
op woensdag vier oktober

Duik eens van een lichtmast
Qttd.{ ,oor dl' zevende keer-orgoni_furl

Sportraad j,. same"wf'rkillg md liet
Sporlkommi,(I.' Uil groofY: sponllDp-

~nin9_ Komende wotn$da9"amiddiJ!1 Jw,nje
umen mfi honderdtn anderegtïnfe~tn:lm
kert,,;sma«n md tul ,'on minder btktnde,
mao,- ~'aok dl's Ir /Jo!tinwert sporten. Voor .....Ie
studenten u" Ultal,. Sdl'gt'"lwid om h.meer-
ste scluuhttrt staPP'!fl built" de Ring Ie zet-
11'11_

Aanvankelijk oPt!eslan als tussendoortje op
hel etnde van hel akademiejaar is de Spon-
happening in enkele jaren uitgegroeid tot l'en
druk bezochte instuif waar men al zijn goede
voornemens (dodelijk dit" bierbuik reduceren
tot een toonbaar pensjf') een eerste' maal in
daden kan vertalen. De Sponhappening is
nnmers veer meer dan een verzameling inlo-
standen waar men je prebeert te paaien mei
leuke video's en spektakutatre toeo's. Sport-
raad en het Sportkommite e willen je in dl'
ee rst ... plaatslaten proev ...n van enkele niet-
alledaagse sporten zoals schermen uf beogschl-
eten.

Naast 'klassiekers' als de klimmuur en de
speleebox die ieder jaar up grute belangSItiling
kunnen rekenen, kan je jezel! dil jaar ook
bewijzen als evenwichtskunstenaar ui
jongleur. Deze rlplsche sirkusaktiviteit en
veretsen namelijk nkl alle e n een goed gevoel
voor koörerneue en rvenwlchl, maar vooral
heel wal rramtngsuunjes. wal meteen hun
aanwezigheid up de sponheppenteg verklaart.

Sportkot
Een twrt'dr doelstelling is de stedemen

de weg te IOnen naar hel Universitair
sponcernrum. Dil llgt nu' eenmaal nlel in
hartje Leuven, maar in hel groene, bosrijke
Heverlee. Alle vaak valalen de studenten dl'
vetuge bcschunmg van de Leuvense binnen-
stad enkel voor de grote klassieken, mei name
de 24,urenloor, d ... L..uvense Stud ..nrenme-
raten, de CaSlhuisllèr1![rophy, Spon Zonder
Grenz ..n. de Im .. rtakuhaire Bekerkompethies

en h..r LI$!)T tt.euvens Imcrnauonaal
stucenren SI)Un Tornooi). Ikl ümversuair
SpurtCemrum jin studentenjargon dnmg.1.IfIS
'Sponkot genocllld) heelt echter veel meer Ie
bieden dan deze ..venernenlen. Hct is bovenal
de plaats waar j .. zowel rekreanel ah kompen-
tlcf aan sport kan doen. Een olencr dat zeker
niet enkel is voorbehouden aan studenten
liChamelijke opleiding ol gtnesherapte.

Een derde beweegreden van Sportraad en
het sponkommuee ts de vrees voor änancteje
drempels weg te nemen. De sperten waarmee
je woensdag kan kennismaken ztjn dikwijls
netemeet ruet zu duur als je "Zou denken.
Bovendien voorzien zowc[ SporIraad als hel
spcnkcmmnee in subsidies voor de sporten
die je anders wel eens boven ht:t Hnanctctc
petje zouden kunnen gaan. Een gegeven waar
de lakultdtskringen jammer gt:noeg niel altijd
ten volle gebruik van maken.

Naasi de vele initiatin en infostanden
waarovC'r je meer informatie vlndt 10 hel
kadertje elders ofl deze bladzijde. Z.JIj .. ook
standjes aantreffen van Spon raad en het
Sportkomrnttee. Aan het infostandje van
Sponraad kan Je Ioic's en affiches bekijken
van de grote kusstekers. deelnemen aan een
flrijskamp en gratis zwemtickets afhalen. Bij
het Sportk ••rumnee kan je dan weer rerectu
voor de aanschal van een sportkaart. een
onmisbaar lnstrumem voor redere akneve
student. Voor de luttele prijs van zeshonderd
Irank kan je immers onbeperkt lIebruik maken
van alle Intrastruktuur op hel untverstralr
sponcentrum. Bevendien kan je mei je
sponkaan gralis deelnemen aan dl' velt-
initialies die hel Sportkornmhee gedurende
h':l akademiejaar aanbiedt.

'rensfone nog dil. Je hebt geen matertaal
of speciale kledtng nodig om deel te nemen
aan de Sport happening, cewone sponkledij
kan ruimschoots volstaan. Diegenen die
Interesse hebben voor roeien, moeren wel wal
vroeger op hel Sponkot .1anwezig zijn.
namelijk om kwart voor twee. Van daaruil
venrek Je dan samen met de monitoren, die
~dl voor vervoer naar wûsete zorgen.

Karl Van Overjoep
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Lido gesloten voor openinqsfuiven

in bed niet meer
mogelijk
Gari~ week kPTgtn enkele kri"~n re

hare" dQI i" de Lido (vaorlopig) geen
fuiven meer kunnen dQOf"9QQn.De

",,"Itk .datg bij ~"tlt kringyeltdi"gtn toe. Het
probleenr is uhtl'r nil" nieuw. DI'fuifzalf"'
problemQriek is een tema dm al jaren
a4"sleep' e" wQQrln onderuessen nog maQr
weinigen IIel bos door de bamet! tie, t. Velo
ging 5prt'ken "'el dl' kri"ge", dl' bUf"ge",uster;
de dt5ku1ldige tn dl' buurlbewoners.

Tq;enwuurdi}: is h<:1 gevn lathertj., urn SlUd.. nt
1<: lijn De studiedruk necrm Jhrnaar toe. dl'
Int"l,,'Ols"f"h onzeker en ee-n jaartje UIl1<'1 KmI

handenvol geld. Een goede reden dus OIn .11
deze problemen ..ven van je al Ie schudden en
eens 1111IkUit dl' bol te gaan- FUiven zijn
hiervoor de ideale gelegenheld. Altans. dat
waren ze. Milit'uwctgevingt'n "rl pohtil'rq~Il"
merurn stapelen ztch "I', zalen krijj!.'n lIe"n
vergunnmg of vuren 1111'1 een gduidd"'j!refIJ"r
waardoor JO'jezelf in feu .. d,' ~"~Il'/I van een
cnkobar kunt besparen en eigenlijk heter
danst op de ionen die Je eigen transistorradio
voortbrengt. Kortom: waar kan Je als srudcm
tegenwoordig nog naartoe. en wat IS je p'lSiti,'
tegenever de ~alenujtbaters?

Smets
wenneer Je een fUif ()~,)m~l'erl rn, ..'1Jl'

met alleen zorgen don JO'l'en ladl hebt. Je
moet Ut,k nog een behnurllJk .lanta!.
voomarnetuk adrtuntstr at io:v<:.vcrplicht ingen
vcrvullen. E~n t'rvan is dal je in orde ho:-nl 1IIel
d" mi!t"Llw'·[/levlIlll. Voor srudvruen ISvooral
hel h(~)fd,!Uk lawaaihm •Jcr bclangrjjk.
vro eger was n dl' l'l)Ienaamdt, n")t"llu)tdl'(!'
belregel. Wat hield dit 1fI? vlarem l (hcr
vroegere Vlaamse rmhcudekr .....I) baseert Zich
voor het )l.edl'elte 'gdLlidshindn 01' een wet
van 1977. Volj!ens deze wel m<l<'hl de mUliek
in een z.aal nlct luider zijn dan ne~enti)l
decibel (90 dO). Bij herhaalde ovenredingen
kun overgegaan worden lOLhel plnatgcn van
een ·lIo:luidsbC"gretlZer". Dit is een apparaatje
dat ervoor ~orgt d.l! w.mneer de muziek , ..

- Verdorie, ik heb
geen kleingeld voor
de drankautomaat.
En dit, wat is dit hier?

Proton. De kaart
voor kleine uitgaven.

Vr;I.I~ ft· mllW h;mk.I"' ..n ....h.tl' 1111.'II\"en,
I k-ccrlcc (Ir K~....,,",·I H.

\.1\1.,1 nu ,,,,k In I kn'nI"n \\ ,I....·I,·.

luid ~Iaat de ~tr(..un. eq dus dl' hek munekm-
slallalie uitvalt (d" uithOlh'r:s van C(1f~,
kunnen er van meevpreken). Resultaat:
Inluiek uil, luif gedaan.

wanneer een zeer met "ver een I{elulds,
bcgn-nzer h..-scbrkte kun dl' pohne bij ktachren
van dt' buren zelfgehndsbegrenser spelen. 2,'
kwamen dan hmnen 1111'1"en hakje 10 hun
handen waarna u' ~me.'S"lal) vaststelden dat
(k mllll("~ Ie luid stond. Resultaat: ruunek uil.
fud gedc.m. Ik f",hli,i kwamen echl"r 101 hl'I
h,',>.-I d,11 die- <)(l dB·~rl·n~ IwlMhdijk laag was.
WiJly BrlJ\,nll1(~~ van IWI dq'arlenll'/ll
"oIalllurkund<": '~kl 1',,,1>1""111 i, dil( dt'/1' 90

dB hc'eI moellijk konrroh-erbaar IS. D<' "'el
~teld~' dal het geluid uI' l'ender welke plaats
met luider mocht ll]n dan die 90 dB Dit wil
ll'l(l{l'n dat in vvn 7a.11 waar h"u-n lIt'pl.1.1IS1
"lil op 10.111,11''''111.'I'JI waar 111.'n,>.'n 1"1vl.:tk
'''J den' boxen ktJIllWIl 1,."lIItl1. tI "I' dil' plek
1("III,'lell nux ht worden.'

Bloot
Trouwens. llIe' alleen jongeren klad};den

eTOvt'f. ook een bejaardenclub dit" een hal
orl(,lrll'l'er(Je met een hvc-oprrcden van Eddy
,>""." ,-11lijn i\Jlli~.'" [.k..! "1<1 ."lLkt .k '10
dB. Daar kwam hij dal dl'/e regel niet noodza-
kdll~ I,'I~ veranderde ,1.111h,'1 kil dal cc
hun'u dikwIJl, ""nd,·tl mredanse n in hun Ix·d·
'I() dil lil ,-.-n I"~,lal 111<'1dUIlIl<' muren IS \'l'd
"/g"r dan 'IS dB 111een 1,... tonnen bunker.
Daarom werden În d,' 111"[["',' nuheuwetgcv-
lOg ., V].lrt:Jll 11- "fldn .1n(kre dl' l'a55all"\
0l<'1 helrekkmg tot ~dlli("hind"r .lilll~t'paSI.
H.·I nieuwe vtaamse nnllcudckrevt dm vI' I
\'I'L,'mher van kracht lIinlt- ~1e11minde-r h,,~t'

•
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Wedstrijd [ilij
StlV1j1een artikel owerde week un hel
AfrikUnSe Boek. fOI091alee, .e demok,allse'·
Ing van hel onderwIJs. Teken een cartoon oyel
hel ka.asll"aal plan van teuten. areek de
nieuwe layoul nn Velo al In een kolumn. En
; Win twee weken doorgekookte SDtuilen en
zoulfoZl aardappelen.

Blues [!]



Visitatie bij geschiedenis

Akademisch onderwiis Ie
akademisch

ee IIJ~ orwhrwiJsn'alUiltk (AOE)
is em illStTll".ouOM ik ""Urrit_tI
hn rmMrwijs tUIn Ik uniwrsitdt Wil'

up r~kriltJcnt. Het ursu grott orukrdul
hilrwm is de Intn-m ev;alUiltit. dit tdj~,
huft "l~ $tudfflrm ft bevragen aw:r hl't
do«trgulrllg, de kurtusun, de tks4meru en
htt auriculu",_ Het twulk grolt ONIcnlt:tl
"41'11Ih AOE is de tksttrnt omlerwljse:valuatit
of ik visitatie. In lid luukr va" dit ewduatie
~nI onbutgs ik rlchrin8 gtsddednlis orvhr
th loq gnumlDi.

De interne evatueue. het urne onderdeel van
de onderwjjsevejuane. wordt IIckoördlnttrd
door een kommissie waar (wet studenten in
zelden. Het Is de: bedoeling vanuit het verslag
dal uil deze faze volgt, een zogenaamde
'zelfstudie' IC schrüven, Die zelfstudie Is een
door hel departement opgestelde analyse van
de su~rke en zwakke punten van de richting.

De vtsuanekommlss!e. aan de andere
kant. bestaar uil ten vlJlial emeriti uit
Nederland en Vlaanderen. Zij pogen. met de
zellstudle als baslsmstrumern, ee opleidingen
In geheel vueneeren te evalueren. Het
eindresultaat van de visitatj(' is ten globaal
rappon dat door de Vlaamse tmeruntversnatre
Raad (Vlir) uitgegeven wordt. En vorig jaar
was één van de kritbc:h bekeken opleidingen
dus de cplelding geschiedenis.

Grieks
De volledige opleiding geschledenls wordt

aangeboden aan de KU Leuven. de UG en de
VUB. Enkel de eerste cyclus (de kandidaturen]
wordt gedoceerd in de KUB. de Kulak en de
Ufsia. Oe oplekling geschiedenis Ie Leuven
bnUlU uit twee hoofdopttes: oude geschlede-

nis (OG) en moderne geschiedenis (MG). In
de licenties van MG moet de student de keuze
maken tussen mlddeh:euwen. nieuwe tijd en
nieuwste tijd. Wat d.k struktuur beitelt had de
visitatkkommlssle vooraf al een goed
uitgebouwde mening. namelijk dat een aparte
richting OG overbodig was. Het kek hen beter
van OG een keuzerichting van de ucennes te
maken. zoals dat ook in Gent het geval Is.

Na lang aandringen van professoren.
OtSsistentenén studenten over de waarde van
de kennis van de ëuropese basistalen (latijn
en Gri(>ks)en over het unieke van hun
richting In vlaanderen. ~liste de kommissie
uitdndelijk toch maar dat OG het Ittht had te
blijven bestaan. De visitatie vond nog wel dat
het beter was OG in de neennes op te splitsen
in een vroeg-amleke. een hoog-antieke en een
laat-antieke periode. Het verwonden dat de
kommissie zich geen vragen stelt bij opties die
aJlicht maar door vijl man gevolgd zullen
worden.

Eenzijdig
Doorheen het visitatieverslag leun we

een kritiek die volgens de kommissie In meer
of mindere mate gericht is aan het adres van
alk Vlaamse universiteiten. De VisItaliekom-
missie wtl meer keuzemogelijkheden zien, een
grotere gerkhrhetd op de arbeidsmarkt, meer
dlskussiekoUeges en dus minder hoorkcllegcs,
en een vermindering van het doceren van
enstkfopedjsche k~nnis. Bovendien zou er
meer aandacht moeren komen voor memaj-
Iteitsgeschiedenis. minder voor polItIek-
institutionele geschiedenis, meer professoren.
zeker een vak 'JKydlOlogie-, een vak
'moderne informatlcverwerlting en historische
nallsl\ck' en meer v:llstudie. Tenslone willen

Education Centre Leuven
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• lezersbrieven
AkkwiRllktlfthuavll ........... op bel ~:irJde '1MritnA:rIIM
'.1OOO1Au ....
Dt 'ltrk9al1IIOIISal bt.'IJo::Jt.tiDI beIlbeIa op to Yfto behandddt oock. _1'p('P of op ~
_dadatldIP,,"aii. AaonktnrbrievenkomMtIOOiIlrt~dt ~rnoeI
__ r ea.tra Nti!llk skt'O. sl«ba uitton6erUjk. ee na oJIcInakkdljk en
1l'JII!I)dvead hnDm ••• I.... ...,..,.tn. Veto.
Bdewn die JaDeeI''' _ n rqdI_ 68 ~ (spaóes 1nbcfl'CPCll. waf overeen
IaDIIMt t: 1.' JdIku: bJacb:UdE: mctdabbdr irUcrtlrûe') wordeG In prlnópc iDpkocL ~
redIWlebeb0u6 ddt hrt rec:bt t'OOr bIienn nIellC plNtscn.

ze ook 'readinllS' georganiseerd zien. Dit zijn
kollegcs waar men diskussteen over teksten
die in het Duits. Engels ol In het Frans zijn
geschreven, en waardoor de' SIUdeOizijn talen
wat kan oefenen.

Een aantal reaklies op dC'U'kritieken Zijn
hier echter wel op hun plaats. WaOJ'lCC"rwe de
huidige opleidin.s geschiedrnis te Leuven
vergdijken met andere richtingen aan onze
universiteit kunnen we haar bijvoorbeeld
moeilijk verwijten eenzijdig te zijn. Naast de
noodzakelijke historische overziehtsvakken
moeten de studenten ook vakken volgen als
aardrijkskunde. ekonomie, wijsgerige
antropologie, recht, sociologie en letterkunde.

Bezoek~
Verder Is het natuurlijk wel de bedoeling

de historicus in spe aoveet mogelijk vaardighe-
den mee IC geven, maar een echte arbejds-
marktgerichtheid. zoals de kommissie het
blijkbaar wil. moet toch In vraag gesteld
worden. Is een beroepsopleiding niet het
kenmerk van een hogeschool1 Bovendien
wordt een student aan de unive'rsiteit toch
verondersteld zijn talen ten minste passld te
beneersen. Ook rompute.-vaardlgheden raken
meer en meer ingeburgerd waardoor hel, als
onderwerp van een vak aan de universiteit.
toch Ietwat overbodig zou worden.

TodJ heef de visitatie kommissie niet
helemaal ongelijk wanneer ze meent dat het
kurrlkulum nog te veel gericht Î$ op enstkto-
pedlsche ke:nnb en dan vooral op pcltuek-
lnstltutioneel vlàk. redereen Is er van over-
tuigd dat iedere historicus een stevige basts-
kennis nodig heeft. Een student geschledenls
kan echter gcomakkelijk afstuderen zonder ooit
één krant of één lener buiten zijn kursus
gelezen te hebben. Of een dCflelijk persoen
ZIjn ol haar universitair diploma waardig Is

laten ~ In het midden..
P4tim

Omdat'OG weinig srudenren heeft, Is er
al makkelijker een mogelijkheid voor
diskussie. Bij MG-lijl" dit wal meer
mocilijkh«ien met zich mee te brengen. Oe
kommissie wenst daarom klemere groepen,
maar hiervoor Is er dan weer te weinig
personeel. ZIJstelt dan ook voor meer
assistenten in Ie schakelen in het onderwiJs-
systeem. Dit vraagt echter een grete Inspan-
ning van het asslnentenkorps.

'renslone kreeg de' opleiding geschiedenis
van de KU Leuven nog twee pluimen. Ten
eerste vond de kommissie de persoonlijke
begeleiding van de kandidaruurstudenten door
het monitoraat een zeer goed Initlatid. Het
lijdt echter aan een onderbezetting van
personeel. De visilatie verzoekt de fakulteit
dan ook daar meer geld in te stekeh. Ten
rweece wordt de uitwisseling van studenten
naar hel buitenland, het Erasmus-programma.
volgens het rapport zeer goed gekoêrdlneerd,
vooral dan In OG.

Het besluit van hel rappon van ,de
visltatlekornmlssle luidt dat de opleiding
cesctuedents aan de KU Leuven te
~tenschappclijk Is. Wellicht tiet het pro,les-
screnkorps daarin eerder een kompliment dan
een verwijt. Toch moet men dringend leu
veranderen ;lan de te beperkte
kcuzemogeûjkheden en hrt Ie enslklopedisch
doceergedrag. Hél grootste probleem bllJlt
echter geld.

