15 blok
ken. In de Vlaamse selecte is dit : 
Vlaams kortfilmcompetitie I en II, 
com petitie  korte anim atiefilm s, 
korte fictie - buiten competitie en 
videoclipcompetitie. Dan hebben 
we nog een selectie van de 14 beste 
en recente Europese kortfilm (deel 
I & II).
En verder., kort & goed (beste 
Vlaamse kortfilm 1998-2000), best 
of Leuven Kort: animatie, Travaux

en Court (6 Franstalige kortfilm), 
“Bruxelles Mon Amour” (drie kort
films over Brussel), Raoul Servais 
(7 an im atie film s van.. R aoul 
Servais), Special: Pic Pic André (7 
kortfilms van monsieur Pic), Spe
cial: Peter van Hees, Special: Bavo 
D efurne en Special: K inepolis 
shorts (opnieuw 5 Vlaamse kort
films).
Bent u al naar Het Grote Ongeduld 
2001 geweest, dan zullen er zeker 
films voorkomen die u al kende, 
zoals Dialing the Devil.
En mocht u echt niet in Leuven ge
raken de volgende weken, dan kan 
u ook nog steeds gewoon surfen, 
want ook het v irtueel gedeelte 
(h ttp ://w w w .kortfilm festival.be/ 
V ideo/video2.htm ) van Leuven 
Kort blijft actief.

Frank Moens

Link: www.kortfilmfestival.be

Das Experiment

Duitsland, 2001,119*.
Regie: Oliver Hirschbiegel 
Acteurs: Moritz Bleibtreuf 
Christian Berkel, Justus von 
Dohnany
Scenario: Mario Giordano, 
Christoph D am staedt, Don 
Bohlinger

Mijn grootvader was op zijn oude 
dag naast schilder en beeldhouwer 
een eigenzinnig mediaconsument. 
Elke dag de Standaard en het toen 
nog BRT(N)-joumaal met liefst van 
al Martine Tanghe, de man hield 
van sobere klasse. Maar ook van 
pulp: de pijp werd tevreden gestopt 
toen Renegade, een stompzinnige 
ac tieserie  met een onnoem lijk  
slecht acterende Lorenzo Lamas 
als motorrijdende wraakengel het 
scherm haalde. Voldane rookplui
men zweefden ook de hoogte in bij 
menig Duitse krimi. Het bejaarden
tehuis in Springfield mag dan al 
collectief op Matlock geilen, opa 
ging voor Ein Fall Fur Zwei, voor 
Der Alte en voor Tatort.
Dat Das E xperim en t-reg isseu r 
Hirschbiegel enkele afleveringen 
van die laatste serie heeft gemaakt, 
was niet de enige reden waarom de 
oude man door mijn hoofd speelde. 
Een tweede was dat hij ooit de ja 
ren dertig en veertig heeft meege
maakt. Een laatste, dat hij in zijn 
werken vaak de dubbele natuur van 
de mens probeerde uit te beelden. 
Het wrede trekje van de m ens 
macht te misbruiken wordt al even 
treffend aangeduid in deze Duitse 
film, een thrillerdrama dat zeker 
even sterk scoort als Amerikaanse 
evenknieën waar vijf keer zoveel 
p ro d u k tie g e ld  en m arke ting - 
m achinerieën tegenaan zijn ge
gooid.
Tarek is taxichauffeur. Als hij een 
advertentie ziet die 4000 Mark be
looft voor wie veertien dagen deel 
wil nemen aan een gevangenis-

