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Onze Frans
Meneer H.H. Zwans trekt weer ten strijde
tegen minderwaardig kringbladengekribbel.
In Leuven beven goedmenendeentoesiaste-
lingen tot zij zijn al dan niet te strenge
oordeel onder ogen krijgen. In het geval van
een gunstige bespreking knallen -de cham-
pagnekurken in het rond. Maar 0 wee als het
tegenzit. Afgemaakt als goedkope soepkip-
pen storten zij zich ter aarde. Niets kan nog

............ baten. Zij hebben gefaald. De slachtoffers
.....- van Frans heten deze week Irreëel, Krimmax

en Floreat, en krijgen er van langs op
bladzijde 6.

Verantw. Uitg.: Filip Huyzentruyt
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven

Tel. 016/22.44.38

Rektor Dillemans over de regeringsmaatregelen

"Wel kijk, de zaak'zit zo"
Het interview dat Veto met rektor Dillemans had, is in twee

etappes tot stand gekomen. Twee lange etappes, waarin de
rektor ons uitvoerig te woord stond. "Ik praat veel, dat weet

ik", zei hij ons achteraf. En dat klopt. Tenminste als de rektor r'
voor de zoveelste keer onderbroken wordt door "dat belangrijke
telefoontje uit Nederland" of dit of dat probleem dat nog snel moet
bekeken worden. Maar verder: geen probleem om de rektor aan de
praat te krijgen. Natuurlijk: er staan belangrijke zaken op het spel,
en de rektor wil daarover ook iets kwijt. Het interview verloopt dan
ook vrij gestruktureerd, bijna als een generale repetitie van de
openingsrede.

Veto: Als ik zeg regeringsmaalregelen.
wat zegt u dan? Wal frappeert 11 hierin
ûet meestî Waar,aClIIdenk I u /rer eerst ?

bereikt; en de middelen daarvoor zijn
in ons land al zo laag. Dus dat begint
meer en meer op een beleidsoplie te
lijken, al zegt de Minister van Weten-
schapsbeleid dat anders. Nu, waar de
halvering van de sociale sektor duide-
lijk zichtbaar is, is dat met het
fundamenteel onderzoek veel minder
het geval. Toch is dat onderzoek
belangrijk voor de toekomst; wij
vooral zullen het moeten hebben van
onze know-how. onze inventies. Dat is
de kracht van Europa. Nu zegt
minister Verhofsradt : Wij zullen die
beknotting goedmaken door de inves-
teringen uit de privé-sektor te stimu-
leren. Maar dat is geen oplossing in het
domein van de zuivere wetenschap-
pen. Dat wordt immers niet gericht
door de financierder. werkt op langere

Dillemans: «.•. Ik denk natuurlijk aan
verschillende aspecten tegelijk. Kijk,
op de Akademische Raad hebbenwe
erover gesproken, zonder uit het oog te
verliezen dat onze nationale schuld en
het budgettaire deficit veel te groot
zijn. Dat kan niet blijven duren, want
het hypotekeert de toekomst, dejeugd
dus. Maar hetis natuurlijk erg dat nu
precies dààr, in de opleiding van de
jeugd, inkrimpingen gebeuren. Bij-
voorbeeld met de halveringen van de
sociale toelagen. Een ander punt waar
ik aan denk is de beknotting van het
fundamenteel onderzoek. Daar heb-
ben we nu een gevaarlijk dieptepunt

Inschrijvingsgeld ~
Enkele dagen na ons interview
beslisten Gent en Brussel om het
inschrijvingsgeld niet te verhogen.
Wij konden het niet nalaten om
Dillemans hierover - zij het deze
keer schriftelijk - te interpelleren.

Veto: Beste rektor, hoe zit dal?
Dillemans r « Ik moet dit korrigeren.
De RUG heeft de beslissing daar-
over uitgesteld en moet hoe dan
ook in zijn Raad van Beheer nog
een beslissing nemen, handhaven
van oude bedragen ofverhogen. De
VUB heeft beslist om bij de vroegere
bedragen te blijven, maar liet toch
nog enige mogelijkheid om zich
aan te sluiten bij de VII R-konsensus.
Wij in de KUL hebben beslist dat

we het houden bij onze vroegere
beslissing. Wij wensen inderdaad
onze sociale sektor in stand te

houden., want daarvoor zal dat
supplementair geld gebruikt wor-
den. Trouwens men moet de werke-
lijke verhogingen in hun juist
perspektief zien; voor beursst udcn-
ren is die verhoging 450 fr.. voor
lagere in komens net boven de
levensdrempel 1500 fr. en voor de
arideren 3000 fr. De VliR heeft zich
hier gehouden aan een zuivere
indeksering van het basisbedrag
dat vanaf 1972 werd toegepast.
Daarover moord en brand schreeu-
wen is mijns inziens buiten alle
proporties.
Struktureel is wel belangrijk dat

het instrument van de studietoe-
lagen niet' verder worden vermin-
derd. Daar dringen we aan op een
ernstige indeksering van de be-
dragen.» (RL. OW)

termijn en de resultaten ervan worden
meteen aan iedereen meegedeeld. Wie
wil hierin dus investeren? En het is
juist in het fundamenteel onderzoek
dat de sterkte van de universiteit ligt.
Een derde punt waaraan ik denk is

de niet-aanpassing van de subsidies.
Konkreet betekent dat een verschil van
160 miljoen.»

Lijstje
Veto: Hoe denkt u die besparingen op Ie
vangen?
Dillemans: "Het belangrijkste effekt
van de regeringsmaatregelen slaat op'
onze algemene subsidie. dat is de
zogenaamde ankonditionele steun. De
konditionele steun via korte termijn-
kontrakten in het toegepaste onder-
zoek bijvoorbeeld, is minder proble-
matisch. Maar voor het fundamenteel
onderzoek moeten we investeren in
onderzoeks-equipes, in Gekoncen-
treerde Onderzoeksakties (GOA). een
stelling die ook door eredoktor Hers
werd verdedigd. Daarvoor is on kondi-
tionele steun noodzakelijk. en die
wordt ingekrompen. Op termijn zullen
we voor de instandhouding daarvan
moeten denken aan het mecenaat,
mensen die houden van onze instelling
en die vinden dat hier iets belangrijks
gebeurt, en daar geld voor over
hebben. Mensen die naar een goede
publieke investering zoeken. Tussen
haakjes; de juridische regeling raakt
aan mijn wetenschappelijk domein;
het Familiaal Vermogensrecht. .
En naast puur mecenaat denk ik aan

de alumni. U moet weten dat de helft
van alle grote figuren en namen in
België in Leuven is gepasseerd. Vroe-
ger was de alumni nog een soort
oudleerlingenbond. Maar dan hebben
mijn voorgangers bij de alumni de
interesse gewekt voor wat er aan de
universiteit gebeurt vandaag de dag.
via grote alumnidagen enzovoort. En
nu moeten wij een stap verder; al die
alumni zouden daadwerkelijk iets
kunnen doen voor hun universiteit.
vanu it een soort dankbaarheidsplicht
.jegells de instelling die hen gevormd
heeft. De alumni zelfkunnen trouwens
altijd terugvallen op de mogelijkheden
tot permanente bijscholing. Maar u
begrijpt dat dat alles een grondige
mentaliteitsverandering vraagt. Mis-
schien maak ik mij illusies. maar ik
vind dat we moeten proberen. En

Miller
Tim Miller is een eigentijds teaterman. In
"Buddy Systems" speelt hij samen met zijn
vriendje de lotgevallen van eert homo-
seksueel koppel. Uit het leven gegrepen zou
men hier zeggen. En daar gaat het volgens
Miller juist om. Meer uitle§ over deze I

intrigerende teaterfiguur op pagina 5.

Eva
Als men u zou vragen om op een speelse,
ludieke manier enkele aspekten van de
vrouwenproblematiek aan bod te laten
komen in een kabaretprogramma, breekt het
koude zweet u uit. Vooral als blijkt dat de
kerk er ook een rol moet in meespelen. Toch
gebeurde het onlangs in Leuven. Veto stond.
erbij en keek ernaar. Bladzijde 6.

VAN DALE-
KOLLEGE-
HeI Van Dalekol-
lege werd afgelo-
pen maandag offi-
cieel geopend,
door rek lor
mans. Dillemans
en Masschelein.
voorzitter SI
tenaangelegenhe- .;'
den, hielden eenl'
korte rede -in de .'
vroegere kapelf .
van hel kollege.
Deze kapel is hel
enige
van het gebouw'
dat nog op reslall-I'
ratie wacht; er
zouden zich onder ~,
de verflagen schil-
deringen bevin-
den. Hel universi-
tair koor zorgde.
zowel tijdens de
openingsplechtig-
heid als op de
receptie op het binnenplein voor de nodige achtergrondgeluiden. De
inhuldiging van dit kollege, dat nu de voornaamste universitaire diensten
huisvest en verder ook een Iûû-ta! studenten onderdak zet, voorzag geen
geleide rondleiding. .
Twee Veto-redakteuts doorkruisten daarom op eigen houtje de gangen van het
kollege. Zij sloegen hier en daar een babbel en kwamen een aantal
architekturale schandaaltjes te weten. Meer daarover volgende week.

(foto Peter Vermeiren)
natuurlijk werkt de fiskale druk in
België die evolutie tegen ...

Veto: I/el probleem van dcfinuncirrim;
van het onderzoek is akutcr voor
Humane Wetenschappen?
Dillemans: .. In zekere zin wel. De
beleidsnota van Wetenschapsbeleid
bijvoorbeeld i, inhoudelijk niets an-
ders dan een 'nota voor tech nologisch
onderzoek'. Daarin iser van Humane
Wetenschappen weinig xpra kc. Maar
toch; de Humane Wetenschappen zijn
veel minder duur kwa infrastruk tuur-
kosten. Op dat gebied zullen wij om,
daarom internationaal misschien ge-
makkelijker kunnen handhaven. De
belangstelling voor de Humane We-
tenschappen groeit ook: minister
Geens spreekt na Fla ndcrx' Techno-
logy ook meer over een begeleidende
taak voor de Humane Wetenschap-
pen. Een juridische begeleiding van
wat in de informatika gebeurt bijvoor-
beeld .»

bcgcerrc ligl 111'1toch nog anders. De
plannen voor de uitbouw van een
'kulturclc cd' hangen hiermee samen?
Dillemans: .. .lu , er wordt gedacht aan
een nieuwe rol voor L&W als een
fakulteit 'Kulruurwctcnschappcn'.
Bijvoorbeeld een vak 'kultuurwctcn-
schappen' zou gedoceerd kunnen wor-
den in alle fakuhcitcn. zoals dat nu met
'filosofie' en 'godsdienstwetenschap-
pen' het geval is. Er zijn ook ideeën 0111

de kulturele initiatieven van 'r Stuc
nog meer te ondersteunen. En dan is er
de uitbouw van een Kulturele Cel.