Koen Debcuf

Program
Sporlhappening
• Alpinisme: vanaf 14.00 u kan je
doorlopend klimmen en rappellen aan de
lichtmasten en de klImmuur.
• Baseball: van 14.00 u lot 11.00 u kan je
op terrein twee een eerste keer proeven van
deze in de Verenigde Stalen Immens
populaire spon.
• Sirkustechnieken: om 15.00 u en 16.00 u
geven de mensen van de slrkusschool een
Initiatie in de grote zaal van SponhaJ Oe
Never.
• Gehandikaptenspon: vanaf 14.00 IJ kan
iedereen zich wagen aan rolstoc1tennis en -
basket.
• Gymnastiek en toestelturnen: van 16.00 u
tot 18.00 u kan je je kunnen demonstreren
aan rek en ringen.
• Kabellopen. van 14.]0 u tot 16.00 u kan
Je je boven het mlnlvoetbalrërreln even in
hogere sferen wanen.
• Mountainbike: vanaf 14.00 u kan je in
vier sessjes van een uur Heverlee-cos
verkennen.
• Pistool- en karabijnschleten: scherpschut-
Iers kunnen zich vanaf 14.00 u uitleven In
de schietstand van Sporthal De Nayer.
• xoex:n rou: van 16.00 u lot 18.00 u kan
je à volonté swingen in de kldne turnzaal

van het Gymnasium.
• Roeien: de suksesrijke Belgische roeiers
achterna. Verzamelen om 13.45 u aan
Sponhal De Never.
• Schennen: tijdens twee tomcues (om
14.00 u en om 15.45 u, kan je je elg.:n
schermtalent bewonderen in de spiegelzaal
van Sponhal De Nayer.
• Speleobox: waag je in de donkere
simulatiegrot die Sportraad neerpoot in de
Inkomslhal van Sponhal De Nayer.
• Trampoline: het beteer stuntwerk van
14.00 u lot 16.00 u in de grote zaal van he't
Gymnasium.
• Zwemmen: op WQCnsdag 4 oktober van
16.00 u lot 19.00 u kan je met een gratls
zwemtfcket een frisse duik nemen in het
zwembad van het Universitair sportcernrum.

NaaSI al deze akuvtrelten vind je In de
inkomhal van Sporthal De Nayer ook nog
infostanden van onder meer djepzeeduiken,
rugby. speleologie' en zweetvuegen. alsook
een standje van Sponraad (mei een wed-
strijd gratis zwemtickets en een 10101en-
toonsteUing) en de verkoop van
sponkaarren.

(kvo)
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Zaal
vervolg van p.

eisen binnen de zaal zelf.
Hel zwaartepunt ligt nu bij het lawaai dal

de zaal verlaat. Oe zalen moeten in die mate
geïsoleerd lijn dat bij de buren de waarde van
28 dB niet meer overschreden wordt. Willy
Bruyninckx: 'Dil 15«hier niet Ie onderschat-
ten. Zalen zullen een isolatie moelen aanbren-
gen die meer dan 70 dB tegenhoudt.' Elke
laai zal dus moeten omgebouwd worden 101
een 500n van bunker. En In de toekomst zal
de pclhte niet meer de Iulfzaal binnenvallen
om metingen te doen, ze kunnen recnsrrceks
naar de verbolgen buren. Ma,H dan moel hel
pollticn:glement van Leuven wel worden
aangepast.

Beestig
aurgemeester jobbeek. 'Als blijk! dat alle

Leuvense uien op een zulkdanige manier
gcisoleerd zijn dal er geen klachten men
komen van de buren kan er eventueel een
andere regeling komen. Maar we mogen niet
vergelen dal de overheid ook do: taak heelt do:
gebruikers legen zichzelf IC beschermen.
Lange lijd aan een sterke geluidsbron
blootgesteld worden is nu eenmaal schadelijk
voor de gezondheid.' Iedereen is het erover
eens dal de huidige regding in Vlarem Il l'en
goede zaak is. Het Is Immers nlet meer dan
logisch dal wanneer studenten plezier willen
maken de buurtbewoners daar niet onder
moeten lijden.

In de dlrekte omgeving van de Lido
wonen vreemd I'enoeg vooral studenten.
Liggen ook 1.ij wakker van de geluidsoverlast?
Blijkbaar wel; bijna alle studenten dil' vorig
akademiejaar op een kamer uilen dil' een
gemeenschappelijke muur heeft mei de Udo
zijn en jaar verhuisd. Volgens de kotgenoten
die wel bleven was dat omdat het lawaai Ie
erg was. Eva (psychologie) is één van hen. Ze
is blij dat er etndelljk il'l$ aan hel probleem
gedaan wordt. 0 Als student ga ik ook eens
graag naar l'en fuif. maar ik moet n1el elke
avond kunnen meedansen in mijn bed."

Gustave en Gaya wonen al zestien jaar
(dat is een jaar langer dan dl' opening van de
lido) In een hulsje dal een muur gemeen-
Khappdijk heeft mei de zaal in kwestie. Zij
hebben de Indruk dal het nOK nooit zo erg is
geweest als het voorbije akademlejaar, cave:
'HI'I was luider, vaker en langer," Gustave
wijdt dit trouwens aan de strengere kontrole
biJ de andere grote luitzaal in Leuven, onder
andere de corso. 'Het is opvallend dat sinds
men daar is weggebleven de problemen bij

-1.000 F om een
sandwichen
een pint te betalen?
Hebt u
niets kleiners?
-Ja hoor. I

Proton. De kaart
voor kleine uitgaven.

Vraag ze in uw b~nkagentsch~p In Leuven,
He.·erlec: of Kcssel-Lo.

Vanaf nu ook in Heren! ell Wilscie.

Alma kort
Alma werd opgericht in 1954. Het Initiatief
kwam van een net afgestudeerde student die
gesteund werd door de srcdenren en de
unrversnen. De bedoeling was voornamelijk
goedkope kwallteltsmaaltijden voor steden-
ten aan Ie bieden. Daarnaast moest Alm3
ook een sociale ontmoetingsplaats voor
studenten worden.

Ondertussen ts de vzw ALma uitl!elP"oeid
lOl een bedrijf met 134 werknemers (vo]liJds
ekwivalemen) dat In acht vestigingsplaatsen
jaarlijks meer dan anderhalf miljoen maaltij·
den verkoopt. De verkoop van deze maalrij-
den zorgt voor een omzet van I SO miljoen

ons pas echt zijn begonnen. Ik begrijp goed
hoe die buurtbewoners daar tegenover
stonden maar nu werd het probleem gewoon
verplaatst .'

Dienst
• ",,,,~D~c.;reChtStrt'<."kse 8<'1LJld~>verlilSl is

V61gei"l~h;;" trouwC"fï!'rueihet eri'
probleem. Caya: 'Hel gelal en gebral van oe
studenten op straat is erger dan ooi! tevoren.
Wonen in een studentenstad heelt zeker zijn
sjarmes. maar dronken studenten die tegen jo:'
lievè"] of in je brievenbus plassen horen daar
zeker niet bij!' Ook Kalrijn (gesdJil'denh) is
deae mening toegedaan: 'Ik moest soms aan
de andere kam van de straat Jopen omdat het
voerpad vol lag mei kots.'.

En wat denken de gedupeerde krlngen
ervan? Eva Follel (preses van Ekunomika):
'Uiteindelijk denk ik dal wij er nOK goed
vanaf gekomen tijn. Wc hebben weliswaar
een stuk minder mkomsten -- ongeveer
JO.ooO frank, waarvan 20.000 gebruikt werd
voor hel inleggen van een busdienst -- maar
we zijn toch nog uil onze kusren. Wat me
echter meer verentrust is het feil dat je in heel
de binnenstad geen enkele zaal meer kan
vinden die groot genoeg is voor fuiven van
grote kringen. Ik denk dat het nodig Is dat
daar snel een redelijke oplossing voor
gevonden wordt .'

Ook Polhika had beduidend minder
inkomsten. Vorig jaar lag de winst van de
eerste fuif mild de 65.000 frank en nu geraak-
Ie de kring met moeite uit de kosten. Men
heeft daar zelfs het idee geopperd clal dl'
kringen samen mei Kringraad een pnKI'S
zouden moeten inspannen tegen de uubaat-
ster van dl' Udo. Tenslone nog de kommen-
taar van Olivier, student ekonomie:

kringraad nîiîiBSi
Kringraad. dl' nnderw1jsgelcding van Loko.
houdt verktezlngen voor de overblijvende lege
studentenstoelen In enkele medebeheersorga-
nen, Op vrijdag 6 oktober om 19.00 u
Ivakarures binnen voor woensdag 4 oktober
18.00 u) worden voor de Iederale vertegen-
woordiging van de Leuvense studenten In de
Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS) nog
steeds twee srudemen gezocht. Ook voor onze
werkgroepen zoeken we belangstellenden.

Voor meer tnformaue kan je steeds
kontakt opnemen met hel sekretariaat in de 's
Meien;slraat5, tussen 14.ool'n 18.00 u of
telefonisch op het nummer 22.ll.09.

frank. Dat volstaat echter niet om het lotaal
van dl' uilgaven die AJma moel maken om
de maaltlJdc:n aan 11' kunnen bieden, 11'
dekken. Alma krijgl dan ook jaarlijks] 10
miljOl'n frank subsidies van de Raad voor
Studentenvoorztemngen van de KU Leuven.
Door deze subsidiering is Alma in Slaat haar
maaltijden Ie Verkopen aan ten prijs die
gemiddeld drlccntachtig Irank onder de
koslprijs Ilgt.

Oe"i.aad van Beheer (RvB) van Alma is
samengesteld uit drie frakties die telkens uil
drie personen bestaan: personeelsleden van
Alma. vertegenwöördrgers van de akademls-

'Problemen met de Lido? Sinds de zaal dicht is
wel. Ik wil al een hele: week naar een fuif en
nu moet ik helemaal naar de andere kant van
de stadl'

steven Mertens

•
•

(jol<l Dir/<&mard)

che overheid van de KU Leuven. en studen-
ten. De studentenvertegenwoordigers
worden jaarlijks verkozen door de sociaal
afgevaardigden van d ... Leuvense fakulteit-
skrmgen op do: Algemene Vergadering van
Sociale Raad. Op die Algemene Vergadering
van Sociale Raad worden ')l)k de saandpun-
ten vastgelegd die d .. studeruenfraktie op de
RvB van Alma meet verdedigen. Er is dus
een konstante gelegenheid voor de studcn-
ten om inspraak 11' hebben In het beheer van
Alma.

(wdr)

.~
ï

4 redal(lioneel
Het werd ren vaudeville zoals te vrrw.u;ht·

en en tr voorzien wa" Zoals reeds in het
vtlkamienummer van Veto voorspeld werd. "dt
de de s~meenu uUVf!n, die zich 9raas b~roemt
op haar status van tt~tt Slud~ntenslad van hu
land, mei een infrasfruk/urde kater Omdal de
procedure nos aan de sang is, krij!Jt raaI uao
vper/apis gun mifieuversunnin!J en moel rij
dus noodgedwongen de deuren sesfoten
houden. Eerder al W(nI fuiven in dl' konkur-
rerende zaal Corso praktur;h on,,"uge1ljk
S07laakl duur een Srluidsbes,....nrer. die
uP!Jesufd is middenin de Ulaf en dr struum
onderb,....ekr wanneer iemand een hmge
niesbui knïs/ of twee mensen lest/Ijk bl'!Jinnen
ft lachen.

Her is niet de teak van dit blad om de
verdedis;ns op ri,h te nemen van de
gedupeerde zaatuitbaters. Zij zijn SrNieks/
Sn/ors en hebben ons medelijden nirt nodi!J.
Het is deels ook aan hun laksheid (of
sün"9heid) U wijttn dat hun eldblissemen/en
nu aansepakr worden. Waar het in feite om
draait ts de hallucimmie vaststellins dat er
binnen de stadsnns '109 maar ü" zaaf/je is, en
dan "OS htl/emaal aan dr rand. dal meer dan
vierhonderd futvende studenten aankon. Maar
getln nood, streks krijSI de gf'Wraakle ;zaal Lido
wellicht alsnos haar milieuver!Jutln;ng en kan
er wl"l'r naar hartelust gefuifd worden. In twte
;zalen.

Reeds ja,....nlang. alItttins al langer dan de
meeste van de huidige genera/ie sluden/nl hier
up kol zitten. vraas' de studen/ensemeenschap
aQn stad en Qkademische overheid om een
op/o5Si"9 te vi",den voor de onlocrri·kendtl
tnfraurukruur voor krin!J' en Qndere ontspan-
ningsaktivileiltln, Beide overheden htlbben
altijd gnveiserd hrl probleem te onderkennen
De universiteit, op wiens mept,es het bier van
htliland Win hel bier rijkelIjk vloeit, traMt kuis
haar StlbouwnJ atkohotvrij te houden en dn'nsl
ges/adlg d~!ukbun vun haar grondgebied.
FuiftQultjn. openhouden laaI tij tirver aan htlt
privte·initiatief oVtlr.Ook het stadsbestuur zQ!J
de nood niel in I'Dn een dt!Jtb)'ke tnfraurutau-
ur voor fuiven, kantutten of !ia/obQh, maar
evenmin voor eÎStn leatervoDl"$rellingtn of
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muz;ekkon5erlen.
Men lUU muhlam bttur motlen weten,

A/iJtlven van he/ sociale karakter wm die
ataivtteiten. maken rij onlosmu~lijk duf uil
vun het uuderuenleven. [)ti krult! voor I!tn
WtllbepQaldr unief wordl den ook nit'{ alteen
bepQold door de kwobuit ~'Qnhel onderwijs.
maar (venzra door de kwaliteit van hrl
studentenleven F.n. de !an!J~le/009 van Europa
ten sp!]t, aan dQI laQl$le schort er wat in
Leuven, de Hudtlnlemtad zonder fuifzelen.

Hier koml de ekonomische waarde die dtl
stlldt'tllm WntgtnWaord/Stln ter sprake. Zowel
voor de .. nil'erslUlt, die n0!Jsteeds voor f'~n
groot _qedeelu betoelaagd wordt op basis van
het aaruat infJtlSchrtven sludll1ftn, als voor dr
stad, die veel handelaart lell die hun bO/erham
dubbtt! en dik kunnen bele!J!Jtnop de ruS van
dt uudenten rn die ;zelfhaar kus spijsl met de
kOlttli:sen, staan studenten in ;ztkert mate ge/Ijk
aan g~/d, wt'lgdd_

[)ti bttvoe!Jdeinstanties moeren dan ook
maar eens goed nadenken of;zij de scheve
SilUQt;r toch niet be/u zo snel moge/!]k zouden
rtICJrrt.,-tlkken,"15 Leuven bttreid zijn uitSlralinS
als di uniYl'rsiteÎl5I<1dbij uituek: Ie vertiezen?",
klonk het vonge Wt!t!k'100 in dt' studenten-
spuch ter gelt'senht'id vall dr openi"s van het
akademiejaar. Dit' VTQQgis nu meer dan ooit
<lan de orde.

De Ur$i( Wl'ek VQnhl'l Qkademirj<lar zil er
op. Em week van fust, want voor dl' meeste
sludenlen betekent de ternskeer naar LeUYl'n
ook een beetje thuiskomen. ouk ai wordt het
hen nog HUds nQoenoe!Jonmogelijk !Jtlmuakt
"deh ook eJJeklit!"fin 'hun' stad Ie damialiirm.
Een wuk VQn[uiven dus. I'Dnonthaa/-Id's en
optlnin!Jspar/itls. Em wuk die nO!J vaak Z/./I
/erusktlrt'n in de nachtmerries van dtlfuif" ..r·
antwoordt/ijken van vele studentenkrinqen, die
af Ie rekrnen kregen met zaettluitinqen ter
elfder ure en duizenden waardeloze Qf!khes.
F.m s/Qdsbes/uur mtll een beetje visie wacht
oeen minuut 1QnSt!rmet de inn',htins vall die
oude gloeilQmpmfabriek op de Ven als potyve-
lente zaal. In Gent kijkt men ondertussen mei
Qrgusogen toe.
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"Jobs en sociale zekerheid": Blanpain publiceert nog een boek 

Witbrood voor de rijken? 

e ijftig jur S«Uh ulccrltrut llr Bdgil, 
d4t JJJ«t gevind wonlm •• ûdlt 
professttr BIAnpaln (RtdrtsfllkJdtdt) 

m JUttm pf hij~~" b«lc uit: • Jobs m 
sodJJû r~lcerhdd". Het b«k is ~m bun4dlff1 
Vllff SUIJidpurttm \11111 mlak prDtffillntlm. 
üh~ln m lcorrJJusitS dU ~ntikm w~ 
tijd~ns studied4~tt. ~" dat aUtS op mr.~~~~lc 
gdmu:ht ",a MI ncd~ sijf~nru~tmQQ/, In ~m 
absolM ut tffiniJJflllisrisdse uwrnn·attllrg v11n 
BIAnpalns b«lc rou }t lcunnm SkDm diJt hij 
voorstander is van het afsdulffm van d~ 
-rlcgnws- m wukn~n-sbijdrag~ m diJt hij 
plat voor ~m volhdi~ 11/t~tin.<r fillllrrd«
ing van d~ sodak ulcerhrid IÜ)()r lndlnkte 
belasting~"_ In r'n inlddlng guft hij m~t~~n 
toe dat rijn voorsttl ~m mirilkdoplossing is. 
DQQrm~~ huft hij Mt ong~twi)f~ld tnj het 
ndtt~ dnd. 

Soaale zekerheld is m dezt' tljd een hec:t 
hang1jzc:r. vooral nu dc: mma~tc:n zich Ujdc:ns 
het ll<'grOiingskunklaafm Hc:nogmnc:dal 
gekonfrontc:erd 7aen mc:t hard SIJfennatenaal 
ovt'r begroting. \thuldenbergen, een 
bedroevend hnog werkloo~ht>adSiJfer. en de nu 
al beruchte dneprucc:ntnonn dae door 
Maastricht wordt opgelegd. kderc:en dic: deze 
dagen ook maar at'lS met de ukenwerdd of de 
Belgi\Chc: c:konomie te makc:n heeft. staat aan 
de klaagmuur. Het as hUJ.kn met de pet op. 
zoals blijkt un hc:t kommentaar van PS· 
voonmc:r Philippe Busquin in Het Belang van 
ümburg. Hij stc:h dat er helaas geen geld IS 
voor een groCltschahg werkgdc:gc:nheid~lan. 
dus dat moet maar c:c:n jaanJe wachten. 

Pet 
S10ds de: jaren t.lchtig is hc:t aantal 

ullktring~gerc:chugden sterk gestegen Een 
dalend aantal werkenden (nt~g slechts l7 
procent van de Belgische bevolking! staat 10 
voor de financienng van een SV1teem waarop 
steeds meer mensen c:en beroe1 doen: alleen 
al in dc pnvttSektor is een jaaroiJkS bedrag 
van 1.300 milJard (ranlt nodig om de ualt te 

Politiek debat LVSV 

doen draa11~n . Ons sodaalzelcerheidsysteem 
kra.U.t in ZIJn voegen. Hac:rover bestaat 
.tlgemene konsensu~. Steeds luader klinkt dan 
ook de: roep tm hervormmg. 101 'ahematievc: 
f~ndenng'. 

Alternatleve fiMnc1c:nng van dc: soaale 
7ekerhead vaa indirekte belas11ngt>n is volgens 
sollliDigen. waaronder professor arbeidsrc:cht 
Roger Blanpam, de aangewezen oplossing 
voor het probleem. Welk probleem? Dat hangt 
ervan ar hoe Je het hcschnJh; het probleem 
van de hoge loonko~t In Belgac:, of dat van de 
hogc: wc:rkloCISheid? 

