
Maurice Ntombeni, eks-ANC-militant

Met VMO op kafee
Dinsdag 20 april organiseert Stichting DeNieuwe Wereld (SDNW)
een 'anti-apartheidsavond' in Leuven onder de titel 'Voor een
demokratisch Zuid-Afrika'. Een van de drie sprekers op het
kongres is Maurice Ntombeni van het Internationaal Verbond
van VrijeVakverenigingen (IWV). Veto ging met hem praten over
de vroegere en de huidige situatie inZuid-Afrika en over zijn ervarin-
gen inBelgië.
"Zuid-Afrika is jarenlang verreweg
het belangrijkste land geweest in de
solidariteitsbeweging. En dat is lo-
gisch. Maar de kansen om de aan-
dacht van het publiek vast te houden
zullen de komende jaren aanzienlijk
afnemen. Dus gaan wij daar ook min-
der geld aan geven, temeer omdat er
meer landen in de wereld zijn", zo
orakelde Piet van Ham van de Neder-
landse Nationale Kommissie voor-
lichting en bewustwording Ontwikke-
lingssamenwerking in het februari-
nummervan vorig jaar van Amandla.
Het duidt op een nogal enge visie op
ontwikkelingsbeleid. Alsof de publie-
ke opinie het werkterrein van solidari-
teitsbewegingen moet bepalen. Noch-
tans is er voor anti-apartheidsorga-
nisaties nog heel wat werk aan de
winkel.

Kaak
Maurice Ntombeni: "Ik vergelijk de
inzet van de mensen die zich de situa-
tie in Zuld-Afrika hebben aangetrok-
ken, graag met de situatie van een
vroedvrouw. De vroedvrouw laat het
kind geboren worden en daarna laat
ze het zijn gang gaan. Maar als een
kind geboren wordt, is het nog altijd
hulpeloos en moet het verder begeleid
worden. Zo is het ook met de Zuidafri-
kaanse situatie. De Westerse aktie-
groepen laten Zuid-Afrika vallen en
gaan op zoek naar andere probleem-
landen, terwijl ze nog veel kunnen
verwezenlijken voor Zuid-Afrika."

Ntombeni is politiek vluchteling en
woont al sinds 1969 in België. Hij stu-
deerde filosofie en geschiedenis in Wa-
les. Daarna keerde hij terug naar België.
Ntombeni: "Ik groeide op met ra-
cisme en apartheid. Toen ik in Europa
kwam, werd ik in feite weer met het

BINNENIN

De paashaas kon er niet naast
kijken. Op de akker van VRG wa-
ren er aan de linkerkant groene
lichtjes opgemerkt. Was het een
gat in de ozonlaag of een noor-
derlicht misschien? Maar het is een
feit een valk eet geen wARTeitjes,
groene lichtjes waarschijnlijk wel.
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Over de nieuwe karaoke-rage
waren de klokken van Rome
laaiend entoesiast Ze bim-bam-
den 'Like a virgin' terug naar hun
bewaarplaats in Rome. De klok-
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Eierdooier, eierkroket, eier-
brood, ei-zo-na, eidofoor, eicocon.
Toch maar liever chokolade eitjes.
Proza en poëzie op pagina..... 4

racisme gekonfronteerd, bijvoorbeeld
als het erop aankwam om werk te zoe-
ken in een fabriek. Ik ben met mijn
vrouw een kafee begonnen omdat ik
toch mijn brood moest verdienen ...

"Met de oliekrisis in 1974 werd het
racisme in Europa nog groter en daar
heb ik ook de negatieve gevolgen van
ondervonden, Ik stond in mijn kafee
kimbo - Jambo betekent in het Swa-
hili 'welkom',"goedendag' - en ie-
mand begon tegen mijn kind te roe-
pen: "Hoo, wat een klein mooi goril-
laatje". Mijn kafee is dan in 1977-78
verschillende malen aangevallen door
de Vlaamse Militànten Orde (VMO)
en toen ben ik ermee opgehouden. De
mensen durfden mijn kafee niet meer
binnen omwille van de schrik voor het
Vlaams Blok. Ik ben mij toen gaan
afvragen "Hoe kan ik racisme bestrij-
den en tegelijkertijd de apartheid in
Zuid-Afrika aan de kaak stellen?" »,

"Ik ben dan meteen groepje begon-
nen aan de 'Boykot Outspan aktie'
(Outspan was een merk van sinaas-
appels uit Zuid-Afrika, nwir). Het was
meer een aktiegroep waarvoor wij iets
tastbaars als symbool hadden uitge-
kozen om mensen hier bewust te ma-
ken van wat apartheid is."

«Mijn bedoeling is eigenlijk nooit
geweest politiek bedrijvig te zijn. Het
enige wat ik in Europa wou komen
doen, is af en toe de situatie in Zuid-
Afrika uitleggen. Het ANC was wel
goed op dreef gekomen, maar in Eu-
ropa was er niet echt een felle bewust-
wording."

Ntombeni is als dusdanig een van
de medeoprichters van het Aktieko-
mitee Zuidelijk Afrika (AKZA) dat in
de jaren zeventig en tachtig een vrij
grote invloed begon uit te oefenen op
de binnenlandse politiek. En hij is in
feite een van de mensen die het An-
gola-komitee ertoe heeft aangezet
hun aktieterrein uit te breiden tot heel
Zuidelijk Afrika. Ntombeni is onder-
tussen wel al 24 jaar in België, maar
had als ANC-militant de situatie in
Zuid-Afrika goed leren kennen. Via
zijn familie en andere informanten
probeert hij op de hoogte 'te blijven
van de situatie.
Ntombeni: "Ik ben in opstand geko-
men toen ik een jaar of twaalf was. Ik
had mezelf qezworendct ik nooit het
leven zou ondergaan zoals mijn voor-
ouders, mijn ouders of mijn generatie.
Ik was gedegouteerd door het feit dat,
als een blanke man - we noemden
ze baas - een zwarte vrouw ver-
krachtte, hij drie maanden met uitstel
kreeg, maar dat als een zwarte een
blanke vrouw nog maar aanraakte
hij tot 15 jaar gevangenisstraf kon
krijgen."

Toen Ntombeni 16 jaar was, begon
hij met pamfletten uit te delen van het
ANC en algauw zou hij gekon-
takteerd worden door het 'Umkhonto
we Sizwe' (Speer van de Natie, de ge-
wapende vleugel van het ANC, nwir).
In 1963 hebben ze hem dan gevraagd
of hij naar Tanzanië wou gaan om
zich te trainen als guerrillastrijder en
dan terug te komen om te gaan vech-
ten.

Ntombeni: "Ik heb dat gedaan maar
ik ben niet meer terug naar Zuid-Afri-
ka gegaan. Niet iedereen kon naar de
frontlinie gaan, er waren nog andere
dingen te doen. Zo moest de Zuid-
a.Ji:ikaanse situatie uitgelegd worden
aan de internationale gemeenschap."
Veto: Stond u dan negatief tegenover dat
gewapend verzet?

Ntombeni: "Een aantal van ons ge-
loofden in feite niet zozeer in gewa-
pend verzet. Het ondergronds verzet
van het Pan-Afrikaans Kongres (een
organisatie die g~n ruimte laat voor
koöperatie met blanken, nvdr) zei dat
er een dag zou komen dat alle blan-
ken vermoord zouden worden. Ik
vroeg toen "Ook de babies?" en men
antwoordde me kategoriek "ook de
babies". Maar ik dacht eraan dat er
ook blanke dokters waren die de zwar-
ten hielpen en ik kon niet geloven dat
alle blanken slecht waren. Ik had het
er moeilijk mee dat ik een machinege-
weer zou moeten nemen en alle blan-
ken neermaaien. Daarom ben ik ook
gaan studeren, om meer-de achter-
grond te kennen en dat aan de inter-
nationale gemeenschap te gaan uit-
leggen... ' ...

Bantoe
Veto: Hoe is de onderwijssituatie op dit
moment in Zuid-Afiika?
Ntombeni: "Op dit moment verschilt
het eigenlijk niet zoveel van de bantu-
educatidn, het onderwijs voor zwarten
van vroeger. Er zijn open scholen voor
blanken en zwarten, maar daar moet
men voorzichtig mee zijn. Open scho-
len zijn peperduur, de ouders moeten
finandeel sterk staan en de zwarten
verdienen nog altijd minder. Boven-
dien liggen die scholen in blanke ge-
bieden, zodat de zwarte studenten
lange busreizen moeten doen, geld
moeten hebben om eten te kopen en
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Germaniaverkiezingen worden zelfs boeiend

Royalistische kommunisten
aan de macht

De Germaniaverkiezingen van 1993 zijn tegen de traditie in vrij
bewogen verlopen. Gewoonlijk is er één serieuze ploeg die zich
verkiesbaar stelt en vlotjes verkozen wordt. Pro forma wordt
meestal öok een lolploeg opgericht, die nauwelijks kampagne
voert en nauwelijks stemmen haalt. Maar dit jaar presenteerden
zich vijfploegen en ongewoon veel stemmers. Op de koop toe bleek
een tweede stemronde nodig.
Wie op dinsdag 30 maart kwam stem-
men bij Germania, werd gekonfron-
teerd met een stemformulier dat vier
lolploegen en één serieuze ploeg tel-
de. De lolploegen hadden allemaal
banden met het huidige presidium en
waren opgericht om de anders nogal
eentonige verkiezingsstrijd wat op te
vrolijken.
Ploeg 'Strip' bestond volledig uit aller-
lei stripfiguren. De twee 'echte' men-
sen van de ploeg liepen enkele dagen
rond in Daltonpakjes en hadden als
voornaamste programmapunt de
roof van de Germaniafinancies. Be-
halve met een mooi nonsensikaal
programmabrochuurtje, probeerde
deze ploeg stemmen te ronselen met
een tekenfilmfestival, daags voor de
verkiezingen. Sukses had ook het
striphoekje bij de stembus, waar de
hele dag lang strips konden gelezen
worden.
Ploeg 'Johanarchie', die nogal van-
zelfsprekend anarchistische Johan-
nen bevatte, moest het vooral hebben
van een absurd programmafoldertje
en een agressieve affichekampagne.
Ook hun geschifte verschijning in de

aula's baarde opzien. Voortdurend
'Anarchie!' krijsend kwamen ze in
badkledij de pauzes verstoren.
'La EIsterella', een gelegenheidstrio
van drie EIsen uit drie verschillende
L&W-presidia, voerde geen kampag-
ne. Deze ploeg had als doel een vlotte
samenwerking tussen de L&W-krin-
gen: de drie kringen waar zij de verkie-
zingen hoopten te winnen, zouden tot
betere relaties komen, als de Eisen
overal de skepter zwaaiden.
De vierde lolploeg heette 'Paul Kevin
& the Go-Go Girls'. Het ging hier om
een charmezanger, die op de talrijke
affiches in een triomfantelijke hou-
ding met een heuse harem rond hem
heen gefotografeerd stond. Deze ha-
rem bleek' hij bij nader inzien vooral
uit het vrouwelijke deel van het hui-
dige presidium te hebben geworven.
In een schreeuwerige outfit sound-
mixte hij in de aula's 'Zeg eens meisje'
van zijn voornaamgerîoot Severs, wat
op luid geroep, geklap en gefluit werd
onthaald. Het programma van deze
ploeg was er vooral op gericht de kar-
rtère-von Paul Kevin in een stroom-
versnelling te brengen.

GROEPjf INGENIEURS MET VISIE

'KGB' was de naam van de enige se-
rieuze ploeg die zich verkiesbaar stel-
de. De afkorting stond voor 'Konink-
lijke GermanistenBond' . De ploeg be-
stond vooral uit nieuwe krachten. Dit
is niet echt ongewoon bij Germania.
Het grootste deel van het presidium
komt namelijk elk jaar uit tweede
kan. Het programma van 'KGB' teer-
de vooral op vaste waarden. De enige
belangrijke vernieuwing was een a-
parte funktie 'Internationale Rela-
ties', gedragen door twee voormalige
Erasmusstudentes. De kandidaten
voor' elke funktie stelden zich tussen
de kolleges voor in een kabaretach-
tige voorstelling. Opvallend was dat
'KGB', op dittoneeltje en enkele sobe-
re affiches na, geen kampagne voer-
de. Maar Germania is één van die
kringen die van rustige kampagnes
een traditie gemaakt hebben.
De stemprocedure van Germania ver-
schilt nogal wat van de kiessystemen
van de meeste andere kringen. Hierin
ligt de basis voor de tweede stem-
ronde. Bij Germania worden zoals bij
de Psychologische Kring alle funkties '
namelijk apart verkozen. Dit belet dat
onpopulaire mensen het roer in han-
den krijgen en dat de hele ploeg moet
opdraaien voor enkele minder ge-,
liefde kandidaten. Elke kandidaat
moet 50% van de stemmen halen om
verkozen te worden. Preses en vice-
preses moeten tweederde van de stem-
mers achter zich krijgen omdat zij .
grote invloed hebben op het uitteke-
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen

of op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrilver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendma-
ken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kun-
nen ze weggelaten worden in Veto.
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen,

wat overeen komt met ±1,5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden
in principe ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brteven niet te
plaatsen.

Sjerp
Mag ik in antwoord op de Vtije Tri-
bune van Agalev in Veto 26 als volgt
reageren? Wie nu uiteindelijk boos is
op wie wordt steeds onduidelijker. In
elk geval kan ik als burgemeester niet
akkoord gaan met volgende werk-
metoden:
- Betogingen organiseren zonder

die aan te vragen. Voor welk doel men
ook betoogt, het is wettelijk verplicht
dat de betoging vooraf wordt aange-
vraagd. Ook boze fietsers zijn hiertoe
verplicht en als men discipline van
anderen vraagt, is het best dat men
zelf hierin het voorbeeld geeft.
-- Het verspreiden van pamfletten

vergt volgens de wetgeving op publika-
ties dat de naam van de verantwoor-
delijke uitgever duidelijk wordt ver-
meld op het pamflet. Waarom wil
men zich hier dan ook niet duidelijk
als verantwoordelijke kenbaar maken?
-- Het hinderen van het openbaar

vervoer vind ik ook allesbehalve hof-
felijk ten aanzien van de voetgangers
en de busgebruikers. En als de boze
fietsers dan ongevraagd en onaange-
kondigd mij op een voor hen geschikt
moment willen ontmoeten, is dit niet
zo vanzelfsprekend een sukses. Een
aangevraagd onderhoud of een be-
zoek op mijn zitdag zal uiteraard een
maksimaal verzekerd gevolg hebben.
Of wensen ze dit juist niet?
-- Opdat ik uiteindelijk dan toch de

namen en adressen aan het studie-
buro van het mobiliteitsplan zou kun-
nen doorgeven, heb ik aan de frak-
tieleider van Agalev een brief geschre-
ven. Daatin vroeg ik haar, omdat ik

vermoeclie dat zij over de namen van
de verantwoordelijken voor de akties
beschikte, deze namen en adressen te
geven. Die zou ik dan aan het poli-
tiek-onafhankelijk studieburo door-
geven, opdat de boze fietsers als be-
voorrechte getuigen konden worden
gehoord, en ook naderhand op
inspraakvergadetingen konden ko-
men. Dat alles predes om de vooroor-
delen van de politieke verantwoor-
delijken en ook van de burgemeester
ten aanzien van alle weggebruikers te
vermijden.
Ik beklemtoonde dat ik niet de fiet-

sers van agressiviteit besch uldig maar
wel ongedisciplineerde fietsers die voet-
gangers, bejaarden en gehandikap-
ten hinderen op de stoepen. De Be-
jaardenraad heeft zich hierover al
herhaaldelijk bij mij beklaagd.
Deze btiefbleef tot op heden zonder

gevolg. Alleen als de verantwoorde-
lijken van de aktievoerders zich ken-
baar maken kunnen zij als bevoor-
rechte getuigen gehoord worden. Zij
moeten weten wat ze willen.