Toch ook positief
Veto: i.en positievejak lor voor Humane
Wetenschappen is wellicht toch de
enorme konkurrcntic op de arbeids-
markt. 1/1'1 intctlckutect potentieel
word: er bijvoorbeeh! niet I\'eggekochl
zoals bi] dl' Positieve Wetenschappen.
Dillemans: .. Dat is inderdaad het
geval. Het probleem van de beste

vervolg op p, 2Veto: Maar voor l.ettcrcn en Wijs-

Naar aanleiding van de - niet meer zo recente - regeringsmaatregelen
bundelden de Vlaamse studentenbladen hun krachten. Dat leverde een

vier bladzijden tellende katern op die u deze week in bijlage aantreft.
Hiermee roepen we tegelijk ook op vuor de betoging van vandaag 16/10.

VU6-sludenlen

011 SNELKRANTI universitaire campus

B 3610 Diepenbeek
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Dlllemans oreert opening van de UCL geweest, waar ze
6000 frank meer vragen. Wel, daar
waren geen problemen met de studen-
ten. Ik betreur eigenlijk dat de aktie
zo gevoerd wordt, het getuigt van een
gebrek aan begrip en verantwoorde-
lijkheidszin. Ik geloof dat iedereen
zich moet laten horen, en iedereen op
zijn eigen manier. Wij hebben dat als
rektoren langs diverse instanties ook
gedaan. Wel werd tegelijk een onrecht-
vaardigheid in de verdeling van de
sociale gelden over de universiteiten
rechtgezet. De operatie in verband met
geneeskunde is uitgesteld, alleen de
éérstejaars-bissers in Geneeskunde
zullen slechts voor 80% betoelaagd
worden, en wij zullen onze politiek
inzake toelating van bissers niet wijzi-
gen. Wij hebben dus gedaan wat we
konden, en langs de geëigende wegen
politiek (onder andere ten persoon-
lijken titel), via de VltR en de Raad
voor Wetenschapsbeleid. Moet ik
misschien met een pancarte op het
kabinet van de Mi nister gaan zitten?
Maar ik raak het tema aan waar ik

kan, in toespraken bijvoorbeeld. Dus
ik vind dat we ons hier in Leuven wel
degelijk hebben ingespannen. Wie
altijd kritikeert is trouwens slechts
geloofwaardig als er alternatieven zijn.
En wat dat betreft: ik hoor u graag
komen, hoor. Ik ben daarvoor goed
geplaatst.
Wij zijn een universiteit met een zeer

sociaal uiterlijk, met relatief veel
beursstudenten. Wij willen dat blijven:
voor het BAR bijvoorbeeld is dat
prioritair. We moeten dat zo doen als
Katholieke Universiteit. Katoliciteit
bestaat, immers ook in de eigen
strukturen. In die zin zijn wij helemaal
niet elitair; maar natuurlijk wel op
intellektueel vlak »

mijn is er toch kontakt, aansluiting of
medewerking nodig met een universi-
taire derde cyklus. Anders vervallen
die instellingen tot scholen voor Hoger
Onderwijs. Zoals u weet liggen de
problemen op dit vlak vooral in
Wallonië en in Antwerpen.
Wat de interne rationalisatie betreft

ligt de klemtoon op samenwerking. De
verschillende fakulteiten zouden moe-
ten samenwerken om het onderwijs-
aanbod te optimaliseren en te ratio-
naliseren. Maar ook de universiteiten
moeten met elkaar samenwerken. Elke
universiteit kan niet meer alles realise-
ren. Daarom is er samenwerking
nodig. Zodat ieder zich kan specialise-
ren op zijn eigen domeinen, in plaats
van te proberen om bepaalde richtin-
gen maar half uit te bouwen omdat de
nodige middelen er niet zijn.»

Veto: Nog even terug naar de Sociale
Sektor. Die wordt van nu afaan beheerd
en betoelaagd via de universiteiten zelf
Dat kan toch kwalijke gevolgen hebben
voor het zelfstandig statuut van die
sektor.
Dillemans: «Kijk, wat er is gebeurd is
dat de Staat in het vervolg een globale
(verminderde) pot geeft. Dus er zullen'
minder middelen zijn, maar een grote-
re vrijheid in de aanwending. De
kwestie of de sociale sektor haar
autonomie verliest is dus onze zaak
geworden. Dat moet nu intern gere-
geld worden.»

Veto: Wat vindt u van de Boykot-aktie
bij de inschrijvingen?
Dillemans : «Ik zie er niet zoveel van,
en dat terwijl men altijd zegt dat het
vooral in Leuven bezig is (dit laatste is
niét zo, n.v.d.r.). Ik ben naar de

vervolg van p. 1

krachten die uit Toegepaste Weten-
schappen, Rechten en Ekonomie wor-
den weggekocht is al een oud pro-
bleem. Bij de Ingenieurs is het inder-
daad zo dat we de besten vaak niet
meer hier kunnen houden. Voor de
zuivere wetenschappen ligt het al wat
beter en natuurlijk is de situatie in
L&W bijvoorbeeld ideaal, althans uit
dit oogpunt..;»

Veto: Laten I\'e het even hebben over de
nationale impak t van de onderwijs-
besparingen. De regering spreekt van
'rotionalisatie van de universiteiten'.
Minister Cocns liet zich in een interview
in De Morgen ontval/en dot er in
Vlaanderen "eigenlijk maar plaats is
voor J volwaardige universiteiten: KUl ..
1/(/(; en VUH".

Dillemans: «Wel, die rationalisatie zit
in zekere zin al aangekondigd in de
maatregelen. Want er zijn inderdaad
ook positieve aanduidingen in die
maatregelen. Ik noem er twee: een
grotere vrijheid in middelen besteding,
en een rationalisatie. Tenminste, er
zijn daarvoor intensieverklaringen. Ik
denk dat het uur gekomen is om ons te
bezinnen over allerlei uitzwermingen.
Er zijn twee rationalisaties: de externe
en de interne. Wat de eerste betreft is
het goed eraan te denken. Vooral in
Wallonië loopt Q_etwat de spuigaten
uit. bijvoorbeeld met hun drie à vier
instellingen in Mons. Hoe het zou
kunnen hebben we aangetoond met
Kortrijk: een instelling die geen rechts-
persoon is en daardoor de goed-
koopste st udenten van België bevat.
De spreiding van kandidaturen is
wellicht erg belangrijk op sociaal-
kultureel vlak. maar op langere ter-

i.pl.v, het luxebaantje dat ie nu heeft. ..
Terwijl er zoveel van om het onderwijs
niet binnenmogen.

De man strijkt van overal honderd-
duizenden subsidie op voor welgeteld
;res dagen show (z'n festival) per jaar
en een poëzieblad dat geen kat leest.
Ilij moet er niet eens voor werken: z'n
vier bt koers doen dat wel voor hem.
Lees hierover Mysjkin in de Poëzie-
krant ...

Alle lezersreakties kunnen bezorgd
worden op de het redaktiesekreta-
riaar ) n de 's Meiersstraat 5, 3000
Leuven.
De brieven moeten betrekking

hebben op in Veto behandelde
onderwerpen of op Leuvense (stu-
denten)aktualiteit, en ondertekend
zijn met naam, studiejaar en adres.
Wie liever niet heeft dat zijn naam
gepubliceerd wordt, moet dit duide-
lijk motiveren.
Brieven die langer zijn dan 25

regels van 68 aanslagen (spaties
inbegrepen; dit komt overeen met
ca. I getikte blz. met' een dubbele
interlinie) worden in principe in-
gekort.

En maar klagen. jongens. Voor het
overige is dat festival. terecht De
ervaring V{l1Idl' afgrond genoemd. hét
podium van de Volksunic-tcx-c'vr')-
politieker. Wil redakteur Jans (ook al
.Ianssens-wierookvat) hier sollicite-
ren"! or word t Veto een soort pa-
rochicblad ?

Miel Van ImmerseelEugène jankt
N. V.d. 1'.: H('.I/(' Micl, het Europees
l'oi;:!ic~/i'stiv{l1 gaat door in Leuven. Veto
interesseert zich voor dl' universiteit en
haar lcuvcnse kontekst. Mutatis mu-
t andis: Veto 0/.1 parochieblad? Een
int crcssant « .I·uggestie. Solliciteren? Als
lI"erJII:e boterhum maar verdienen. Voor
dl' rest: blijven 1('::('11Mie]. blijven lezen.

1,:1' moet mij iets van het hart: één dat
ik Veto g,:aag terug lees. twee het
Dillemans-interview én de drempel-
foto prima. drie wat komt in gods-
naam Van lucrbcck hij jullie doen?
Dcve I:ugène jankt in /)(' Standaan!

dat ie terug naar het onderwijs 111(1('/.

Gevraagd:
Studentenvertegenwoordigers

dat zij dit lidmaatschap opnemen
met vin voor initiatief.

- De vertegenwoordigers volgen van
dichthij het tot stand komen van de
standpunten van de /\V door bvb.
akticvc inzet in de werkgroepen die
vich he;rig houden met aggregatie,
studiedruk. onderwijsvernieuwing
enz.

- De vertegenwoordigers verwoorden
en verdedigen het standpunt van de
/\V van Kringraad naar de akadc-
mischc overheid toe en omgekeerd
brengen ;rij ook regelmatig vcrslag
uit van de vergaderingen van de AR
en de tCA op de AV (ook schriftelijk)
en in Veto.