Marx 
Het pubhc:ke deNt wordt 1mmer'\ 

beheerst door een fundamentt'le kc:uzt>: een 
afslanking van de soaale zekerheid, met een 
dreigende dualisenng van de maat\chappij ah 
gc:volg. of een sociale Lekerhe1d al~ vangnet 
voor soaaal uiigeslotenen of benadc:eldc:n . De 
kernvraag is hoeveeleen maatschappij wil 
betalen om het huiditte sul idariteatspnncipe in 
stand te houden. 

Professor Paul dc Grauwe (professor 
ekonomae en VLD-sen;nor) analy\Cen in zijn 
bijdrage In "Jobs en sociale zekerheid" de 
situatie in BelgJe c:n Denemarkc:n In 
Denemarken wordt de RSZ biJna volledJg 
gefinanoerd door indarc:kte belasungen -- een 
Idee die centraal staat in het plan Blanpain •• 
en wat bhjkt? De loonkosten en hc:t nivo van 
werkJoosheld 1s m be1de landen nauwelijks 
versdullend. Ook ht>t Planburo berekende dat 
een RSZ·vcrla~ting van tweehonderd miljard 
frank c:r op een tennaJn van vier à vcjf Jaar 
hoogstens toc: zou leiden dat vc:enag· 101 

vijfugduazend Jobs gered zouden kunnen 
worden. 

Hoe H dat te vc:rklaren? "Het probleem Is 
dat in alle ontwikkelde landen de koopkracht 
van de uitkenogen koopkrachlVast werd 
gemaakt, zodat lij de eigenlijke last van deze 
alternatieve financiering niet dragen. ·. stc:h De 
Grauwe (Xuhuurleven, ~ptember 1995). 
Uitkeringen ZJjn dus gekoppeld aan de index. 

··stoute Willried" 
0 Mnsdogo1•ond 21 ft'ptt'm/Nr wa~ het 

wur druS.. in Ltul't'n Tef14ij1 dt' helft 
wm dt' H11d zich un wt'g rulJlr dt 

Oude Markt dntmdt om z.irlt ft IAtm 
l'ef14YIS..omtn door Tilt ~cab~ t'n K"~ Cltoiu, 
onning htt Liberilill Srudtntt'm'trbond t..ouif 
Tobback (SP), Ht'rmiln De Croo ( VLD). Johan 
Millcorps (A.gillev), But A.nclaux (Volksuni~). 
Hugo Vilndtnbugllt (CVP) tn Joris Van 
Hauthem (VIillltffS Blok), in d~ ltoop un 
g~animurrl dt'bat mu ft piS..S..m ondu ltiding 
Viln. Pol Van Den Dri~~ltt Omdtlt het 
g~beurtn op een politiek stil moment 
plilllt~oond bluf 1-uurw~rS.. ult. Dl' 
organi~tltonn kondt'n uhtu ttvndm zijn· ~en 
ti1-'0Ut' Pit'ttr De Somu zorydt' ong~twijfeld 
voorun noen gotd gntUldt kassa. 

Omdat het parlcmc:ntaar J•lar nc~ maar pa~ 
begnonen i~ en daardoor de ~·luac:ke karrc~el 
nog met op volk tncrcn droltlll. werd het 
aantrc:dc:n van Htrman Dt' Crnu als mc:uwc: 
VLD·vuurnller geb..•mbardc:c:rd 1111 in~tant · 

km•~· Dt mde dr.1.1d an het debat wa~ amrner'\ 
welke darekte 10\lc)(•d de: hl.lUwe ma<hl\wa\\el 
op de huada~c ko.llitw l.<ll hehl){•n. Hcm1an De 
Crncl 1ag m de huad•~;c: mc:c:rdallt'ld duadc·lijke 
spannan14cn dae hiJ ~J>oed1g 10 rt'):t'nng\dn·l. 
namt' hoopte: nm Ir Lrllen. llurgcmct.">ler 
Tubhack c·n \enatnr V<mdt.·nl>t>r)lllt' beweerden 
echtt.·r ""lo! altiJd nc:n }l•lt'dt· vnc:nden te liJn 
De: oppo\lllepanawn {Vt•U.sume. Agalev en 
Vlaam~ Blok! 7atn dt• voonmcrwcssc:l c:c:rdc:r 
als een terugkeer naar de situalle van vclOr de 
VU>-vc:rnu•uwmg .-en situatle waann 
liberalen wcaah~tc:n tn kmten ·demokraten m 
WI~'K'Iend verband de lakens uitdeelden. 

Werk 
Ou" upvallend Wol\ de lufun11 van 

dJeltlfdl clJ1~1Siticpan1Jen aan het adre\ van 
dc lilt vuur kmt 111 -.nkc:uerdl· Guy 
Verhnhtadt. Zijn drang naar vcc-rmeuWing •• 

alhoewel inhoudelijk vaak vc:rfoc:ld .. 1..11 
duur Vulk\unie, Agalc:v en Vlaams Blok 
bhjkbaar gc:ml\t wurdcn. Jnm Van Hauthem 
pree:\ Verhofstadt Lc:ll\ vum zijn Vlt~dm\e 
reflek~ en 71Jn strijd tt•gen vakbonden en 
andere drukkmgsgroepen. HopeliJk dicht 
Herman De Cn>o de eventuele gaatjeS m ht't 
'wrdon samtaare' rond het Vlaams Blok. 

Boezem 
Op de: vr.tag waarom hc:t zu \li l is rond 

Ag.tlev gaf Juhan Malwrps ruitcriiJk ~~~ dat 
71Jn panaj de: verkie71011cn verloren had en dat 
Lt: nu druk be11g 1s met de hand 10 cagc:n 
gmene bocietn te steken. Een Olt'UWt' aanpak 
nm de tkulogi~che bunds< hap nver te brc:nt~c:n 
up het grote pubhek knmt eraan, w '~<c:rzek

crdc ons Malmrps. De gc:atenwollensnkkcn 
worden ongetWIJfeld 111 de kast op~c:borgen. 

En dan de werkgdc~c:nhead. want daar 
draaide het in de: vc:r" •ezmgstriJd tO<:h 
ht}(>fdzakc:hJk nm. In de rc:spektievelijke 
kampagne~ 1-\-erd er dtK>r CVP en SP wel 
duchug 1\t.'LWdaid mt't ~leutcl planm·n en 
jlcHcUWe( vcx>r werk. maar t'enmaal teruil 111 

dt• k••mlunabc:ie regt'rin!!Sit){'l hhJkl wc:rkgelt.·· 
~enhe1d plot~ 11ec:n pnunteit meer :lc:lh c:en 
'dae hard-<;O<:Jalist' als P~·VUilfZIIII'r n usquin 
verklaarde unlan11s da t de werkh}(l~head niet 
meer ZiJn voornaamste wrg as. Dat du een 
dankbare nagel vonnde om het schalderij van 
de oppositie aan op te: hangen ~preekt voor 
zach t'n ltverde dus ook we10ag imerc:-.\olnte 
gesprekstof 11p 

Tekenend as mas<o<haen m~ dat de 
aanw~LIJ.;ht'ad van het Vlaams Blok geen 
danleiding vum1dc: 1111 prmest. terwiJl dat ICII 
v1x1r c:nktlt' Jaren nog wel het gc:val was. 
llhjkbaar hcdt de: dcc-mukratie het Vlaams Bink 
nu vui lediK an 1ich gemtc:grc:t'rd. 

Een twn·de bedc:n ~mg in de marJole 
bc:treh de dum moderalclr Van Dl·n {}Jiessche 
10 betreurde vrouwelijke afwe11ghcad 10 ht't 

Sujgt de lcvc:osduune. dan StiJgen de lonen. 
Dus ooit de loonkosten. Op de vraag of 
prufe)SCJr Blanpam dan voontander ts vlln een 
105koppeling van lonen en Index antwoordt 
hij enigmatisch • ... dat dat noa verder 
~tudeerd moet worden. • 

Buitenland 
De Grauwe mc:cnt e<hter dat tells een 

IO'>kuppeling van index en loon op termijn 
toch zalleiden tot sujgende loonkosten omdat 
de werknemers sowieso hosc:re loonelst'fl 
tullen stellen. De enige oplossmg Ugt volgens 
hem in c:c:n verlaging van de globale lasten
druk. 'Niet de prestalle (de b1jdrage) maar wel 
de behodte tS bepalend voor de vraag wae wat 
knjgt.' Een waarliJk MarxiSti(Ch pnnope 
wordt h1er door een bbcraai onder het uof 
vandaan ~tehaald . Kru gestdd betekent du dat 
er een nog grotere seleknvllc:atllan de dag 
gelc:gd moet wurden m de soaale zc:kerhead. 

Blanpam vc:rg1st zich dus volgens De 
Grauwe wanneer hij meent dat de oplossing 
van de hoge IO<>nkosten te: VInden •s m een 
verschuiving van die kosten naar de mdirekte 
belastms. Bovendaen IS c:r nog een ander 
aspekt van zijn voorstel dat op kritiek stuit. 
Indirektc bela~ungen zouden regressic:f zijn. 
wat c:c:n veelgchomde krinek 1s uit 
progre~saeve hoek. Konweg betekent dit dat 
uiteindeUjk de 1wakste schouders de zwaamc: 
~ten dragc:n GeZinnen mc:t een hoog 
in\ omen besteden rc:l.atie( gc:zJen een kleiner 
deel van hun inkomSten aan konsumptlcsoed
eren. Het overblijvende deel wordt als 
spaargeld opZIJ gezet. belegd of uitgegeven in 
het buuenJand l::c:n gezm met ec:n laag 
inkomen zal het grootste gedeelte van ZIJn 
inkomsten konsumeren. ZIJ zullen dus relatief 
meer BTW betalen. 

Miljard 
In een studie van Kulak-ekonomasten A. 

Decoster. E. Schok.kaen en G. Van Camp ('Een 

debat. Door de vervangmg van Magda Aelvoet 
door Johan Malcorps was het vooraan een wel 
erg mannelijk onderonsje geworden. Tuen de 
moderator in ec:n wanhoopspogmg smeekte: 
om een vrouwelijke vragennelster bleek die 
niet voorhanden. 

Verklaring 
Tenslollc: ntlg enkele anekdutes die wc u 

naet wallen onthouden. De bekkentrekkende 
Joos Van Hauthem kond1gde aan dat Gemlf 
Annemans. dal' up dat e•gen,tc: moment n 
Bra~\th.lat aan het pro1es1erc:n wa~ lt')\t.'O de 
kom\! van dt' HST. zich 10 tesenstelhng tot 
mue burgcrvadc:r wel degch1k vuor de trcm 
zou werpen ind1en nodig. Er as dus nt)jt huop. 
Onk onthouden we dat Walfncd Marteos met 
zijn vcrklaringen m het Eurnpese Parlcment 
uvc:r de Franse kemproeven naet het 
\t.lndpunt van lijn pan•J vcrkondigde aldus 

ausplaatst taboe. De regressiviteit van de 
tndirekte belastingen op baar wu.rde sesch.lt". 
m Samenleving en Politiek jg. 21 nr. 6) wordt 
deze problematiek echter ln een ander 
daglicht geplaatst: ·Als ledereen lijn 
konsumpuepakket op dezelfde Wijze zou 
samenstellc:n. z.ou ledereen uiteindeluk 
henetrde percentagc: van liJn mkomen aan 
indirekte belastingen betalen ( .. ). • Wanneer 
men dus het inkomen als uugangspunt neemt. 
Is de ind1rc:kte belastlfli regressief. De auteurs 
venrekleen echter van de Idee datarme 
gezinnen een ander bestedingspatroon hebben 
dan riJke gezmnen. 

En wat bhjkt uu hun simulonies? Bij een 
stijging van de belastmgsdruk van 20.5 
procent nhr 22.5 procent wordt de lastzetrs 
lidujes p~slef gespre1d. De sterkste 
schouden nemen een heel klem beetje meer 
lasten "" zach . Wanneer de regenng echter 
zou beslis.:n om de bclas tingsvoet van 7CS 

procent op te trekken naar negen procent 
bhjkt dae belastinJ weer wel rc:gres\ief te: ZIJn. 
En ze besluuen; "Jnd~rckte belastmgen hoeven 
niet regressief te z1jn. Het linkse t.lboe errond 
ts niet terecht. • 

Vraag 
Wd moeten dezt sijfen c:nlg7ins 

genuanceerd worden. zoals de auteurs zeil 
stellen . Hun hervonningsvoontellen (de 
Stijging van de belastingsdruk 10u 4 5 milJard 
frank opbrengen) DJn veel minder revolut lon· 
air dan de voorstellen van Blanpaan die met 
de BTW-verhoging ongeveer 600 miljard extra 
bc:lasungsopbrengsten wil verzamelen. De 
vraag i~ of je. als je dae opbrc:ngsten nastreeft. 
de regressavilell nog wc:l kan vermijden. 

Van één ding kunnen wc: nu wel zeker 
ziJn: ook aan onze universiteit zijn de 
wetc:nschappers het niet eens over de oploss· 
ing voor het huizenhoge probleem Vll.ll de 
werkloosheld en de sociale zekerheid. Ze doen 
het alvast niet beter dan de politld. 

Annemle Decb 

Hugo Vandenberghc:. "Stoute Wilfned". zo 
reageerdc: Pol Van Den Driessche. Dat vinden 
Wij UO" . 

0\ll I )\~1 t\ 

Bruno De Vos 
Tom Luyckx 

D'/\D\DIO 
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Travestie als tema van kwaliteit-strip

Stel geen te hoge
verwachtingen
Het ffl4duehappdiJU 4{$wurs knil tt01J wdnig
'aboes. Sdcs, Itim"'fiJi~ar ""dere ond~"
dit ent k_runlw!leW", nog gil/FlUItstonJÛn
_,. nria ""gC1f1l}tkdijk ~blth tijdnrs th
~".~bd. zij,. lUl lUU/.SI.-bIm Wn
sewo'*". ~ m ",,_bUG"'nt
daarntlt!JC1 hmnm "OS WlaK op Beagiturrh
til wrontwtUlrdifJ'k nalcties rtUIfOl.
Traditiontd maken kumt ar in!ol'7fUltkmull#
lÛ _9 vrij voor 'a~-ond~. Zo is
'ravestie In aktualitdttnprognl",mD's--
Jamben ", in literatuur en in fiI,.·· 'Tht
Ctying (ril",,' -_gun lIitwrulerlijk !mtJmurI
mur. Ma", dIJt trawst{t ln ent bij uitnl'k
ppy!uts ",ediu", alf de strip als bd""Srijksu
UmJI word, gtkotm. is tot ruukr ankr ten
unicum_

Natuurlijk kun je het stripverhaal geen preuts
medium noemen als Je hel aantal bonten als
maatstal neemt. Er verschijnt meer (Onmeer
dlslunklloned (voornamelijk vrouwelijk)
bloot in Stripverhalen en dt strtps die zich op
'erotiek'·· zeg maar porno .. teespiesen.
worden aan de lopende band geproduceerd.
De liefhebber b(-st~h de: 'scmererc-reexs thu~
In een dlskrete enveloppe. die de strips
beschermt tegen nieuwsgierige blikk~n van
postbodes en buren. Her genoemde bloot
getuigt van de blijkbaar genoeglijk voyeuristis-
che houdlng van de gemiddelde stripkoper.
Wan! bloot doel nog altiJd verkopen. ZeUseen
suksesreeks als Largo Winch moet nog
Tekening houden met puberale jongens-
dromen en dus een (liefst even) aantal blote
borsten per album leveren.

Maar kwa temanek blijven de gewone
strips -- een enkele visionaire strip uil de
undergroundscène tel! natuurlijk niet mee --
braafjes biJ humor en avontuur. Een lach en
wal spanning vormen samen de-beste
omspanntng, zo lijkt het adagio van de
stripmakend~ buslness Ie kunken. Niet "lO in
de rceks Vrije Vlucht van uitgeverij Duputs.
Die reeks zorgt sinds het eindt ven de jaren
lachTIgregelmatig voor enkele ekspenmenren
mei grafiek en verhaal. Ze stilat daardoor bij
de striplielhdJbrr bekend als vernieuwend en.
hoewel nogal wisselvallig van kwalhelt.
hoognaand.

Hormonen
De nleuwste smprcman in de reeks, 'Het

andere spoor" van ux en Bereels. probeen de
lezer SlOflOl nade-nken ICgeven over traves-
tit. Het verhaal is zeer eenvoudig. Een

spoorwegarbeider is na de dood van lijn
moeder en lijn echtscheiding emcncneel
onvenchillig geworden, Hij maakt kennis mei
drie travestieten die tich prosütueren. Or

_~ ~D 1Mj hem 1.n~ll. HQew.l Rij 1
n<.h In het bqµn aeer alstilndcJijk opstelt. leen
hiJ door hen zijn verdoken homoseksualiteit
erkennen.

Onpas
Door de nrer-verhuljende en toch respek-

rvone manier waarop met de marene wordt
omgegaan. betrapt de lezer er Zich
voondurend op dat hij n\et gewoon Is om de
getoonde scènes Ie aren. Een travestiet die ~Ich
scheer! mag L.ouReed op The Wild Side wel
gewoontjes Vinden. maar zorgt in een Strip
nog voor een verrassend effekt. Of httft u al
eens het androglne silhouet van een rravesuer
vol vrouwelijke hormonen van dichlblj
kunnen bewonderen?

Die moedige en genuanceerde opstelling
tegenover een in~ewikkeld probleem is zonder
enige twiJlel het sterke punt van het album.
Mindere Zijdes ~Ijn er ook. De verhaalljjn Is
hler en daar m~ilijk te volgen en het verhaat
bulkt van de onnodige prentjes. De klassieke
beperking van eesenveerug pagina's zou dit
verhaal waam::hijnlijlr.geen kwaad hebben
gedaan. De clichémalige metaforen zijn soms
helemaal om Ie gieren: CC'nalwijkende
spoorlijn StilII!•• u raadt het al -- voor hel
afwijkende leven van de-hoofdpersonages. En
de poêzre van Apollinolirewordt te pas en te
onpas ten tonele gevoerd.

Meid
Gelukkig is er he! realistisch-verfijnde

tekenwerk van La", die voor zijn zoltn
(senaml Iknols) blijkbaar het beste van zijn
kunnen hCC'fIgegeven. Zowel de achlerbu-
unensfcer als de travestieten lijn levensedit
op papier gezet. La.. wilde het verhaal van lijn
loon naar eigen zeggen graag tekenen omdat
er een zelfde soda!e bewogenheid uil spreekt
als uit het andere werk dal hij voor de reeks
Vrije vlucht rnaakte. Zowel 'vergeten In
Annam'. over gedeserteerde en vergeten
soldaten. als 'Het Ibismeisje'. over de teesrand
In het voormalige Oostblok, en in mindere
mate 'Sarane'. over kolonialisme en respekt
voor de Inheemse: volkeren, getuigen van
Lax's engagement.

Mei 'Hel andere spoor' hebben de reeks

GrllDYacclnall1

o berichten
poîlûiaca's tw.llinDen
Als.ie aan de sleur van hel studentenleven wtl
ontsnappen en je Interesse: reikt verder dan je
eigen dorp, dan bied! hel 'Portulaca Twln
System' je nu de unieke lIc1egenheid om
kennis 11: maken met de meer dan
tweeduizend bultenlands.e nucenren van over
heel de wereld. Ponulaca !'win sysrem brengt
met andere woorden Belgische en buiten-
landse srudemen in kcmakt. Ze doen dat
meerbepaald met een ontmoetingsavond op
donderdag 19 oktober om 20.00 u, en dat
allt""Sin Pangacil ûtome vesaltus. veseuussrrear
]4). Ook als je de zaak daar wil pan
animeren of op een andere manier wij
meehelpen. ben Je van harte welkom.