Alfred Vansina, burgemeester.

-Demokratie
Wij snappen niet dat Veto een artikel
over de kringverkiezingen van sociale
wetenschappen laat schrijven door
twee tegenstanders van X, namelijk
Wouter Van Besien, van TILT, en Filip
Vermeulen van het 'neutrale' kies-
komitee. Bijbeze neutraliteit kan men
zich vragen stellen want waar Flip-
perkast was, was ook Filip Vermeulen.

Na de verkiezingen koos hij resoluut
partij voor Flipperkast. Het gevolg is
dat de objektiviteit van het artikel in
twijfel kan getrokken worden.
Veto stelt dat X "ten dele de eigen-

heid van de ktingwerking ontkent
doordat zij die vooral ziet als middel
tot maatschappijvorming". De vraag
is: wat is precies de eigenheid van de
kringwerking? De laatste tijd is er een
diskussie ontstaan over de eigenheid
van Veto. Sommige personen en krin-
gen vinden dat Veto te veel aandacht
besteedt aan maatschappelijke pro-
blemen. Wij vinden Veto een prachtig
blad omdat het juist de ivoren-toren-
mentaliteit tracht te doorbreken. Als
Veto vindt dat het zelf oog moet heb-
ben voor maatschappelijke proble-
men, waarom mogen wij dat dan ook
niet?
Veto zegt: "Het programma van X

vertoont sterke gelijkenissen met dat
van de Partij Van De Arbeid." Indien
dat het geval is, dan is dat positief
voor de PVDA en een bewijs van haar
konsekwente demokratische hou-
ding. Het is immers zo dat in de pe-
riode '68-'73 de traditionele partijen
(en een zeer groot aantal studenten)
grotendeels dit programma onder-
schreven, maar dat ze dit stukje bij
beetje verloochend hebben door de
jaren heen. Persoonlijk dus vinden wij
ons programma een demokratisch
programma waarin iedereen die zich
demokraat noemt zich kan terugvin-
den.
Verder zegt Veto: "De centrale fi-

guur van X zit met handen en voeten
gebonden aan de PVDA.~' De hoofd-
verantwoordelijke van X"ts geen lid
van de PVDA, wel van de Marksis-
tisch-Leninistische Bond (MLB, stu-
dentenorganisatie van de PVDA). Hij
is daar vtijwillig tot toegetreden, zon-
der enige vorm van dwang. Trou-
wens, hij is de enige MLB-er en er zit-
ten ook Groenen en Anarchisten in X.
Waarom vermeldt Veto niet dat de
hoofdverantwoordelijke van Flipper-
kast verbonden is met de CVP?
Dat onze belangen botsen met be-

paalde studentenbelangen spreken
wij niet tegen, anders zouden wij niet
moeten opkomen. Het is trouwens
een illusie te denken dat er algemene
studentenbelangen bestaan. Aan de
KU Leuven is er geen enkel studen-

tenbelang waar alle studenten achter
staan.
Veto schtijft dat de verkiezingskam-

pagne van Flipperkast steunde op
sponsoting en personaliseting, en dat
dit in de lijn ligt van de kampagnes
van de andere kringen. Dat klopt vol-
ledig, maar wij begtijpen niet dat
Veto daar geen kritiek op heeft. Dit
heeft immers tot gevolg dat de ploeg
met de meeste sponsoting de grootste
kans heeft om verkozen te worden, en
dat het inhoudelijke sekundair wordt.
Als dit artikel een voorbeeld moet

zijn van medewerking van kringen
aan Veto, dan hopen wij dat deze
medewerking beperkt blijft en dat
Veto in zijn huidige vorm blijft be-
staan.

Namens X, Tom Van De Sande

Plak
Historie en Germania die samen een
fuif geven in de Lido. Zeker voor Histo-
rio, als kleine kring van 420 studen-
ten, is zoiets niet evident. U begtijpt
dan ook onze wanhoop en woede
wanneer geen enkele van onze affi-
ches het langer dan één uur uithoudt
voor ze overplakt wordt. De daders:
het VRG (Valkfeesten) en de ploeg
'Licht-op-groen' van VRG-preses-in-
spe Robbie Tas.
Nu zijn we de laatste jaren heel wat

gewend kwa arrogant plakgedrag
van grote kringen als het VRG en
Ekonomika, maar de manier waarop
deze keer elke plakregel aan de laars
gelapt werd was tot nog toe onuit-
gegeven. Overal groene affiches, slor-
dig naast en over elkaar in ellenlange
tijen. Van geen enkele aktiviteit (be-
halve die van het VRG) werd ook
maar één affiche gespaard.
Toen we Robbie Tas hierop dins-

dagmiddag wezen, verzekerde hij ons
dat zoiets niet meer zou gebeuren.
Dezelfde nacht gebeurde eksakt het-
zelfde. Als Robbie Tas geen weg weet
met de 250000 frank sponsorinq die
hij van Marlboro kreeg, moet hij dan
per se de hele stad volkladden metzijn
affiches? Is dat de manier waarop de
heer Tas het kontakt met de student
wil verbeteren? Wij houden alvast het
hart vast voor Veto. -

Namens Histotia, Pieter Ballon

Versier nu je kerstboom

Groene lichtjes
aan de rechtsfakulteit
De rechtsstudenten die kampagnes met twee of meer ploegen
meegemaakt hebben, mogen van geluk spreken. Ook dit jaar ver-
dween alle spankracht uit de verkiezipgsstrijd, nadat de enige se-
rieuze opposant van de ernstige ploeg de arena verliet.
Met een uitgewerkte waaier aan akti-
viteiten gleed ploeg 'Licht op groen'
op regenbanden naar de overwin-
ning. Robbie Tas neemt de fakkel over
van David De Valck. Een regelrechte
promotie van een joernalistenjob
naar de stoel van administrateur-ge-
neraal.

Televoting
Het programmaboekje van 'Licht

op groen' opende het feest. Een groen
jasje, een voorstelling per tak met bij-
horende foto en naast de nietjes een
aktiviteitenkalender, zorgden voor een
mooie verpakking. De begeleidende
teksten bleven braaf; in de trend van
"een schot in de roos, knap uiterlijk,
allesbehalve een katje om zonder
handschoenen aan te pakken, twee
kleppers en een krak in sociologie".
Nieuw was wel dat het boekje ver-

gezeld was van een enquête en dan
nog wel over Veto. Enquête lijkt echter
wel een erg groot woord voor de wel
erg vreemde vragenlijst die de rechts-
studenten voorgeschoteld kregen.
Met suggestieve vragen die in feite
meer een bevraging van eigen stand-
punten waren, kozen de makers voor
iets wat vis noch vlees is. Vragen als
"vind je dat Veto te weinig over de
kringwerking schrijft" en "vind je de
. toon van dergelijke artikels te nega-
tief' zijn ondermaats, en de antwoor-
den erop lijken van weinig waarde.
Maandagnamiddag werd de stu-

dentikoze sfeer verlaten voor een ek-
samenbeurs met als doelgroep voor-
namelijk de eerste - kandidatuurstu-
denten. De nieuwelingen aan de
fakulteit kregen meteen de gelegen-
heid om pertinente vragen aan men-
sen van de ombudsdienstofhet moni-

2 Veto, Jaargang 19 nr. 27 dd. 19 april

toraatte stellen. Voor opbeurende ge-
sprekken en lichtelijke overdtijvingen
konden ze terecht bij ervaren rotten in
het vak. Weer een illusie armer of tij-
ker. Maar ook de licentiestudenten
kregen hun deel van de koek. Zelf ge-
typte eksamenvragen wisselden gra-
tis van eigenaar. De standen in de
hall van de nieuwe Valk kregen echter
opvallend weinig bezoekers over de
vloer. Blijkbaar hadden studenten
meer behoefte aan stevig blokwerk.
Na de receptie op dinsdag, die een

vol huis opleverde, begon de klassie-
ker van de kampagne: het preses-
debat. Vreemd genoeg was daar ook
een delegatie van ART aanwezig, de
ploeg waar aanvankelijk zoveel rond
te doen was. De vice-preses van de
ploeg verving de preses die verhinderd
was. Gevraagd naar de betekenis van
de naam, werd een eerder ontwijkend
antwoord gegeven in de zin van "een
kulturele benaming naar aanleiding
van Antwerpen '93" en "verschillende
mensen wonen nu net in Antwerpen
of hebben daar gestudeerd". Over een
mogelijke afkorting van 'Anti Robbie
Tas' werd in alle_toonaarden gezwegen.

Moboetoe
De kritiek dat het programmaboek-

je van Licht op Groen veelal nietszeg-
gende teksten over de verschillende
takken bevat, beaamde Robbie Tas
meteenlakonieke "dat klopt". De ver-
tegenwoordigervan ART moesttoege-
ven dat hun programmabrochure
nog niet. was uitgedeeld. "Dat kan
nog gebeuren, maar waarschijnlijk
wordt het een muurkrant in demo-
kratische stijl."
Gevraagd naar de samenstelling

van de ploeg, wees ART op het feit dat

ze oorspronkelijk met 22 waren, maar
dat er een aantal mensen waren weg-
gevallen omdat ze scheef bekeken
werden door de andere ploeg. "Zijn
verkiezingen dan zo belangtijk en zo
ernstig te nemen?". Over het konkrete
werkterrein op onderwijsvlak verwees
Robbie Tas naar het programma-
boekje waatin de evaluatie van de
werkkolleges centraal stond. ART zag
het groter. "Het onderwijsbudget
moet met 6% omhoog en bovendien:
weg met het inschtijvingsgeld." Ron-
nie Gijsen van TVRG (Tijd voor Ron-
nie Gijsen), de lolploeg die enkel de
intentie had met een ludieke stunt en
Zaïretoestanden de verkiezing wat
luchtiger te maken, kreeg de lachers
op de hand met de gevleugelde uit-
spraak : "Het onderwijs is het enige
hinderlijke aan de rechten."

Banaan
"Minibalans moet beter verspreid

worden en zal alleszins meer bladzij-
den tellen," vertelde Robbie Tas. ART
deed zijn naam alle eer aan. "Wij
pakken uit met reklame op de BRT,
niet op VTM, daar hebben we het zo
niet op begrepen."
Het mogelijk voorstel van Stan-

daard Boekhandel om aan lagere
ptijzen te drukken wordt afgewezen
door 'Licht op groen', tenzij Stan-
daard Boekhandel hetzelfde interes-
sante voorstel aan alle kringen zou
doen. "Het voorstel kan wel gebruikt
worden als drukkingsmiddel ten op-
zichte van Acco."
Volgens ART moest het VRG meer

inspraak krijgen in de fakbar, zelfs via
de mogelijkheid van een vetorecht.
Robbie Tas zag een verkiezing van het
dagelijks beheer niet haalbaar. Op de
vraag hoe het dan zit met de represen-
tativiteit en de legitimiteit, benadruk-
te hij het gegeven dat het VRG een
vertegenwoordigende funktie heeft,
die het HOR niet heeft.
De putsch of herwaardering van

Veto en haar al dan niet links karak-
ter, vormden het sluitstuk van het de-
bat. "Voor een deel ligt het.aan de
kringen zelf, daar moeten we iets aan
doen," aldus Robbie Tas. Of de arti-
kels een behoorlijk nivo halen? "Som-
mige wel, andere niet wegens hun
eenzijdig karakter. Te veel over mi-
lieu, hoewel deorttkels goed onder-

bouwd zijn. Ktingaktiviteiten verdie-
nen meer aandacht. Dat kan door
mensen van de verschillende kringen
te laten meewerken. Mensen die over
e~gen kringaktiviteiten schrijven, zul-
len indien nodig wel teruggefloten
worden door de andere kringen."
Met "zij die Robbie Tas masturba-

tiejoernalistiek in Balans verwijten,
hebben altijd de gelegenheid om via
lezersbrieven te reageren" wordt het
laatste wapenfeit beslecht. "En balans
heeft nog nooit lezersbrieven gewei-
gerd" aldus Dylan Cosaer.
Dinsdagavond stond er bij wijze

van afwisseling een grootse show-
avond op het programma. Lieven
Dupont stal de show met een kwasi
perfekte uitbeelding van professor
Roger Blanpain en assistenten wer-
den voor het oog van een toekijkende
zaal in een verborgen-kamera-akt in
hun hemd gezet.
De laatste dag van de kampagne

had Jan De Wilde het hoge woord. De
kleinkunstenaar (of is het singer-song-
writer?) die al heel wat parochie- en
ándere zalen in Vlaanderen oendeed.
is voor veel studenten blijkbaar een
van de comebacks van de laatste ja-
ren. 'Ebbenhout-blues' van Wigbert
bleek een goede opwarmer. De Wilde
kreeg .met zijn typische onschuldig-
cynische humor, maar vooral met
zijn klassiekers, de intussen volle zaal
makkelijk op zijn hand.

Zesentachtig
Donderdag was het stembusdag.