experim en t, z ie t hij z ijn  kans 
schoon. Hij keert terug naar de 
krantenredactie die hij lang gele
den heeft verlaten en krijgt de op
dracht w aarnaar hij vroeg: een 
behind the scenes verslag van wat 
de proefkonijnen m oeten door
staan.
Hij krijgt een bril waarin een ca
mera zit gemonteerd en meldt zich 
aan. Samen met negentien anderen 
wordt hij geselecteerd door het 
team van professor Thon.
De groep wordt door de weten
schappers in tweeën gesplitst: de 
helft wordt bewaker, de andere 
helft k ie ld ragende gevangene. 
W aarna het onherroepelijke ge
beurt. De wetenschappers laten de 
teugels wat vieren, de gevangenen 
worden opstandig, de bewakers 
slaan terug en de boel escaleert. 
Deze verfilm ing van de roman 
“Black Box” van Mario Giordano 
is een donker, gestileerd drama ge
worden. Het tempo ligt hoog, de 
eerste vernederingen laten geen 
(film)dagen op zich wachten. De 
ietwat onsamenhangende subplot 
rond Tareks vriendin Dora werkt 
w onderw el in con trast m et de 
steeds cynischer wordende moraal 
van de deelnemers aan het experi
ment. De eerste tekenen van zwak
heid bij de gevangenen worden kei
hard afgestraft terwijl de weten
schappers in naam van de weten
schap laten begaan. Ze beklagen 
het zich achteraf. Hadden ze het 
maar geweten. Mijn opa wist het 
me indertijd al te vertellen: de mens 
is gevaarlijk en macht corrumpeert. 
Das Experiment weet dit pijnlijk 
direct te tonen, de escalaties gaan 
verder dan je zou durven vermoe
den.
Résumé: verre van fantastische 
maar zeker interessante Europese 
produktie.

Jan Sulmont

(c) Copyright 2001 K.U.T.-Site 
www.kutsite.com
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C O N C E R T  / /  K U L T U U R K A F F E E

Les Messieurs ibi
DJ: M & E Sam

T h e a u  D t W w .  pianist ook bij 0.1.
D  u n o o  del T ip«, The Groove Cartel.
Soul Sucker
fra r in U  Van dan Brrjfie: drum ook bij o.a. 
bij The Whodads. Mambo Chillum

Twee Jongeheren In maat
pak werpen een nieuw licht op heden
daagse geïmproviseerde muziek. 
Vanuit de verschillende muzikale gen 
res waarin zij afzonderlijk actief zijn. 
gaande van Free Jazz, Surfrock, 
Moderne avant-garde. Mambo G Latin 
styles, Club-House tot Be bop. distille
ren Les Messieurs hun elgen bizarre 
ietwat elitaire "Electro-Jazz'cocktail. 
Zonder hun eigenheid te verliezen in 
voorbijgaande trends converseren zij 
live even relaxed als explosief in een 
muzikale taal die oprecht en evident 
is. eerder dan gedrenkt In goedkope 
nostalgie. Instrumentale, onvoor
spelbare en soms grappige composi
ties worden afgewisseld door uiterst 
gebalanceerde songs of muzikale con
ferences waarin Thomas De Prins zijn 
sensueel onderkoelde soms decadente 
lyrics laat drijven op de uiterst trefze
kere grooves van Frederik Van den 
Berghe De Ironie is nooit ver weĝ

C O N C E R T  / /  K U L T U U R K A F F E E

Die Happy idi
Dj: tbc

M arfa  Jand un : u r if  
TH e n  ten. gitaar 

furgtn: drum 
la lp fL  bas

Http://*w w . dJehappj. de

De Praagse schreeuw

lelijkerd en tevens stemwonder Marta 

Jandova belandde in 94 in Duitsland. 

Daar stichtte ze Die Happy onder de 

noemer popcore, zoals we dat kennen 

van Guano Apes (ze zijn dan ook 

geproduced door Wolfgang Stach. zon

der er doekjes ie moeten om winden). 