Wie wil meedoen stuurt best een briefje
naar Peogaee bevattende naam. adres,
telefoonnummer; studierichting en leeftijd. Je
vennel(!1 ook jo;:eigen geslacht en dat van de
sludemc:(e) die-je wil ommoeren. Zorg dal het
Pangaea bereIkt voor 16 oktober en je lit
gebelteld. voor alle verdere inïcrmaue kan je
altIjd rerecm bij Portulara. Vesahusstl"ilat 34.
Openingsuren van 14.00 u tot 17.00 u op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, en
van 17.00 u tot 19.30 u op woensdag.

Assenivueli

•

Hel ~y(ho~rafCullsch Centrum voor
Studenten organtseen ook dit jaar twee
asseruvirehsuetmngen. De eerste grotp komt
een eerste keer samen op 24 oktober. Een
tweede groep 1.11slechts starten Indien daar
vcrdoende kandidaten voor ~jn.

Cetmeresseerden nemen best zo vlug
mogelijk kontakt op met hel rentrum. lidst
VOOr9 oktober. Hel aantal deelnemers per
groep is namelijk beperkt. SpeCifieke:data voor
een eventuele tweede groep zullen lljdig
worden meegedeeld. Inschrijven kan je Of' het
sek~tariaat van het psvchorerapeuusch
Centrum voor Studenten. Arreentcollege.
Naamsestraat 63. 3000 Leuven. reletoneren
mag ook. en wel op 32.43.43.

Ter >'tMr1w",in!lwm fi~tsdirfttal Dfsanisurt dt
u..WlfU po/in't ttn !Ira/is !lfallrtraktit vcor
shldmtnl ~n irrworttn Vlm UUwrl. Vanaf ",aandas
2 oklobtr 101", ",el dlmdD!I J 7 oklDbtr k.tm jt jl
firl.J. laten !Jro~"n op wrsthiflmdt plool.J."'.
ulkms Win 10.00 101J2.00 u m ~""n J3.00 101
J6.00 u. bthalw aan dl $hldtntmrnuturonl.J..
/)(lor wordt van 1/.00 IDt/5.00 u doorlo~mJ
~lwfd. Em uvrrrichl.

Weck van 2 okiober: maandag 2110:
fakulteit Ekonomie (Dck~nsltaat 2, lokaal
91.23); din~g3/10:Alma 3; woensdag 4/10:
fakulteil teneren (MSI); donderdag 5110:
Arenberg DI (CelestijnenLaan); vrijdag 61 I0:
fakulteil Rechten (Nieuwe VaJk).

Week van 9 oktob\-r. maandag 9/10:
fakulteit Leneren (MSIj; dinsdag 10/10: Alma
2; woensdag 11110; 'dkuhdt Rechten (Nieuwe
Valk); donderdag 12110;Alma 2; vrijdag
13/10: fakulteit Ekonomie (Dekenstraal 2,
lokaaI9J.2J).

Weck van 16 oktober: maandag 16/10:
fakulteit Geneeskunde (Minderbroedersstraal
17); dinsdag 17/10: Alma 3.

Vrije Vlucht en de Europese strip er weer een.
zij het nlel helemaal geslaagde, mijlpaal biJ.
Om de kunstvorm serip tematisch ICdoen
opgroeien. is 'Het andere spoor' ook Hel
Goede Spoor.

'UtllUtdrtt 1p«1f' !/(t~kmd doe. LAr f1I gtw.,,,_ tiODT

llnUJu.. wntlI ...... mfNIJ mj ~""'"" DwI'''U In d. """tkAl
Wijf V/W~lrl.Hrl <11/,,,,,, ~IrUP'liI"'" I. kost 4)0 fr~"k m

iJ _knÏ!Jb'''fF Inj M Jm·r"""'·

o ,eto Jaargang 22 nr. J dd. 2 otaooer 1995

Met een inenting kan Je je relatief goed
beschermen legen griep. De vacrtnaue geeft
een beschermtng bij maar liefst tachtig procent
van de Ingeënte personen. Aangezien het
glicpvlrus zich In een studentengemeenschap
heel vlug kan verspreiden. vindt hel Medisch
Centrum voor Studenten het bc.-Iangrijkelk
jaar opnieuw de mogelijkheid tot vaconane
aan Ie bieden.

On jaM worden de vaccinaties georgan-
Iseerd op dinsdag 24. w«nsdag 25 en
donderdag 26 oktQber, reüees van 12.00 101
D.OO u en van 1.$.00 tot 19.00 u. De inschri-
jvingsformulieren worden verspreid via de
jaarveramwoordehjken. Ook op hel centrum
zelf kunn en f0'1Pulieren worden ingevuld.

Voor een goede organisatie van dae
vaodnaue moeten de Îllschrijvingslonnuheren
ten LaatSlenp 20 uktobee-cp het centrum
binnengebracht worden. -roOi- meer informatje
kan je terecht bij hel M~diS<"hCentrum voor
Studenten. Van naïeccuege. Naams es rraat 80.
nl relefonlsch op 32,44.20.

Vakature Sportr.îad
Voor de ondersteuning van haar werking
gedurende hel komende akademiejaar zoekt
Spon raad een halftijd~ werkkracht. De
vrijgestelde zal werken onder een bedien-
denknmrakt met onmiddellijke lndienstreding.
Zijn of haar taak ui eruit bestaan de
doelstellingen van Sportraad uil te werken.
Dil omhelst een vijftallolallen: kompethles en
masSo'Ispon;financiele ondersteumng van de
kringen.verdedjgjng van de uudemenbclan-
gen aangaande spon aan de cnrvcrsnen:
subsidie van speciale sporten en renslcne
studemënvertegenwöordlglng in verschtnende
komjultees.

Meer specifiek behelst deze laak: hel
beget ..jden van en werken met de Algemene
vergadering, openstaan voor diens
lruuatleven. ze uitwerken, zelf mensen
motiveren en jdeeen spuien. Ook het
konkrttt realiseren van massasponen en
tornooien (onder andere de 24-urenloop, de
Studenrenmalllton. ... ). kontakten Itgflen mei
sponsors. de permanenne en servtee verzorgen
~truitjcs uitlenen •...), het archid. de verslagen
en de boekhouding bijhouden. alsook de
uilnodigingen versluren en de begroting en de
exploitatie vcrzorgen. Probleerndetektle en
studiewerk behoren ook 101 de taken van de
vrijgestelde.

somcuanes met vermelding van CV en
ervaring dienen schriftelijk h..t sekretariaat
van Spon raad ICbereiken ten laatste op
vrijdag J] oktober om 18.00 u. Gc:selrkteerde
kandidaten worden ultgenodlgd voor een
gesprek op maandag 16 okiober in de spuye.
Adres (ook voor verdere inlichrmgen] is:
Sportraad KV Leuven. rèrvuureevesr 101.
3001 Heverlee. Telefoon: 32.91.)) ol 32.91.34.
Iax: 32.91.99.

•

l:{tI~ I
C(ij~"r~

Tiensestraat 118 - Leuven
O'6(.Z3.70.30

Open van 9 tot 22 u_

TEHUUR:

SILO
VAART29ALEUVEN

tel. 0 16/20.17.71
digit049/21.38.31

DISCOTHEEK SILO
IS OPEN

VR-ZA-MA
VANAF22h

Ma 22·24h: happy hour

••1
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Horizontaal:
-- t Zder·- Vt"cnigdagcnperiude .•
MC'isjesnaam:2 Sll't'JoI·· Belguche gemeeme
!..<I'rlinl!) bergketen.- Gratslttn .. Zangnoot
•• OoI! .. Gew~lJg I'c:rlics -_ Franse stad f'n
slee 5 In dolden bestaand .. verwoorden •.
Zangnoot 6 Mlnm."JoIII(j·· Pluigt" groent ....
Plechngc gduhc -_ goem 7 Meisjesnaam·-
lnhallg I>t"rsuun .• Onvolwassen vlinder --
Euml~sl." nvter 8 I...1waai _. Zelfkant ••
cernene vrouw -. Frans eiland <) meisjesnaam
•. Vi~·· Mlulen klemmetje .. Vervul een
undcrKt's\.hlktt, rul 10 Stuk grond gebruikt
door l'en vazet -- Heldendicht •• Klcur··
Bestaat J I Kerel·· Als inSlrunlO:nt gebruikte
steen -- Vlaams pl.lalsje 12 Geneigdheid--
Sri! -_ Italiaanse stad 13 Reptiel··
Agendapunt .. Pamlliehd -- Zwarte. kleverige
Slof SIU' 14 tluut met kronkelende ureepjes
versteren .• Klunenbreker • , Woonboot .•
Oudgermaans schriltleken 15 vervcermtddet •
. Tin .. Kilbnuu:r·· ucnaamsoeer.

6

Vertikaal:
.. I Adellijke mei-. Boomvrucht •• Lange
SlOK. dunnr paal 2 Hru.rlfde·· Belgische
provincie •• Oudnoors prozawerk 3 Verfplant
•• Gdidde van Zeus •• Gr:tijde •• Bocht in rrn
sterk kronkelende rivier 4 Beslllilt·· Delfstof·
. Mannelijk dirr·· Bloedvaten S Snel
verbrandend mengset .. Onderwijzer ••
Gemermr in Antwerpen 6 Leeuman v-
Gladde vis .• Orel van een schaak spe} 7
Engels bler .. Marl' .. Windstr~('k 8 Lus In
een lOUW .. ,Relll1en ._ Gruente .~ Het eigen ik
9 Meer dan wenselijk •. Ge-(t:lIig. Intiem ••
Zilv!;"r·· Nijlrdger •• Chinees leider 10
Boerenplaats •• Aasvogel·· Breekbare •• ,
Uiterlijkl' gedaante I J Medemens·· Houvast
.. zengnoct . Ambrshalve >- Bnkslenn 12
Denkbeeld .. Paradijs .. Levend wezen .. Buol
13 Verdriet. sman·· Aandrift·· D,M)r een
nummer aangeduid werk 14 Pnlillek..- Pilnij ••
Voegen •• StadsllJ'achlrn .• Een zekere 15
Kunstgewrocht .. Schikgodmnen •. Hard ..
plof. bons « 69 011_

MeI de teners uit ee grijs gekleurde en met sierreijes aangeduide vakjes van hel bijgevoegde
kruiswoordraadsel, kan u een elnellerlg zelfslalldlg naamwoord vcrmen. Breng dil woord bij
ons binnen en u maakt kans op een prachtlge prijs. •

Prijsvraag

Horizontaal:

•

•• I B",iiiP~als VVo.- vUimuil",n:-: vOllt'I di",ui,l;ijn
IS ~rr«'S •• S,,,,rhjkkrunkd",nd •• Dal ....n d.. w«k
•- te-se luod 2 Zootdirr _. Luidr. vo!l", kMnk ••
Mt~'m!'ns •. LtgIo .. Nlu.w op..ninl'· V",r·UJIop
1 ~nnle -. Vu ""ar brnmen plnd .• Fijn WftfKI
.• Slnl'llrt •• Lkh.umsd~J •• Bmntnsle. hord'l'"
RrdI'Clte •• lamtr wind 4 Verd......,ndmiddel··
U"'pcrkt'"waterma~ •• ChinrK .-Isuon(lsmu, .•
On~r I"'en bedJnl •• Dl"l'uII'IG" Alk",n",-ng ••
Onbc-grooid 5 eh,"",.., abtand5lT1"" .. G.tng ••
HrrhnbNr mU~ekj", •• ver-stevend mnl",J ••
Md'Jnnaam .• V",rbmght"VIl" F.milirlid ti
Bolleboos -- Homrn val -- kl",ur _. Meubrlsluk··
~ over .. 8ijbtl.., man .• Fordtaal·· Plakktn ...
!1l)11 Plakkerig.. !101.• Ktmarhtill'" uil·spruk .•
ZangnOOl._ Usk.-gd _. Rn_meinl-f!munt •. ~kT\lid
•. DoIS Snel .. Romp .. Wrvotrmiddel·.
Dkr"nHrblij! •• [kd van t<'n brlJ<'k•• Sm.olk Strook
.. Z~,I~hlp mtl pl'l11'"bodem 9 Dr",um!'S" Blrs"
Eurvprse rlvi",r" Vb •• Spe""'n] •• VnonC1.",1_.
Slordi~", vrouw·· Gnal 10 B4:~h",rmd dirr··
Vrou.wlijk dier .• SiI'rlijke sPronl •• B"j~1 ••
Sterrt'nb«kI .- Maak «n wrlitkl gtJnldjt .• FIlmlIIt·

-VII 11 Grotp mu2Îk.O.nten•. Kleunjt·· BoomVl'1.ldl1
•• leIal ""kbn •• Roos dia 12 UilVlucht •• EiJlnd ••
Pri",sl",rbc-·g:uurdC'l'VlInnn v",rrnlJiin, •• ~ldl ••
DwanlN!f •• Vakllnti"'J)triod", 13 HulUp"
~ngt",maa! -- Sta<bmuur ol w,1 -- VOSt!.. Onl Vin
~n !pel •• N.-u.w •• lloofdnad van Jnn",n •. Z-Inl'
nom .. 611cm 14 SeM'" Grot'" houltn rin,··
VOOnfiJrI .. Korl$ •• ZangnOOl •• TIjdp..rk van
\Il"'l"l'nlwimil uun •• Onp.rn", 15 Eu~s< rivitr··
Zmnr·btrld ~r O\Itrwinnin~ •• M.IInsn... m ••
Bnlwmg -- Jong dirr -- Wild :.wijn •. Tortt"nkdijk
VOOtDiruwe denkbeelden •• SI",rk ijzrrhoudend..
grund 16 Klui,....n_brekcr -_ Fijngt'mukl flen ..
M,"><)ielul0 •. Boom .. Parvenu .. Prorfopnlllm", ••
EI'fll1i~cht goo,ih,iid17 Kkdingstuk •• ZeI wijd open
•• H~venonl!('rdnl .. Gartn •• ~n. vnw .•• Riluelr
handdi"g" Fr'ilnsN!>l>l:lpnjswinnaar1"'I1~rkund",la
S'rrk h"lknd -- Onth~~1 .. Over-brenger v,n '
boodschappen .. G.oeslfh)kr·· PJUIS waar m",n (en
nv,er k~n worden O\Iergez~l.. Wdl!"'vonnd •• 8~1.
1I,~ht ';\Ile. 111Europrs<' mU"l -- M",isjrs,,"am .•
Reul<sto!·· Sloep langs de 5pOOr'Nln .. M,nsnum·
. P",=>ön vau ran~ ",n "~nd 20 G",dw",,-,maken··
F",rs'el;jk~ ;n1octu .. Wilars{huWlnJ!'i!~-krn ••
Rel!ehNoIl~"PI"taSlr h""",,,,,,,lhnd •• U,unlj Van
v"'rg<'....n~rzondh""d.

Vertikaal:
•• t lDKk""J'Yurdijschlp _. vueeerurve _. Bl.lnke

nl(,l·jocIrn 2 Udko:Ein,·· Loofboom ..
Hawnond",,g.,cJ -- Swofvormi, m"'t&ll •• Dicht 3
Advitll •• Europeaan -- BWchopp-dijk", hoafdk",.k ••
Mrisjtllnnm _. Woord ~t ~n .wlomschrn't:n
be,,,,ktnts 4 BiJmn.d"'r.on&<,woon.. V('J"YO('nnidckl•
• E",r·· Pumia_rk,uig 5 Europeaan nt Azia.ol..
Mu~J ...'Ckktnd p"'noon •• D,ng van ......inl' wu«k 6
undbou ........rkluig .• (;;"'l.,]i"l1 •• Luchtilll<'b.okj'" ••
kr-...kbrtnvls •• MrllijnnNm 7 ManSll<'iJm·· Doopt
voon:ichl!g e'1l"'ns lil •• Boom •• Menig!'" •• TIn 8
Slimmf ])If'C'JNi -- S.~nJtdrukl'" masw - Arm
Vln .....n hlllndklt·· lle,li~ men 9 tarve vin ee
IlnllJlOQlmul" IJddnpxl·· Loolboom .. Wap('n 10
8ijbtl$t num Hunijde .. O('cl Vln .....n brruk 11
VOOr'l"'ISCI•• k ...m])lchlillC 8dtmlOChl •• Luik.
u..",rslal'· Kun$tj'>moi_. Riv'....r I~ Zoogdlrr··
ung!rmu! .• H",k",lo:11chl•. LJdwoord .• G(dwe~ Il
BIjbtiK naam·· Sterrenkundr·· Mand 14 Bl"Zinksd
uil ~",n.vl""l5tof·· L<>ulbu..m •• Mansnaam·· JunI!
dkr 15 Godin v,n de blinde dril! •• G.olijd",••
Zw.-n",. plakkrrillt Slof·· s..l",nlum·· M"'rf dan
&<,nO<"II'_Ulling van lidde 16 Zonlnool .. k",,,,rdal
men knijp! •• Z_n Il-l.rtiW'1dit door verb"ndinl
onISUO"•• Kdîli"'''' gebntJw _. Zongnoot 11 Onzin.
nonsrns·· Murit!r.nOOl.. BijbtIM mIJl 18
V~dinpmiddel •• G«C1m'L lao'ur·· Sl....r.si«o:td
19 I.khurmdc:len·· Schakel In addHjk( namrn ••
Piek('rrn 20 S,n~ .. BIOI'mruiker·· Sc~ rok ..
Slld in ZW1~rllnd .- t.milidid 21 Lid dier··
Brslu! •• Sierlijk diff·· EiIlInd .- JI])Ins bordsprl ••
H~dh";d f'ilP,lcr21 Ikvin·· HoudinI! ~.
MansnNm •• InKtl 23 G;"rig;lard. senrapé •.•
Sterr",nwlch",l.Irij •• VruChl 24 Enf"Ollo'lo<'rivier··
MlIlnsnnm •• V",rd",rlrlijkevm",idlitrr"
w",rddtn.idn •. o....-:mlPZ5 M",rk,,,,krn .. .urd", plof
.. Vonlm •• Zwtmv01lrl -- Voorzctsrl Z6 HoprJ01'"
",Il",nd",.• Ikcl van de bijbtJ .. Sm;oU",opp('rvllk,e
27 Welp"'nl""dSler·· Onbnordtld •• Mann",!ijk din
•• Jlemt 28 Wj",kr"vo:nern"'n1 •• Dtelbur door IWet
•• Tt bq!in"",n me, .. Dorp in Limbu'lil 29
V""'lIwoord·· V"''''otnniddcl •• kauw .. rnborsr ••
Fami1idid 30 B;Jt..,lst 5'ad •. Opg....:h01",nJonll"'o ••
Mansnaam·· Venel de waarhdd oi"'l -- Koninl!",n
jblJbdt>o..k) H Inham·· G",vanl",nis··
Handwrrks"",,, l2 On~nrllchJk·- Zoogdier··
R""mrn .. MUl1rklrmp"'1 H Bundt! bljun,dx)n-
den blOt",,,,n •• ZWMI. drukkend •• G.owlchlSe('nhrld
•• K"'n1",k",nop BtllÎ5~hc v~cgtuillrn •• M<"i<j",.naam
J4 B",lgi~h pl.lalsj~ •• !loop hooi·· Riv;"r··
Lrefd('njk. ko.:sarend .• pj",Chl,g<'gelU"'" n Iktl
van een boom·· La""" d;" ",,,,nonvolkomen Irdio:on.
I",vtrwuselt..., dOOrmliki" pndiluon1•

Door Filip Oe Keukeleere
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Doe mee met de

GROTE VETOWEDSTRI]D
en

WIN EEN CARRIEREi-
Wat 'men'ook moge beweren: wij zijn geen Pravda-look;likc die nieuwkomers opsluit om artikels te schrijven over numerus-clausus, met

als enige vorm van feedback atavistisch gegrom en satanisch gehinnik. Wij zijn integendeel een jong, slank en dinamisch blad dat

smeekt om nieuw bloed met veel talent. Omdat voor niks enkel de zon opgaat kan je met je eerste probeersel onmiddellijk in de prijzen

vallen. En alsof dat nog niet genoeg is: onze hoofdredakteur is blond. Niet aarzelen dus, meedoen!