- De vertegenwoordigers bereiden ge-
lamenlijk (70Wel inhoudelijk als
wat betrelt de te volgen taktiek) de
vergaderingen van de AR en de tCA
voor. dit om de minieme studenten-
inspraak maksimaal te doen ren-
deren. Ook voor deze specifieke
voorbereiding moet tijd vrij ge-
maakt kunnen worden. bvb. voor
het hestuderen en napluizen van
dossiers,

4. Kombinmies met een ;rwar~ op-
dracht binnen de kring (bv. preses)
worden over het algemeen afgeraden.
5. Een mandaat als vertegenwoordi-
ger in AR of ICA houdt ook technisch
en administratief werk in. bv. het
schrijven en tikken van nota's aan AR
of ICA.
Geïnteresseerde studenten diencri

lu.:. kandidatuur in. schriftelijk. met
ccn mutivcring cn een c.v. met vcrmol-
ding van de voor het mandaat belang-
rijke ervaringen.uiterlijk op woensdag
22 okiober om 14.00 uur op Kring-
raad. 's Meiersstraat 5. 3000 Leuven.
Voor meer inlichtingen kan men op
hetzelfde adres terecht. De kandidaten
zullen uitgenodigd worden op de
Kringruud-Av om hun kandidatuur
voor te stellen en toe te lichten. 0

.0p haar Algemene Ver-
gadering van vrijdag 14
oktober c.k , zal Kring-

raad 3 nieuwe studentenverte-
genwoordigers kiezen voor het
akademiejaar 19X6-X7: 2 voor
Akadcmischc Raad (waarvan I
voor humane wetenschappen en
I voor posit ievc wetenschap-
pen). en I student voor de
lntcrluk ultairc Kommissie voor
Aggregatie (ICA), voor positieve
wcrcnschuppcn.

Rudy Lanssens
Didier Wijnants

In aanmerking voor dele mandaten
komen alle studenten van de Klj l.cu-
ven die aan volgende voorwaarden
voldoen:
I. De kandidaten moeten in til: loop
van dit or van vorig akademiejaar in
minstens één ziuijd geslaagd ;rijn.
2. Van de kandidaten word, een
gcdcgcu ervaring verwacht in de
Permanente Onderwijskommissie. Fa-
k ultcitxrnad, Diduktischc Kommissic.
Centrum voor Aggregatie. Onderwijs-
werkgroep van tie Kring. presidium of
Kringraad. Op basis van lo'n ervaring
moeren lij grondig op (I<: hoogte
lijn van til- problematiek invnkc on-
derwijs en medebcheer in 't algemeen
of aggregatie in het bijzouder.
3. De kandidaten moeren bereid vijn
om hun lunktic op te nemen volgc-v de
geplogenheden van Kringrund. Dit wil
leggen:
- De vcrtcgcnwoordiucrs worden ex
officio lid van de Algemene Verga-
dering van Kringrund (vonder stem-
recht). DC'/l' vergatkring komt tW<.:<.:-
wekelijks samen op vrijdagavond en
werk t rond de bclungcnvcrdcdigi ng
van de studenten inzake onderwijs.
medebeheer en aggregatie. Van de
vcrtegenwoordigers wordt verwacht

De akties tegen de regeringsmaatregelen worden
op nationaal vlak georganiseerd door het NAK.
Aktief in dit Nationaal Aktiekomité zijn de fakul-
teitskringen van de deelnemende universiteiten,
studentenorganisaties gaande van het KVHV over
VUJO tot MLB. In dit NAK is dan ook heel wat
discussie over de efficiëntie van bepaalde akties.
Zo verdedigde VVS, een studentenorganisatie die
vnl. in Gent aktief is, bi; .nonde van haar voorzitter
S. Meeus volgende stellingname i.V.m. de door het
NAK (dat dus zeker niet enkel bestaat uit MLB)
georganiseerde boykot van de inschrijvingen:
"De studenten hebben daar geen baat bij. Ze zijn
niet in orde voor hunstudlebeurs, voor de militie,
voor het openbaar vervoer ... Als de Marxistisch-
Leninistische Studentenbeweging ons daar niet
in wil volgen, dan is dat onze zaak niet meer."
Nu kan je opwerpen dat we daar met MLB niet op

moeten reageren omwille van de 'lieve eenheid'.
Echter, het gaat hem voor ons niet om zomaar de
eenheid, maar wel om eenheid in funktie van wat.
Ter verdediging van de demokratisering van het
onderwijs uiteraard. En daar gaat het nu juist over!
S. Meeus is immers van mening dat zij wél en wij
niet de studenten belangen verdedigen. Dediscus-
sie draait er dus om hoe efficiënt aktie voeren.
Dat de boycot van de inschrijvingen wel degelijk

succesvol was. blijkt uit ce feiten: aan de
universiteiten van Gent en Brussel werd de
verhoging voorlopig niet doorgevoerd. De Morgen
haalde hierover recentelijk VUB-rektor Steenhaut
aan:
"Steenhaut heeft zich binnen de VliR altijd verzet
tegen een verhoging van de inschrijvingsgelden,
gaf uiteindelijk toe te verhogen "om de koncensus
te bewaren", zag de VUB-inschrijvingen dan
geboykot door VVS (een 'schrijffout je' van DM,
BC) waardoor op een bepaald moment het aantal
inschrijvingen 11 pct. lager lag dan vorig jaar.
"Toen was er even paniek", zegt Steenhaut.
Hieruit blijkt dat aktie loont en dat, mits radikale

en massale akties, de regeringsmaatregelen wel
degelijk kunnen tegengehouden worden. Zijn
deze akties nu ook gepermitteerd als de studenten
daar zelf financiële (en andere) nadelen bij
ondervinden? Want dat was nu juist hét argument
waarachter VVS zich verschuilde om niet aan de
boycot dee'l te nemen.
Hierover het volgende:

1. De verhoging van de inschrijvingen was even-
zeer financieel nadelig voor de student. Door dit
niet te boykotten zouden we deze maatregel in de
prektii« aanvaard hebben en de poort opengezet

voor verdere verhogingen de volgende jaren. De
boycot was trouwens bedoeld om snel een reaktie
van de academische overheid af te dwingen, zodat
de deelnemers nog voldoende tijd zouden hebben
om zich wettelijk in orde te brengen. En dit laatste
is ons ook gelukt!

Trouwens de door de heer Meeus opgesomde
onhebbelijkheden ten gevolge van een niet-
inschrijving is onjuist. Men kon hierdoor enkel last
ondervinden voor het verkrijgen van een abonne-
ment voor het openbaar vervoer.

2. Wie er vooral nadeel ondervond was de
universiteit zelf, die zijn inschrijvingen zag dalen.
Een aktiemiddel moet, om succes te hebben, de
tegenstrever raken.
3. Met éénzelfde redenering als die van VVS, kan
je evengoed stellen dat een arbeider die getroffen
wordt door het Sint-Anna-Plan niet moet staken,
omdat hij dan tijdelijk inkomensverlies lijdt. Of dat
men (zoals bv. Reagan stelt) apartheid niet moet
boycotten, omdat de zwarte bevolking daardoor
ook getroffen wordt. Zulks leidt er enkel toe dat
apartheid blijft bestaan.
Gans deze discussie is van bijzonder belang

omdat de inschrijvingsgelden in Leuven wel
verhoogd werden en de andere regeringsmaat-
regelen (bv. de halvering van de sociale toelagen)
evengoed dienen gestopt te worden. Hierbij moet
het voorstel van KUL-rektor Dillemans om de.
verhoging van het inschrijvingsgeld te g~bruiken
voor de sociale sektor radikaal van de hand
gewezen worden. Een sociale sektor, betaald
door de studenten zelf, in geen sociale sektor.
Deze strijd gaan we zeker niet winnen door de

Van Miert-achtige-VVS-taktiek: "Eerst eens vrien-
delijk gaan praten met de prof, dan nog eens
vriendelijk praten en tenslotte eventueel een
prikaktie" ('real-politiek' zoals dit in het politiek
jargon geheten wordt). Wat dan wel? Een massale
deelname aan de door het NAK georganiseerde
betoging van 16 oktober moet de aanloop vormen
naar een nationale studentenstaking! Dit is waar
regering en academische overheid voor vrezen:'
"Is een verhoging het risico waard van een
eventueel studentenprotest... wanneer het univer-
sitaire leven wordt verstoord en lamgelegd ook
geld kost?" Een radikale aanslag op dedemokrati-
sering van het onderwijs vergt een radikaal
antwoord.

Bart Capéau
namens Marxistisch-Leni nistische Beweg ing

Studentenorganisatie van de PVDA
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De Akademische Raad
(AR) is het hoogste ver-
gaderorgaan aan deze

universiteit waarin de studenten
vertegenwoordigd zijn. Akade-
mische Raad is bevoegd voor
onderwijs en onderzoek en aan-
verwante materies. De studenten
krijgen er bijvoorbeeld de moge-
lijkheid om de onderwijsher-
vormingen een laatste keer te
bespreken (en eventueel te stop-
pen), onderwijsproblematieken
ter sprake te brengen (studie-
druk, hervorming van de aggre-
gatie, numerus clausus), en ver-
der deel te nemen aan het beheer
van de universiteit (goedkeuren
begroting, toekennen eredokte-
raten, ... ).

Akademische Raad

Alweer Dillemans
ekstra vergadering plaats waarop de
eindverslagen van twee denkgroepen
(onderwijsvernieuwing en post-gradu-
aten) besproken werden.

den had en zijn mandaat niet opnam.
De studentenfraktie was m.a.w. gehal-
veerd (zie de vakatures in dit nummer).

Beste Bart

Maandag 13 oktober, een week na de
opening van het akademisch jaar
trokken de leden van AR (de rektor, de
vice-rektor, de groepsvoorzitters, de
voorzitter studentenaangelegenheden,
alle dekarren. de voorzitters van het
HIW, IFW, ILO, 4 afgevaardigden van
het wetenschappelijk personeel, 4 af-
gevaardigden van de studenten en
bovendien nog de ombudsman als
waarnemer) voor de eerste keer dit
akademiejaar naar hun traditionele
pleisterplaats, de Faculty Club. De
laatste (echte) vergadering van het
voorbije akademiejaar ging door op 9
juni '86, en eind se.ptember had een..,Iet ~ .. ._ ..