Marta is een eenmalige energiebun- 

del. een powervrouw met extreem 

veel charme en sexappeal. Men moet 

deze zangeres die leven voor twee in 

haar heeft, gewoon live gezien heb

ben. Ons goudkeeltje zong anderhalf 

Jaar in een Praagse musical. In 

Duitsland is ze dan ook al een echte 

ster en wij denken dat dat in België na 

20 december ook zo zal zijn.

donderdag 6 december 2001, 22u, Kultuurkaffee, grat is donderdag 20 december 2001, 22u, Kultuurkaffee, gratis

V R I J  P O D I U M  / /  K U L T U U R K A F F E E  M U Z I E K F I L M  / /

Onbekend is onbemind Twee keer Emir
Een gezegde dat in het Kultuurkaffee niet van toepassing is. Naar 

goede traditie blijven we tweewekelijks op maandagavond een vrij podium 

organiseren. Concerten, toneel, poézie. acrobatie. .. alles is mogelijk.

Deze maandagavonden in het Kultuurkaffee hebben voor de muzi

kanten een grote aantrekkingskracht Enkele namen werden reeds ingevuld. 

Nieuw en verborgen talent Is steeds welkom.

Inschrijven en info: dienst Kuituur.

m aandag 10 december 2001, 21u, Kultuurkaffee, gratis

C O N C E R T  / /

Bolchi iB)
Dj: Rising Unity

J«fw ii Dê  F i u m U r  keyboards, electronicy 
sa x  klarinet. U an  d* 6 r t *£  zang 
Du m U  M m  0« Fender bat
fiaarf dê Waaym w r. drum en percussie 
K a ï Longman: (Kaar. Dj B m x z : scratdi

K U L T U U R K A F F E E

Black Cat, White Cat
S f j lt  en im a r io .  Cmir Kuifurtea

Bolchi, vroeger bekend 
als BolchïNïmagu, brengt elektro- 
pop met live bas en live drum. De 
zwoele stem van zangeres Uen de 
Greef krijgt u er gratis bovenop Dit 
jonge vijftal bestaat ongeveer een 
jaar, waarin ze veel podiumervaring 
-H o f ter Lo. Cactus Club. de Gentse 
Feesten...—  opdeden. Ze kregen ook 
een plaatsje op de start banen-cd. 
nadat de Jury oordeelde dat hun 
'sexoholic' 'spanning creért en per
fect een nummer weet op te bou
wen’. De nagel op de kop: Bolchi 
strooit r IJ kei ijk met hedendaagse 
dance-stijlen maar zorgt ervoor tel
kens een Song-met-hoofdletter-S af 
te leveren. Get Your Groove On' was 
al een bescheiden radiohitje, aan u 
om te oordelen of er... muziek in 
Bolchi zit.

K U L T U U R K A F F E E

Emir Kusturica is een 
getalenteerd mens. Niet alleen maak 
te hij compleet eigenzinnige films 
(naast deze bijvoorbeeld ook nog 
Arizona Dream en Underground), de 
man zorgde eigenhandig voor een 
revolutie in de Joegoslavische muziek 

met zijn No Smoking Orchestr*. 
Muziek of film, de creaties van 
Kusturica zijn barok en overweldi
gend. Genoeg alvast opdat hij hoge 
ogen scoort op de grootste filmfesti
vals. In het Kultuurkaffee worden 
respectievelijk de winnaar van de 
regieprijs Cannes 1989 en die van de 
Zilveren Leeuw van Venetlé 1998 
geprojecteerd.

Ook over zigeuners en zo 
mogelijk nog meer over the top Is de 
komedie Black Cat. White Cat. Een 
sloten cocaïne snuivend Sloveens 
gangster misbruikt de jarenlange 
vriendschap tussen twee oude clan 
hoofden om aan geld te raken Alsof 
hij nog niet genoeg aan zijn hoofd 
heeft, moet hij zich ook nog bekom 
meren over het vinden van een 
geschikte eega voor zijn kleine zusje 
Druk, luid. stampvol slapstick afge
wisseld met parades van ganzen en 
varkens. Ooit al eens een varken een 
auto zien opvreten trouwens? 
Kusturica vindt het allemaal grappig. 
U ook. ongetwijfeld

donderdag 13 december 2001, 22u, Kultuurkaffee, grat is maandag 17 december 2001, 21u, Kultuurkaffee, gratis

http://www.vub.ac.be/cultuur
http://vncw


T E N T O O N S T E L L I N G

What's out there ?
Close encounters of another kind

Niko Van Stichel
V e n u u a jr : woerudaj l l  nflVtfflbtr. 
igu. G a ln f

/ /  g a l e r Y ’
Zo groot en lijfelijk aanwezig het werk van N iko Van Stichel is, 20 

groot en ambitieus Is ook zijn boodschap. Hij ziet zijn werk 'a ls  een onderzoek, 

een reis doorheen een wereld van beelden, tekens, fantasie en werkelijkheid".