Naast de start van een briljante carrière kan je ook nog het volgende winnen: vijf bockenbons van 5.000 frank bij Acco.vijf keer rwee

weken "gratis eten in Alma, tien cd-bons van 750 frank bij Superclub cn een heleboel strips van Standaard Uitgeverij.
~

Reglement:

I) Deelnemen kan in de karcgoricën 'artikel, 'focc', 'cartoon' en 'column'. Je werkt rond de volgende onderwerpen:'

ArtikcJ: srudemenclubs . wetenschap. kotperikelen - Klapstuk

Foto: verkeersarme binnenstad _Alma • studentensport - hoge-studledruk

Column: het gezicht van Louis Tobback - de toog· Veto - de eerste keer

Cartoon: elk van de reeds vermelde onderwerpen of een vervelgstrip.

Z) Artikels: worden beoordeeld op hun journalistieke waarde en moeten van die aard rijn dat ze passen in Veto. Ze bedragen minimum 3.000 en maximum 6.000 lettertekens en

(

bereiken ons liefst, maar niet verplicht, op diskette.

POlO'S: worden beoordeeld op hun artistieke en informatieve waarde en moeten aktueel zijn, in zwart-wit en van een degelijk formaat.- -- --
Columns: worden beoordeeld op originaliteit en stijl. Ze beverren minimum 1.500 en maximurn 3.500 lettertekens en bereiken ons liefst, maar niet verplicbr. op diskette.

Cartoons: worden beoordeeld op hun artistieke en humoristische waarde. Zwart-wit, op wit A4-papier.

3) Deelnemers mogen meedoen in verschillende karegorieën. Elke deelnemer mag maximum twee artikels. drie foto's. (Wee columns en vijf cartoons inzenden.

4) Deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldige studentenkaart voor het akademiejur 1995-1996.

Uitgesloten van deelname zijn: Veto-redaktie en -medewerkers. (Didi de Paris, Roger Blanpain, Stein Kalle, Hans Devroe. Kris Wagner en alle: pipo's die denken dat de maanlanding

bedrog W1lS, nemen deel op eigen risiko).

5) Alle inzendingen moeten ons bereikt hebben op Veto. 's Meiersstraat 5, uiterlijk op ZOoktober. om 12.00 u.

6) Indien van voldoende kwaliteit worden de Inzendingen gepubliceerd in Veto. De redaktie eigent zich dan ook dil recht toe.

7) De beslissing van de jury, bekendmaking van de prijzen en publikatie van de inzendingen gebeuren door beiaardier Luc Rembours op dinsdag 24 oktober om IR.OO u vanop.de

biblioteektoren op het Ladeuzeplein, en in de Veto van die: week.

8) Per kategorie worden de prijzen als volgt verdeeld: dke winnaar krijgt een boekenbon van 5.000 frank bij AcCO-,de: tweede laureaat twee weken gratis eten in Alma, de derde een

cd-bon van 1.500 frank bij Superclub. De vierde en vijfde van elke: kategorie moge:n onder elkaar 6 strips van Standaard Uitgeverij verdejen, De jury kan besfissen de prijzen op een

andere manier te verdelen (of helemaal niet) indien de: kwalitcit van de inzendingen zo laag is dat krisisimervenrie nodig blijkt. Wie met ons wil komen diskussieren ever de uitslag

sluiten wij op om artikels te schrijven over numerus etausus met als enige feedback atavistisch gegrom en satanisch gehinnik.

9) Dit is geen grap.

UNIVERSI
Ol.tu Jaargang 22 nr. J dd. 2 oktober 1995 7



Blues Unplugged:
het enige folkbluesfestival in Europa

Als de elektriciteit nu maar niet
weer uitvalt

Oijlklf!f de _rul "kUJkr'nk,
KlIJpstIIk ,eru}r. wwll'lldk lnlWftK
bd'uuriu",dadt, "1Ul,. rich toe. NlUlr

gDUh !JrMIOOftft UJ1 het da-fatiwd _Ik
._ UUur jtur 11Imspros,.,,,,,tJUltU
ilf VlluJruInnr. Op ~ 9 Dktobrr; ihe
das _lid dlJtmirla« tJ~ilitf van stert
94#1. bntK71 tie kuJtu"rlkjlKbbr,., uJlrn- al
_ft un .1141" ;",ert:SSiUJ'fntiwd p-ronnf. Dit
4ag ko"" MI rI/!;um}e fDlJcbluafntiwd 'Blues
UlfpllJ.ggd' PUUlrAww Pidu De $t.mIu
.hnAkL Mn oprrtdDt.S Wilt DcPNg MIICLud,
NI" Rug <tri H_rd AI'lIIStron$. .JoIm Clpluu
m P1til WÏ9$ins.DI rnHlone.Jolm M_ey
Iwpnr Ik DrgtItfÎSIJlorrll JIn srudmtmpt.lblitlc
_,..,.. It kriJtJnt __ #lc«stisdu blua.

tecbnjeken. Schreeuw dus geen moord en
brand all een artlest tijn gitaar rechtstreeks
inplugt np de geluidsinstallatie. ol erger nog.
een gitaarvenltrker laai aanrulr.knl. T«hniek
en ani5lid:e illlqrîltil boeven clkaan
vijamkn Ok1 Ie zijn.'

Doug MacLeod. <k eerste act van de
avond, is daar hel perfekte voorbeeld van. Hij
maakte jarenlang furore als g)larisl binnen dt
elekuische bluesscene. HCIopnetmakenoe
debuut van 7jjn 'Doug MacLrod Band' op het
Belglan Rhythm and Blues Festival In Peer in
1987 bewerkstelligde "lijn ëeropese doorbraak,
Na bijna tien jaar samenrijn ontbond MacLeod
in 199) de groep om zich weer volledig te
kunnen toeleggen op zjjn eerste liefde: de
akoesüsche blues.

BluC'SUnplu8MCd is een produktie van de
Leuvense vzw gookeroc. Die verdiende- de
voorbije jaren al haar sporen in het bluncir-
cuit met fel gnmaakte op~s van onder
andere Honcyboy Ed~rQs. SINt' James en
Paul cereme. Met BluesUnpluggt"d tekenen
ze voor hc:1 enige akont.ischc bluesfesûvaj In
Europa. Volwaardige konsenmutiek in een
volwaardige konsenzaal brengen lijkt het
mono. 'Er is in Bdgié en Nnkrland geen
gebrek aan bluC'SIC'SIivaJs.maar slrdlts zelden
komen op deze: Iësnvals akOC"Sti~ acts ;aan
bod. ~ndien voo:lt niet iedereen Dch
aangcotrokkcon tOl drassîge Iè$tivalwdden,
koffico Uil plastic bekertjn en met ketchup
overgoten hamburgers. Vandaar de
samenwerking met enkde kulturele a:mra,
waar de muziekliefhebber in optimale
onwandig.hcden van een soosen bIl
gcniftnt·. aldus de programmabrochure_

Porno boek
Het uniekco aan de Doug MacLt-od Band

was hun sterke en eigen repertoire. De groep
speelde bijna nooit covers en bekleedde
daarbij een aparte plaats binnen de blues-
scene. Ook vandaag houdt Ooug MacU:od hel
nog voornamelijk bij eigen nummen.
MacLeod daarover in een Interview in folktijd-
schrift Gandall: 'Somnlige nummen die ik
vandaag speel, speelde ik vroeger ook met de
grorp. Andr-rz.Ijds breng ik nu ook enkele
klassieke nummers wals 'Trouble in Mind"
'Panama Umit("(!', 'Kmdhearted Woman',. ..
Dat waren de nummers die Ik vroeger ook
speelde bhUlen hel cotteehocse-circuu in het
neeroen van Wen- VirginJa. Het tljn wel
alletnaal nummers waar ik mezelf kan in
l~rugvinckn.· Dat MacLeod zich erg In de
nummers Injeett, Îli vooral te merken in de
schiur-rende Bukka whne-cover Panama
Umlted.. Wanneer Doug MacLeOO mei zijn
bVIlk:ned: de legendariso:he trein 'Panama
Urnlt~' tot jeven wekt, hanst er elt opr:mft-n
w<'('r magie in de lucht, Kortom, een ideale
opwarmer voor het duo Nal geese en Howard
Annstrong.

heel! hij naar alle: waarschijnlijkheid aan zijn
moeder te danken, die volgens Rr-e5I! r-nkel
kerklJederen kende en alleen van de kerk
hldet. Moedcor speelde akkordeon en had dan
ook graag gezien dat zoonlief akkordeon zou
leren, of anders Viool. De jonge R~
ontsnapte eraan, spaarde voor een gitaar en
begon Ijverig blues te leren spelen. Dat leerde
hij onder andere van de toen zestienjarige
Howard Arrnstrcng, die gltaar speeldr- op
tuinfeesten.

Was hij vroeger nog aktief op de gitaar,
vandaag speelt Howard Armstrong vooral
viool en mandoline. Oe zcscntachtigjarigco
bleesvereraan draalt dan ook al meer dan
zestig jaar mee als professioneel muzikant,
ArmstrOng is een aparte persoonlijkheid. Hij Is
behoorlijk amiklerikaal en esseeteen gods-
dienst met onderdrukking, dtskrimtnaue en
hypot:~; HIJsp~kt"Prans. Itattaans. Duits.
Grieks. Yiddisch, zweeds. Spaans. een teeue
Japans. en is bovendien ook een gewaardeerd
kunstenaar. Op vraag van Quincy JonC'S
ontwierp hij een 'juke joint' scene voor de
Oscar-winnende film 'The CokJr Purple' van
Steven Spit:l~rg. Zijn zelf geillustreerde
pomolxx-k -- dat hij achter slot en grendel
bewaart •... om mezelf te beschermen ... - .-
roept hertnneringen op aan de kunstwerkjes
van Louis Paul Boon.

Howard Annstrong Is een erg gevaneerd
muzikant die zowel met jan als ragtime stoeit,
of oude bluC'Sklassidi(en tmerpreteen, Telkens
met het nodige gevoel voor nuance en feeling.

0111leven hem dan ook een enorme waarder-
Ing op. In 1982 verscheen Terry Zwigofls
'Leute Blule', een IIlm over Armstrengs
carrière. Zuwel Howard Armstreng als Nal
geese omvingcon reeds de 'Nadonal Hertrage
Fdlowshlp Award', Amerika', meest
prr-stigiem:e onderscheiding voor traditionele
kunstvormen.

Merckx
Die eer vjcl in 1989 ook gilariSt Joh"

Cephas te beurt, Hij zal op BluC'SUnplugged te
nen zijn samen met mondhannonlkaspcl« .
PhiJ Wiggins. Wigglns en Cephas spelen al
sinds 1977 samen en worden door de kenners
omschreven als het beste gttaar-harmonikedur
stnds SOMy rerry en Browniè McGhee. voor
de bluestncrowd lets met dezettde status II~
"den besten coureur na Men:kx·.

Joho Cephas speen in de rmgc:rpicking-
stijl die zo lipisch is voor de 'Picdmont blues'.
Dr-u bluC'Ssûjl stamt uit het zuidoostcon Vin de
Verl':nigde staten. In de PiedmomgÏ1aarstljl
worden mr-t de rechterhand rwee verschil-
lende dingen tegelijkc:nijd gedaan. Met de
duim wordt de haslijn gespeeld op de
bassnaren van de gitaar. de andere vingen
tokkelen de melodie. Dat gebeurt allemaal
tegelijkC'rtijd zodat er een rijk, melodisch
gitaargt'luid onutaat. Tot de ~Iangrijkste
veneners van die stijl beheerden Blind Boy
Puller; Reverend Gary navts. Buddy Moss en:

Furore
Met de festivalnaam wil gookeroo

~ OfPnMtOf W1mSryncn nk:!
mc:espringen op dr- MTV-br: 'B/un
Unpluged is geen poging om lrendy te zijn
tenrijl de trend CÎp'nlijk al een beetje uve~
waaid is. De neam Îli niet eseer dan een
Uithansbord. een eye catcher, En vcrder
houden we wel v.n ("Ut beetje ironie. Want
wat W()rdt er in feite ontplugd? Voor de
deelnemende artiesten is het spelen op niet-
~rslcorlue akucst~ tnstrumemen de:
nortl"lilOJhte zaak van de werr-Id..•

Toch hoe:1t de te.nn unplutlP'd volgcons
Wim StfJlftl niet al te k-llerlijk genemen
W()rdc:n: 'Ook tr3ditklnck" bluesaniesten
makC'll wel eens pruik van modc:mc

Spelletje
Nat geese is de meest prominente

bluesartlest van west-Virginia. Zijn gitaanpel
is sterk beïnvJoed door de zwarte slring-bands.
groepen met minstC'lls een banjo of een viool
die vooral in de jaren twintig en denîg veel
sukses kc:ndcn IDCthun dansmuziek. Zijn zang
verraadt dan weer r-en gospeLó!ichtergrond. Die

vastrijdende verkeer wordt in Bc:lgic, één van
de d.ichlStbc:spoorde landen in Europa, het
spoorwegnet afgeslankt. En zoiets vindt het
fBT onaanvaardbaar. 'Geen geld.'. zegt men
bij de NMBS. Besparingen dringen zich op en
dus wordt er zwaar gesnoeid in het binnen-
landse net. De trein zal nlet meer stoppen in
een aantal kleinere st.ations en de niet-
rendabele lijnen zenen worden aJgc:scha1t.

De' HST ].aal men echter ongemoeid, zo
legt men bij het ACOD. VolgenS hen komt het
HST-projekt zelfs tOt stand ten koste van het
binnenlandse treinverkeer, Op 22 september
hield hel FBT een aktie waarbjj 7jj haar
rlenpuntenprogramma voorstelde en een
petitie voorlegde, gericht tegen de
voorgenomen besparingen. Het programma
benadrukt vooral de rol van de binnenlandse
trein en de nood aan een mens- en milieu-
vriendelijke mobiliteit. Maar ook tarieven.
komfan en service komen aan bod. Het FBT
vraag! daarbij betere aansluldngen en wil het
voondurend afschaffen van lijnen en
stopplaatsen onmogelijk maken via een nieuw
beheerskomrekt.

zouden moeten worden algelegd.
Dat het binnenlandse spoorverkeer niet

prioritair is voor de NMBS werd vooral
duidelijk toen iemand voorstelde een spoorlijn
aan te leggen tussen zevenrem en Leuven
7.odat reizigers naar Zaventem niet langer
moeten overstappen In Brussel-Noord (loch
wel een tijdswinst van twintig minuten). OOk
burgemeester Tobback stond positief regenover
deze mogelijke vcrbinding. Volgens de NMBS
echter. i5 zo'n lijn onvoldoende rendabel: 'Er
gaan toch weinig Leuvenaars naar Zaventem'
stelde woordvoerder van de NMBS
tammertvn.

HST nu ook door Leuven

De HST
versus binnenlands treinverkeer
eUutnduwfz.l. HST.wdiswlUlr WId

~tiglk mdhrid. door" U..-
rijdnt. Hd M.!fDr.d[ONb ar lWlio

SigJMaI -a-"is«nIot 1rÏD'rvflll een p41_~-
.,-rlc .. ft • bnrokUn ".nijm. _. th
bN...,..,._rs. ~ ..f hu" ~'"'",.-..w" _ te Je.pll n#w-

nrIIn _. NMBS..ZDIrl$ k""_" er "U
..ittb, ZJdInr er i-..s JIJ t1c1orGp VIIII 1996
_ tÎftllJII ~n _~ -*" nf

st." _,. _t.friulijh 1ftr"brr in 1997.

intentie, ware het niet dat er enkde angels
oneer de: raib liggen.

Rook
zoats gcl.egd namen het Masercc:llonds

en Radio Signaal de HST-problematiek als
tema voor cal panelgesprck In hun lwe.ede
a~ring van 'Het Beleid Gewogen'.
Ondermeer schepen voor Ruimtelijke
Ordening Massan en twee NMBS-afgevaardig-
den namen hieraan deel. Naast erg konkrere
vragen over de preceee wtvoering van het
hek plan werd oneermeer naar een verant-
woorde kosten-batenanalyse geYTailgd.
Izrunns.. voor de enkele minuten tijdswinst die
een HST-lijn tu$$CO Brussel en Leuven zou
opleveren ~rdcn gigantiKhe uitgaven
gedaan: nieuwe bruggen worden aangelegd.
huiZen untcigcod en illgebroken en dergdijkr-.
Maar de NMBS acht hr-t onYt'rantwoord dat
bepaalde trajckten rond. Brussel, nota IM:ne de
hoofdslad van Europa. aan een lagere snelheid

Vuur
Tcgemtandr-n van de HST hebben zich

nationaal verenigd in het From voor de
Binnenlandse Trein (FBT). BIJ die
tegenstanders vinden wc onder andere hel
ACOD-spoor (de spoorwegafdellng van het
ABVV). Agakv en een nog een hele rits
$Odokulturele bewegingen die zich het lOl viln
de blllJWnland!if' uein aantrekken. Zij lOrgdr-n
er ondenncoer voor dat hr-t ~ogenaamde
'meuvelplan' van de NMBS uitlekte. Volgens
dil plan 7.ouden in de 'komplementair' ol
'7.wak' IM:vonden lijnen geen Investeringen
mer-r gebeuren.

Hoewel de trein een uitstekend
alternalie1 zou kunnen bieden voor het zich

Naast Oe $latiomuitbreidinge.n in nerem en
Vchc:m-BcDcm komen et twee extra sporen
YOOI" de hele: lijn Brussel-Leuven. Op de
mome:lnm besu.ande spoKn zulkn In de
toekOlQSt de HST C'Il de 50dtrrincn rijden. De
IW'« IÛ(:UWt: ~ bieden ruimte voor h<1.
~ ~ UdnVClkecr. Op deze
~ bcWft:n de NMBS tegemoet te kOfflCn
MlI de groeicndC' vraag naar mobilitot.
~W!l ~oudcn de werken ttn mooie:
JOe~d vormen om de stopplaatsen te
...mr..aien, Op lidi een ~

Minnelijk
Bovendien sleit het Front een moratori-

um voor op dl': ....erken aan de HST en bIedt
het altematieven voor de miljarden die nu aan
het HST-projekt besteed worden. Het enige...-
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jawel, Sonny To:rryen Brownle McGh«.
Phll Wiggins Is zonder twijfel één van de

vemieuwenëste en meest originele
harmonlkaspelers van de huidige generene.
Hij besteedt daarbij erg veel aandacht aan
toon, mme en mdodie. W1ggins blijft werken
aan :tijn techniek en probeen bijvoorbttld hel
trompetgeluld van louis Armnrong na te
bootsen op harmonika. Samen met John
Cephas krees Phi! Wi88ins In J 987 de
belangrijkco bluesonderscheidlng 'The WC
Handy Awam' als bluesmuZikanten van het
jaar. Rcospcktievdijk In dandfde jaar en in
1990 kregen zij de WC Handy onderschetdlng
'Be$! Traditional Album of rhe Year' voor hun
platcon 'DOSDay August' en 'Guitar Man'.