Voor we de AR van 13 oktober
analyseren, eerst een woordje van
afscheid voor Bart De Moor, tot voor
vorige vergadering vertegenwoordiger
van het tijdelijk wetenschappelijk per-
soneel (Positieve Wetenschappen), en
medestander van de studenten. Door
het vervullen van zijn vaderla ndse
plicht is hij niet meer in staat lid te
blijven van AR.
Met dit eresaluut (ahum) zijn we

aanbeland bii de verzadering zelf. Op
de agenda: een onderwijshervorming in
het "Center for the Conservation of
Historie Towns and Buildings". In een
al te optimistische brief meldde de
vice-dekaan van de fakulteit Toege-
paste Wetenschappen dat de fakul-
teitsraad "unaniem gunstig" geadvi-
seerd had hetgeen zeker niet het geval
was. Dit had te maken met een niet
opgehelderd dispuut binnen het de-
partement Architektuur, Stedebouw
en Ruimtelijke Ordening van de fakul-
teit.
Enfin, het programma 'van het

post-graduaat Centrum werd opnieuw

Onvolledige studenten
De studentenfraktie was op I3 oktober
nog niet helemaal voltallig. Het regle-
ment bepaalt dat de studentenver-
tegenwoordigers verkozen moeten
worden, en dus schreef Veto de

Ivakatures uit. Twee voor vertegen-
woordigers uit Humane Wetenschap-
pen en twee voor Positieve en Bio-
medische Wetenschappen. De kandi-
daten hiervoor werden gewikt en
gewogen, en uiteindelijk gestemd op
Kringraad, waar ze het komende jaar
ook .rapport zullen komen uitbrengen
i.V.m. de stand van zaken op AR.
Tijdens het ·voorbije. werkingsjaar van
Kringraad werden er maar drie van de
vier vakatures ingevuld. In tegenstel-
ling tot vorigjaar lag dat niet aan KrUL,
maar aan het feit dat de tweede
kandidaat voor positieve wetenschap-
pen niet aan de helft van het aanta
stemmen was geraakt. In oktober
bleek bovendien dat één .van de
verkozen vertegenwoordigers. van
Humane Wetenschappen werk gevon-

Alt ~ Alt ~ ... Alt "'1'-1 lItaJlt

EREDOKTORATEN - Dit is Richard McCormick, één van de gelauwerden op Lichtmis van dit jaar. Wie
volgend jaar in aanmerking komt om een eredokteraat in ontvangst te nemen, mag nog niet geweten zijn. Toch
doen de wildste geruchten de ronde. Wij kunnen alvast enkele namen suggereren van mensen die niét in
aanmerking komen voor deze eretitel: Ronny Reagan, Maggie Thatcher, Pik Botha, Danny Coens en André
Leysen. (Foto Geert Coene)

'''''''' ... .. ~ '- ~ I.w lIJ .. '" ... ~ .., Jr, let tij .. ._ fit '11 kt
Sociale Raad

zoekt vrijgestelde
Voor de ondersteuning van haar
werking gedurende de maanden no-
vember en december zoekt Sociale
Raad een vrijgestelde. Er wordt ver-
wacht dat hij/zij de Raad helpt om tot
een overdacht beleid te komen en dit
beleid met kennis van zaken uit te
voeren. De kandidaten moeten kennis
hebben van de werking van Sociale
Raad (werking van sociale afgevaar-
digden. van de AV, van het medebeheer
in de sociale sektor). De kandida(a)l(e)
moet geïnteresseerd zijn in de proble-
matiek rond demokratisering van het
onderwijs, studiefinanciering. studen-
tenhuisvesting, gezondheidszorg. stu-
dentenrestaurants en alles wat nog met
de sociale positie van de student te
maken heeft. Gezien de tijdelijkheid
van de betrekking zou de kandi-
data )t(e) vertrouwd moeten zijn met
de huidige werking van Sociale Raad
zodut de inwerkingstijd beperkt blijft.
De vrijgestelde werkt onder een be-
diendenkontrakt van bepaalde duur.
Solliciuuics. schriltelijk met cv. moti-
vering en specifieke vermelding van
ervaring die voor een raad nutug kan
zijn. moeren te laatste maandag 20
oktober om 14.00 uur aangekomen
zijn op het xsa-sckretariaar. " Mei-
erv-t raat 5. 3000 Leuven. 0

verlengd voor twee jaar, dit maal met
de uitdrukkelijke belofte het program-
ma eens deftig onder de loepe te
nemen.

Inschrijvingsgelden
De volgende topic die de studenten
aanbelangt was de "bespreking van de
stand van zaken wat betreft de
financieringswetgeving". We verna-
men onder meer dat in ruil voor het
niet meer subsidiëren van de bissers in
de eerste ka ndidatuur Geneeskunde
het probleem van de numersus clausus
waarschijnlijk een tijdje van de baan
zal zijn. (Het syndikaat Wynen schijnt
gesust te zijn.) De bissers zelf kunnen
zich zonder enig probleem inschrijven.
voor de trissers en voor de studenten
die het via de middenjury proberen
gaat men misschien beperkingen in-
bouwen.
Eerder al op de vergadering was de

verhoging van de inschrijvingsgelden
ter sprake gekomen. De regerings-
afgevaardigde, de heer Schiepers. stel-
de dat de vroegere wetgeving wat
betreft de besteding van de inschrij-
vingsgelden gesplitst wordt in een
geaffekteerd en een niet-geaffekteerd
deel. De bestemming van het geaffek-
teerde deel ligt bij wet vast (onder meer
didaktiek, recyklage, onderzoek naar
onderwijsvernieuwing); de bestem-
ming van het niet-geaffekteerde deel
mag door de universiteit zelf gekozen
worden. Als de universiteit de méér-
opbrengst van de inschrijvingsgelden
(dank zij de verhoging) aan de sociale
sektor wil besteden, zo stelde Schie-
pers het, moet dit gebeuren vanuit de
pol van het niet-geaffekteerde patri-
monium.
Bovendien vernamen wij uit zijn

mond dat men er in Brussel misschien
aan denkt om de wetgeving over de
subsidiëring van de sociale sektor te
wijzigen in het artikel over de doel-
stellingen. Subsidiëring van de stu-
dentendokters schijnt hier nogal ge-
voelig te liggen, en eigenlijk een
probleemgeval te zijn voor de rege-
ringsafgevaardigde.
Een verstrengeling in de nabije

toekomst schijnt niet volledig uit-
gesloten te zijn.
Het voorlaatste agendapunl was de

toekenning van de eredoktoraten.
Vermits de rektor himself bij het begin
van de diskussie er uitdrukkelijk op
stond dat niets van de diskussie aan de
buitenwereld mocht doorgegeven wor-
den, Il!ag dit dus niet onderdie vorm in
Veto verschijnen. Na een lange en af en
toe verhitte diskussie werden een
aantal mensen voorgesteld. Na raad-
pleging van deze personen en hun
goedkeuring zullen deze namen bij
gelegenheid bekend gemaakt worden.
Het voorlaatste agendapunt was de

bespreking van het eindrapport van de
denkgroep in verband met de taak-
stelling van akademisch en weten-
schappelijk personeel (AWP), helemaal
geen studentenkost. .
Na deze lange (wat voor deze rektor

relatief is) vergadering werd de aan-
wezigen een avondmaal aangeboden
in de Faculty Club. waarna sommigen
huiswaarts togen, maar waarbij enke-
len als zeer trouwe klanten bleven
hangen.

Bruno Peeters-
DOMME SCHACHTEN!
Bij de inschrijvingen kregen jullie een bon
voor een gratis Vademekum voor leuven,
en jullie vergeten het af te halen.
Een geluk dat wij brave mensen zijn:
spoed u naar de 's Meiersstraat 5 om deze
eerste misstap vooralsnog goed te maken.

Ouderejaars, die zich door de titel van dit
stukje aangesproken weten en dit lezen,
kunnen het altijd kopen. Slechts 80 fr.

Retoriek?
In de speech van rektor
Dillemans bij de opening van het
akademiejaar is ruime aandacht
geschonken aan de nefaste
invloed die het Sint-Anna-
plan uitoefent op het weten-
schappelijk onderzoek: de te
lage bestedingen daarvoor
worden gehekeld en de rektor
wijst op het gevaar van de
dreigende privatiseringsplannen
van Verhofstadt, waardoor de
kontinuïteit van het fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek in
het gedrang komt. Ook wordt
volgens de rektor het weten-
schapsbeleid te eksklusief af-
gestemd op de positieve weten-
schappen, waardoor de humane
wetenschappen kwasi in de
vergeetput terechtkomen. De
kritie-k op deze evoluties steekt
-de rektor niet onder stoelen of
banken én hij spreekt duidelijke
taal.

Naast het wetenschapsbeleid
vormen ook de studenten een
belangrijk onderdeel van Dille-
mans' rede. Hij betreurt dat door
Sint-Anna de subsidiëring voor
sociale voorzieningen gehalveerd
worden. Wij zouden zelfs meer
zeggen. Precies die sociale
toelagen moeten toelaten dat
óök uit minder begoede milieus
bekwame jongeren hogere stu-
dies kunnen aanvatten. Een
dergelijke aanval op de sociale
sektor is een fatale slag
toebrengen aan de schuchtere
demokratisering van het hoger
onderwijs, zoveel is duidelijk. Di't
die demokratiseringsidee bij de
rektor leeft én dat hij ze ook
openlijk verdedigt, kunnen wij als
studenten uiteraard alleen maar
toeluiehen.

En toch zitten er enkele
addertjes onder het gras. Want
hoewel de rektor op sommige
momenten met de studenten'
meegaat - "Slechts een beperkt
deel van de sociale subsidies
wordt aan studentenorganisaties
gespendeerd" - verklaart die-
zelfde rektor enkele volzinnen
later dat zelfs dat nog te veel is:
"en mocht ik studentenleider zijn,
dan zou ik voor mijn orrathanke-
lijkheid en dynamiek dit soort
subsidies weigeren." Terwijl hij,
die mee aan de wieg stond van
de Leuvense sociale sektor, best
weet dat een degelijke studenten-
werking zonder subsidies op dit
moment onhaalbaar is. Denken
we maar aan de onmenselijke
studiedruk die in vele fakulteiten
de mensen van alle mogelijk-
heden tot engagement berooft.