Op de offidële stembiljetten ontbrak
alvast TVRG. Maar ook ART was er
niet op terug te vinden. Ontgoocheld
afgehaakt na de zogeheten grap
waarbij ze als bewijs van hun ftnan-
àële draagkracht 5000 frank op de
rekening van David de Valck moesten
storten? 'Licht op groen' liet het niet
aan zijn hart komen. Routineus naar
de overwinning. Met gemiddeld 86%
van de stemmen, met uitschieters in
de kandidaturen van meer dan 90%
en slechts een kleine honderd tegen-
stemmen. Een pnmo resultaat voor
een ploeg die aanvankelijk tegen een
schim, nadien slechts tegen een mo-
gelijk eigen falen moest opboksen.
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Kursus
lteco, vormingscentrum voor ont-
wikkelingssamenwerking en inter-
kulturele training, organiseert een
aantal kursussen voor geïnteres-
seerden in de migranten- en ont-
wikkelingsproblematiek.
-- drie oriëntatiekursussen in de

maanden juli (12 dagen met 3
werkdagen), augustus (8 dagen),
september, oktober en november
(4 weekends)
-- verschillende modules van het

'vertrekkerspakket': 'vormings-
werk en onderwijs' begin juni en
eind oktober, 'analyse, projekt-
planning en evaluatie' juni en be-
gin november, 'interkulturele trai-
ning Latijns-Amerika' begin mei
en begin oktober en 'interkulturele
training Afrika' begin mei en be-
gin oktober
-- temakursussen 'interkulturele

training migranten: participatieve
plaiming' juni
Voor inlichtingen bel of schrijf

lteco, Vlasfabriekstraat 11, 1060
Brussel, tel. 02/5392620.
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Kontinuïteit bij kriminologen

De Knoeiten van het
kleine broertje
Crimen, de kriminologische kring, raakt langzaam maar zeker
uit demalaise waar ze een aantal jaar geleden in terecht gekomen
was. Getuige daarvan is het regelmatig naar buiten treden van
deze kleine kring - bijvoorbeeld met een geslaagde deelname
aan het welsprekendheidstomooi - en de voorbije kringverkie-
zingen.

Een vijftal jaar geleden raakte de
kringwerking van Crimen in een im-
passe. Onderlinge twisten deden het
presidium uiteenvallen. Alleen de ser-
vice van de kursusdienst werd door
een aantal moedigen verder gewaar-
borgd. Aktiviteiten voor de leden, laat
staan naar buiten toe, waren er niet
meer bij.
Het was Alexander van Liempt -
zelf eerste kanner ten tijde van de te-
loorgang van de presidiumwer-.
king - die tijdens het akademiejaar
'91-'92 de kring nieuw leven inblies.
Hij liep de verschillende jaren af op
zoek naar entoesiaste mensen om de
organisatie weer op te .storten. Naar
eigen zeggen "uit ergernis om de
stomme manier waarop het toen was
teloorgegaan" en ook "omdat de
toenmalige hoofdrolspelers nu toch

allemaal afgestudeerd waren".
Het lukte hem vrij snel een om-

vangrijke groep bijeen te krijgen. Dat
hiervan slechts een kleine minderheid
de eindmeet haalde en dat er regel-
matig wel eens ietsmank liep op orga-
nisatorisch vlak, kon de kracht van
het vernieuwde elan niet breken. Eind
maart yorig jaar konden er weer vol-
waardige presidiumverkiezingen ge-
organiseerd worden; er waren zelfs
twee ploegen.

Identiteit
Het nieuwe presidium ging verder

op de ingeslagen weg en liet zelfs re-
gelmatig buiten de muren van de
kring van zich horen. Ook de onder-
wijsproblematiek genoot opnieuw de

volle aandacht van deze ploeg. De' AA
studierichting bevindt zich namelijk • ~ ,
in een zeer dubbelzinnige situatie.
Enerzijds kampt zij met enorm lage
slaagdjfers in de eerste kandidatuur,
anderzijds staan de deuren naar de
eerste licentie als aanvullende studie
als het ware wagenwijd open.

Knoeft
Dit gegeven brengt trouwens een

aantal organisatorische problemen
met zich mee die een goede kring-
werking niet altijd bevorderen. "De
eerste licentie bevat op dit moment
een mengelmoes van studenten, die
niet makkelijk voor een gezamenlijke
aktiviteit gemotiveerd kunnen wor-
den", aldus het huidig presidium.
"Bovendien kenden wij een gelijk-
aardig probleem reeds langer in de
tweede kandidatuur, waar nogal wat
enige kanners de overlevenden ko-
men vervoegen. Dit maakt het voor
de eerstejaars niet makkelijk om een
eenduidig beeld te krijgen van hun
'andens' en om een antwoord te vin-
den op hun vragen omtrent leerstof
en dergelijke".
Toch werd er gepoogd de kring een

identiteit te geven en haar wat af te
helpen van de idee, die nog verkeer-
delijk bij velen leeft, dat zij slechts een
aanhangsel isvan het Vlaams Rechts-
genootschap (VRG). Het is daarbij
trouwens opvallend dat het kleine
broertje van de rechtsfakulteit toch
opteerde om, in navolging van de

Kringverkiezirigen bij Eoos

Ploeg Dekeyzer
wint Clotetombola
Ook Eoos, de kring van de studenten Japanologie, Sinologie,
Slavistiek, Bijbelwetenschappen, Egyptologie, Assyriologie, Semi-
tistiek, Arabistiek en Islamkunde organiseerde de laatste week
voor de paasvakantie kringverkiezingen. En nu u weer.

Zoals dat nogal eens de gewoonte is
bij kringverkiezingen, won de enige
serieuze ploeg, 'Tombola', zonder al
te veel problemen de verkiezingen. De
ambiance kwam van de lolploegen,
in dit geval 'La EIsterella' en 'Cloots
eens een ander'.

Het drievrouwschap La EIsterella
zorgde naar aanleiding van deze stem-
busronde voor de nodige opschud-
ding, nog voor de Eoosstudenten hun
keuze konden maken. Deze lolploeg
protestèerde tegen het feit dat zij niet
op de stembiljetten voorkwam - er
kon enkel voor of tegen de serieuze
ploeg gestemd worden - en eiste
nieuwe biljetten. Die kwamen er, na-
dat La EIsterella min of meer dreigde
om als serieuze ploeg op te komen.
Ook met het verloop van de verkie-

zingen was La EIsterella niet zo tevre-
den. Zo mocht volgens hen Tom De-
keyzer folders uitdelen tijdens de ver-
kiezingen, terwijl zij hun affiches niet
bij de kiestafel mochten ophangen.
Ook het debat vonden ze een klucht,
wegens te serieus en te weinig op-
komst. La EIsterella behaalde uitein-
delijk minder stemmen dan zij op-
merkingen konden formuleren bij de
gang van zaken. Zij strandden op 4,4
procent van de stemmen bij Eoos, bij
Germania behaalden ze 4,1 procent.

Serieus
PloegTombola, genoemd naar haar

preses Tom Dekeyzer, haalde 85,8
procent van de stemmen. Deze over-
tuigende overwinning maakt hen
meteen tot kring van studenten met
de meest verscheiden interessesferen.
De verschillende posten geraakten
behoorlijk opgevuld. Veel nieuws
bleek de ploeg niet in petto te hebben:
er wordt verder geborduurd op een
aantal suksessen van de voorbije ja-
ren.. bijvoorbeeld de Eoos-poëzie-a-
vond. Wel nieuw isde-ontmoeting die
belegd wordt met de kollega-studen-
ten uit Gent en een SM-td.

Als Cloots voor Eooswon, stonden de proffen hier tijdens de kolleges.

Naar eigen zeggen was da"veel meer
dan verwacht.
De tweede lolploeg 'Ooots eens een

ander', genoemd naar de aanvoerder
van de bende Wim Cloots, werd sa-
mengesteld uit studenten en oud-stu-
denten uit allerlei richtingen, ook van
buiten de fakulteit. Dezeploeg zal ook
de verkiezingen bij Historia anime-
ren. Een positief zelfbeeld is uiteraard
een eerste voorwaarde om een be-
hoorlijk aantal stemmen uit de brand
te slepen, en daarom stelden de jon-
gens van Cloots zelf dat ze alvast het
best uitgewerkte programma hadden.
Zo zouden, wanneer 'Cloots eens een
ander' het voortouw zou nemen, alle
lessen in de fak - waarmee de fakbar
van L&W bedoeld wordt - moeten
doorgaan. De proffen zouden lessen
biertappen op kandidatuursnivo
moeten geven. Voorde licenties wordt
een kursus zelfbierbrouwen·voorzien.
Spijbelen wordt in dit onderwijskon-
cept natuurlijk niet geduld.

Koud
Om het komfort te verzekeren zou

boven de fakbar een zaal voor fuiven
moeten komen, kwestie van niet meer
buitenshuis te moeten voor dit soort
aangelegenheden. Aangezien de lo-
kalen van L&W zelf dan niet meer
gebruikt worden, zouden deze na ver-
loop van tijd geannekseerd worden en
als kafetaria ingericht worden.
Omdat onderwijs niet belangrijk is,

mag Veto volgens de Clootsploeg af-
geschaft worden. Op Kringraad zou
'Ooots eens een ander' acht stemmen

• (foto Archief)

grote broer, heuse kringverkiezingen
te houden, en dus niet kiest voor een
systeem van opvulling van de .lege
mandaten, zoals dat bij sommige an-
dere kleine kringen gebeurt.

Voorspelbaar
Traditioneel worden in de laatste

week voor de paasvakantie kring-
verkiezingen gehouden binnen de
rechtsfakulteit. Het was dan ook voor
Crimen het uur van de waarheid. Het
aftredend presidium had er alles aan
gedaan om de aanstelling van de op-
volgers in optimale omstandigheden
te laten verlopen. Het ganse jaar door
werden mensen gemotiveerd om de
fakkel over te nemen. Kandidaatploe-
gen kregen zelfseen finandeel steun-
tje om hun kampagne rond te krijgen.
Het isnamelijk geen sinekure om voor
een kleine kring - die zich dan nog
hoofdzakelijk op de welzijnssektor

richt - sponsors te vinden.
Eén ploeg diende zich vrij snel aan

onder de naam 'De Knoerten'. Maar
ondanks de geruchten kwam er geen
tweede kandidaat opdagen, zelfs
geen lolploeg. Dit maakte de verkie-
zingsweek echter niet saai. Integen-
deel, het mag een van de gezelligste
weken van de voorbije werking ge-
noemd worden. De nieuwe ploeg stel-
de zichzelf voor op de tonen van Tina
Turner's 'Simply the best', inklusief
een travestieshow van de kandidaat
preses. Er werden pannekoeken ver-
kocht, er was een optreden met gratis
vaten en een verkiezingsdebat.
Belangrijke tema's op dit debat wa-

ren: de onderwijsproblematiek, Veto,
informatieverspreiding in de jaren en
het efficiënt organiseren van een pre-
sidiumwerking. Over dit laatste liet
kandidaatpreses Kurt Suykerbuyk
zich in een onbewaaktmomenten tot
grote hilariteit van de aanwezigen
ontvallen dat "demokratie leuk en
plezant is, maar je moet daarin ook
niet overdrijven."
De voorspelbare uitslag van de ver-

kiezingen werd bekendgemaakt op
donderdagavond tijdens de pop-poll.
Van de vijfenzeventig studenten die
kwamen stemmen, gaven er zestig
hun ja-woord aan de ploeg van de
Knoeften, die daarmee ruim wonnen.
Tien studenten stemden tegen en vijf
slaagden erin om ongeldig te stem-
men. Dat uiteindelijk maar een derde
van alle stemgerechtigden ook effek-
tief zijn stem uitbracht, had waar-
schijnlijk vooral te maken met het feit
dat alleen de eerste kandidatuur les
heeft op donderdoq,

Bart Kaesemans

eisen, volgens het aantal effektieve
studierichtingen. Metdeze putsch van
jewelste kan 'Cloots eens een ander'
dan vervolgens Kringraad afschaffen.
Dat dit programma de gemiddelde
student bij Eoosniet koud laat, bewijst
hun stemmenaantal: 9,8 procent.

Ria Vandermaesen
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KGB
vervolg van pag. 1
nen van het beleid. Dit uiterst demo-
kratische systeem blijkt nu dus wel
behoorlijk onpraktisch te zijn.
Er kwamen 221 germanisten stem-
men, wat een overweldigend sukses
betekende. Bij alle funkties haalde
'KGB' gemakkelijk tweederde van de
stemmen. Maar preses en vice-preses
haalden maar 57% van de stemmen.
Er was dus een ploeg verkozen zonder
hoofd. De lolploeg met het meeste
sukses bleek 'Paul Kevin'met voor alle
funkties tussen de 10 en 25%. 'Strip'
en 'Johanarchie' kregen beide telkens
tussen 4 en 11%, 'La EIsterella' moest
tevreden zijn met 1 à 4%. Het verkie-
zingsreglement van Germania schreef
voor preses en vice-preses (geen twee-
derde) een tweede ronde voor. Ook de
funktie Fakbar moest in de tweede
ronde opgenomen worden wegens
een procedurefout. Op een aantal
stemformulieren stond deze funktie
namelijk niet apart vermeld.
Vrijdag 2 april mochten de germanis-
ten dus voor de tweede keer naar de
stembus. Enkel de twee ploegen met
de meeste stemmen mogen deelne-
men aan de tweede ronde. 'Paul Ke-
vin', de meest suksesvolle lolploeg.
had zich echter teruggetrokken. De
'KGB'-kandidaten kregen zo gemak-
kelijk 80% van de 117 stemmen voor
Fakbar en 88% voor preses en vice-
preses achter zich. Met wat ekstra
moeite is bij Cermcnio de opvolging
nu dus toch verzekerd.

Gert Meesters
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Proza en poëzie
bij Gennania: de winnaars

Germania organiseert al jaren een literaire wedstrijd. Sinds twee jaar wordt deze wedstrijd aan alle Vlaamse
universiteiten uitgeschreven. De wedstrijd is verdeeld in twee kategorieën: proza en poëzie. De deelnemers aan
de kategorie proza schrijven een kortverhaal, de dichtende deelnemers dienen drie gedichten in.
De beoordeling gebeurt dan door een drieledige jury: een gedeelte kritici, een gedeelte schrijvers en een
gedeelte studenten. Hugo Bousset (docent KUB) en Hugo Brems (docent KUL)waren dit jaar de kritici, terwijl
Gwij Mandelinck (poëzie) en Andre Iunssens (proza) de schrijvers vertegenwoordigden. De studenten Marlies
Algoèt (KUL) en Ewoud Monbaliu (KULcK)vervolledigden de jury.
Op woensdag 31 maart had onder ruime publieke belangstelling de prijsuitreiking plaats in de indrukwek-
kende [ustus-Llpsiuszocl van hetABB-gebouw op de Diestsevest. Uit de 98 inzendingen voor poëzie werd Lema
Robert (RUG) tot winnaar uitgeroepen. Volgens Hugo Brems zijn zijn gedichten 'heel suggestief en
gekondenseerd'. Het tweede gedicht vond hij minder mooi, maar echt storende elementen waren er volgens
Brems niet in te vinden. '
In de kategorie proza ging Jean-François Vandenberghe (3de lic rechten KUL)met de hoofdprijs van 15000 fr.
aan de haal. Kommentaar van Hugo Bousset: 'Dit verhaal toont een grote belezenheid en is ontroerend. Hoog
gemikt, niet uitgegleden. Zit knap in elkaar. Slot Is.iets goedkoop.' Lees en schaaf je literaire smaak bij. (gm)

Debeschrijving
dès que je commence, dès que se trouvent mises sur la
feuille de papier quelques couleurs, elle cesse d'être
feuille. et devient nuit.