Fortuin
John Mooney heen de ondankbare laak

om het festival af Ie sluiten. Ondankbaar.
wan! de kans Is nter gering dat het na do:
optredens van geese en Armstong, en Wiggins
conCephes een haast onmogelijke opdrao:hl zal
worden om beter te doen. Mooncoy is
nochtans niet van de minsten. lijn Belgisch
live-debuut enkele jaren g..leden op de
Belgjan Blues Nighl viel zodanig In de smaak
dat hij hel enkele maanden later in de ceruse
Vooruit nos eens mcctn everdoen. De
muzikanten waarmee hij toen op hel podium
srond, zouden datzclfdc jear naast John Hian
op Torhout- Wcr<:hter schitteren. Op de eerste
platen van Mooney speejde de natlönal steel
gitaar een promtneme rol. Als je als tiener
gitaar leert spelen van national neelvtnuoos
sen House -- ook nog mentor van Robt'n
Johnson -- hoeft dat niet te verwonderen.
Naast de Delta Blues van sen House heelt
vooral de stad New Orieans een enorme
invloed gehad op Mooney's muzikale cnrwtk-
kding. Mooney's kombinatie van Delta Blues
met de funky New Orleans rilmes b uniek in
de wereld. Befaamde muzlkantcn als The
Neville grothers ol Or John vertolken dan ook
met plakr een gastrol op ziJn cd's. Slnds
enkele jaren speeh Mooncy vnjwel uitsluitend
elektrische blues. In het kader van Blues
Unplugged komt hij voor de eerste keer als
solo-akoestische act naar België afgezakt. Nit't
te missen dus. maar dat geldt ook voor de
andere drie acts.

Peter Van Rompaey
Bllln Unplugjtd wordtFpttld op mtWndag !l
olaobcr. itt ÀJ/.J. PWu.~SDtfIa. 01'L10.0a...,
Kurft'r! kMun 500/60011001800{nrnk. maar
:rnilJmtnrkriigm vijfti, proDml koning, bthalw op
dt duwnlt kilu9f1rVkiulrtm. In ~koop rijn dc:
kiulnm It biiltn bi}Vlmpla m InCC
Oraf4ritnM/: Itltftmisch mnvrrm kon ook. op
U.B/.07. [k orsanUQric:van Blwn Unplw89td is DI
hrmdm van lJqourOD vzw. Ct_ani4 m CC
Oralon',nM/ VODrldm van Ctmfani4 1$ tT ttn
sp«I4al mllritkobtmn,,"mt. dal 400 fr4nk kqsl tn
pldig is _ MU k01fstnm Blun Unplw9!Jtdm
htl Audi JtlZl Fnri'ltll op 15 oklObc:r,mtl htl BW
Friull Qwarltl m Jory Btlrol'l

lichtpuntje ziel hel In de uitvoering van een
reeds jaren voorliggend plan voor de verbeter-
ing van de lijn Brussel-Leuven. Daar was
blijkbaar een mlljardcnprojekt voor nodig.

HC'topenbaar onderzoek rond de
bouwaanvraag voor twee bijkomende sporen
re Leuven is nCI afgerend. De bewoners
kregen de kans het dossier in te kijken en
belwaren en opmerkingen in te dienen bij de
gemeeme. Deze worden samen me! het
dossier en eventuele adviezen van de
gemeente overgemaakt aan Baldewijns. de
Vlaamse Ministcr voor Ruimtelijke Ordening.
TIjdens de info-avond drukte oe afgevaardigde
van het Masereclfunds de hoop uit dal de nad
dl:' belangen van de omejgenden lOU vereen-
gen en erop zou toezien dal de som die zo:
kregen In ruil voor het emejgende goed billijk
zou zijn,

••PIJn
Bij her bepalen van de omvang van dle

som wordt er me! de eigenaar overlcsd. Men
ZOekt dan naar een mlnnelljke Khikklng.
ungangspum daarbij is een som waarvan het
aankoopkommitce {die de onderhandelingen
tussen de betrokken crgantseem vindt dat zco
in overunstemmlng is met de zogcnaamde
'billijke vergocdlng' die in Ik Grondwet is
aangegeven.

Blues on
film
(f)aast de vier optredens is er op

Blues Unplugged ook nos 'rand-
antrnarle', öeen wandelende

goochelaars of schaars geklede buikdanse-
ressen zoals op sommige van de zomertestl-
vals. maar Wt'1 een 'one man band' en
unieke hlStorl$Cht filmfragmenten van
Lightnin' Hopkins, Bukka wnne. Furry
tewïs, sonny Terry en urowme McGh ee.
Big Joe wllllams en Son House: allen
blueshelden dte. op McGhct' na, hCI leven
gelaten hebben.

Ray Stubbs is de One Man Blues Band,
De Bril srubbs verwelkom! het publiek in
de inkomhal van Aula De Somer mer zjjn
kombinatie van zang. mondharmonika.
drums. gitaar en misschien nog wel enkele
andere tnstrumemen IcogcolijkenlJd.zoals hel
een echte eenmansgroep past. Naar vt'rluidt
zou het nos goed klinken ook.

Bizar
Ljghtrûn' Hopkins is te zien op het

eerste filmfragment. Hopklns Is de
bt'langrijhlt' ekspcnent van de Texaanse
coumrybfues. Hij was een erg intens unger
en speelt gnear in de tlpische 'rexaense slijl.
Daarbij wordt de zang vaak ondersteund
door een veendurende herhaling van een
aanlal baspatronen en worden de couplet-
ten afgewisseld met eensnange gltearloep-
jes. Her fragment toont nlet alleen de
schitterende blues van Ughmin' Hopkins
maar geen ook een beeld van het leven in
een zwarte Texaanse gemeenschap.

In het dorp gelooft men pas dat hij een
beroemd gitati,st Is wanneer er een
kamerapleeg arriveert om de opnemen van
Tbc Blues Accordtng 're Llghtnin' Hopkins'
te rnaken. Op ~~n van de nummers wordt
Hopklns op wasbord begeleid door
cïevetana Chenier.
Bukk.a Whlle verzon :tijn songteksten vaak
ter plekke. Dal jeverde dan nummers op
van.llen..mlnut~~PQ!TU'IU1_BIU<în&-
was een groolmt'esler op national neet, Mct
zijn schoppen van handm sloeg hij als geen
ander de beat. Ritmisch bonteneekspel zoals
ze het nu niet meer vertonen.

Furry LeWis speelt op een voor ons crg
cnxoevenuoneie manier hel nummer ']
gonna lay my berden down', Bultka wnne
al) aandachtig roeschouwer naast hem.
Lewis goochelt me'! zijn linkerarm, gcbrulkl
zijn ellebogen. grijpl de hals langs boven.
mei een erg mooi resultaat, al dienr gezegd
të worden dal hij op de bewuste Opname
een aanlal neten erg onzuiver speelt.

Sonny Tcrry en Brownle McGhu. hel
onvergetelijke gitaar-hannonikaduo, zijn te
horen met het nummcr 'John Hcnry·.
Waarschijnlijk zullen Nal RrtSt en Howard
_Arm.sll'9nger gok een versie van ~len, dle
allicht towl anders zal zijn. Sonny Terry en
Brownie McGhtt speelden meer dan
veerug jaar samen, maar op het einde
hadden ts: klinkende ruzie.

Son Hou§(' was de leraar van John
Mooncy. Volgens de Iegtnde vertelde hij in
zijn eigen hoogdagen aan Robert Johnson
dat hij maar beter wen: kon gaan zoek ..n.
want van gitaar spejen kon hij niks.
Dlezelfdt' Roben Johnson zou volgens een
andere legende dan weer et'n pakt gesloten
hebben met de dui~l en daardoor The King
ol the Delta Blues worden .._. 101de duivel
hem kwam halen. Was het niel voor die
duivelse Robert Jotmson dan zou Son
House zoneer IWljfd de gescmederns zijn
ingegaan als The King ol the Deua Blues.

(pvr)

In Leuven zouden de omeigenmgen
beperkt blijven 101een tiental hulzen.
ondermeer in de Dijledreef. Wal de getroffen
beweners als vergoeding kunnen verwachten,
blijft voorlopig onbekend. Maar in zevendg
procent van de gevallen Is volgens de NMBS
een minnt'lijke Khikking moselijk. Oe
ouderdom van de hutzen en hun afgelegen
ligging voorspellen in ieder geval nict veel
,O<d<

Pijnlijk is ook dat vele bewoners
recentelijk nog v ..mieuwingen en verbetene-
gen aan de woning hebben aangebracht. Maar
wal hen vooreltegen de borsi stuit ISdat zij
pas onlangs verwtulgd zijn, Een al wat cueere
dame had haar onteigening vernomen via de
Streekkrant, Toch ziJn er volgens
burgemeester Tobback informatlevergaderin-
gen georganfseerd en speciaal Ingerichte
lokellen opgcozet om de mensen op de hoogte
te brengen. Ook wal betrelt het zoeken naar
een nieuwe woning Is onduidelijkheid echter
uoet. Tobback verzekerde de gedupeerde
beweners dat zij bij de aanvraag voor een
sodalt' woning een voörkeursbehandellng
kunnen genteten. maar tOl nu roe kregen zij
geen antwoord op hun aanvraag,

lnarld Vandenoorre

Noppes
Big Joe wunams speel! t.ijn eigen

kompostne 'Baby Please Don't Go' op de
door hem zelf gemaakte negensnange
gitaar. Dal maakt zijn muziek·· en hel
filmfragment -- uniek.

'(/ou Suf-IX PIlIlW}
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Klapstuk werkt samen met Dietsche Warande & Belfort

Wanneer het lichaam spreekt
KJ4pstllk bouwt dit jlJiJr IuuJr bibliolttk wrdN'
utt. Deu kt« ,det mt'l UIl botk~). ~ls in
J99JIn vitl"WUd hd ~ was, _r mtt UIl
spui/ud K14pshlk-numlfUfr WJn hd liurllÎrr
rijdsdrrift DittWtt WQr,zMt d BtJforr
(Dwtl'B).

oude besje In haar slaap zou overlijden. 81118de
redaktie ever lol een drastische verjongingsku-
ur. De kersverse hoofdrfilakltur, HU80 Boussei,
kwam op de proppen mrt een aantrekkelijke.
ietwat barokke laY-OIl! lef vervanging van de
oude. koele en strakke bladspiegel. Maar
evenals de jarige dit naar tiJn lege kadootje
staarde en ontgoocheld mompdd ...dal hel loch
wel een k:uke verpakking was. wist ook
BouSSC:1dal een mooie doos niets voorstel!
zonder dito inhoud. DI" redakne werd
vernieuwd en ulrgebreid met onder andere.
Patrida de Manclaere en Leen Hucl.
Vervolgens ging de nieuwe plOCSmeer
opdrachten geven aan auteurs In plaats van de
beste ingezonden stukken Ie publiceren. en
besloot l'.e om elk nummer op Ie hangen aan
een bepaald tema. Voor het vijfde nummer van
deze jaargang werd dal dus hel dansende
lichaam.

Van de sirka honderdvijltIg bladl'.ljden die
dil nummer teil. zijn er w'n lachllglalgewljd
aan 'de woorden van het lichaam'. Johan
Reyniel"li en Rudi Leermans. voor de gelegen-
heid gastredakreurs bij DW&B. verzamelden
bijdragen van een aantal uiteenlopende aUleurs

Aristoteles
De imeressarusre bIjdrage staal op naam

van de filosool Ban Verschaffel. Hij schred een
essay over lichaam, ziel en stern. In
tegenstelling toe tijn reputatie houdt hij hel
hier kon en bondig. VerschalfeJ speen de
epvanlng van Ansroteles over de stem uit
legen de mening van Leonardo DOl Vind.
Aristoteles stelde ooit dat alleen een bezield
wezen een stem kan hebben zich daarbij ook
nog iets kan voorstellen. Kortom. alleen
mensen kunnen een slem hebben, al de rest
brult. blah en kwaakt er maar op los. Maar Da
Vinei is een andere mening toegedaan: 'De
g«51 heef geen stem. omdat waar Stem is,
lichaam Is.' Via een analyse van het verschil
tunen horen en luisteren komt Vel"liChalh:1 tOl
een voorlopige konklusie: je kan wel luisteren
naar wat Iemand zegt (met zijn ol haar stem)
maar de luisteraar hoon een slem. En juist In
wal de lochoorder hoon, weet hij wie de
spreker is en dat deze zich hier en nu bevindt.

-

Als vervolg op de gesprekken met choreografen
-- een tradule die: begon in 1989 -- saf
Klapstuk naar aanleiding van de vorige editie
van het festival een vrenat boekje'!; uit. De
lmeressamse van die pubhaatles was toen het
essay "Fllösofle van de Dans' van Paul Valéry.
Daarnaast publiceerde Johan Reyniers. in
samenwerking met uitlo:t!verij Kritak, 'Het
dansende lichaam', een bundel klassieke en
hedendaagse reksten over dans. TWee jaar
geleden organiseerde- Klapstuk ook l'en
seminarie. onder leiding van kultuursociojeog
Rudi teermans. over 'de woorden (van/in) het
lichaam'. Hel nummer van DW6-H dat midden
oktober zal verschijnen bevat onder andere de
neerslag van dil seminarie.

OW&B, op De Gids na het oudste literaire
tijdschrilt van de laKe landen. lag enkele jaren
geleden op apegapen. Om Ie vermijden dat hel

Waar leer je
taal?

de juiste
je bent tusseo 18 en 25"
.,Ieressem

Want daarin WId re .... terug wet ie'
tw.rtnge Ol ~

IetJM m'o over goedkoop rell'.'l!Il, voordeftg UI1gaan. ~ ltclliever-lek.erir
Haal 'm in het CERA-~
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Verschalfel wijsi de lezer erop dal' ...de Slem,
In al haar toevalligheid, de plaats is waar
iemand helemaal met zichzelf samenvalt .-
voor anderen.' Want we horen onze stem niet
zoals anderen die horen. Bijgevolg kunnen we
een opname van de eigen stem wel herken-
nen als de onze [alhoewel zelfs dal de eerste
keer niet makkelijk hl, maar het is onmogelijk
'onszelf' te herkennen tn die stem op geluids-

""'d.

Sleutelbeen
Ga~tredakteur Laermans zelf opent het

nummer met een uitgebrelde analyse van de
kracht van hel, in omvang. vrlj beperkte werk
van Meg Stuan. In dit artikel. dal eerder al
verscheen in het vakblad Ballet
InlemationallTanz Akruel, stelt de auteur de
vraag waarom er zo opvallend snel een
positieve konsensus omstond rond de stukken
van swen. ,t:en mogelijk antwoord vindt hij
in de houdms van de Amerikaanse
choreografe segencver het lichaam. Stuarts
werk spreekt over onze lichamen en over ons
samenlcv'ftn.

Het oeuvre van Meg Stuart wordt ook
aangehaald In dé ~jdrage van Plcler 'r'jonck,
die onder andere d;ulsrescenscnt is bij De
SliIndaard. Hij O()('mt:in zijn bespreking van
het werk van seve Paxren. Stuan een van de
weinigen die niet trappen in de val van de
gratuite vcnoning van fysiek en psychisch
ex.hibitionisme.

Het belang van PaIlon voor de
danswereklllgt voor T'Jonck in de grote
bevrijding die: hij heelt teweeggebracht. Door
diens nadruk op het lichaam als 'intelligente
machine' -- waannee hij niets anders bc:doelt
dan dat het lichaam soms autonome handelin-
gen uitvoert zoals eten, verteren, rondlopen. ...
-- verdwenen In de dans een aantal taboes.
T'Jonck haalt het voorval op Klapstuk '87 aan
waar Paxton tijdens de voorstelling lelijk Jen
val kwam maar, ondanks een gebroken
sleutelbeen, loch bleef doordansen om aan te
tonen dat de danser zelfs gebrekkig mag zijn.
Meg sican kerm in het Klapstuknummer ook
7.elf aan hel woord, Als inldding op een rt'i'ks
foto's van Palriek de gplegelaere schreef 1<"

een soon proza-gedlchr. een parel van een
tekst.

Schaafwonde
EssaYist, dichter en romancier Stetan

Ifertmans gaat. net als Ban verschaffel. de
filosofische Iocr op. In tegenstelling 101 deze
behandelt Henmans Zijn onderwerp .. hel
begrip schaafwonde bij Roland Banhes _. op
een tamelijk gesjoeen. inleJtektualisti!.('he
manier. Barthes vertelt in "Le plai,ir du reoe-
dat de schaafwondes die hij oploopt tijdens
het lezen van een lekst die tekst voor hem
aantrekkelijk maken. en nlet zozeer de mhoud
uf de struktu ur ervan. Of met andere
woorden: de Franse mosoor is getmcresseerd
in taal omdat ze hem verwendt of verleidt. Ol
noe lezen UQk lut de Iichaamsk,t.Jltuur mag
worden gerekend,

Hel Klapstukgedeelte van DW&B sluit af
met verhalen van Anneke Brasslnga en Pol
Host ... gedichten van Stefan Hertmans en
Peu-r Vcrhdsl. geschreven bij toro's van
Reinhart d.. Grendel. en vanAmo Breekvejd.
De reater e nde pagina's van het lijdschrift
worden gevuld met bijdragen van onder
andere HUK!! Brems. Joris Gerils. Leen HU('I
en Maxme Chemulf.

Abonnement
Het speetale nummer van DW&B komt

uit op 16 oktober. Op dit' dag zal een enever-
mg van 'Le Cerrle/ Salonlahlg. hel
Klapstukprogramma met lexingen van en
gesprekken mei kunstenaars. worden gewijd
aan de verschijning ervan. Hugo Bousset komt
dan het resultaat inleiden en Pol Hoste en
Anneke Brassinga lezen voor uit eigen werk.
Verder komt Meg sruen aan bod. zowel In
een bespreklng van haar werk door Peter
verhelst. als in een interview door Pieter
'r'Jcnck. De Klapstukeditie van DW&B maakt
deel uil van een abonnement, maar in oktober
zal het tljdschrifl ook in de normale verkoop-
punten verkrijgbaar zijn voor 300 Irank.

Erlk Ziarczyk
Voor ","drrf irt/idlti"gm over Dittscht Warandt d
Ik/fon Jum 11 $Chrijwrt "aar: DWdB. pMfblis 1J7,
JOOO UIlIIf'n-J

..
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zoel(erljes
..J Mensen (m/v) gezocht om samen uit de
loon u: vellen. Tel. 03/829.18.87. en vragen
naar Edwin.a
..J Ba5.lesscn: funk. jazz. blue$ of nx:k: tel.
016/23.79.55 (vragen na.Jr JOOSI)
" ueve prinses. goedheid zelve: wij wensen je
een heel goede reis IOC. Twee neurende
ridders.
" 11K Frede:ricks van Sor.1l vindt dat Veto
onvrlendelljll: 15legen nieuwe medewerkers.
.J Nou nou.
" AI wal Je zegt ...
..j Cezocht: reparateur voor lawaaimakende
koelkast. Zich wenden 101 ParIjsstraat 78.
kamer nummer 88. Dringend .
.J lngrld, wc tullen je mtssen. J..c!ijke Domoor
en Domme Lelijkaard.
" Dril' keer hOClB voor De Vloer.
...J MLD: 'SIOp vtaems Blok. geen stemrecht
voor fascisten'
.J Els äenders, JI,' krijgt een tweede karn; op
vijf oktober om 22.28 u aan de toog in
PoUllka, en dus nlel In de Corso.
.J Gnochl: maagdelijke: ertodoxe katoliek!'
student aJs hoofdrolspeler in de: nieuwe

speelfilm van X: 'De bloedige untmaagding
van de paus'
" Wk wil meewerken aan een wekelijkse
homo. en lesblenne-avend en Los Bu~nos
(parksuaat)? Zich wenden tOt Hans
cemmerem, Wlllemma.at 70 .
.J 2 trom I party mei o.a. Dog Eal Dos.
FugaD. seeweed Qulcksand. George cnnroo.
House of Pain. In Rumba & Co., op 20
november.