Paradoksaal is ook dat
Dillemans beweert dat de
KU Leuven zich een sociaal
imago heeft toegeëigend, terwijl
Leuven toch de enige grote
Vlaamse unief is die het
inschrijvingsgeld verhoogd heeft.
Aan de universiteiten van Gent en
Brussel vraagt men op dit ogenblik
terug het oude inschrijvingsgeld.

Ten slotte nog dit: Dillemans
stelt zich de vraag naar de
indeksering van de studiebeur-
zen. Maar het Ifjkt'ons toch een
wat goedkope manier om zich
een kritisch imago te verschaffen
door in te gaan op een probleem
waarvan het momenteel een
publiek geheim is dat er
binnenkort een oplossing voor
komt. Die 'retorische handigheid
was echt niet nodig.

Abo?
Een abonnement nemen op Veto
kan, en dat is zelfs niét moeilijk.
Voor een beter donderdagontbijt :
200 (stud.), 300 (nt.-stud.) of 500 en
meer (steun) aan 's Meiersstraat 5,
300(f Leuven.



4 Veto, jaargang 13 nr. 3, dd. 16 oktober 1986

C'est fou ce cinéma

Apokalyps van de waanzin
Van maandag 20 tot don-

derdag 23 oktober kan je
acht 'waanzinnige films

gaan bekijken. Organisator De
Andere nIm gaf de reeks de titel
mee, C'cstfou cc cinema. Scho-
pcnhaucr mag dan wel gezegd
hebben dat het genie slechts één
etage hoger woont dan de waan-
zin. het blijft een raar tema.
Wat het minder bevreemdend
maakt. is het reit dat het geen
films zijn over gekken of psy-
ehiatrische instellingen (/oab
F(/II/;/I' 1.;/(' ol"As.l'IIIIIl). Wel krijg
je films die een leer eigen gevoel
van waan/in, van hel diabolische
t rachtcn te brengen. Of films dil:
in één (of meerdere) van hun
komponenten waan/innig over-
komen.

Tlu: MI/lil ("ag(' hrcng: de waan/in via
her dckor en lil' -Iccr. Na de dood van
hun vader scheppen Iwee ~1I,jn een
primiticv« wereld. I lct jongvrc 11".k wil
dal haar 11" ullccn aan haar aandacht
besteedt. l-Ik ccn die dil wil vcrhin-
deren ~al lij mccdogcnloo~ vcrnic-

-tigcn. 1)C~c film i, een k ruixing 11I~~cn
een horror- en terreurfilm ruct ra~ci-

norende dck or-, en vcrarncrikuan-,rc
Atrornu/ick .

Sfeer
De liefde en de onmogelijkheid ertoe
i~ het onderwerp van Zulawski'»
1'0 Ivcssiou, lvabcllc Adjani (Anna) en
Sam Neill (Marc) spelen een paar dal
elkaar lang/aam maar zeker vcrnie-
ligt. Passrvvion bevit niet de diep-
heldere Iotografic die we tcgcnwoor-
dig voorgeschoteld krijgen, wel harde.
k ruchtigc kleuren die niet hij elkaar
p;",en en aklus de inhoud syrnboli-
screu. Ik -Jccr kan van hel ene
morneut overgaan van een hyper-
moderne naar een myli,di middel-
CCIIW\C of een mcugcling van beide,
Povscssion i, gesitueerd in Berlijn, een
,I ad die net ;rI~Marc en Anna, wegens
hogere krachten (diaholivchc hij hel
paar, polit ickc hij Bcrlijn) niet in stunt
i, één te worden. Ik film is '1'1'1/
vrhokk cnd«. vitalr ervaring, dil' ontzag-
lijk 1'1'1'1cncrgi« "1',1/"1'1" ('1/ waar je
1"llI/l'arl/iIÁolI/( (Dirk Michicls in Fihu
('11 Tclrvi-Jc. 111(:i 191(2).

/)eat/ o]' Niglll is één lange nacht-
picrric voor architekt Craig (Mcrvyn
.luhnv). In een buitenvcrblijf ontmoet
hij vijl' genodigden en een psychiater.
De gL'lwdigdcn. in wie hij personages
uit bovc dromcu herkent. vcrtellen
ieder een tuntusrisch vcrhuul. Ver-

volgens krijgt Craig hallucinaties die
k ulrnincrcn in grote paniek. De vijl'
verhalen hebhen in de eerste plaat, tot
doel te vcrontrusrcn en te verrassen,
door de realiteit van alledag te doen
uitmonden in het niet vcrklaarbare.

Scenario
Ik waanvin van deze films ligt echter
niet alleen in het dckor, de sfeer, de
struktuur. ... Nutuurlijk i, hel sce-
nario, hel fundament van elke film, in
meer of mindere male waanzinnig. Er
lijn in deze cyklus ook film, waarbij de
waanvin [ol' de krank/innigheid 70 Je
wil) bijna volledig in hel scenario ligt.

Wi.I·(' Blood paxt perfekt in dil
hoekje. I la~eI Mores (Brad Dourif)
gaal op kruistocht tegen zijn kollegu's-
predikanten die, als kleine midden-
standers, Krisrus trachten aan te
smeren. l Iij predikt de kcrk van
Krist 11,zonder Krist us, vermoordt een
mede-predikant, om zich ten slot te te
melen met Kristus Hunself. Regisseur
l luston voegt aan deze tragedie een
reeks grappige elementen toe zodat dit
alle, uitmond: i~ een binere karika-
luur die niet gespeend i, van een pak
gruwel.

In deze film speelt niet Brud Donrif.
maar hel scenario de hoofdrol. En als
de regisseur er in ,laagt (velen pro-
heren, weinigen lukken) de hoofdrol
door het scenario te laten ,pelen- hoe

gek dil ook moge klinken - i, hel
resultaat een heel goeie film. Dit jaar
was r / X, Murder hy IIIlIIiOIl 70 'n
- gelukte - vccnariotilm.

liet scenario is niet alleen het
verhaal op zich. maar bevat ook
details zoals de namen van de pcrso-
nage,. Onbelangrijke details zal je
zeggen. Inderdaad, maar niet in Ait-
mans Images, een film die handelt over
de hallucinaties van Cathryn, haar
man, haar twee minnaar, en de
dochter van één van haar minnaars.
De rol van Cathryn wordt gespeeld
door Suzannah York ; de dochter
kreeg in de film de naam Susannah en
wordt gespeeld door ... Cathryn Harri-
son. Opgelet. het wordt nog, ingewik-
kelder. René Aubcrjois speelt
Curhryns man, Hugh. Hugh is de
voornaam van akteur Millais die de
minnaar Marcel speelt. Eli Marcel is de
voornaam van akteur Bozzuff die ...
René speelt, de andere minnaar.

, Cathryn is een schizofrene, iets wat
haar man Hugh nooit heeft op-
gemerkt. Ze vlucht weg van haar
hallucinatie, naar hun buitenverblijf.
Maar daar verergert alles en in haar
hallucinaties ontmoet ze haar twee
minnaars. Ze wordt gekonfronleerd
met de vraag of ze hen al dan niet
vermoord heeft. En vermoordt ze ook
haa r man, of niet? Images start als een
psychologische thriller maar is dit
zeker niet. De film heeft als enige
pretentie het blootleggen van kont ra-
dikties en angsten in het alledaagse
leven. De kern van de film is Cathryns
gelijktijdige konfrontatie met het ver-
leden en de toekomst en, als twee
spiegels die naar elkaar kijken, met de
oneindige rij beelden (images) er-
tussenin.

De Waanzin zelf
/)1'1' enjuldige Mordoren i, het buiten-
beentje in deze reeks, Want met
waanzin heeft deze film niet veel te
rnaken. Sven Gösta (Stellan Skars-
gaard, Zilveren Beer Berlijn 'H2) i, een
zeventienjarige jongeman met een
spraakgebrek. Als z'n moeder sterft
wordt hij onder de hoede van Hög-
lund, een rijke boer, geplaatst. Als
laagste in rang dient hij bij de paarden
te slapen. Sven vlucht voor zulk
onwaardig bestaan. Hij kan terecht bij
de familie Anderssen die hem de kans
geeft wat geld te verdienen. Met dat
geld koopt hij een motor, die het doel
wordt van Höglunds wraak, Het enige
bijzondere - maar zeker niet waan-
zinnige - aan deze film is dat er
geregeld engelen uit de lucht vallen,

Niet getreurd echter, want er is ook
Der Kontantsche, Deze film speelt zich
af in een sanatorium in het Beierse
Woud, in het Undossa-Bad in Starn-
berg, in Beierse barokkerken. in het
Olympisch Stadion van München
waar Rummenige 1-0 voor F.C.
Bayern scoort, in ... Dit zijn allemaal
lokaties tijdens een waanzinnige tocht
van de Cornanche. Hij onderneemt
deze tocht na een ja renlange korna.
Tijdens zijn korria droomde hij van
zijn barokke geliefde, een olifant.
Dromen die zijn vrouw aan de teevee
verkoopt en op een scherm te zien zijn.

Ingewikkeld, niet waar, Of juister:
waanzinnig. Inderdaad, maar deze
film is dan ook de levendgeboren
waanzin. dl' openbaring 1'(111 dl' echte
waanzin.