H.Mkbaux

Dit zijn de enkele woorden die ik. de avond na de
moord, op de werktafel van Thomas Anders heh
gevonden. De schijver was toen al opgepakt en wat
volgt is mijn weergave van de feiten. die ik, een

jeugdvriend en toevallig ook een detektive, heb willen opteke-
nen om toch ergens een spoor te behouden van het vreemde
personage dat Thomas Anders was. Ik heb gebruik gemaakt
van een aantal aantekeningen die hij in zeven gele mappen
bewaarde in de eikehouten kast van zijn slaapkamer.

Uit die aantekeningen valt op te maken dat alles is begon-
nen met het storende geluid van een zwarte rivier die onder zijn
kamer stroomde, het nachtelijke geluid van duizend insekt jes
(dat kon hij niet verdragen. de neiging om voor alle onaange-
name herinneringen verkleinwoorden te gebruiken. Hij zou
het een illusie genoemd hebben.)

Zijn vader had hem vroeger verteld dat illusies, waar je niet
los van kon komen, eigenlijk geen illusies meer waren. Voor
hem was dat het verkleinen van de slechte herinneringen.
Alsof het verleden één groot grasveld was. De kale plekken
groen schilderen, zodat ze op zijn minst lcIeiner leken. Op tele-
visie kon dat nog echt lijken. In sommige herinneringen ook.
De joodse cineast (Woody Allen): "zijn herinneringen zaken
die wij bezitten of die Wij kwijt zijn?", Het antwoord heb ik in
de aantekeningen niet teruggevonden, voorzover era Iéén was.

Zo leken sommige momenten voor hem op herinneringen.
sommige uren op foto's, even onbeweeglijk. Thomas Anders
herinnerde zich in die noodlottige dagen tijdens de herfst van
het jaar 1992 uit een voor de rest weinig besproken kindertijd
vooral één beeld:

Een oude vrouw zil aan un mand vol (JIJr~fHkn. Zij
neemt traag de en« aardappel na de ond~~ uit de mand en
schilt hem zorgvuldig. Elke avond wil ik als kind de vrouw
vlugger doen schillen. Het is mij nooit g,lukt.

Uit latere tijden dit:
... D~ eerste vrouwen haar intense, lIOChtige wannte. Ver-

der niets.Ik herinner mij dat ze gun woord g~zegd heeft en dat
zij al ervaring had. Met haar is alles triest afg~wpen. Net niet
triest geflOt!g om tragisch te Vjn. Tuugdmun doet in deze
herfstdagen pijn. De lijd heelt dJ! wonden niet, hij draagt er
enktd :arg voor. zodat :e dee! gaan uitnrakLn van het dekor.

Soms ging hij met zijn dochter wandelen. hun voeten door
de bruine massa bladeren, Daar hield hij van, en van haar
voortdurende gepraal. Zij vertelde niets, maar haar stem was
voor hem belangrijk.

Hij had het vaker (verscheidene vermeldingen in de zeven
gele mappen). De anderen werden doorde inhoud geboeid, hij
bekeek enkel de oppervlaktes van de mensen en de dingen.
Wat binnen zat kwam toch nog veel te vlug naar buiten. 0p-
staan en verder kijken. Geen gevoelens. Daarom was lachen
ook makkelijker dan wenen. Een lach kon je lang aanhouden,
wenen vermoeide en verveelde de anderen.

Zo begon het in die oktoberdagen en het was zijn stille hoop
dat ergens betekenissen zouden ontstaan of mooie, kwetshare
woorden. Daar was nooit echt iets van gekomen. Hij schreef
veel in die dagen. maar er is geen samenhang te vinden tussen
al zijn aantekeningen ..

Zijn interesse voor de oppervlaktes (oppervlakkigheid)
bracht hem tot de dingen. meer dan tot de mensen. Anderen
waren hem al voor geweest (Perêc, uitvoerig besproken). maar .
dat stoorde hem niet. hij schreef.

In het Rijksmuseum van Amsterdam hangt een stilleven van
WiII~m Claesz.Heda. M~I dingen.

Hij las dele twee zinnen voor aan enkele vrienden (ook ik
was aanwezig). Wij begrepen hem niet. Sommigen lachten.
Het was te makkelijk. Nee. had hij geantwoord, het is te moei-
lijk.

Willem Claesz Heda: 1594-1680
Drie knperen schotels links: oesser» en brood. Het blauwe.

druivig« handvat van een mes. het midden. Yerder links een
halfvol glas en een glazen karaf! kristal misschien}. Rechrs un
omgestoten zilveren schotel op voet. Ook nog een Icoperen kan
en un gouden pronkstuk. Niet de namen zijn belangrijlc, IIIllllr
de materialen. De rijke glans van het tafel/aun oole. Dit is
leunde. Het schilderij is rijk als romige volk me/Ie. Vol. dat is

. het woord (verwijzen naar de bol/e, volk buileen van de Hol-
/mulse sCMfHn (dit had hij ook niet van zichzelf)}.

Te makkelijk, zeiden wij. Wie was ten andere die Willem
Claesz Heda~

Hij haatte grondig aUe uitdrukkingen. Zelfs 'uitleg ver-
schaffen'. Hij haatte het juiste woord en anderzijds was hij er
voondurend naar op zoek. 'Op zoek zijn naar iets'. Hij haatte
het juiste woord, maar hij zocht het ook voondurend. Hij
schreef ook (vooral, en soms denk ik dat alles daaruit ontstaan
is) over schrijven:

Een boek (tekst. geschrift. blad. notitie •... ) mOt!tj, lezen met
je ogen regen het blad om de aanweûgheid van d, woorden te
VOt!len.De letters. De inkt. Het oneffen oppervlak van het blad.
de poriën van het blad. De oude boeken zijn voor hun geur te
verkieun boven de nieuwe. Vergulde NRF-boeken. Uon
Daudet over Parijs. Niemand lusl dat nog en de inhoud is
verloren geraakt in oorlogen en vernielingm. Ik lees die boe·
ken enk,l voor de geur en dl' schilferende bladranden.

De inhoud. soms.
Soms ging hij met zijn dochter wandelen. hun voeten door
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de bruine massa bladeren. Zij was zeventien en sprak al over
kinderen. Niet vrijen met mannen. maar heel kleine kinderen
hebben. met benen en armen van marsepein. Nooit te hard
duwen of je zat erdoor. Hij las die kinderwens in haar ogen als
een jong gezin hen voorbijliep.

Aan kinderen moet j~ dat niet uitl,gl/en. T, moeilijk; te
makkelijle. Zij wl'nsm plezier, hel spel op ûch is uiteinddijk
onbelangrijk. UI wel. eens het b~gonnen is. houden zij zich
teer stria aan d, regels. Daarom d, v..le kneuzingen. bloed-
neuzen en gekloven lippen. Ik JuJUervan een koud, nat was-
lapje op een kindergezicht te doppen. Ik hou ulfs van de
schreiende kinderen die op het grind gevallen zijn. Mustal
yerh,vigt het geschrei van zodra ze voorde spiegel staan. Wat
is pijn ?

Soms ging Thomas Anders met zijn dochter wandelen, hun
voeten door de bruine massa bladeren, hun rode neuzen in te
droge herfstkou. Zo'n wandeling moest volgens hem eigenlijk
op asfalt gebeuren. of bevroren aarde.

-Ik zou mijn kinderen laten denken wat ze wil/en, maar toch
zouden ze niet zomaar wat mogen zeggen.

- Wat zou je niet verdragen? .
- Dal ze het toch niet ergens met mij eens zouden zijn.
- Wut je. die vetes gaan voorbij. Er komt zelfs een moment

waarop je heimwee krijgt.
-'k zouden ook niet te veel op mij mogen lijken?
- Waarom?
- Ik ZOU niet graag met mijn eigen fouten leven ...
Zijn dochter was pas zeventien en sprak over kinderen en

het was duidelijk dat elke opmerking over opvoeding in de
grond voor hem bedoeld was. Zo spraken ze uren en beëindig-
den de dag altijd in het ouderlijke huis.

Wat ik eigenlijk wil zeggen. Sommige schrijvers hebben
genOt!g aan un zelfstandig naamwoord en spreken over rot-
sen. Sommige schrijvers houden van bijVOt!glijke naamwoor-
den en sp~ken Oll<!rstille rotsen. Sommige schrijvers hebben
het bijwoord nodig en spreken over Ie stille rotsen. Wat moel ik
doen?

Aan de muur voor zijn werktafel hing een reproduktie:
'femme aux yeux bleus' • Modigliani.

Ik zit soms uren naar de vrouw te Sla ren. Op het einde zie ik
gun vrouw meer. enke! nog de twee amandelvormige ogen die
de waterige achtergrond even doodaten. Twee kleine. kwets-
bare _gaten. Gisteren (vrijdag zeventien oktober) beeldd« ik
mij in dat haar pupillen verdwenen ...'aren in de tranen die zich
onverstoorbaarophoopten. Ook ogl'n verdrinken. Vanmorgen
/uNI ik voor dir ogt'n etn grimmigr lach niet vrrbergrn. Ik
...-endd... blik afl:ijblijfl kijk,,"). Somsword ik v()/I~digdIHJrd ..
at:ht,rgrond opg~:ogm. langs d .. tranende og en. of ik val in de
twee frël« gatm. Dan vertroebelt he, berld door mijn brekende
ogen.lk. kan heel groppig :;ijn na hel Wt'nt'n. Om mij 11.'veront-
schuldigen misschien. om Ie vergeten ...

Soms ging Thomas Anders met zijn dochter wandelen. hun
voeten door de massa bruine bladeren. Zij vertelde hem het
volle leven. de feesten. de ruzies, het bedrog. de onzekere
nachten en de vreemde ochtenden. Een leven vol gebeurtenis-
sen. Zo groeide stilaan in hem de idee een gebeurtenis in zijn
leven te kreëren,

Trlk ..ns ik op hrt punt sta mij lI(wd I' voelen I~en ander
....oord voor de:« vreemd .. 1I1.',,·aanmrding ken ik niet J. :il.' ik
voor mij dl.' onnoembare Il'l'gl .. van mijn dagen. Onmiddellijk
bt'sef ik dan die ene vuschrikkelijkaigmschap van alle lag-
tes: zij lijken allemaal op elkaar. Cioran zei het al: (La mélan-
cftolie se nourrit d'ell« même, c 'est pourquoi elle ne saurait se
renouveler], Misschien had hij het over iets anders?

OPzondag 19 oktober 1992 verkocht hij de repro-
duktie van Modigliani aan Jeroen Bodan, zijn
buurjongen. in ruil voor een rode kauwgumbal.
een blauwe kauwgumhal en twee veelkleurige

springhallen waarvan er één licht beschadigd was. Jeroen
Bodan had de gewoonte op zijn springhallen te kauwen en zijn
kauwgummen te laten liggen. Dit ergerde ten zeerste zijn moe-
der, Mis. Zij kwam op diezelfde dag. haar verjaardag ten an-
dere, haar zoon hij Thomas Anders ophalen. Zij werd vijftig.
haar ingevallen figuur was Thomas Anders altijd opgevallen
(drie vermeldingeo in de vijfde gele map) en later. in de gevan-
genis, begreep hij nooit waarom hij juist met die vrouw gesla-
pen had. (noch a foniori waarom hij haar vermoord had)

... een intense. vochtige wannte. Verdu niets ...
nog een dikke zoen
jouw lieve kapoen
Jeroen
zondag 19 oktober 1992
De twu rode vlekken op de verjaardagsbrief achlervolgen

mij /angudan ileverwachne. Zij Meft onbt!lufd vul gebloed:
de lakens. het tapijt. de reproduktie van Modigliani. alles
rood. Mijn honden ook ... (uit de brief die op de dag van zijn
zèlfmoord in zijn ui werd gevonden).

Bij de gevangenispsychiater sprak Thomas Anders later
over een plotselinge verveling. Over het jaar voor zijn zelf·
moord in zijn isolatiecel schreef Anders een soon verslag.
waarschijnlijk geschreven tijdens de nacht voor zijn zelf-
moord:

... Bij het begin van mijn verhaal vraag ik begrip voor mijn
gebroken laai. Sommige gebeurtenissen /aJen diepe sporen na.
lot in de woorden.

Eigenlijk moet ik proberen te spreken. Het is mij nachlans
verboden. Men heeft mij een homp brood gegeven. en dan huft

d, grij:« man mij bevolen 11.': ....ijJ/t'n. Daarvoor had ik noch-
lans nooit vul g~:l.'gd. Mijn woorden waren krukken om te
overleven (dit is 11' mooi; dit is I.. mooi). of maskers soms.

Om Zl.'vt'n uur word ik grw ..kt. Zij g~vm mij een homp
brood. Het is niet echt Ieau brood. Het hart is nog zacht,
maar de randen :ijn keihard. M~I mijn ving ..rs haal ik hel
zacht» kruim eruit. Een kleine hond vol brood. en dan mijn
gulzige mand. Ik kan ..rover denken alsof het om iemand an-
ders gaat. Eigenlijk is dat eerder beangstigend. Ik VOt'Imijn
eigen koele blik op iemand gericht en di, iemand ben ik zelf.
Het brood verwannt mij. En de Slem van de grijze man stelt mij
enigszins gerust. àlfs die ontlangename stem bevestigt mijn
vermoeden: ik ben helemaal niet alleen.

De laatste gevangene zal hul eenzaam zijn. Hij is in elk
geva4.Jot levenslang veroordeeld. Maar hij zal toch makkelijle
ontsnappen. Hij kan dat zelfs makkrlijker dan alle vorige g,.
vangenen. Hij zal rustig buitenkomen, maar van un echie
bevrijding tal geen sprake zijn. Alleen un grotere urker. De
laatste verteller zal misschien kunnen vertellen hoe hij uit
wanhoop terugkeerde naar zijn oorspronkelijke kerlcu en
daar rustig zijn dood afwachtte. Maar een laatste verteller zal
er eigenlijk niet zijn.

De derde dag kwam een man de kamer binnen. Hij bleef
gedurende een uur of twee onafgebroken ijsberen. Ik zag zijn
slapen gezwollen slaan en durfde hem niets te zeggen. Spreken
is mij ten andere nog altijd verboden, of beter, zwijgen is mij
bevolen.