Tijd en tijdsgeest evolueren en hebben een invloed op zijn totale 

leefwereld. De kunstenaar wil hiervan zelf een deel ontwerpen. Zijn engage

ment blijft, onderliggend, steeds een belangrijk deel opeisen en al naargelang 

de site waarin het werk wordt opgesteld, kan de Identificatie zowel Ironisch als 

schrijnend verlopen.

woensdag 28 nov. tot 21 dec. 2001, 
iedere  w erkdag  van 11.3ÜU tot 17u

T E N T O O N S T E L L I N G  / /  G E B O U W  Y ’

Bruno Vandenberghe 
ORiQUES.TlRA) 4 S. (B)ALE S. S.(EN)S.US.
Vernissage: vrijdag u januari 2002 om 
iqu In Gebouw y .

De tmtocfuteütoj zai pfeeAtlj jeopend wenlen 
■ c t  de Uue utieo#rt*4 tnn het werk

Bruno Vandenberghe ontwikkelde een persoonelijke manier van 

noteren van muziek: grafische muzieknotaties.

'Eén  van de belangrijkste hoofddoelstellingen, bij het ontwerpen 

van mijn werken, was dat deze een raadsel achtige structuur verkregen, die 

openstaat voor een vrijheid aan interpretatie. De enige manier om hieraan te 

ontkomen, was de mogelijkheid om tot een eigen taalsysteem te komen

Een andere doelstelling was dat ze een vorm van grafische muziek

notaties zouden worden, met de mogelijkheid om deze door muzikanten te laten 

uitvoeren. Ik liet mij hier op geen enkel moment lelden door het algemeen 

bekende muziekschrift.'

w oe n sdag  11 jan. tot 8 feb. 2002, 
iedere  w erkdag van 1 1.30u tOt 17u

T H E A T E R  / /  A U L A  VUB

PODIUM MODERN 
TV vs. R-TiST
(in coproductie met Nonal 
Spe l
Joryen Cassier, Manou KerMlng. Stijn Cole 
Davld Dermez. Jeroen Van Dljck. Abke Haring

Manou Kenting

Wij gaan een gezellig potje tv-kijken. Een In 2 gescheurde lege zak 

paprikadilps, een leeg ingedeukt blik cola, borrelnootjes tussen de zetel, crac

ker krui me Is op uw bulk, een uitgedroogd stuk vier-selzoenen-pizza... TV-zombies 

Potentiële losers.

In de keuken beeldenneukers. grafische tovenaars, beeldenstormers 

van deze eeuw, dokters in weergave die ons beeld verstoren volgens een goed 

recept. Onder de trappen van het huis leeft er een bonk-machlne, een gestoorde 

htmebox die batterljzuur lekt en het huls fluorgeel maakt Zijn donkere melodie- 

én op de flatiine van het testbeeld geven ons hoop.

Zijn beats geven ons energie om niet als vlees weg te rotten in die zetel 

waar die glazen buis voor staat, om op fe pakken en door te gaan met wat wij een 

leven noemen.

Dwars door de rotzooi heen Want wij kijken samen met u tv. Muzikale 

en literaire commentaar op die rotzooi die ze tegenwoordig zonder te worden ver

volgd op ons af sturen.

w oe n sdag  30 januar i 202, 20.30u Au la  VU B  
inkom 6.20 EUR 1250 BEF1/ 7,50 EUR 1300 BEF]
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