Christophc Verbiest

Een architektuur-kollokwiurn te Leuven

Moderne architektuur en'de stad

0"p 2:1, 24 en 25 okiober II/Ii::('/fkon blijven. Ik architektuur
wordt in het Arenberg- mocxt zich l.ucn invchakclcn int/I'Slad
inxtituu: een internario- 111 haar gl'hl'eI.

naa I kollok wi urn uchoudcn on-
der de titel MlldN;,;.lïl/(' ('1/ stad : De fundamenten voor die doorslag-

.. I I' . I acvende wcndinu werden uclcud 0111-de aktualitrit 1'1II1 (' /lSIIl/ï,IT te t"; Il)I() I' I ' .: '2'()'.. ,Ircc~'. 11 uc uircn IlHI
avmttgard« 111I(,~)/ï(' ('11 III//U'('/JI. blijken dal dr- !r1(/(!t'm:' Architck : 1l:1f
Op dal k ollok wiurn lal getracht IwC!"en meester wilde worden over de
worden via morncntopuamcs cu sJad : hij wordt de OI/III'('/,lcr van ril'
l'ruumcntcn een schets Ie geven '11I('kIlIlHl. I kl i, de periode van de
\'al~ een van dl: helaugrijkste '::jlHl~l' Zwil~cr'J,c Corbusicr, van hCI
rema's van de moderne a;ch'ifck,-" Hauhuus. .'?l' Stijl en het Russisch

• I' kl·' I· 'Klllhlnlkll\'ISllll'. Ma.rr ook- van so-tuur : de are utck tuur 'I s I'/('{('- ....' , .. . ' . . ci;r;rl gc.:ïnspircl'n.1c projekren loab lil
lijk 1'(,/,.\'('11111/.\'('1 111 l'en kontekst lrankfurt en Wenen. Kortom: een
va n lI/oden!i!c';I .• In '(.t.~'-wcck WH.!.' ~ongdll(\llij~ ht'l'iL'l1'd",' periode in de
20 lol ,25. oktober' lcMrl Cl' ookr 'y,l!,tJltictlc-ni, 1';IIHk architektuur .. '
een bc uclc idun de lefitmlhstd-', _, " , -, "
lin!.!. ~,. _., J" ":1 I' / '<>'61ic-1lIil"l'hrl'ilk koj]{\l\l'ÎIIIll <1:It'

~ "",t, 'i- ';;:,' ,k '1\'((Il'1illt"!\rdlÎl..:kllllr7- \';111 'dè'
'I~~',,"'! I ·)t.,.\·~ ), '"'Rl'I"(~ll\""'1l .. \ul!.!l'lH.k '\\"l--èk ·(lI·!.!a,'i-~

, ,
, , ',1- r: L J ,-, ;. ~élqt;sl;ral dl'/l' pl'rÎOlll' ,:clili'aal illtte-

I kl hclall~ \'0111 hct ,1l'll1a' \';1'11,h,lo( 'a:ll1dachl. Op dc cCI'~lc dOl!! kOI11CII
kllllnk\\'illl11 ~all'II;lIl\vl'lij(.., "Il"r'l'hal . '(.'nltl,rll 1l('d('fI(llI(i.~\'(' arcllilt'k/(11l (ll1cl
\l'lInll'lI. Irl llc- ;rrl·l)ill'~J.III11·g<;'l·hil'lk, \ 'l'cllir'lIl'rnalionalc rl'jllllalic)hllill'igell
lIi, \ all tic- ::W'll' l'CII\\' hcl'f'1 dl' st;rd \\'<:rk \'oorsll'lll'n: lk Wcl:n.'c archilck-
illdc.:rdaa~1 l'l'n hl'l'l hdallgrij~l' 1'\.1· ll'n Kjlplïngl'l' CII ('/rch. dc in Londcll
gC'lwdd. 111 dc 19dc Cl'll\l \lndclI \ll'rk/OlIl1c ardlill'kll' 1..11;1Iladid l'n
pl;rlll1c.:r, l'n ardlill'~ll'n pi"" gl'kOll' liL' Nl'lll'rI;rllder Rl'l11 Kl."lha;r~. Doc
I'rllllll'erd I11CIl'l'n il11l11l'n, prohkl'l1I laal'lc i, lll'~ \Ollr dl' l1Iindcr in!!c-
lk l,~,plo,il' 10111dl' imhKlril'll' "cdcn, "ijdl'lI ~cl'n Ollhl'~l'mk: l)1cl ;ijll
dc lllhlllilharl' hl'\ol~ill~'lol'n;lIl1C l'lI oil;,.t' lil/' !I1ell'ollolilllll fl'cllilecllI/'('
liL' hlli,\c,tinµ'~\ll',lic. I Ic.: I \"1' in «()~l\) hl'l'n hij a;rI1\;1I1~dij~ n;ral1l
l'c.:r,ll' ilhlanlll' l'l'n ,'"cilllll prohkl'l1I, !!l'l1Ia;r~1 ;r" Il'orl'li,ch lllll\ll'qll:r.
11101011'dal ,oçi;ral pt'lIhkcl1l ;;11 \l'l.rn- -KlIrl !!èk'lkn hl'l'rl ()~I \ tk ,lap na;rr
~l'rd ill l'CII (r,ic'I.-nllllll,'!i,A pro- lk rl,I'l'l "l'hllIlWdl' archill'~lllllr l'n
hkl!ll1: l11imlc:r'\laardigl' \I (lilingclI. ~
dlalllisdll' ~onl'l'1I1ral ilo 1<111lil' Ix-
hlllllling. 1)CO,1;,,1 \Ia, - ;rrdlill'k-
ltllli"l'h t!I.'/iL'1l

\llIrdl'n.

Modern ontwerpen
In d'l' ~llllll'~,1 ~\lall1 dl' ;lrl'hill!~llIlII'
IWrll'lId CII 'llIll'nti dc ~O~ll' Cl'lI\\
hinlll'n. Ik l;r;r~ 1<111lk ;rrdlill'~1 -
\;II1<lIld, ccn 801/11111"('1/('1' illtk ml'l"1
\l'I'hc\l'n lill \;rll hl'1 \lllI.rd - \I;r,
llllklaar gl'wordcn. Dl' .·(n {\/I//I'('lIl/ol
:II/gellt/"il. Il" IIwa n~l'\ l'nd rllnd liL'
Cl'lI\\ \I i"ding. hord rl'l'd, tic- nwgl'lii~-
hctkll \';rll dc nHl,krnc ll'c.:hlllllo~ic in
~ich op!!cnlll1lcn. Ma;rr hl'l \"1' in-
ll"'l'n dllidclij~ gl'\lonlc.:n d;rl d,'
a reh ilck I gccn h/l//Il ,'I' l'(ffl hl/rger-

'Il'lkbolll\ !!C/cl l'n daa I'111Cl' i, Kool-
Iwa" \ll'r~ ~1" in ccn Il'l'r l'~,plo,il'll'
ra,l' !!clrcdl'n. i'ijll Onl\lc'î\l'lI \I;rrl'lI
l'n liin 11'<1I1\1Cn,'ll'r~ ~c.:ïlhpircl'nlop
lk idl'ci'n'll'lll'll1 \;rn hl'l l11odcrni'l11l'
lIi' dc jarl'n '~O. I kl lal inl'lk gCI;r1 tic.:
nllll'ill' \laard liil, 0111lk I1Il'C,lcr Iclf
;rail hCI \I oonl IC Iwrl'n O\l'r dil loch
\ll'! ~llllll'll\ l'r,icl'l l'n
aamllll'lId lCII\ rl'.

l'r!! II//lt/e/ïl

Minder is meer
1)CO1\1l'l'lk l'n liL' lkrdl' d;lg "lil 11l'1
~lIlI"~\I i11111lijn ;rail dc IIII/Ilrilclw
IlIle/i(' \;111dc 1l1lldCrlll' ardlill'~lllllr ill
rl'I;rlic hll dc ,lord µC\l iid. Op I rijdaµ 2-l
lI~ hlhl'r ~OI11I hl'l illll'I nallon;r;d n1<l-
lkrni'l11l' 01;111blld. In~l'k prOk,,,ll"l'n
lIil \l'rwhrlkndl' "I "'PC'l' ;rrdlill'~-

" .
TlI'ee lenlo(lnsleUingen begeleiden hel kollokwium over moderne archilek-
IU!!r: naáfl 4e ekspo,~ilie in hel Arenberginsliluul in de Naamsestraalloopl er
van 25 lot 31 okiober een wellichl erg inleressanle lenloon.Helling over hel
Russisch konstruklivisme van Chernikov in het Arenbergkasteel in Heverlee.
Deze lenloonslelling is een realisa/ie van Calherine Cooke (van Open
Un;versilY Milion Keynes), die ook een referaat zal houden over hel Russisch
konslruklivisme uil de jaren '20,

De paus 'iser weèr!
\'001' \I ie hl'l p;rllshc~ock anno ml'Ï
19X5 aall OIh lalld. \ ia hcl medium
lilm. nt)~ l'Clh wil hcrhclc\l'Il. kan op
~2 l'n 2:1 uklubcr ICI'cchl ill Aud.
Vc,alill' alwaar dl' niclI\\'~IC rilm \';111
Sll'phanc I.cjcunc /)1' 111(/11 ill 'I wil
(l.'homll1c IUlil blallt.:) ~cdraaid ~al
wordcn. h'Cntucll' god,dicnstralwlici
in dC/c 'Iad lijn clel1l\cI ~c\l;rar-
,<.:IlIlIId, hct Illn1\CI',lag \'an dc gc-
Iwclmll' ~ inca't. hccrt \ 00",,1 aanda<.:lll
\ oor til' 'kleinl' randwr,chijnsl'll'n'
waarop dc ~ourallic mcdia minder
grcli~ in'pcl'ldcn: dc amn,,:slic-propa-
~a nda \;111 dl? pa lis in Iepcr. dc
nadrll~~clijkL' aan\\'e~ighcid lan OpliS
Dci. dc ma"alc mohili':llil' lan de
\l'ili~hl'id,diclhll'n ml'1 hicrin ccn
aanlal ilkgalc oplrl'Lkn,. dc \'i,ic \'an
cn~clc pric,lcrarbcidl'r, lIit Scrain~. dc
~c~ ruidl' 'pl'cch ""ll'l'n landbllll\\Cr,-
\ 1'<111\\ill Ikallrain!!, dl' nachl \;rll dc
god,dil'n,"\a;1I1/in in (icl1l. Ilcl i,
alkmaal Il'r"" in Cl'n kll~c l'n nooil

ruurinsteilingen komen een lezin~ !b<:-
ven. l lct lal gaan over de Weense
urchitcktuur tussen de twee wereld-
oorlogen en over hel grootse projekt
Da» Ncn« l runkturt (een erg boeiend
projekt \'001' -ocialc huisvc"ing waar-
in kulturele vernieuwing logisch sa-
mcn~in~ mei architcktonischc ideeën).
Vcrder gaun hel over (,1i\M, de
imeru.uionulc kongressen voor mo-
dcrnc architektuur die uitciruiclijk
geleid hebben lot ren verstard modcr-
nisrnc. Int kale torens in een groen
lnndschap, Cathcrinc Cookc zal er ook'
spreken over hCI Russisch Konstrukti-
visrnc en Frunccsco Oal Co gaat dieper
in lIP hCI werk van Mies van Ocr Rohc,
de man die koudweg beweerde: "Les>
i~ )110rC" (en vandaa r; weg met hel
;lrchilckIOlJi"ch qrnamcnl).
()u" dcnk dag i~ gewijd aall dc

ïkl!!i~dll' hljdraQc Il)l het Intcrnatio-
n;;aï nHxkr;li~m~. Ondc; dl: not:=mt:l'
1,('.\'1('11 I'lIII 11('1 R('~'.!,i.\'{-hlIIi,t/(~/1Ii.I:ÎlI('
krijgl'n wc U;1I1 lIitrcn7ellingl'n over
Ilc.:nl'\ Van Dc Vcldc, I Illib Ilostc.
Vid,';r flo lII'gcoi< G;rslon I:y~sclinck
cn Rl'na:1l Ilr;rcm (van dc ~ele tOI'l.:n,
\ all Sinl-Mü;l rtl'nsdal). Allc~ hij eI~aar

,i, dil Uan ook cen \ rij al11hiticu~
~ollobl illl11. \'ooral 'hl'! progralllma
\;Inlk l'er,lc dag mocl ecnook ruiml'r
pllblic~ \;111 nicl-'pcciali,lcn aan~prc-
kcn.