Tijdens de nach: tussen de tweede en de derde dag heb ik
mijn hoofd over dat probleem gebroken: beslaat er een ver-
schil tussen een zwijgplichl en un spreekverbod? Ik voelde
vaag dat het antwoord iets met formele logika ft! maken had.
maar door het vele zwijgen en hel vele denken is mijn hoofd
moe geworden. Mijn dromen zetten deze mateloze gedachte
waarschijnlijk verder. maar tot een oplassing kwam ik niet.
Misschien. dachi ik de volgende morgen, was het antwoord
mij in mijn droom gegeven. maar was ik hel bij hel wafur
worden vergelen. Ik probeerde niet meer aan deze nogal
schrikwekkende mogelijkheid te denken en koncentreerde mij
op mijn kamergenoot want dat luk de ijsberende man te moe-
ten worden.

Zijn gezichl is ruwen zijn ogen klein. als kleine glazen
kogels. Zwart ook. net als zijn haar. Uil zijn mond
k....am eerst gun woord, enkel af en lol' een stil
grgrom. Toch is mij" m ..d,gevangene niet angst-

aanjagend, daarvoor is :ijn lichaamsbouw Ir tenger. Mis·
schim hl'l'fl dal ook met de te kleine gevangmükledij 11'mu·
km.

Latrr dil' dag slak hij mij een magere hand ((11.'. Ik voelde
onaangenaam precies de knokels door zijn huid. Hij grijnsd e.
"Mijn naam is Anders". zei hij. "Stan Anders".
And ..rs is in feite een prater. maar dat bleek sleelus op de

tweede dag van zijn aanwezigheid. Hij was in de kerker
verzeild dooreen stomme schietpartij die. natuurlijk. verkeerd
was afg,lop'n. Anders had een vmuw vermoord. Hij sprak
daar ~rl/ vlak over, als in d« derde p'rSIHJn. Hij vertelde l'en
verhaal waarin hij :~Ifniet aan", ..:iK was. H" I/af allemaal
l'en korl« indruk m hol.' meer hij sprak, JuH'minder hij bij d«
hd~ zaak betrokken leek: over ren vmu ...·. Thrresa, l'en doch-
trrt] .., ~i'JI hond ook en Uil huis in het. Oosten van het land.
Juist di« ajhaJ,ulijkhl.'id /uNI d.. pijn moeilijk verbergen. TCH'n
hij diezeljde avond stil begon t, weMn. voor mijn ogen. was ik
niet erg verrust.

Anders viel volgende dagen mee. maar van hem Icon ik niets
over de buitenwereld vernemen. Onze gesprrkken verliepen
ook moeizaam omdat wij studs op (NI:e hoede moesten zijn
voor d .. grij:« num. Tijdens d .. namiddag van d, derde of dl'
vierde dag (d« dagen verlopen :a /(eI ..ideiijk dal ik dl.' lel
kwijtruak}, tijdens d« namiddag VWI de vierde dag brtrapt .. hij
me tijdens hel spreken. Hij zei niets, maar 's avonds was An·
dus dl' ~nigf di, een homp brood kreeg. Wij dulden haar, en
dil' nacht ....aren ...·ij beiden zie]: [j, dag erna herhaalde h~1
sanario zich. Dl' enige strof dil' ons ...'ordt opgelelld is et'n
rantsoenering en als wij ....at ....ij krijgen durven delen, huft
dal dl' miss~/ijkh,id lol gevolg. Het is :elfs gun misselijkheid.
Het is oole niet hel:elfde gevoel voor beiden. lledachl eerst dat
het un soortIcorte griepaanval was. Dat is het niel. Sommige
weken zijn daardoor hul zwaar. Vooral in de ursle maanden
tOt!n wij hel mechanisme nog niet doorhadden. Soms worden
wij zelfs betrapt bij het bespreken van onze ziektl.'aanvallen .

Voor Anders heeft de misselijkheid ook voordelen. Zifhoudt
hem uil zijn slaap. waardoor hij gun IUlChlmurie kan hebbt'n.
De tweede nacht was ik waleker g,worden door zijn ge-
schreeuw. Hij lag. doornat. op de grond en MI kleine. licht-
blauwe laken was volledig verscheurd. Van de hele TUu:hllcon
ik mijn ogen niet van zijn trillende lichaam afhouden. Die aan-
val was Unmalig maar na drie maanden krug hij meudue
zo'n verschrikkelijke aanvallen. Hij wud voor een tweetal
maanden uit mijn kerker verwijderd. Na zijn terugkeer leek hij
wur in orde, maar vannachl werd ik gewekt door un ijzing·
....ekkende schreeuw. Badend in angslzweel. zijn ogen wijd
ofHn gesperd. stond hij voor mij. Er was geen houden aan en
als bl'zetl.'n vertelde hij mij zijn hele verhaal. de hele nachl
door t'n als bij wonder werden wij gun enkele keu door de
grijze man gestoord. Hij zei:

Bij hel begin van mijn verhaal vraag ik begrip voor mijn
gebroken taal. Sommige gebeurtenissen laten diepe sparen na.
tol in de woorden ...

o
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I

rond een tuin zijn meer tuinen

en daken om een dak
en damp

verbeelt mijn vrijmoedig lief

pas twintig stapt zij

onheuglijke keren uit bad.

sinds nieuwjaar staan de straten blank.

wat meer bedecht als gedaan

wordt, neemt beslag

n

bezeten met een toeloop naar

één of ander cruciaal moment

kwam ook de dove meid

toe aan het reinigen

van haar vrijaf

en aan gene zijde

van haar dwaze smoel gelegen

moet de soldaat bet foutje merken

dat de wil heeft op zichzelf.

zij wast zoals dat gaat

restanten van het tafelmes

m

zoals tante met planten babbelt

houdt niemand het haardvuur

gaande dan zichzelf.

tante' s geschuifel is duister.

langs de mieren in de muren.

ogen aan het plafond

loopt zij aandacht

overdragend aan haar omgeving

voorbij

advertenIIe
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Opkafee
vervolg van pag. 1
als ze thuis komen moeten ze in het
huishouden helpen. Sommige rijke
zwarten kunnen het zich permitteren
hun zoon naar Lesotho, Swaziland en
Botswana te sturen waar universele
opvoedingen worden gegeven."
"Maar daarmee is alles nog niet

opgelost. Zo hebben we een eerste
zwarte ingenieur gehad die in Enge-
land gestudeerd had. Hij ging terug
naar Zuid-Afrika waar hij solliciteer-
de bij de chemie-reus ANC!.Men had
hem een job aangeboden. Daarop is
bij de blanke kollega's verzet gerezen.
Zekonden niet begrijpendat een zwar-
te op hun nivo werd gebracht, zelfs al
was die intelligent genoeg. De ANCI
was zo gegeneerd dat zij hem een an-
dere lob aangeboden hebben, niet in
Zuid-Afrika vanwege de kontroverse,
maar in Lesotho. De man heeft dat
dan onder druk aanvaard, maar in
Lesotho is hij zich gaan verzetten en
zich gaan afvragen waarom dot nu
allemaal zo moest gaan. Zuid-Afrika
was immers zijn moederland. Hij
heeft zich dan aangesloten bij het
ANCen een paar maanden later is hij
vermoord door de Afrikaanse Intel-
ligence Service."
Veto: Ondertussen blijft het wel zeer

VA'" \aI!t." .s~ VOGEL.
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merkwaardig dat de zwarten wel toena-
dering zochten tot de boeren die Afri-
kaans sprekenen niet zozeertot de En-
gelssprekendeliberalen.
Ntombeni: «De konfrontatie met de
boeren gebeurde ondanks alle diskri-
minatie altijd eerlijk, zij zeiden ge-
woon recht voor de raap hun mening.
De Engelse liberalen daarentegen
noemden wij 'ratten'. Als je weet hoe
ratten 's nachts ronddwalen dan be-
grijp je wat ik bedoel. Ze komen naar
de voeten van iemand die buiten ligt.
Ze knabbelen zachtjes aan een teen
en blazen dan, dan knabbelen zeweer
en blazen ze weer. De persoon die
slaapt voelt daar niets van. Maar als
men dan opstaat merkt men dat men
geen teen meer heeft. Zo zijn ook de
Engelse liberalen. Ze paaien maar
wat met mooie woorden zonder fimda-
menteel dingen te willen veranderen."
Veto: Erzijn nu demokratischeverkiezin-.
gen gepland voor april 1994, is het niet
eenbeetje~n illusie dat alles dan opge-
lost zal zijn? Socio-ekonomischedrem-
pelszullen tochnoggrotendeelsbestaan.
Ntombeni: "Volgens een bepaalde
revolutieteorie komt er na een revolu-
tie, of die nu vreedzaam of geweldda-
dig verloopt, steeds chaos. Die chaos
maken we nu op dit moment mee.
Maar het gaat inderdaad een zware
karwei worden voor de demokratische
regering. Door de boykots die opge-
legd zijn door de internationale ge-

Vrijen - Vorige week is men begonnen aan de 'heraanleg' van het
Leuvense Sint-Donatuspark tussen de Tiensestraat en de Naamsestraat.
Bedoeling is om in een tweetal maanden tijd het park terug het oorspron-
kelijke negentiende-eeuwse romantische beeld te geven. Het grasveld, dat
in het lage deèl helemaal stukgelopen is, wordt opnieuw aangelegd. Verder
zal men voorzien in de aanplanting van linden voor de kiosk, de aanleg van
een speelpark. de vernieuwing van de sanitaire voorziening en de aanvoer
van dolomietgrind op de wandelpaden. Om het grasveld te beschermen,
heeft men ook besloten in de toekomst een aantal toegangspoorten te
sluiten. Ter kompensatie zou dan, in overleg met de KU Leuven, een trajekt
tussen de kiosk en de Naamsestraat worden aangelegd. Tenslotte zouden
ook de torenresten worden gerestaureerd.
Er is al enige reaktie gekomen op het initiatief. Het mag dan al waar zijn
dat 20 van de 26 lindebomen in de dreef serieus ziek zijn, die ziekte is in
feite vooral veroorzaakt door "ondeskundig snoeien". Het stadsbestuur
heeft wel het oorspronkelijk plan om älles te asfalteren laten varen. In de I'

plaats zal er nu dolomietgrind worden gelegd.
Ook voor de studenten die zo graag in den blok komen genieten van het·
park en voor de vrijende koppeltjes, zal de sluiting een streep door de
rekening betekenen. Zij zullen hun gading elders moeten vinden. (mvlsvg)

meenschap hebbeh enorm veel multi-
nationals Zuid-Afrika verlaten. Die
gaan terug moeten aangetrokken
worden, omdat er kapitaal nodig is
om ondermeer een educational system
op te bouwen, iets wat zeer belangrijk
is.Nu staan die bedrijven niette pope-
len om terug te keren door de huidige
situatie. Daarnaast gaat men de
zwarte ook moeten leren zich inwoner
te voelen van een vrij Zuid-Afrika."

Stom
Veto: Ondertussen behoort Zuid-Afrika
wel tot demeestgeiiJdustrialiseerdelanden
van Afrika en heeft ze als dusdanig ook
een voordeel op andereAliikaanselanden.
Ntombeni: "Het mag gezegd worden.
Wij'.Zuidafrikanen hebben in zekere
zin veel geluk gehad dat wij als laatste
bevrijd zijn van het kolonialisme. Bo-
vendien kunnen wij ook heel wat }e-
ren uit toestanden die in andere
Afrikaanse landen na d~ bevrijding
gebeurd zijn. Zuid-Afrika heeft veel
mogelijkheden en kan dan een motor
worden voor heel het.. Afrikaanse
kontinent. De Britten hadden ooit het
idee om Zuid-Afrika te koloniseren tot
dat wat het nu is, met als bedoeling
heel Afrika te kontroleren. De ironie is
dat dat nu inderdaad gaat gebeuren,
maar dan in een positieve zin, name-
lijk met een non-raciale regering en
als doel de rest van Afrika te helpen....
«Konkreet zal men kunnen werk

maken van een krachtig Zuidelijk
Afrikaans ekonomisch verbond zodat
Angola, Mozambique enNarnibi~zich-

zelf zullen kunnen ontwikkelen. We
zullen niet hoeven te bedelen zoals
Somaliëen Soedan dat moeten doen."
Veto: Moeten de sankties tegen Zuid-
Afrika dan wegvallen?
Ntombeni: "Zuid-Afrika heeft kapi-
taal nodig, daarom dat een aantal
sankties opgeheven moeten worden.
Een aantal, zoals die op olie die Zuid-
Afrika broodnodig heeft, moeten nog
behouden blijven als drukking smid-
del. De sankties als wapen zijn uitge-
teld. De situatie zal zodanig bespoe-
digd worden, onder andere door de
moord op Chris Hani, dat vrije verkie-
zingen niet ver meer af zijn. Voor de
man op de straat lijkt het erop dat het
toch maar traag vooruitgaat, maar
achter de schermen gebeurt heel wat. ..
Veto:Hebbendiesanktiesnu uiteindelijk
veeluitgemaakt, ofzijn deveranderingen
door intem verzetgekomen?
Ntombeni: "Het is in feite een dubbel
zwaard geweest. Uiteraard is de in-
terne oppositie heel belangrijk ge-
weest in het demokratizeringsproces.
Maar hoe meer sankties er opgelegd
werden, hoe meer de ekonomie ont-
wricht was, hoe minder kapitaal men
kon krijgen uit het buitenland en hoe
meer blanken er werkloos werden.
Want - dat moet men niet verge-
ten - voor de eerste keer werden nu
.ook de blanken gekonfronteerd met
armoede. Zewisten niet wat werkloos-
heid was. Voorde eerste keer kwamen
er ook blanken in de gaarkeukens met
hun kommetje stocn.»
"Ik ben verleden jaar voor het eerst

in 24 jaar in Zuid-Afrika geweest en
alles is nu zo veranderd. De boykot op
internationale sportbeoefening is on-
dertussen opgeheven. En tot mijn
stomme verbazing zat heel mijn fami-
lie naar de televisie te kijken naar uit-
sluitend blanke rugby-spelersen zewa-
ren nog aan het applaudisseren ook."

KrisJacobs
Steven Van Garsse

In samenwerkingmet een aantal andere
verenigingen oryaniseert SDNW in het
Auditorium Vesalius dinsdag om
20.00 ueen'Anti-Apartheidsavond'met
als sprekers Sisa Ngombane, Maurice
Ntombeni enGeert Seynaeve(SDNW).

Maarals men dan opstaat merkt men
dat men geen teen m~r heeft.

Zero
Frans - Het Stuc rekent deze

week op de tweetaligheid van zijn
publiek. Voor de teaterprogram-
ma tie wordt meer en meer over de
grenzen gekeken. Bij onze zuider-
buren viste men het 'Théatre de
l'Arpenteur' op, dat momenteel
furore maakt met de originefe pro-
duktie 'Température Extérieure 0
degrés'. Heel de week worden de
toeschouwers - in beperkte aan-
tallen - opgehaald met een bus
die hen leidt naar een 'onbekende
bestemming'. In een verlaten he-
renhuis ontvouwt zich de plot, die
kruipt door heden en verleden,
door de verschillende ruimtes en
geuren van het huis.