V Xr1ebelbeeslje gaat naar Rusland IOC. Wie
geeft ons nu licht in ons duiStere bestaan?!
v UP viert f~11 Woensdag 4 oktober. uhpak-
n.acht. Om 18.15 u viering in de
B~jnhofkerk.. daarna in A1ma 2 maaltijd.
inJobeurs. voorstelling pamdû~ en fuif.
ïnkcmbadge is voor 60 frank verknjgbaar op
het sekretariaal van UP. Jan StaSSUiJilt 2.. of
anders aan de kassa. Wtlkom op de nadll van
de lOOI sreeemen.
.J Nou nou.v Heel! Eva FoII~t al een lid?
v Heb je vragen over homoseksuallne:il1 Of
wil je: gewoon eens gCttllig praten mei andere
Jonge: homo's, lesbiennes of biseksuelen? Kum

TIensestraat 118
3000 Leuven

tet.: 016·23.70.30
fax: 016 - 23.34.31

CANON KleurkopleSO Fr. en minder .
van 9 u. tot 22 u. doorlopend.

zat_ 10 u. tot 17 u.

• agenda & ~ ad valvas
WOENSDAG
tl.oo u POfZJE 'u Mullc be the Foud of Love'. Bob Vim Der veken letSt

ge-dichten voor, door Yves Slorms begeleid op gitaar. werk van
Shakcspea~ 101verbeegbec, leikeDs passeDd begeleid door muziek
van een tijdgenool. 10 Audilorium zeger van nee (Dl': Valk.
nenseslrllat). lOCS. gratis. org. Uur Kultuur.

18.1' u FUl!' Uitpakoacht vao de nudentenparochie, viering In de
BegJJnhofkerk.. daarna een fakkdlOl;ht naar AlmII 2,l~mul CD luif.
org. Univenita.irc Parochie.

20.00 u KONSI3RT Gitaarredtal door W1lfritd Joris en Marijke Boon. in
Kapel Roma.ame Poon. toeg. 150. 0rs. St~'""lJk ccnservaicncm.

20.)0 u KONSERT EnICmble C1émeDI janequln brengt chansons op
tC"dJehten van Plerrc- De Rom ...rd, In Gl"(){eAula. erg, Festival van
Vlaanderen.

20.)0 u IZZING/KONSERT EnKlJlhle Cb!menl Janequln t1ngt chansons
vin De MOnle en De canTO op tekst van Ron5.1rd. in de rtekJ
Ilom.crw.D ml"ld de polyfonie. W(J(dt voo~D-door CCDlainl v..,
prof. dr. L Bossuyt over de polyfonie In de kleine aula. om 19.)0 u.
info: FvV. 20.05."0, In Grote Au~ tOq. 40(1)001200, ~ FcWvlll. Vin
V1undc:~n Vlu.nu-Brlhnl.

20.» u lZZlNGIKONSERT Het CoDegium Vocale CDCbamp d'Action
spelen 'Rothko Cha.pel' van Morton Fcldman en 'Mis, Opus )' Vin
Karel GoeyvUIU. hcdcnda.giC mu:zick,. w(J(dl voorafgegaan door een
IaînS van prof. dr. M. Dclaere In hel Gecnruihof om 19.30 u. Inlo:
PVV, 20.0'."0. In Slm'Gcenruikerk,. tneg. 3001 .. 501600. 01J.. Fatival
van Vlaanderen V1aanu-Brabam.

DONDERDAG
20.00 u KONSE.RT Capilla Fla.menca speel! ·M.glller X', een historiKh

reisverhaal met rellgieuze en profane muziek uil de 1Se en 16e eeuw.
van 0.•. R.lmpolUnJ. SU5.1lOen Desprez, pillu.bespreking en info:
23.39.67. In COnC'CnMaI temmensrnsunuu (Herenraa! 53). toeg.
200/2'0, 0111.Kcnsertverenjglng Lemmensinstituut.

20.00 u DANS 'Anlwerp-New Vork'door hn Koninklijk B.allel van
Vlaande~n. een programma mei dt1e b.allelten van de New'VorkK
ehorCOjlrul Christopher d'Ambnise en ëec van de Anlwerpenaar
Danny Roueel. mei muziek van Bach, Bartok. Goreckl. Berlln en
Porter. Inlo: 22.21.13, In Stadsschouwburg. lOeg.
2001)00/50016001700. orJI. KC Leuven.

20.00 u VERGADERING Startverpdering vin de nieuwe kampanje van
11.11.11. In VlamlnlleaslRl1 116.

20.» u TEATER 'Onirium' door Ad HO(. herneming van hn eerste

re-suh.al! Viln deze projekl~c:rkîng... bc$IaiJndc uil professionele kunste·
naan en gcsclclneerde amateurspelera onder leiding van Mimiek
Bardyn. info; 22.21.1). In auditorium Minnepoon. loeg. 200. org, KC
Leuven.

VRIJDAG
18.00 u KONSERT Beiaardbespeling door ure Rombouu, tOl 18.45 u.

lorenbaock tijdens he1 konsen Is mogelijk. reserveren bij het DOlhNI
van de Centrale BlbUOIeek: )2.46.60. afspraak aan de balie van de
Centrale Bibl101eek (Ladeu~plein), om l7.).() u. erg. KU Leuven.

20.)0 u TEATER 'Onirium' door Ad Hoc. herneming van hel eerste
re-sultul van deze projeklwerlclng. bc<ltunde uil professionele kunste-
aaan en gesekktttrck amateurspelers onder leiding van Munk:k
Billrdyn. info: 22.21.13. in audleörtsm Mlnncpoon. lneg. 200. org. KC
Leuvc-n.

ZATEROAG,~ _
15.00 u KONSERT BeiNrdbapeling SInI·Plnerskerk. door Eddy Mumn

en Koen V~ Assche. lOt 16.00 u. info toreobczock: 21.15."7, In Slru-
Plnerskerk. 0rs. Rild Leuven.

ZONDAG
11.00 u .KONSERT·A luneral mu~e for Henry Purcell' door hel PurC'C1l

Cooson. in de reeks zoDdagmidd.agkonstnen. een «rbetoon aan de
EIIIebe komponi5l. die driehonderd jaar geleden overleed, info en
plaaubcspreldng; 22.21.1). in ROf1lUnst Poon. lneg. ISO. org. KC
Leuven.

15.00 u KONSERT Hel Gevolg speelt ·Rectal·. een voorstelling geregis·
seerd door Arlt:!le van Overvetl. die bedoeld Is om kluderen op een
leuke rnanier kennis IC laten maken mei de wereld van de klassieke
muziek. voor kinderen VIDiI! vier jaar. inlo: 23.84.27. In ROlO.lan5C
Poon. teeg. 1501200. org. KC Leuven.

17.00 u KONSERT Hct Gevolg speelt ·Recital·. een ~oorslelllng geregls·
seerd door Arlelle van Overveh, die kinderen op een leuke manier
kennis wil laten maken meI de w~rc:ld van de klassieke muziek. voor
kinderen VilfliIl vier jur. Info: 23.84.27 • in Romunse Poon. loeI.
150/200. org. KC Leuven.

MAANDAG
20.)0 u KONSERT Collq.[um Vocale en Champ d'Action. o.Lv, Peter

Rundel. M.Feldman. X.Goeyv;Ierts, in Sint Geeruuikerk. info 2) 60 25.

Apolloon
• 05110 Openlngs-td, in Waaibcrg.

Crimen
• 041 lOom 20.00 u: Operüngsrecepde, in
De Rector.

Ekonomlka
• 03/10 om 19.)0 u; Opcnlngskantus, in
Waaiberg.

HISloria
• O)/IOom 21.00 u; Fuif. in Samambaia.·
041 lOOntbijl voor late fulvers. in perma .•
Q4.1I0 om 20.00 u; Vergadenng rond de
Hisloria·rels. In perma .• 04/10 om 22.00
u: Volleybal. in sponhal RIJKhoolstraat.

Katechellka
• 02110 om 19.)0 u: WG Financei'n. in
KD .• 01110 om 19.)0 u: Opcn prcsidi·
umverpdenng. in Milndelalokaal .• 04/10
om 15.00 u: Rcdaklk:vergadering Iteka. in
K.O .• 051 lOom I ).00 u: Vergadering WG
Splrt In K.O.

Kilo
• 02110 Tapavend, In takbar Letteren .•
0.2110 om 22.00 u: Tapavond. in Fakba.r
Letteren .• 03110 om 1".00 u: Jazz- en
bluesmannee met live-optredens. in Fakber
Letteren.

LBK
• 04110 Fuif. in Waaiberg.

Medica
• 0)/10 om 21.00 u; Centale Raad,ln
PoZa..· 04/10 om 22.00 u: Berstedoklcll,
In AlbatroS .• 05110 Schuim·di~kojuif.ln
Dcc's Bar.· 05/l0om 21.00 u: Dlsko·fulf.
in Doc's Bar.

POllilka
• 02110 om 20.00 u: Polilick debat.. in aula
Pieter De Somer .• 0)110 om 19.30 u;
Kringvergadering. in U'ahje boven kafee.

PsychOlogische Kring
• 02110 om 22.00 u: Oubbel-td. in
A1balrosJSamambaia .• O4/IOom .20.00 u:
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Xringvergade:nng. in Psych.lnstiluul 00.14.

Romanla
• 0)110 Opcnings'ld. in AlbaUO'li.· 0)110
Openlngs-td, in Albatros. toeg. 50170 ••
04/10 lnschrijvtngen eerstekanweekend (101
111101. in perma.· 04/10 om 15.00 u:
Boekenverkoop. in Perma. E 04110 om
l5.QO u: Boekenverkoop voor eerste en
tweede kan, in perma. E 05110 om 21.00
u: Filmavond: 'Bleu' van Krzyutof
Kieslowslc:l mei Jullette Blnoche. in MSI
00 ..28.

VHG
• 02110 Kroegemodn eerste kan.· 04/10
Operungs-td, in Silo .• 041100penings-td.
in 5110.

VTK
• 02/10 Peler- en Meleravond rersle k.n .•
0)110 ECTS-Erasmusfuil, in Cuyrhoek .•
04110 Opening van de nieuwe: VTK..takbar.
In Napuli (hoek SchapcnstraaHing).

eens naar Hel Goede Spoor. Ol $CIU'J' v,,~.
postbus 113. 3000 teuven-a. We organiseren
elke: maandag een infotmatle:ve of ren
ontspannende .kliv:itdl. Maandag 9 oktober
organiseren we alvasl een watt<klzocktochl
door Leuven. We verzamelen om .20.00 u aan
de il\gilllg van de «mme: bib op her
Ladcuzeplein. Sec you.
.J De zwijnen van vandaag zullen ht1 gdlakl
van morgen tljn.
.J HHHHHHHHHHHHHHHJflIH .
.J X nodigt ene Stijn van het KVHV uit voor
een bezoek aan de nieuwe se1u.shop van
Leuven.
v Nou nou.
v P. Maris heelt een dje:mbte gevonden. Wie
kan beschrijven wal dil is en hoe dit
exemplaar eruit Vet.. mag hem afhalen bij P.
Mans In hel Stuc.
V TIen kjetne scoutjes hebben een jamboree
gevonden. !

.J Quld. qua~: quod. een beetje zout erop. 45
mlnuren in dl: oven en '1 is klaar .
.J Ik zoek nieuwe longen.
" Die vall"'.;Jexander is wel goed.
.J Nee. nee, dit is niet goed.
" Gezocht: hoc 11<Itrs he:t nu?
" Dirkje: is z'n moé~er_kwijl.
.J Af Ie hakn bij ...
..J Wit is altijd schoon. BaSta.

JO MEUWISSEN
,""""

Alle verhuur video-, k1ank- en
lichtmateriaal. .~

Videoschermen tot 4 m. i
DISCOBAR EN CD's met of -

zonder D.J.

li 016,201.301

aer, buit •. : Bannemie aeeex
8oofdredilkteur. Ban Beekhout
BedaktlesekreUrls; aannenüe Beckx
Bed&ktle: Benk aheedene. BeJBe
Branchoo, Banijn Braumam. Boris
Banssens, Beter Biel Ban Bompacy (t
bartaënval)
80u: Birk Bemard. neren Bit Bauw,
Blm Bynen
Bedewerkers: Boen Bebeuf Beven
Bertens, Bingrid aancenbcrre. Ban Ban
Beverloop. Bim Be Bop. Berik Biarczyk.
Bruno Ik Bos, Ben geesters. Bimilri Be
Baesbalk, Bom Buyekx
BaywalCh en Bonngeving: Bannem.ie
Beck.x. Benk Bhcedene, Bart Beekhout.
Bono Besscllnk. Bris Bacobs. Boris
ëeessens. Bos Beurs, Ben Beesters.
Bierry Baenen. Beentje Bammenecker,
Brank Bibbcns
8bb: Blip Be: Beukeleere, Bans
Bandena.beele
Blenst bropaba.mb.a: Bruno Be BO'S.
Bierry aaenen. Bos Beun
Bcindreda.klle: Bi.nijn Beaumans.
Balexandet Bilpas,

8...
'b 8elef"$strut blJf
)000 Beuven
Tel 01412;1 44)s
Fo: 014111 Ol 0)

Baupng12
bummer)
2 boktober 1"5

Bedwerk en bubllclteit
Batlasct Beuven (016122.04.66)
Drukkerij: Barroos tgampenhuut)
goplage. 9000 beckxernplaren
BlSSN-bummer: 077)-5162
Babcnnementen
Buderuen: 250ft: blet-budenten: 35Ofr;
buitenland: 600fT; beun banat looofr;
bever bc brIJven bop bek. br, bbb-
bbbbbbb-bb
8edaktlebcrbabcrtng
biedere brijdag ba.midag bom IS.OO b

11
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Veto sprak met politiekommissaris Jacques Leenders

"Het grote gevaar van de burgerwacht is dat
alleen diegenen die het kunnen betalen ervan
zullen proliteren. 11

loL'"

Ir.", neeent It,,- ." <1111.... 1;, ,k \~,!,,,n< .d. D.•:
;".11(' OU'1Vlwd.htz ..J,;l"!' !JMhq P.., ''f'- hd
llin dl(' l..I,' ,'I ~f'IC", \,111"1'" meLdl~ g.l':'-"
~'Yt'n hun th.· ..w.llrl dIt' hl;'t hem "'")(;11Dan
lIJn dr nortne n v('r!.-~,1_ rrl dM. Itct ... lIll;n
m~tal diC' unsp.llli.nJlC"n uhr .... 'Iwt'fl .. n
\IC''''" p" ......n ,'rl I.:. .. k!orll "p vnaat bneve n- Vt'to: , ivrl; 'nJoJl ~';I:J<'"lIt ... ~, i.,·..."',' ....ri
hu'wn ndt "'<lkC'l. J)lC'nS(';l 11"" f,e:,Ir't Oill ,fn<'''Jrr: ~,,,Jt,,14", .1.< <hItknfr" , ".J.,d~H
kt!!! It du~ At dil vmd ,k ~r'JUR.f.n d.. ",,,Hu ~"Jm ;':'"
d< ...>rSIln'·stUlk'nt .,.,k dC'nk ,k.· I,.nonde-n. .• WoiIl1~m<Jkktr':' Heil' ren kil cWt

• .;,;.;..•• :0 TJW"-Blil. _.Ai J '."f"X'"'-)uS'
,.~ ,_ 'nr:'-: :r ,-kot., , ~
{YJ'J'''T v;,n~.n '1':<1t< el, Ll1C'IO'

dUtlmd 1<.)1vi("rdUlnnd ~11Idt-nIUt op "Uol1

Dill <chIjm 'hl Mf'I heTl m"(,IUJ~ 1("fijn Ik
("('p nll'l''f' I", ),("1"11"-1'1. 1',)5"I' hr- \'("nt.J Olr
", .., vN);("l"nl. «lol'hl, \'C'h' ld. hl m('r'

Dto uu<kf1ir",iln \ l ~limmC'f dan
'otr<>q{C'f, v,-d "'lu~("1 la" " 1. vn-I.lrn
tn.Ia! ook vee! kn\is.;h ..." F.n Ik cknk dal MI
daaraan Iigl, H("I brlang "'oIn dl: lk'J><'fS<~,n
I"rlJlH"en w.l!1t ,1<>10. ,,,,,r lKhlC"tf lIjn f("

koUSen 'h tic! wd !lUW" dolt Ik Ill"" .1,,, '
WiMwm do<: ik .JaC' V!"IlO'gn uMh, /lIt'n 11'
nJC'! n .... en dotn had,.. HO'" l'llj~o-T "("n ma.'"
[lilt Wol) U(' I'tij·mrmali'e'il Nu 1\ h....1n'n
b .... ljt" tt" ...rd n.l.lr de' Ik·mem<lhtrit aan hrl
laan. Dol' I~ren ''"H1I!l.'.It· t'n Ik 4rnk da.1 hel
t-crug lhl.u Je Wlr' zal ~im Nu Wil mm rr
kUnlrll ..

~Vn-"_'gt"t nam Cllrll h("1 rr ~r.l.t1Cbij al)
Olt"n ('rI) ).ikln)r m"r~1 uVl:"rdtl<'ll dutl! vtofl flll
~Iraat te 1,1,"",1'1.Nu nit"1 1lIC'.-r.J./I 1;.,,,,, 'r 1,t".. 1
7.t'lh mrl dC' ~ltJdlC"h·urzt"fl,. di .. liJn er n"g
maar j(' m""'1 .,1vr..! ffilf'l,kr ...e-rdi.-n ..n ..m ("r
aoln IC'k"",rll. De m.·..-ue u,lIkn bc-1 .. lcn de
von .. r"' ... n hun kil1dt.'rtn 1ll,)t'I("fl ,'1 k ..m. 1'1
'I: 1''-:1 IIrViJllolciT lupl.1als v.m le~"I l ..n~n.
En nH willen 1e O<lk 1" ~l1d m"t-"f'liJk \'.,,, .k
">t:h<><U.lll(<'rallxn. Ik kali nlC' ...._~'nlt"lkn dal
bJ"kken 01.. 1 al!iJd '" pK-/,dnl _'"

eI» t poUrW ls}t w.tt vrinkI En VIIn je
vrlntd,,_,r Jt lll_ wnt,..,. d4r
hij}t "" dr boft JIi..grn ntl dit tN

"VOftJ diJtµ -z.q,wt,. 110.'" flrt~'uI .14/ je
"",Jc4lotb riln k""'_"gtlrvkJcrn . .1", jt btW·
linfJ~1I11 ""fiNt (fi/tIf'kg4 uI 44' je rm PIl"
\14"9 "-rilg' jn ik "'_ts Vlm dit drll"M"Jml
tmdtrt btt"8trl d~ "et IriS flU'Rtr IWg/.opt1l
da" ftj. .\ttt hrt "'tIIK" akddr",i~",.""9 \"I!1"5

d"n9rmt,u.., gi"9 \ltto un\ "'''9J op htt
pl'IltldnlN. t'n \'<101" IIrt lt.",. f"'Jm wij dt
""ligt".