I lel ~ollu~\\'ium is ccn \cI'\'ol~ op
hl'l in 191<5gclwudcn/il/'/l1II Archilek-
1/1/11' 1'(fI1 d" SllId. DC~lijds ~\I;lm hcl
inilialid' \';111cnkdc stlllknll'n \'an dc
;rrdclin!! Archill'klllllr: hCl is jammCl'
d;11 dal 1111lcd mimkr hl't gc\'al is.

I)id icr Wijnan h

Gitaarlessen
NCI loals \ori~ jaar organi,eert \'TJo(
gitaarli:\Scn in 'I Stuc. D":7e kS\cn
\I ordcn gcgcvcn door Ko,ta, Chal/o-
poulo, icdcrc maandag vanar 20
oklllhl'r van 19 lllt 2i1uur. Hèt pak kei
01111al Inwcl fin!!crpickin~ als hluc,-
'ra~liml'. Kostprijs is 2000 fr. voor 15
Ic"cn \ an 2 lIur. Er lijn dril! grol'pl'n:
bcginncr~. middclmatigen cn ~ev()r-
dcrdl!n. In,chrij\'ingcn: ma 20nktobcr

om ~ouur in ,Ic \'idco7aal \;111 'I SIIiC.
Van hClhtraal 2a.

, , ,

VL'nijni~c kolla~e, dic cnkcl vraa~-
lckcn, t rachl Ic pla;r l,en bij dc he-
houd'gr7illde wind. die de/c dagen
V;lIl1lil het ,,"ikaall waail. cn dic hi:
vele progressieve kristenen, ook ili
Bclgië, ccn bccljc dL' adcm ar'llijd!.

Sléphanc Lejcullc i, l'CIl Waalw
~inca,l dic dc jong'olc iarl!n \001'011
dOllr lijn poliliekl' film' lil'! ::lI'al/('

o,.Al'" (mcr ck'lrccm-rl'chh in l1el-
gil'). ()I'/I/(/I'\ der \lil/t'/I (lncl de
tOL'n;II11L'der kontrolcmiddclL'n in on/c
,amcnle\ in~ \ia kompulcl' en dCI~e-
lij~d in dc aalldachl kwam.

'Oe Man in 't Wit': \loc-d". 22/2:1
o~lohcr 20 h - n h in Aud. \'c,allll'
in eCIl or~:1I1i,alic \an Radic(/!t' ('1'/1111-
l/olog"l/ cn 8"I.,.ijtll t/l' 11'(/(11/::111.'(H('-
ITijdl d,,'lIif(fll::ill' i, ccn dnl~~ing,-
~rocp dic npkoml \oordc rcchtcn l;rn
p,~chi;rl' i,chc palil'IIIC1l - mccl in-
lidllin~cn. Po,thu, 11. JOOO Il'll\ l'n).

1'111



jongen een buddy: een vriendje, toe-
gewezen, waar hij heel de tijd bijblijft.
'hl kan de leider van de groep weten of
iedereen nog bij de groep is. Hij roept
gewoon: Buddy system I, buddy
system 2 .. , Het is een beeld uit mijn
kindertijd - ik haal nog veel inspiratie
uit die periode. Het is ook een heel posi-
tief. geruststellend, bijna troostend beeld.
En het beeld van zwemmers is ook niet
toevallig: de voorstelling bevat heel
-wat "watcr-bccldspraak ".»

Veto: Waarom .1·.I'S/l'I1IS. 11I1'C'/'\'Olld.)

Miller: .. Er zijn meer systcm« dan die
die door mensen gevormd worden. Er
is de relatie mens-muziek. de relatie
mens-kunst en nog veel meer. ,Wc
proberen die enorme, kornplcksc we-
reld terug Ie brengen tot de "sim-
plistischc" visie waarin allcs in mekaar
pust. een mooi systeem vormt. ..

Koen Van Muylcrn
Buddy Systems kan je nog vanavond
(uondcruagj en morgen bekijken om
20.30 h in 't Stuc. .

Veto, jaargang 13 nr. 3, dd. 16 oktober 1986 5

Europese Première van "Buddy Systems"

"Alleen wij kunnen deze
voorstelling brengen"

Tim Miller is een jong
Amerikaans choreograaf
en danser die voor drie

jaar al eens te gast was op het
Kaaitheater Festival in Brussel.
Nu is hij terug in België, voor
drie voorstellingen in Leuven,
waarna hij terugreist naar Groot
Brittannië en Amerika. In Buddy
Systems, vandaag en morgen te
zien in 't Stuc, brengt hij via
dans, muziek, woord en beeld
het verhaal van een jonge homo-
seksueel die na verschil-
lende vluchtige avontuurtjes met
verschillende partners het geluk
van een monogame, vaste relatie
ontdekt en' zo de wereld en
zichzelf beter. begrijpt. Hij
brengt de voorstelling samen
met zijn echte levenspartner,
Douglas Sadownick.

Door die versmelting van
teater en werkelijkheid lijkt Bud-
dy Systems wel een erg delikate
voorstelling te zijn, omdat de
akteurs er zich voor het publiek
door hun oprechtheid open en
dus kwetsbaar in opstellen.

Miller: "Dat is een interessant gevaar,
die kwetsbaarheid. We proberen in de
voorstelling de konventie te door-
breken dat je iemand anders speelt op
het toneel. Wij zijn eerlijk. We onder-
zoeken 'Zo ook het onderscheid tussen
kunst en werkelijkheid. Uiteindelijk
wordt het risiko zelf interessant.
omdat het omgezet wordt in teater. ..

Veto: Bevatteje vorige werk ook zo veel
autobiografische elementen als Buddy
Systems?

Miller: «Ja, eigenlijk wel. Postwar
(1982) ging over het opgroeien in het
.midden van de nukleaire dreiging, hoe
je daarop reageert. Dcmocracy in
America (1984) was veel grootscha-
liger, maar toch ook persoonlijk: ik
ging erin op zoek naar mijn plaats in
dat grote netwerk. Cast of living was
dan weer veel intiemer. Buddy Systems
ligt in diezelfde lijn. Alles draait om de
vraag: "Wat gebeurt er?" Mijn wer-
ken zijn altijd autobiografisch.»

Veto: Hoe is Buddy Systems tot stand
gekomen?

Miller: "Vooral via improvisatie. Pas
nadat we het stuk al een jaar speelden,
hebben we het ook neergeschreven.
Het is dus helemaal niet achter de
schrijfmachine gegroeid. Wel zit ereen
duidelijke narratieve lijn in. We heb-
ben dus niet wat beelden bij 'elkaar
gegooid, want dat verwijten we heel
wat andere Newyorkse avant-gardis-
ten. Er wordt veel gepraat - meer dan
in mijn vorige werken - , maar er is
ook veel muziek, er zijn de dia's
enzovoort. Het is vaak grappig, alles
gaat snel, en als toeschouwer moetjeje
ook wat inspannen om te kunnen
volgen.»

Douglas Sadownick: «Je zou de voor-
stelling "opera-tisch" kunnen noem-
en. Beeld en muziek gaan er heel nauw
samen. Zo is er die scene waarin Tim
een aria uit Wagners Tristran und
Isoldc hoort, en ze bijna meezingt,
zodat hij de partner van de opera-
zangeres wordt.»
"Zelf speel ik een dubbelzinnige rol.

Ik ben een beetje de advokaat van de
duivel. Op de ogenblikken dat Tim "te
ver" gaat, rem ik hem af. Zo help ik
ook het publiek. Het is nu voor ons nl.
heel belangrijk dat het publiek zic'i
verbonden blijft voelen met wat er op
de scene gebeurt, en wanner het te
"Romantisch" wordt, gaat de toe-

schouwer vervreemden."

Miller: "Zo is het ook in het echte
leven. Deuglas is veel pragmatischer
dan ik. En eigenlijk zijn de beste
vormen ook nog steeds de eenvoudige.
Het gaat er ons om begrepen te
worden.»

Rambo
Veto: Is homoseksualiteit in Anierika
frekwent éénvande tema's van een stuk.
ofstaanjullie op dat gebied 11 'at al/een.'

Miller: «In de Hollywood-kontekst is
het natuurlijk heel ongewoon. daar
heb je vaak homofiele ak teurs die
"gewone" rollen spelen. Ook in het
ballet heb je dat: homofiele mannen
dansen er pas de dcux met vrouwen.
Maar in New Vork - natuurlijk weer
niet op Broaway, maar in"het avant-
garde milieu - wordt homoseksuali-
teit meer en meer een gewoon tema.
Het is er ons overigens niet om te doen
te tonen dat we homo's zijn en dat
ook in toneel verwerken. Dat dat kan,
nemen we zondermeer aan als een feit.
Het gaat er meer om te zoeken wat je
als individu bent in de wereld, hoe
relaties verlopen. We hebben al ge-
merkt dat mensen die zelf een relatie'
hebben, ons stuk beter kunnen begrij-
pen."