Over de inhoud kunnen we kort
zijn. In hun persmap stellen de
teatermakers uitdrukkelijk '(I est
important que Ie contenu et Ie lieu
du spectacle ne soient pas revé-
lées', Hun wilgeschiedde. Voorwie
er bij wil zijn: hetis absoluut nood-
zakelijk om de tickets vooraf op het
onthaal te kopen. De vertrekuren
vindt u in de agenda. (kdp)

s.

KORTING *
bij aankoop van CD'S,
op vertoon van uw
studentenkaart.

* Niet cumuleerbaar met andere kortingen

.!!r:
~
~

LeuvenBij
Bondgenotenlaan, 145-149 - Diestsestraat, 186-190

. '-NEW SUPER CLUB~:-:'<.ENiNERGÊ~g"iA-NOERSf' . >", ~_,,CD~SEN MUZIEKCASSETIES
• ~~~~~JoJi.7'" , .., --_ " ~ -.__ -. _.. ~., ~_" '" _, , ; .~'.."''''''' ,-

VIDEO: VERK90P EN VERHUUR - VIDEOGAMES_~ fOTo.SER~ICE.;, <:::::I::>-i - PHOTO CD.

.,

Thesiswerk ...meer dan hersenwerk

een passie voor kwaliteit

acco kopieert uw thesis,
als gedrukt,

snel én afgewerkt
tot in de puntjes.

In acco-kopiedienst' kun je
kiezen uit 6 inbindsystemen.

Voor een thesis is evenwel
de kaft die volledig rond

de rug gaat (integraalband),
6 de meest stijlvolle inbindvorm.

6 Wil je je werk in de juiste vorm,
loop dan maar even langs, wij

geven je graag meer informatie,
daar zijn we nu eenmaal een
studentencoöperatief voor.

acco - kopiedienst

tiensestraat -154Leuven tel. 016-29 11 00 fax. 016-20 73 89
Veto, Jaargang 19 nr. 27 dd. 19 april 5



Leuven bij nacht: karaoke
Aziatische romantiek op laserdisk
Een jaar geleden zouden nog velen ~et voorhoofd gefronst hebben,
maar vandaag heeft bijna iedereen er wel eens van gehoord:
karaoke of het nieuwe fenomeen in de amusementssektor. Na de
auto's en de elektronische apparaten een nieuw Japans invoer-
produkt met evenveel sukses, zo lijkt het.
Karaoke is in oorsprong een Japans
verhaal. Het werd in het begin van de
jaren '90 in Europa geïntroduceerd.
Het sukses en het entoesiasme dat
hiermee gepaard ging, zorgde er al
snel voor dat de karaokebars als pad-
destoelen uit de grond schoten. Ook
Vlaanderen bleef niet achterwege.
Entoesiastelingen kunnen aan kara-
oke doen in verschillende grote en
zelfs minder grote steden.
In Leuven kan dit in drie volwaar-

dige karookebcrs, namelijk Romance
_ (Krakenstraat), The I<iss (Muntstraat)

en Beethoven (Pensstraat). Verder
kan men ook elke dinsdag terecht in
de Tirnanog.
Het principe werkt als volgt: op elke

tafel ligt een liedjesboek, waaruit vrij
een liedje kan gekozen worden en er
liggen blaadjes waarop het gekozen
liedje en natuurlijk de naam van de
aspirant zanger moet ingevuld wor-
den. Wanneer het gegeerde moment
aangebroken is, roept de Karaoke Joc-
key (KJ) de kandidaat naar voren om
op het podium een nummer ten beste
te geven. Dit kan alleen of met een
paar vrienden.
Vals zingen mag maar moet uiter- .

aard niet. Wie zijn of haar reputatie
als zanger niet volledig wil bederven,
kan rekenen op een aantal technische
hulpmiddelen die eigen zijn aan ka-
raoke. De KJ kan bijvoorbeeld de
toonhoogte van .het liedje regelen zo-
dat de zanger in kwestie minder moei-

te heeft om de hoge noten er uit te
persen.
Verder staat op het podium een

monitor waarop, riaast de videóklip,
ook de tekst van het liedje verschijnt.
En wat meer is, deze tekst verkleurt
synchroon met het ritme van het lied.
Uit de maat zingen kan dus normaal
niet. Vaste waarden in het karaoke-
cirkuit zijn: Frank Sinatra, Madonna,
het nummertje 'Mandy' van Barry
Manilowen alle mogelijke Neder-
landstalige liedjes. Franstalige num-
mers blijken absoluut niet in trek te
zijn.
I ~

Leerlingen
Hoe men ook gezongen heeft, ap-

plaus is er bijna altijd en de sfeer in
een karaokebar wordt in grote mate
bepaald door de samenhorigheid die er
tussen het publiek heerst. Onbeken-
den die er met elkaar een duetiezln-
gen is er niet bepaald een vreemd ver-
schijnsel. Wel even oppassen in het
Leuvense: in de Muntstraat kan pas
vanaf 23.00 u aan Karaoke gedaan
worden en in de Krakenstraat moet op
donderdag- en zaterdagavond een
toegangsprijs van honderd frank be-
taald worden (een konsumptie inbe-
grepen).
Zoals reeds vermeld, maakte kam-

oke in Europa zijn opmars vanaf de
jaren '90. In Japan, het land van oor-
sprong, sleept karaoke een veel lan-

gere traditie achter zich aan. Ont-
staan in de jaren '70, groeide karaoke
uit tot een koncept dat het leven van
vele Aziaten in grote mate beheerst.
De term is een samentrekking van het
Japanse 'karn' en de afgekorte versie
van het Engelse 'orchestra'. Letterlijk
vertaald, levert dit 'leeg orkest' op, en
dit is ook precies wat karaoke is: zin-
gen met een instrumentale begelei-
ding.
<Net zoals de kommerciële markt

van karaoke, evolueerde ook de tech-
nologische ontwikkeling van de kara-
oke-apparatuur in een enorm tempo.
Oorspronkelijk las men de tekst van
het liedje gewoon af van een blad pa-
pier. Met de ontwikkeling van de la-
ser-<iisk-technologie kan men de tekst
volgen op een monitor en heeft het
luisterend publiek ook een videoklip
om naar te kijken.
Deze videoklip blijkt bij de karaoke-

bezoekers af en toe wat diskussie los te
weken. Er zijn heel wat klips uit Azia-
tische landen. De meeste liedjes zijn
echter vergezeld van verschrikkelijk
romantische - noem het slijmeri-
ge - beelden. De Europese bezoekers
blijken de originele klips meer te kun-
nen appreciëren. Voor een laserdisk-
plaat (mét originele klip) betaalt men
hier echter al gauw rond de
7.000 frank. Vandaardusdegoedko-
pere Aziatische romantiek.
De karaoke-verschillen. tussen Ja-

pan en Europa zijn ook op andere
vlakken enorm. Waar Europa het fe-
nomeen voornamelijk heeft geïnte-
greerd in het uitgangsleven, zien we
dat in Japan karaoke ook een belang-
rijke plaats heeft ingenomen in het
alledaagse leven en in de zakenwe-
reld. In Japanse bedrijven begint men
de dag traditioneel met een vergade-
ring, waarop de belangrijkste aktivi-
teiten van die dag worden besproken.
Om deze vergaderingen minder saai
te maken, werd in verschillende on-
dernemingen karaoke ingevoerd zo-
dat men afwisselend kan zingen en
vergaderen. Bovendien speelt een
groot deel van het Japanse zakenle-
ven zich af in bars en pubs. Karaoke
helpt in die zin de zakenrelaties te be-
vorderen.
In het alledaagse leven zijn het

vooral huisvrouwen van 40 tot 50 jaar
die in karaoke een nieuw tijdverdrijf
ontdekt hebben. Karaokekransjes en
bijeenkomsten kennen veel sukses in
Japan. Vermits kompetitiviteit nu een-
maal een belangrijk deel uitmaakt
van de Japanse samenleving werden
zelfs karaoke-zangscholen opgericht
waar men letterlijk leert hoe men de
stem het best gebruikt. Ook. hier ~jn

Vlaanderens karaoke-gedrag
Uit een recent onderzoek naar het 'karaoke-gedrag' bij de Vlamingen, bleek
dat deze kriebel vooral jongeren tussen de 18 en 23 jaar aanspreekt. De
Vlaamse huisvrouwen blijven vooralsnog gespaard. Bij de jonge zangers

~. I blijken evenveel meisjes als jongens te zijn. Het gaat daarbij vaak om
mensen uit de lagere socio-ekonomische klassen. Bovendien zijn het vooral
werkende jongeren die zich voor de mikro durven gooien. De studenten die
hun vokale kapadteiten aan het groter publiek kond willen maken, blijken
vooral Uit het Technisch Sekundair Onderwijs, het Hoger Onderwijs van het
Korte Type of van de Universiteit te komen.
De grote meerderheid van de ondervraagde karaoke-gangers blijkt niet

enkel toe te kijken, maar ook etfektiefte zingen. De redenen hiervoor dur-
ven nogal eens te verschillen. De voornaamste drijfveer blijkt amusement
te zijn. Op de tweede plaats is er de kick. Een behoorlijke groep blijkt profes-
sionele idealen te koesteren. Opmerkelijk is dat op de zesde plaats 'alkohol'
komt. Zeg maar zingen onder invloed.
Een deel van het karaoke-publiek blijkt nogal honkvast te zijn. Dit bete-

kent dat zij minstens één maal per week komen zingen. Het blijkt dus
inderdaad het vast publiek te zijn dat veel zingt. De eerder okkasionele
karaoke-bezoeker zingt veel minder. (lg/rv)

I~o~~~cl'J~~~
Europa wenkt ...

In het kader van de toenemende Europese integratie heeft de openbare sector een

stfjgende behoefte aan managers met Europese vorming en erooring.

Omdaarin te voorzien organiseert deErasmushogeschooL insamenwerking en

uitwisseling met andere Europese hogescholen,

een ééryarige post-graduate opleiding in

EUROPEAN MASTER'S
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Voor inlichtingen en inschrijvingen voor academischjaar 1993-1994:

Erasmushogeschool • E-MPATrierstraat 84 bus 11, 1040 Brussel
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het huisvrouwen die de grootste groep
van de 'leerlingen' vormen.
Volgens een Antwerps karaoke-uit-

bater, die ter plaatse een bezoek
bracht, zijn er in Japan zelfs een soort
veredelde telefoonhokjes langs de
straat of in luna-parken te vinden.
Mensen die zich niet meer kunnen
bedwingen, kunnen dus een muntje
in de karaoke-automaat smijten en
ter plekke in gezang losbarsten.

een onderscheid gemaakt tussen Ne-
derlandstalige en Engelstalige liedjes,
en voor elk van deze kategorieën
wordt aan de kijkers thuis gevraagd
hun voorkeur op te sturen. De prijs is,
heel toepasselijk, een karaoke-tv-cd.
Ook in Vlaanderen zijn er een aan-

tal toepassingen van karaoke terug te
vinden. Voor diegenen die niet goed
durven zingen in een kafee, bestaat er
de 'spacetech'. Met deze apparatuur
kan men thuis aart karaoke doen.
Verder verschijnen ook in de speel-
goedbranche karaoke-apparatuur,
waarmee kinderen op een eenvou-
dige manier aan karaoke kunnen
doen.
De karaokemarkt is met andere

woorden in volle ekspansie en het ziet
er naar uit dat dit nog wel een tijdje
zal duren. Of karaoke enkel een rage
is of echt een blijvende amusements-
vorm, zal de toekomst uitwijzen.

Lies Gommers

Apparatuur
In Europa neemt karaoke voorlopig

niet zulkevormen aan. Toch zien we
dat ook hier de kommerciële markt
zich voor het fenomeen begint te inte-
resseren. In Nederland bijvoorbeeld
heeft men het tv-programma 'Kara-
oke tv', gepresenteerd door Sjoukje
Smit. Zij trekt er met haar 'kuruöke-
ploeg' op uit en laat onderweg on-'
voorbereide mensen zingen. Er wordt

f
Werrrrek

Sportraad Studenten KU Leuven vzw is één van de geledingt!n van Loko
(Leuvense overkoepelende kringorganisatie). Sportraad is dan ook sa-
mengesteld uit vertegenwoordigers van de Leuvense kringen, peda's en
hogescholen. aangevuld met medewerkers. Het belangrijkste doel van
Sportraad is het promoten van sport onder de Leuvense studenten. Zo
organiseert de raad jaarlijks een aantal massaklassiekers zoals de 24-
urenloop, de Studentenmaraton. de Gasthuisbergtrofee en Sport zonder
Grenzen. Daarnaast ondersteunt hij de sportwerking binnen de kringen.
verdedigt hij de belanqen van de studenten aangaande sport en verzorgt
hij de uitleendienst.
Sportraad zoekt voor de ondersteuning van haar werking gedurende

het akademiejaar 1993-1994 twee halftijdse medewerkers. Zij zullen
werken onder een bediendenkontrakt van één jaar en dit vanaf 1 augus-
tus.
Taken:
1. Algemene 'sekretariaatswerken: briefwisseling. verslagen, jaarver-
slag. sponsordos sier s , enzovoort
2. Dossiers van de klassiekers bijhouden
3. Permanentie op het sekretariaat
4. Bindschakel vormen tussen Sportraadmedewerkers en de informatie-
doorstroming verzorgen
5. Bijwonen van de wekelijkse Algemene Vergaderingen
6. Uitleendienst verzorgen
7. Boekhouding (eventueel naargelang de nood)
8. Mee de koördinatie van de klassiekers uitvoeren (idem)
Profiel:
1. Dynamisch. kreatief, eigen ideeën durven uitwerken
2. Fleksibel (o.a. kwa werkuren)
3. Kontaktvaardig
4. Zin voor organisatie
5. Probleemoplossend vermogen
6. Talènkennis
Bijkomende voorwaarden:
7. Beschikken over een wagen
8. Enige ervaring met komputers (tekstverwerking)
9. Bij voorkeur enige kennis en vertrouwdheid met de aard. filosofie en
werking van Sportraad als deel van Loko
Deze medewerkers staan onder de kontrole van de Algemene Verga-

dering of diens afgevaardigden, met name de voorzitter en de onder-
voorzitter.
Benje geïnteresseerd, stuur dan een sollicitatiebrief met korte motiva-

tie en ceevee voor vrijdag 30 april, 17.00 u, naar het Sportraad-
sekretariaat ter attentie van Hans De Sterck. De verkiezing zelf gebeurt
op de AV van woensdag 5 mei om 20.00 uur boven de Spuye (kantine
universitair sportcentrum). Tervuursevest 101, Heverlee. Op die verkie-
zingsvergadering moet je dan ook aanwezig zijn. Kandidaturen worden
vertrouwelijk behandeld.
Voor meer inlichtingen: Sportraad, Hans De Sterck. Tervuur sevest 101.
3001 Heverlee. teI.016/206203.