Veto: Iiel /1rgin .-u" lort "ka;/l7ffi,.j"", _1
'Jtlrkr<l/ a;ll \W' 11" Is d.ll M" l'fTI,o.:Je)':l" "ffr! .di,.
'>t!/i"/ .
];lcquC'S Lftndrn: .Ik hd..daar geen lau
van, onlrgendet"1. J),. stad wmd! "'('ei
,u,1'jtt"n ..m- < V,." 11)'1 Uoc:du:", d..' met'
b<-wr)tH'~ 'I' """-ll. I"l. ,-, l..-vl"n 111d .. ~T.,d. 'IP
("('ll n.~rlTl.tlr "'''1>'''1. wam hr'" hic-, ecc
" ",j~·'Hr"~t .•d
vete. M".lT "uI "w ..1"111(",'.10 ',,"I;-r ~',:h
'"dl
l,tflIdC1"s: ··11, dnlk lOt.h wd dolt kuvt.'ruwlo

'oUH ';JI' Irll "I"'l<h,e loUl ..lt' "I.l.j._ .• 't"J'
Wat 1:1- .... 0': "'rt ~"nn"'1 IThlt.'''''' ,< ,1.1
law"-l' "
MiI<Ir a

Amerika
Veto: \,. ,._~ltrid" Je l<WJSk 'OI1l'1I"", ",_vlllelt.
Ir"' ..._," ..... I,.,.. l-n._ rm '-rili!lf $I,
JIlrw7f tIN",,", '

lt:"C'rukn: .OnICC1Wljwld. Jt m""'1 ~jdIr
, ..r"N ..men ","'1 ...""rt,,,,,, ...,, Mrn ...-n ~pn"keo"
'-olo!k ...veo, "ove,hltht1d m".Jf .....11br<l,>C"len 1t:
r"rmt"C'''' lIudo- rnenwn dun.-r" s ",·,'"nd. nie!
'la:1.'1 uP" r.••II. Md.u " h"1 dan ""il .lIla ..",
f" .... ,·t~1 i·
\-'dO: Co· ,ulHwl "'':<1","" _9t!tdC"r. ,",'ol.> er lIt ik
-ijurt "lIih""WlJ"'" 'I<In Uil ....." tOl k';(I, !JIJl!",,In
J;'[1.:"lle". ",,,I ai,.., "',·"_.lln lil ijr "'_;l !tI(Ou""
en! I!lIr!J('rWll,nll)rr"hlnl ~
lernde~: -,k nwel dal ;fkn ab "rn d<>orgt"-
dl"v"" vwm , ..m I<'Wl.' kon'mlt". ultf'rJ,lTd in
ClVo:-Ttes mt't ck-1"'Ifill .. : 1r kUnI oil.': vert>, ...d,·n
d.1I l1ot"n~C'1l o"~C'Wi'lIl('nd f'alwllilInC-'"r"I.

Positid
Vt'lj,l: l!~1r.J ~:"<"I "el .. .." ",inutn llultdr
um'll( :,.:slJ.'(11
lt"C'ndf'n: ·1....- brrkhl~t'Vln~ 'S Icgensuij41g_
Jt: moCI de wddlCr"'" n'"rmIJdrn. AIl"<'!"'>jtaoll
", ..tl ,;(h 1.......,ll"-""'·n 'JU:' k(luM"-"l:s. rl.
~loKkt":' rot; ,joln lil J" In.k slr.dharC' slt ..r van
,,< rrhnml:tllC:~ II.\J •., h('1 ~TI>I('lIC'"VolAr\-an
U< our~. , ...... 'hl i, d.1 all ....n dk}'(rntn ,Ii..- !,C-'"t
kllnOC'n b.:talrn .. 1"\0111luUrn pr"fjtl"T('n,
kd ..n· oU~rr ho'..!1 r.'dlt lip tt.-n minimum
tl,," bt-\dlC'fmln!l Dat mn .. , dan "Ia dt· bcla~'
IIllMt":loIkr Mct>t-url'/l Wit' nl..N hrrh. t~Id,)11
mt.'rt_ Doll b rl"r"Iknllr lh ... jr ma<lkl. KIjk naar
Am("I1K... w;lar d .. privaliu'I'''jt "P de '1"1\ j_

gt"lirevrn I.:uhlll( ro'!J, ...n MTllt"!I "nlkr h("1
1... ~Ii:I..In"'lil)inl"'lI. d.Jarn"asl et'n rruddC'n·
klas$r dir h<'1 Itlrtlt.'lIjk gLl<,d h«h tn erf!
WplMg, Dil' 1"'''1\1(' IWl"f"kta''>el"l heN.;n nu
rC'...rls t"C'1!pfivt' ...·mllilk In ...'mmIMl' \!rt'kl.'n
....nrd ..n lel!. al hek WIJkr ... Cllt'l hrkk ..n
.a!fl.eslttlen_ 1\ d.1 de 1tlC'kOm\1 "'11(1(lnlr
wrI"'ddrtn ..,,! \'t:lbghrld ii L'Cn I.I""'''''! rcehl.
!t-.:.IC"rr"'o hl..-!t n tnhl <Ir."
Vt'lO: MUf SIIUI",1n1 berd",' mtu ",...,.1. 1'I:','rik
ro1ü~.A'''",m Ir Ik trI"Jflr _knI mrer I,,"'tr"/al
L.etnden: • Wl' µan nu Inderd&ld !>tWl1ntn
mr! dr konunk "p 4t !i('hCI1, SommljtC'lI
kl'llwn nlllll hlCr mei t"('n ~nt.1liltlt \'''0: 'Nu
lij" VVi'H.j, ..mze- <)U!kn hebbc:n JC'Cn
kumf"'" mnr (WC'I l~ t'1I nu p.atI Wc." de

bl()('mC'1.J~ 1"t"T1$ 1>1.111e11 trlltn want ~ Leuven
ll1ol1I olilc-s.· in n menurneu: dat kiln nÎc:1. lil
teeven mol)llllt"1 alll'~. Er 101't"11hJ.tr n"g
andere burJl:l"T" rund. M("nwn dit mer een
~al'(l1 hlht "I" hun fl('ls rondrijd c n. lijn
gewoon onvrilig. lirl I' p,kdonker (lP
$I,mntill(' plaat\t'n DIt' k/llllrn t.'t'f'St <"I'n
gt'kontr"k~rd1.' waarschuwmg en moewn dan
hun ('("I' bu-mr'l dl' ",("•.11: 1I....lIl renen. Wc
MdaIl dal natullrliJk nICt hhJV1't1 d .... n dan
maken 1\<.' "!h1el! bei.l,hdillo., 11c'. Majlt d ..
"'(I"$tr 1/'t:'l1lrll dalCc"_ ....rlkrn w,· ru .....rI
1ll''I!r!uk l'fC"venlld .•

~L<'Y...s-n " [,,·t~rll'nddljkl'r KC'W"rorn
I~Vind ,1.0111'"'' htJ,,;. Ikl ,1~dhu'l " .utst opge
knapl en .d~ wc' bljjven .l\Ol<lrljJl'n lPah wO'
be71~ lijn. k ••l1l1en wc !.Ilnflen ~''ll joI..lrWft'r
ht"roq~1n11C"f1 We raceten 'um uoen V(II\J" h"l
m,lieu_ EC'n vC'rkttfWJmI' oll1l\en)wd_ dal "
een weuwe tmdc'ns. !luk In Indt-rC' sfc-<Irn
Veto: Oot".\: !Ir Je Be:t f-o(fiI"h
~ ~Ondc-rander r Op ~traal wordt
h.-, t,<;It'ld nt ..1 Kt"""otCrd m .....' men koln de
l>C'k,J~mt'n)t""n 'op ...k:-t:CI\ b-en ..... ·· ...kl!r
'\i(k·te!> ('I' eo,'n '''''' ....n],1k.- nwnl'" w., re-
,,""<>dll, ,,,nd<:, ge"wiJ te ""lIel1 ,,1 mensen
re lem"I\t:!~": dal" e"l0 1''''.(,0:1 d.'u,,·tI' .1.-
w<,<:' J.U e' "'r: 1".lilJt"ke "",I)',dr'I~'~. n
~2on~':l zt.n up 'tJd,l1 DL.,,, ruaar ~<lr I,
~(;.t\J(knk ,'c 1~,,'r:l" 1101I"\,,: (,f( ~i.k ....~iI'I
< IJ" !l""":!<l- ',H, ,1,e, .' ,"" Wl'1 hl'll~":'-
JklH" •

Hond

Zake"
Veto: yilrig j<1ilt ",'<I,tt! er 'n l.tlll·'" .,Jt,m pllaf
.~rel( NI'':J''':Jm. hl dd.. t \Om ",,/ ~ Ijç;_lf'Jf",,/ hel
oprre4m van .Ir r"'liti~ n'':'I1I'tI wtll'l'anJud is I"
Wt.'irfIJkm!lMrl rwinl1.~iil.Jt .<trho/rtt
J.Ao.endcn: ~Er 15 I'..d It"WIJ"lCd, trnl cn
v001al m<'cllk 1l'AAL'n din d., ftpl"ldln~ "'011'1dr
I""h!lea~t"ntt"n ltanlll"nl1JIo. v<'fdndt'rd IS. Mcn
liel dl' pollIIeman nu men al~ een peN .....n
ollder dt' men'i-t'n. nlf'1 lC~I'n d(" ml·"~·!). Tt'n
IWl"<"de i~er &- ·1I"wt'I<k.!;nlw("ndlnK' I:.m
mnul wo(,cd h~'r·..rup k!l,ppcn·. 1:r t<ot"\I<llIt
daIIr nu ern \I'CI t.wl "I"kldmg)pnogr.mm.c
V"OC. Wij hcbho:-n hrl pnYlI(ll:lt ....m htl
t:ewdd, WI: klllll)tl) du\ mrt 1C..~1d it1<.
al<lwl~("1I maar rr lIJn nOTTJIt'n di(' lor nwi;tn
hrhbt-n fTlC'lllct cl-'t"nwichl~pr1I1.-If""e. A!~ l"ó;n
Ildó'Ir ~Iudrnh"rl op ~n I",htl ..at:""' afkomen
en 11' W1UftI dJ(' I"IWI~1.. l;.k..n u'Ujll'dll. dan
mllel d'e ag ..nl riL'"h~~n. Mu.r «n lI~nl
ml....,1 In 1"'0 Jle"'-ll nl-rt mrt een lC'\'olvl"t

bJ~"mrn_ Da! i~'''1k. geen ev('nwkhl meer •
Veto: Op «ti iloDlwl NtJljl1l9"' venl j<1{1rgi,. Ir"
"'Mf {lfI.okn Wt"_ ET is hijv..wbtt/J MI ft'I'oJl VlD!

ten ,11l.:tnr1 dit semen mtl ",· ...d~rdl."nIJndrrl11 tnt
krui.Vllnl betrto, die h«I"'1/lektllri~ gtptptn
wtrd a'-VT ft" ha"d 1'.. " dt f'oJliric.T«n II:J ~ dl
.I/c,md ~7e/.werd hij nC!Jeens pbttffl ~f een
IlWedr h.'rrll t1I kTH!J hiJ "":9 ITTJi:hif!mdt .<lagm
WIl! Jt H-'<Ir(Jl~It1khUB. w<wm<l hij <'I"Imi,;.I,I/IJk
rrRllThel <irkml1l1is~rd m~·t ""'rdm Je",
dr.dJJt tl,9t(l/tn. ",,'W btnt
LHlldcJ"'i: ~J),}olt is <,t"n IIr1<k,.rock naar
geweest, Ik gl"cI dal IOc, [':11 '~rr1l Sp,)lilC'-
UolK Er lijn indc~ d:'Ud U,I~p.1tlingcn Als
!<" nu hOf1dnd mensen ill dl<"1',,1heol LIJn cr
,I:!,M lWI'"t' "f drit" l1nsrn .:Jie 'lP rt'n borJ'd.1I,j
moment teveel SpoUlnllljl; onocn.--md<,n .. n ZK"
nit:1 kunCJeu IIIh.)udtn Ik ktul dill nl,", gord

m""r \"r" lJ.lk t"eJ"l mm5t"lijk iI'pc:kl,
Ve1.o: thv i:J.·rhu treu""'lf "'ti ~<l,b,"r b'",,,,,,, Je
p<'!n;<_ 11dN,k oIal> tr" ;""l<.4rf<'1<'les'01111""'" Velt)
Jlt 1l.>rIsj.:ar riµttI!i cm btlL'lJmg "rtl ril,Ür.s.h
'....:rJu~1rt
Lemdc-,-s: In de ''Pk,oJin!l: wordt daar
5J"'O."cifitk<141) ~cw .. rh en ...... hdltl('n Hok
kSsc'·ml:'ek.\.cn. W<.' zl;n in don K<1dt'Condn
aIWl"n" .... m ~an etl"l1 bij MoIr"Ü.,'lt·n_ En ik
51tl van dal hn l>l11.hdlt'n dl kl ytflntlllh-ru "-
We IId~hl"n die mensen I...."",r 1<'~rijprn
du,-,r Ie wt"It'1l wal Le denk("f1 en ook d""r llU'1
hen I~' kvm. Er lijn 1" «TI drietal lt'"UCn
"t'wc~r.
V~to,Vcrplid.r'
Leenden: .VelJ'!idll_ MolM brl f.-sult.a.lll ,'dil
zulke lt"'Sscn IS wel naVf'n.lnL lekt'r d1.' ;,III11Ct'
gC'nerauc van 311.. mf'Il IS absoluul lIIet
ral"ll~h_ J.. hoon d ..n z,,: "Ik WIS1nll:'l dal
dil;' men!.en ln ll'ddl"n. lt' ddl'hl<:11 , (
dln~tn en dat u: hO("gf'naamd lCf'en 1I(· a.1r
liJn ""klr "01(" demokrollIc en V'II'r unu~
lcwC'Tk~\dling.· Ht! legt:ndec! is WUT: dir
odr multikulluraJiteil i5 e('n vernJking V",_1/
,,1'11-<:maal~{hdPJlij,.
Veto: /J fT ar tm 1'If:9rafll bh Jr LeI/WIJSt poillif'
,-"nden: • !iil. wc hd'htn al ~én donker<,.
Maar .. r W{lrue-n cr ill de t«mlrnd .. lidllin~"n
""el wat nil'"uwc vl'rwadl\. HC'I k.n I,-,,--hnlt"1
.Inden;. Ei~enlijk moel dl" ", ..llI\c he'I 5PICllt'I·
bedd tl)O van de maalsebarJ"J. KTlJ)t Jt' !lU
lil"ll pru(eOi gekll"urdl"n, dan 10U ""k IÎc:U
pn'lt.-c:nt van tic:! k.ur"P'>gekleurd .• ,f lW.ln.
m"etrl1 lijn,.

~Ole m .. nsc-n mOC1.m llt.""h,..-wOOf!"n
ho:colJekUllfl('n Ihuiworkn m de- BdRlKhe
IfI.HtS(haPPij. ~ düi kODJC'n re W<"t T.1Ien _
bij dK' ...&aminen ('ft brl'>c"k. .....a(tl1. h ..N>cn

Hu",

Wl" het h ..n ook g("vraagd. Man htt i) voor
0\"11 ni('1 ~t'matkdijk. lt." moeten hel nok nos
durven. Wij ht::bbrn he-l gt'm.akkl'lIjk. WIJ
hd>ben hM'1 d .. ntaats<hal'PiJ ~I ..r urn. een
hl'lr kultuur. M.1ar zij hebben dal nil'\, zil zijn
maximum de dmt gen .. raue ...
VIMO: En hot ZII_,« I'TOI/wen '" hrl h>rpj.?
Leoenden: _Oul!: zij ZIJn 1'1'>8 ondervertegen
w'jnrdi",d. Er zijn .,ht cperanonele vrouwe
hjkc .atlrnlen. .. n daarnallst ook nog hulpagm-
I..n. 0., Is dus nih ieveet Ol' Ix-lantuiJk\le
reden daarvoor 1$hr1 ,)l1rf'gt'lm.Jtig wtck
Klndel'V'QI: ~ een hrcl groot prohktm voor
politl ..agC'nten. HUl1 dieNotr>t('StiltlC'~ liggen
h('('1 ongun~llf!.. De kunUolnTr 1I1w1ssc-ltng In
h('1 pl.oegC-/lS)'SI«m met gemiddeld om de'
atht ddK(,Tl nachrwerk. is J)rakus<h cnëcen-
baar voer JII1'Ige moeders. Als dt" kindtrtn
groter 21Jn vetminderen dO'problemen
vann!J_.

Vf'1O: ltlJ ~dt" "11_Hot naaI " ~(Iytr Iv!
IIrugsbrlt..J În lil kInd:>
Lt"C'ndn-.: ~Er1\ N~h"'l fIiilrll:t'1..en ..v ••futlt"
gÜ<>rut"ll UI de bchaaJ.-ling van dll.lggrtJruik.
Ah!c betrapt wordl bubet grllnllk 11311
witdruIl>- krfjK)1" dt" m''JI.chtkhtid tol
t. tapeulll-<.h adv. ..s oJl een mcJi...:n cernrum
AI, IC'jl: durblj.san de nogt"l~ houdl, wordt j..

doofMololn. Iud _r W'rV{1lf.:d, ~

V~lO; IX s41dru,'tItfollilkiT all p<lrii'nt
Lffnd~"", -l,ch.!, h,'o('.....d dal ni~'1 f'lpga.IIl
...,..m alk "C''''alkn. Ik wil mdar l.,.:g<"n dal
lII~n a"nvtlC'lt d.1 morn 20'n gevallen anders
11&11 b.-k~Jk..n I.. grn .....vurdlg. Et"n '·rM-I_ld ... I~
nkl pt'r ddUlU,1:' ecn zkKe. Hrt h....dl o.. k "(TI
I... 'n"kl'f) me: 'S(>(lalt aill:laardho!.Hho:id. Van
mfnl-tn dil" labak roken of cel plmJ\" dmlkl"lI
l~tn .....'" "".h o."k nltl dal hij Ziek lso In
Noord·Ah,J;.a ....urdl hasj wd aanvaant hier
"'''Jrl,'pig 1'1,0'1. De ....Cl LT"l4IIkl g~n
und .. ndu:ld IIlUrtlI<I!t- "I) ru.rddtu~ WIJ
m<lt'll:n 11It"lit'n \Ip dt' rwltvlfl~ ....an d ....wC'l. Zo
511111..:1 i\ hel.
V~lO: ,\f.wr u «n Ul'IIvtI"JllfIlU:lJ "Is Ultw'n .>1«01
{I,v" gfl'at? I. wn-t 1«11 wk ol", rr op tr1l "'" al
t(m ,-,U ,<ltTooIcr ....0,..1'·
leend~rs: _DruMKd'>ruik in pr1veekrlo!( i~
InHt"iIlJk \'11\1It' sltllell. Daarbij koml dal de
ril .. altrnt ,kh dl wal 1Illerolnlt:r opstell doln de'
andert tClCrnul'l"r dil prubkt'm, EC'Thjk g.-lt:J:d
d ..nk ilo.rl41 SIOItdrut:\ I\iel \<.""h.lde\ijku lijn
dan "e"'<lne slMarellcn. MaM IIdl"l tip d<:
K/I~IpriJ~ lijn 7ij wd vaa.k aanleiding 1(01
krimUlalilt:t1, ..
VelO: I,derr {lwnd IJPJalfrt ..,atlTl k ••u ook \Ttl
_~eld
Lc-endf'n: .D.I I~ du~ di...-wciak aanVMrd-
l>dolrhclrl, Ht'1 gert'(hl eH1lutl'n met' mrl de
Llillals< h.pI"IJ. mallr trlllC('r. MIJn luk i\ nirl
dat pTll(e~ 1("...en.nrllrn_ Ik heb hier wC"! mijn
b..-dcnkinflt"o rnJ. IRaoIr d ... Dl<JICIk hitr nllll1el
Mtvm lullte ~.. ml"1l miJ Inl~wen als
kmnmlsurts. M.ar WIJ ('voluCTC'n mt'e, Dal Is
7ei; .. r.•
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