Zoekertjes
• Met de auto naar Heuvelland of leper?
Dringend kontakt opnemen met Peter
Dequidt, Vaartstr. 13 I, tel. 23.72.08.
Elke twee weken mogelijkheid tot mee-
rijden.
• Armand Pien háát snorren
• Afdrukken op Postscript laserprinter
van uw diskette: alle tekstverwerking,
lay-out van dokurnenten en-tesis: inle-
zen van. gedrukte tekst naar tekstver-
werkervia skanner. Abax, Gezellelaan I7,
Heverlee (nabij Parkpoort). Tel. 20.73.6 I
- ook na kantooruren.
• Iteco, Vormingscentrum voor ontwik-
kelingssamenwerking en interkulturele
training is op zoek naar een nieuwe
(waarschijnlijk laatste) gewetensbe-
zwaarde vanaf lokt. 1993. Zijn taak kan
zowel vormingswerk, documentatie-
werk als administratief werk omvatten.
Voor verdere inlichtingen zich wenden
tot Iteco, Vlasfabriekstr. I I, 1060 Brus-
sel.
• Dit zoekertje geeft recht op een hand-
tekening van een willekeurig club mad-
lid. Slechts één bon per persoon.
• Gorik linde mans (kunstenaar, Ithaka
'93) zoekt voor een installatie oude kur-
sussen, handboeken en nota's (al dan
niet in oorspronkelijke map), liefst van
filosofie of L&W - anderen ook welkom.
Geen betaling. Dumpen bij Peter jacobs,
3e verd. Stuc.

TEKSTVERWERKING
Telefoon 016/26_06_58
Fax-Modem 016/25.17.60

• Ruime, gemeubelde kamer te huur
vanaf mei. 5500 fr. per maand alles inbe-
grepen. Bellen bij Ann B. na 18u. St.-
Maartenstr. 69 of thuis 013/77.42.36
• Sleutelbeen is het sleutelwoord voor
wie graag iets zinnigs leest in deze
Marie-Flaire-tijden. Praktisch: Sleutel-
been, trimestrieel pseudo-literair tijd-
schrift, 200 fr. per jg. Kontakteer Sofie
Van Gestel, Rijschoolstr. 17
• Wendy, men zegt dat wij geldes/il/lul
sio/neerd zijn. Hoe is het mogelijk? Het
kaarsvetmannetje. -
• Isabelle, wilt ge nog altijd weten wat er-
op die kassette stond? Vraag het eens
aan Serge G. en niet kunt thuishouden? Ik
• Bruno, is het waar dat ge uw handen
niet kunt thuishouden? Ik heb nl. klach-
ten over u gehoord. Braaf zijn, hoor! De
groeten aan Serge G.
• Bruno zoekt gelOteresseerden om een
privé-militie tegen het N.S.V. op te rich-
ten. Kontakt opnemen via deze rubriek.
• Wie wil er pennen met Irena Hest-
mánková, Olbrachtova 4, Havilov-Mes-
to, CS-73601, Tsjechie?
• Het lotvanje Pingsdorfscherfje: mjam,
eet, eet, smul, smek. P. van het frietkot.
• En wordt ge daar gelukkig van?
• Op I 3 april om I 4.00u. in Brussel: her-
boren ik - lieve gij. Wat zal dat geven?
Vonken als ge 't mij vraagt.

• Hier in Leuven hebben wij alleszins
niets gemerkt.
• Gevonden: blauwadressenboekje in
telefooncel op Hooverplein (woe 7/4),
waarschijnlijk van iem. uit limburg. Afte
halen 8rabançonnestr. 5.
• Historianen: de Histmobiel komt ook
bij u langs!
• 'k ga 't zeggen, Walter. Club med.
• Bericht aan het eerlijke meisje dat zo
lief was om op I apr. mijn portefeuttle
terug te geven. Kleine beloning wordt u
aangeboden in de L&W fak op ma 26/4
rond 22.30u .. De lesstoorder.

JO MEUWISSEN
bvba

Alle verhuur video-,
klank- en lichtmateriaal
voor seminaries, evene-
rnenten, optredens, fui- i
. ven en TD's ~

"ji.
IEUW : LCD - VIDEOPROJEKTOREN

tel. 016/201.301

• Histmobiel: passie voor perfektie.
• De veiligheid van de Histmobiel is toe-
genomen, dankzij een nog stijver koets-
werk, verstevigingsbalken in de deuren
en een schokabsorberend stuurwiel.
• Alle burgies, opgelad, de paaseksa-
mens zijn voorbad, nu is 't tijd voor club
mad. .
• Te huur: grote, gemeubelde kamer
(voor jongens), rustig gelegen tussen
Tiense- en Parkpoort. Onmiddellijk vrij,
7500fr. per m. Inlichtingen: 20.49.33
(Ingrid) tss. 18.30u. en 2I.00u.
• Bij Histmobiel is perfektie echt geen
ijdel woord. Het is een passie. Waarom
zou het ook uw passie niet worden?
• Armand Pien, de feniks, is herrezen.
Weersverwachtingen: Kris zal_woensdag
beNEVELd zijn. •
• Het Universele Duistere Patasyndroom
vindt IQ een aanduiding voor Indiase
Quarantaine: LE6.
• Verloren rond 22 maart: hangertje met
2 vissen, grote emotionele waarde.
Graag terugbezorgen a.U.b. tegen belo-
ning. Tel 021 720. 16.09
• Geert en Sofie, jullie hebben het zoe-
kertje vorige week toch wel gelezen hè?
De babbel-trien.
• Snorren áát Harmant (niet)Pien(ter).
• Sofie, ik hoop dat de bewoners van het
'moederland' ook mogen deelnemen,
want ik moet eerlijk toegeven datje een
zeer goede kans maakt om te winnen.
Een S.S.C.H.'ster. PS.'Koloniseren' is het
juiste woord.
• Maar ja, m'n ventje, ik zie jou nog
steeds het liefst van al. Koesje.
• Leiding gezocht in gehandikapten-
skouts Antwerpen linkeroever, vanaf
sept., om de 3 weken. Info: Marc, 031
231.27.15; Monika, 03/253.03.43
• Snorsmurfen kunnen smurfen zonder
smurfentrekker. Of is het kurkensmur-
fer? Armand Pien.
• Pasoep, Armand Pien, de snor lacht
nog altijd ... En het blijft nog een eindje
zo. Zeker weten.
• Ria, Elke en Fabienne zoeken playgirls
voor hun werk!
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Horizontaal - 1 Beschrijving van de schepping 2 Pers. vnw. .....:.Taille
3 Zoogmoeder - Zetwijd open 4 Uitroep van ontgoocheling - Gelofte
- Pers. vnw. 5 Vrucht - Horecaffer 6 Afstand - Engelse voornaam
7 Bergplaats - Bijbelse vrouw - Bijbelse vrouw 8 Er uitziend -
Voorzetsel 9 Voorzetsel- Voorzetsel 10 Menselijke klankkreatie.
Vertikaal - 1 Onnadenkend 2 Bijbelse vrouw - Deel van de bijbel
3 Zangnoot - Uchaamsdeel - Kunstwerk 4 Scherp werktuig - Ant-
werpse gemeente 5 Zwarte stof - Eis6 Gesleten, doorschemerende plek
in kledingstukken - Vaatwerk 7 In Arabisch schrift geschreven Hln-
doestani - Buiten zichzelf 8 Keurig - Uchaamsdeel - Chinese lengte-
maat 9 Bestaat - Degrootheid bepalen 10 Middelpunt van een ernstige
ontsteking.

Door FilipDe Keukeleere

• Nieuw spreekwoord? Er zit lij!n snor/
borsthaar in de boter. Groetjes van
Armand Pien aan Kris
• Elke Steen en Fabienne Dobbels zoe-
ken voor hun werk oude playboys, play-
girls, e.d. Te bezorgen: Parkstr. 23.
• Verloren op woe 24 maart, waarsch. in
Vesaliusstr.: dames uurwerk, goud- en
zilverkleurig, merk Pontiac. Grote emo-
tionele waarde. Beloning 2000fr. Afge-
ven bij Standonckstr. 5 bij D. Wouters.
• R.V., Ge moet ze nodig scheren hoor.
Mr. Ladyshave
• De snor krijgt nachtmerries! Ladie-
shave?
• Pieter Coutereelstichting V.Z.w., ho-
mo- en lesbiennecentrum, Tiensevest
58, tel. 23.63.27. Onthaal ma 18-20u.,
zat 15- I 8u. of na telefonische afspraak.
Club elke dag vanaf 21 u.; elke dinsdag
grote fuif.jongerenkafee woe vanaf 2 I u.
• Typen tesis, verslagen, briefwisseling:
Kris Rosselle, Naamsestwg 130, tel.
20.70.77
• V.z.w. Labyrint, lesbienne-organisatie
geeft tweemaandelijks een krantje uit
met informatieve artikels en aankondi-
gingen van aktiviteiten in Leuven en
Vlaanderen. Elke tweede zat. van de
maand is er lesbiennefuif in de Shrink,
Tiensestr. I 15. Elke di. kun je via het
onthaal van Labyrint/Roze Drempel pra-
ten over je gevoelens en problemen rond
lesbisch-zijn (in de gebouwen v/h JAC,
Minckelersstr.) V.z.w. Labyrint, Martela-
renlaan 109, 3010 Kessel-Lo, tel.
25.55.67
• Club mad. Omdat madrigalistisch te
lang was.
• Club mad. Omdat mlub cad op niets
slaagt.

KAFEETEORIEEN

ti. Apple Education Centre

Classic IJ4/40 + Stylewriter II

47.500,- fr. incl. BTW
(aanbod geldig zolang de voorraad strekt)

H. Hooverplein 24 r B - 3000 Leuven
Tel. 016/29.21.50 1 Fax. 016/29.31.50

MAANDAG
19.00 u TEATER 'Température extérieure 0' van Théätre de I'Ar-
penteur, vertrek met bus vanuit Stuc, toeg. 250/350 (tickets vooraf
kopen op onthaal), org. Stuc.

20.30 u LEZING Drie uur durende kombinatie van sprekers, video,
film en deejay over beeldkultuur, in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.

22.30 u TEATER 'Température extérieure 0' van Théätre de l'Ar-
penteur, vertrek met bus vanuit Stuc, toeg. 250/350 (tickets vooraf
kopen op onthaal), org. Stuc.

DINSDAG
14.00 u BIJEENKOMST Voorbereiding fietsaktie, Parijsstraat 82.
19.00 u TEATER 'Température extérieure 0' van Théätre de l'Ar-
penteur, vertrek met bus vanuit Stuc, toeg. 250/350 (tickets vooraf
kopen op onthaal), org. Stuc.

20.00 u TONEEL 'Siberie' door het Raamtheater, in Stadsschouw-
burg, org. cc Romaanse Poort.

22.30 u TEATER 'Température extérieure 0' van Théätre de l'Ar-
penteur, vertrek met bus vanuit Stuc, toeg. 250/350 (tickets vooraf
kopen op onthaal), org. Stuc.

WOENSDAG
20.00 u FILM 'Iane Eyre (part I)' naar de roman van Charlotte Bronte,
in M51 00.28, toeg. gratis, org. Afdeling Engelse Literatuur,
Fakulteit Letteren en Wijsbegeerte.

22.30 u TEATER 'Température extérieure 0' van Théätre de l'Ar-
penteur, vertrek met bus vanuit Stuc, toeg. 250/350 (tickets vooraf
kopen op onthaal), org. Stuc.

VRIJDAG
I 1.00 u LEZING Tema: persoonlijkheid. 'Self- efficacy as a protective
factor in stress-situations' door R. Schwarzer, in PSI, aud. A (10k.
02.51), org. Departement Psychologie.

12.00 u BIJEENKOMST Konsuminderenweek: Papieraktie inklusief
het verkopen van kringlooppapier, in respektievelijk aan Alma's en
Station, org. MiRa, Pino en Agalev-studenten.

16.00 u BIJEENKOMST Konsuminderenweek: Papieraktie inklusief
het verkopen van kringlooppapier, in respektievelijk aan Alma's en
Station, org. MiRa, Pino en Agalev-studenten.

19.00 u TEATER 'Température extérieure 0' van Théätre de l'Ar-
penteur, vertrek met bus vanuit Stuc, toeg. 250/350 (tickets vooraf
kopen op onthaal), org. Stuc.

20.30 u FILM 'I've heard the mermaids singing', in Oratoriénhof.
toeg. 90, org. vzw Labyrint.

22.30 u TEATER 'Température extérieure 0' van Théätre de I'Ar-
penteur, vertrek met bus vanuit Stuc, toeg. 250/350 (tickets vooraf
kopen op onthaal), org. Stuc.

ZATERDAG
09.30 u INFO 'Biotechnologie: schaap met vijf poten of zeven-
koppige draak?', in Kleine Aula, Maria Theresiakollege, org.
Volkshogeschool Elcker-ik.

19.00 u HAPPENING Kinderkankerfonds, in auditorium, org. cc
Romaanse Poort/Stedelijk Konservatorium.

20.00 u BIJEENKOMST Konsurr.inderenweek: energie- en water-
verbruikaktie, org. MiRa, Pino en Agalev-studenten.

20.00 u TONEEL 'Rorate Caeli' door K.T. De Dijlezonen, in Stads-
schouwburg, org. cc Romaanse Poort.

ZONDAG
I 1.00 u KONCERT Het Akkordeonkwintet Roger Eggermont brengt
licht klassieke muziek, in Mechelsestr. 11 I, toeg. 150, org. cc
Oratortenhof.

15.00 u MUZIEK Samen met het Leuvens Meisjeskoor en het Trom-
bone-Trio van de BRTN brengt het 40-koppige Hellas Meisjeskoor
Estse liederen ten gehore, in St.-jan-de-Doperkerk, org. Kultuur-
kommissie KU Leuven.

20.00 u TONEEL 'Rorate Caeli' door K.T. De Dijlezonen, in Stads-
schouwburg, org. cc Romaanse Poort.

MAANDAG
20.00 u KONCERT Oeuvre van Strawinsky, Van Hove en von Beetho-
ven in een uitvoering van het Nieuw Belgisch Kamerorkest, met
Paul Dombrecht (hobo), in POS, org. Het Nieuw Belgisch Kamer-
orkest.

20.00 u OPTREDEN The Nits, in Stadsschouwburg, org. cc Romaanse
Poort.

20.30 u FILM 'De eenzame stem van de mens' van Sokourov, in Stuc,
toeg. 100/150.

20.30 u Teater 'Verwantschap' door Nova Zembla (regie Luk Nys), in
Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

mSTORIA
" 2 f /04 om 16,00 u: Centrale biblioteek: rondleidIng achter de
schermen ... 21/04 om 20_00 u: Srotaktiviteit: nachte.lijke bede-
vaart te voet naar SCherpenheuvel, in vertrek uit Fak L&W. • 221
04 om 20.00 u: Krlngvergadering, In perma,

POIITIKA
-19/04 om 20.00 u: Krlngvergadering, in zaaltje boven PolItika.
• 20/04 om 18.00 u: Dag van de fakulteit: receptie, in Alma 2.•
20/04 om 22.00 u: Fuif, in lido, ink, 50/70.
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Kabouters, Provo en krakers in het 'magiese' Amsterdam
Vijfentwintigjaay na het witte kippenplan

dat resulteerde in keiharde politie-optredens te-
gen de nochtans geweldloze Provo-akties.

Bovendien deden de wildste geruchten de
ronde. Zo zou Provo naar aanleiding van het
huwelijk van prinses Beatrix het plan hebben
gehad een verfkanon in te schakelen om de ko-
ninklijke stoet onder de oranje verf te spuiten.
De Provo's zelf dreigden daarenboven LSDaan
de politiepaarden te voederen. Toen de dag van
het huwelijk aangebroken was, kon heel Neder-
land op teevee volgen hoe één witte kip en een
aantal rookbommen de plechtigheid verstoor-
den. Wat niet te zien was op televisie was het wel
erg gewelddadige optreden van de politie tegen
alles wat op een Provo leek: langharige jonge-
ren dus. Toch kon Provo rekenen op heel wat
sympatie, onder andere van bekende Nederlan-
ders als televisiepresentatrice MiesBouwman en

- schrijver Harry Mulisch.
Eén van de kwalen waarmee België nu nog

steeds worstelt, vond reeds in het midden van de
jaren zestig zijn einde in Nederland: de verzui-
ling. Jongeren weigerden zich in te schakelen in
de vakjes die hun ouders zo mooi hadden ge-
kreëerd, en voor het eerst in de Nederlandse ge-
schiedenis ontstond een ware jongerenkultuur.
Omwille van het feit dat men een gezinsleven
voorzich uit begon te schuiven en toch niet thuis
wou blijven wonen, trokken vele jongeren naar
Amsterdam. Haast onmiddellijk was er een
enorm tekort aan betaalbare huisvesting en een
konstante in de vele subkulturen die groeiden
waren dan ook akties rond het wonen in Am-
sterdam.

In haar inleiding behandelt Momodouh de
metodologie en de teoretische achtergrond van
haar onderzoek. Naast een uitgebreide in-
houdsanalyse van pamfletten en publikaties, .
officiële dokurnenten en berichtgeving door
kranten putte de auteur ook uit gesprekken met
mensen die het zelf allemaal meegemaakt heb-
ben.

Centraal in 'De stad in eigen hand' staat het
onderscheid tussen wat Mamadouh noemt een
romantische en een funktionalistische visie op
de stad. Dit zijn twee ideaaltypische beschrijvin-
gen van wat een stad nu eigenlijk is. Ideaal-
typisch wil dan zeggen dat ze geen van beide in
een zuivere vorm bestaan, maar dat ieders me-
ning ergens tussen de twee ligt: eerder funk-
tionalistisch of eerder romantisch.

In de funktionalistische visie wordt de stad
gezien als een machine die bepaalde funkties
moet vervullen, zoals bijvoorbeeld wonen, wer-
ken, konsumeren en produceren. De ruimtelijke
ordening wordt dan ook bij voorkeur aan spe-
cialisten overgelaten: zij worden geacht te we-
ten hoe de stad haar (in hoofdzaak ekono-
mische) funkties optimaal kan vervullen. De
romantische visie dgorenteqen ziet de stad als
een geheel van bewoners die als kollektief een
geschiedenis en een persoonlijkheid hebben.
Centraal staat hier de leefbaarheid, solidariteit
en milieubehoud, desnoods ten koste van eko-
nomische groei. Direkte participatie en basis-
demokratie worden noodzakelijk en prioritair
geacht.

Onlangs verscheen het proefschrift 'De stad in
eigen hand' van Virginie Mamadouh. Deze so-
ciaal-geografe werd geboren in Grenoble in
1963, en woont sinds 1982 in Nederland. In
haar tesis wordt (voor het eerst) een beeld ge-
schetst van een aantal stedelijke sociale bewe-
gingen in het woelige Amsterdam van de voor-
bije vijfentwintig jaar: Provo's , Kabouters en
krakers. Vermits Mamadouh zelfweinig of niets
heeft meegemaakt van de onderzochte gebeur-
tenissen, loopt haar werk niet het gevaar te ver-
zanden tot romantiserende verhalen van het
genre 'weet je nog wel?'. Haar werk biedt dan
ook een vrij onbevooroordeelde kij~ op een be-
wogen periode van de Nederlandse hoofdstad.

Subkultuur

Het is inmiddels alweer 1925 jaar geleden dat onze voorvaderen op de barrikaden
stonden voor een rechtvaardiger samenleving: Rome, mei 68, wat een tijd. Gelukkig
heeft deze beweging ook deze eeuw haar uitlopers gekend. In Amsterdam bijvoor-
beeld. In de jaren zestig en zeventig bijvoorbeeld. .

Neem nu het Vondelpark: honderden witte kippen hebben hier getript op Loesie in de Skaai wid Daaimonts. Behoorlijk intimistiese aksies, als
je het mij vraagt. (foto Steven Van Garsse)

Ossewa
In 1966 besloot Provo deel te nemen aan de

Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen. Met
sukses trouwens, want zewonnen een zetel. Ook
op de gemeenteraad zetten zij hun uitdagende
aktiviteiten verder, bijvoorbeeld door het roken
van hasj. Bovendien brachten zij een aantal
konkrete beleidsvoorstellen naar voren, zoals

het Witte Fietsenplan. Onder het motto 'Fiets is
iets maar bijna niets!' verklaarde men een aan-
tal witgeverfde fietsen tot gemeenschappelijk
bezit. Iedereen mocht er mee rijden, zij waren
nooit op slot.

Ook andere zogenaamde Witte Plannen wer-
den gelanceerd. Zowas er het Witte Lijkenplan,
dat voorzag in alternatieve straffen voor ver-
keersmoordenaars, het Witte Kippenplan, dat
de politie wilde-omvormen tot sociaal-werkers
en het Witte Wijvenplan, dat pleitte voor vrije
liefde en geboorteregeling. Het hoeft geen be-
toog dat alle plannen werden afgewezen door
de Amsterdamse gemeenteraad.

Dat gebeurde echter niet met de meest ge-
kende realisatie van Provo: het projekt Witkar.
Over vijf stations verspreid kon men gebruik
maken van witte elektrische stadsautootjes. Het
gebruik was voorbehouden voor de aandeel-
houders van het projekt; dat waren er in 1976
vierduizend. Toch ging het ondermeer door de
halfslachtige houding van gemeente en spon-
sors bergaf met het projekt, en in 1988 stierf het
een stille dood. Devijfendertig witkarren zijn nu
museumstukken.

Tiesjirt
In 1970 besloten enkele Provo's in samenwer-

king met een aantal andere aktiegroepen over

te gaan tot de oprichting van een anti-autori-
taire alternatieve staat binnen de staat. Kortna
de proklamatie van deze 'Oranje Vrijstaat' werd
RoeiVan Duijn, die op dat ogenblik voor Provo
in de gemeenteraad zat, tot 'ambassadeur' be-
noemd. Bij de volgende gemeenteraadsver-
kiezingen nam Oranje Vrijstaat deel onder de
naam 'Amsterdam Kabouterstad'. Zij wonnen
liefst 5 van de 45 zetels.

Toch bleven de interventies van de Kabouters
in de gemeenteraad ondergeschikt aan de kon-
krete happenings. Via symbolische akties als het
planten van bomen en het 'betoveren' van ge-
bouwen trachtten de Kabouters de Amsterdam-
mers te sensibiliseren. Verder publiceerden zij
een eigen Kabouterkrant, maar ook kraak-
akties, die tevoren ~l door Provo gelanceerd
waren, behoorden tot het repertoire.

De Kabouterideologie van Oranje Vrijstaat
was gebaseerd op de strategie van de 'lieve revo-
lutie'. In tegenstelling tot Provofulmineerden zij
niet tegen de gewolle man ('het klootjesvolk').
De lieve revolutie was op de eerste plaats positief
en wilde een nieuwe samenleving uitbouwen
door 'liefde, samenwerking en tegenkoppeling'.
Vrijvlug was de Kaboutèrbeweging zichzelfech-
ter boven het hoofd gegroeid. In mei 1971 al
verscheen de laatste Kabouterkrant.

Provo en de Oranje Vrijstaat was dan mis-
schien niet zo'n erg lqng leven beschoren, hun

LegbatteriJ,
De dominante visie op de stad was zeker in de

jaren zestig, maar ook nu nog, eerder funk-
tionalistisch. Het is dan ook niet te verwonderen
dat de door Mamadouh besproken stedelijke
sociale bewegingen een romantische visie ver-
tolkten. Het prille begin hiervan lag bij Provo,
dat ontstond door de ontmoeting van twee per-:
sonen. Enerzijdswas dat kunstenaar Robert Jas-
per Grootveld, die onder andere bekend gewor-
den was met het schilderen van een letter Kvan
kanker op tabaksreklame-affiches. Zijn protest
tegen de konsumptiemaatschappü voerde hij
bovendien vooral bij het standbeeld 'Het lie-
verdje'. Dat beeldje was aan de stad geschonken
door een sigarettenfabriek. De tweede grondleg-
ger van Provowas de politieke aktivist RoeiVan
Duijn. Dezewilde het anarchisme in Nederland
nieuw leven inblazen en startte met de publika-
tie van een eigen blad onder de naam Provo.

In 1965 startten de twee met de Provo-bewe-
ging die door uitdagende en vaak symbolische
akties de bestaande mach tsverhoudingen en de
stedelijke inrichting in vraag stelde. Dit ge-
beurde vooral door zogenaamde happenings bij
'Het Lieverdje', het tijdschrift' Provo' en pamflet-
ten onder de hoofding 'Provokatie'. In een intus-
sen in onbruik geraakte 'anarchistiese' spelling
fulmineerden zij onder andere tegen het ko-
ningshuis, de konsumptiemaatschappij en de
milieuvervuiling. Onmiddellijk ontstond er een
ware paniek bij de 'fatsoenlijke' Nederlanders:

Vanuit de overtuiging dat recht op wonen
belangrijker isdan het eigendomsrecht ontmas-
kerden grote groepen jongeren de zogenaamde
'woningnood' in Nederland. Duizenden eige-
naars lieten hun panden leegstaan en ver-
krotten' om op die manier toestemming tot
sloping te verwerven. Deze ontruimde panden
waren dus mogelijke doelwitten voor een kraak-
aktie. Hoewel de kraakbeweging nu duidelijk
over haar hoogtepunt heen is, kent zij nog heel
wat sukses in Amsterdam en andere Neder-
landse steden. In elk geval kan deze strategie in
Nederland op meer sympatie rekenen dan in
België, waar een waar eigendomskompleks tot
het nationale erfgoed lijkt te horen.

Profeten
De tegenstelling tussen de romantische stads-

opvatting van de genoemde sociale bewegin-
gen en de funktionalistische visie van de stad-
bestuurders wijst op een dieperliggend konflikt.
Het ging met name om een mentaliteitsverschil
tussen de regerende traditionele linkse partijen
(de sociaal-<lemokratische PVDAen de komrnu-
nistische CPN) en de alternatieve, basisdemo-
kratische jongerenbewegingen. Oud-links ver-
sus nieuw-links zeg maar. .

Provo en Oranje Vrijstaat brachten vanaf

invloed bleef onveranderd voortduren in Am-
sterdam. Mamadouh wijst er in hoer proef-
schrift op dat er een duidelijke kontinuïteit is
van Provo en de Kabouters naar andere bewe-
gingen. Dat is niet enkel het geval op het vlak
van ideologische achtergrond, maar tevens
door de inzet van vaak dezelfde personen. Wel
werd de gevoerde aktie steeds konkreter: de sym-
boliek van de pioniers werd meer en meer ge-
konkretiseerd.

1965 een aantal stedelijke en maatschappelijke
kwesties aan de orde waarvoor de gevestigde
politiek geen aandacht toonde. Op een bijzon-
der originele wijze signaliseerden zij wantoe-
standen en stelden zij een aantal oplossingen
voor. Hoewel die toen vaak voor onzinnig ver-
klaard werden door de eeuwige gevestigde
meerderheid, blijken zij naderhand wel erg pro-
fetisch geweest te zijn.

Provo's, kabouters en krakers werkten onder-
meer rond milieuvervuiling, leegstand, getto-
vorming, militarisme en auto-overlast. Zij for-
muleerden voorstellen in verband met een auto-
vrij stadscentrum, natuurvriendelijke trans-
portmiddelen, milieuheffing, kinderopvang en
jongerencentra. Zaken die nu gemeengoed zijn
geworden maar toen voor heel wat heibel zorg-
den. Hun aktie om het koninklijk paleis in uit-
bundige kleuren te verven en als jongeren-
centrum in gebruik te nemen, resulteerde dan
wel niet in een afschaffing van de monarchie,
maar ze kregen er toch de ondertussen wel be-
kende kultuurtempel 'Paradiso' voor.

Koevoet
Zo was er vanaf 1968 de Nieuwmarktbewe-

ging, genoemd naar een buurt in Amsterdam.
Deze beweging bestond uit een verzameling
jongeren die verscheidene ontruimde panden
gekraakt hielden en bovendien protesteerden
tegen de aanleg van een metrolijn door de bin-
nenstad en de daarvoor geplande sloop van de
Nieuwmarktbuurt. Het zal wel niemand ver-
wonderen dat dit tevergeefs was.

De akties van Provo, de Kabouters en de
Nieuwmarktbeweging leidden na 1975 op hun
beurt tot een ware kraakeksplosie. Overal groei-
den kraakgroeperingen, zelfs op landelijk nivo,
er werd een Kraakkrant uitgegeven, men orga-
niseerde kraakadvies en -spreekuren en in 1976
werd zelfs een waar kraakkafee geopend onder
de veelzeggende naam 'De Gulden Koevoet'.

StefJansen

"De stad in eigen hand: provo's, kabouters en
krakers als stedelijke sociale beweging. "van Virginie
Mamadouh verscheen bij de Socialistiese Uitgeverij
Amsterdam. Het boek telt 320 pagina's.