«Natuurlijk zijn er plekken waar we
Buddy Systems niet zouden kunnen
opvoeren. Zo zou je het niet moeten
tonen aan een publiek dat naar films
als bijvoorbeeld Rambo gaat kijken.
Ook een groep/àrmers in de Mid West
zou het stuk vast niet appreciëren.
Maar overal waar men openstaat voor
eksperimenten, is het stuk opvoerbaar.
We hebben het al gespeeld voor heel
erg verschillende publieken. In elke
Amerikaanse stad kan je het wel
ergens opvoeren."

Veto: Je noemde jezelf ooit eens een
"homo-boy". Waarom?

Tim Miller: Newyorks avantgardist. op bezoek in 't Stuc met een zeer
eigenzinnig programma. (Foto Tom Verhofstadt)

Miller: «Deed ik dat ? ..Ja, het is nogal
moeilijk uit te leggen waarom. "Ho-
mo" is het plagerige Newyorksc woord
dat vooral kinderen gebruiken om een
homofiel te bespotten. Maar ik heb dat
scheldwoord als een eretitel aange-
nomen -en daarom heeft determ ook
wel een politieke betekenis. Het
impliceert voor mij dat je al je
mogelijkheden van je homo-zijn ge-
bruikt en zo een minder "stereotiepe"
homo wordt. minder beantwoordt aan
het beeld dat de maatschappij je
oplegt. Op. die manier noem ik
Douglas soms ook 0111' Jewish hor."

Zwemmen
Veto: Wil/ betekent dl' ti/el van jullie
voorssetting eigenlijk?
Miller: «Ja. dat moeten we uitleggen,
want dat kennen jullie hier vast niet. en
het is toch wel belangrijk. Hud(~r
Sy.I·/I'I1I.1 worden gorganiscerd als bij-
voorbeeld een grote groep kinderen
. gaat zwemmen. Dan wordt er aan elke

f~Cêpt~

mfoà •• t-t1

~',*
ZIEHIER een typevoorbeeld van een prototypisch incident: Hij: Mag ik dit
even aanpassen, mevrouw? Zij:Krijg ik dan een gratis ticket naar Brussel op 16
oktober? (Foto Peter Vermeiren)

""_ ... ·1It _. '- .. Irt .. .. '" ... '" ...

Epigonen bij 't Stuc

Incidentele liefde
Het zal wel toeval zijn

("Nee, verdomme, da's
programmeren met vi-

sie!" M.U.) dat je in Leuven op
één week tijd Imitatie S van Akt-
Vertikaal 'en Incident van het
Epigonenteater Zl.V kon gaan
bekijken, maar da's dan toch
mooi meegenomen. Beide voor-
stellingen proberen namelijk op
een originele manier het tema
liefde aan te pakken. en beide
zijn behoorlijk pessimistisch.

Maar er zijn nog meer para-
lellen. De taal wordt bij Akt en
bij de Epigonen geschuwd. wat
automatisch een verfïjnde(r)
vormgevi ng met zich mee
brengt. De opbouw in korte.
pseudo-losstaande fragmenten
en het sterk fyxischc karakter
delen re ook. Tenvlotte. minder
objektief dan. lijken IC me ook
heide tekort te ~chieten on; echt
goede voorsteltingen te lijn.

Inci,d".:· hegint erg "Lnbrcvk": iwee
rn.uu. .. ll en vrouwen vtu.rn \'<'dl" een
hlocmcrjcsl- .hung, heel crn-t ';! de 1:lal
in 'larend. De rnuvick w ordt luidcr.cn
Il'gelijk k unncn de uk rcur-, hun lach
niet meer bcdw ingcn. Plot-, word t de
muvick argC'hrllKell. en vcr vt ornr """

de schutcriach. Alleen erg gocdc-icn
uitermate gckonccnrrccrdc ak'ttlll;~
kunnen 70 iet~ aan. du \ wel duidelijk.

Het tweede beeld brengt dan. het
eigenlijke tema van Incident aan. Do
ontmoeting van man en vrouw- i~
narnelijk een prototypisch incident .cr
vallen geen doden hij. maar eChl'
ucsmccrd zal het ook nooit vcrlopen.
De rest van de voorstelling <uggcrccrt
dan allerlei redenen waarom. l-crst en
voorul. alle, ovcsschnduwcnd. zijn de
"kodcs" ontoereikend. 1k laai ab
bclungrijkvtc kode bcsuuu uit niets
meer dan loutere k la nk cn die al hun
bctckcni- vcrluren hebben. 1k gl'-
haren lijn ovcrgckodccrd : de om hel-
zingen zijn kunvt nuuig en moctcn zclf-.
"uungclccrd " worden.

Andere problemen ,taan de pcrfckte
verhoudinu in tie WC!!. De aard lan\k
partner' i~ dikwijb- te vcrveltillend.
/c'll\ gocd gl'dncldc hundcli ng~n rcsul-
teren /: in pijn en vc r-xcclcriug.
Tederheid vlaut 0111 in <a divmc hinncn
ccnvcll'dc hundcling , hiil oorbeeld hl'l
;Ianhie.:dl'n van een ruiker

Vlaamse pijn
ZlI'aarrl1o.:dig i, alleen de hoodvchap
van tncidcnt, want alle' wordt ,pl'.:I~
en komisch op <ccnc gebracht. Zn
vcrveel ie je nooit: er i, alt ijd 1I'l'1 ic'"
llllll,i., nl'gr:l[lpig\ ICzien. Dik wijl-, iv e r
i'dr, 11':11 'pl'''I:I~C'1 O\L'r het podium
hangl een metalen (t onccl )hrug en
daar wordt 10 nu en dan opge-

k lurnmc n.vr wordt ucschommckt.mct
een opgehangen bok~zak g.:~llligerd ... '

Minder poxiticf is dat de helft van
lncidcn: g<::jat i~ van dan 1',.thr.:~,I)CO
MlJcI!1 dl"; .T!ll'a/e/'liikll,f)\,'(wsltl'dc/I . Ik
vcrrnclcklc _IJtlc,'1pcning.maa\; oClk de
-vcrk lccdpartijcu- het geren. het dblgen,
dl slepen van.de vrouWL'1l./i.iI~r1éiti-I·II.
Modern Vlaurn-, 'teater ~hijlu pijn te
Iil.oetèfi docn ; gclllk.ki~ i~ dc',lijd dal
ook de toeschouwer daarin -wcrd
betrokken (llIwcrwanndL"i'alen. harde
banken ....) nu voorhij.

Fouten. '
De heelden lijn mooi. maar al,

rechtgeaard taulliclhchbcr kanje maar
moeilijk hun superioriteit op de laai
nunvuardcn. l'rg veel vcrnieuwende
Vl.uunsc rc.ucrrun kcr-, hebben de laai
weggegooid. maar dat lijkt me eerdei
onmacht om 111':1 die laai re werken
dan een wcldoorducluc lipt ie. OI\1'l'1 ga
je je fouten k uli ivcrc n (/oal~ Dccortc
in 0l) ('1'11 //\'II/)(/ in ... ). ofwel gooi je dl'
taal \I.:g. De logi.,che derde mogdi.i"-
heul. aan til' ta;tI werken. schijnt niet IC
11I:,1:lan.
Ik/ell(1c \I eek \I:i' ook MIII/lll'l'rl..

het korcogr-rficdchuut van en door
Rov.inc l Iuilnumd. IC zicu. l laar
dan.,.,tijl vcrwij-t natuurlijk heel ~IL'I'''
naar Ro"i'. maar toch i, Muurwrr];
origiuccl en hoeiend. Ik ruimte. or
meer bepaald de hegrcn/ingen va n de
ruimte. i, er vriend en vijand. danv-
,1:lrtnL'l' en oh~ta ".:1. Ondank> enkele
bcpnukl zwnk kc pa.,.,ag.:,. mnak t het
gehcl'1 een poviticv c indruk. ook door
het originele en <ohcrc lichtbeeld.
Z.:klell weel een akteur of danver een
lege ruim IC 10 met betekenis en emotie
IC beladen al, Roxanc Huilmand dl'
<renen laai in de Vlamiugcnstru:u.

Koen Van Muylcm
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vaa k een behoorlijke cel ter beschik-
king krijgt. En er op dat ogenblik ook
mogelijkheid is tot aktiviteiten. Laatje
dus dadelijk degelijk kisten.De eerste teug

Het beste uit de kringbladen
Lekringblad nouveau est

arrivé. Het is nog jong.
Eigenlijk een beetje te

jong om al volop smaak te
hebben. Alle elementen zijn im-
mers nog niet volop tot ontwik-
keling gekomen.

Toch zal de nieuwe lichting
zoals gewoonlijk weer een
stormloop van kopers moeten
verwerken. Met "Ie nouveau
kringblad" kunnen dwepen staat
immers. Wij openden dan ook de
eerste eksemplaren om het boe-
ket, de hang in het blad en de
frisse, tintelende smaak te be-
oordelen. En eventueel de no-
dige kransen uit te delen.

Van de eerste oogst ontsloten wij de
'premier récoltc' Irreëel. de' 'jcunc'
Krimmax en de cuvéc Florcut. Zij die
liever een pint drinken, worden ver-
zocht ondertussen a ndcre oorden op te
zoeken.

Irreëel
Van de Irreëel onthouden wij in eerste
intuntie de nieuwe vorm van he fles- .
sing, De omvang is iets groter. Of dit
op langere termijn gunstig z;11werken
voor' het produkt. dient afgewacht.
-Wij reserveren dan ook ons definitief

smaakoordeel tot een volgende keer.
Vast staat wel dat de eerste oogopslag
ons een presentabel geheel liet ver-
moeden. Men kan aflezen dat hier met
liefde voor het vak, met ambachtelijke
precisie werd tewerk gegaan. Zonder
te vervallen in buitenissige tierlan-
tijntjes.

In deze vroege versie valt de inhoud
echter eveneens wat sobertjes uit.
Verzorgd, jawel, een goed te degus-
teren produkt. Maar zonder dat er iets
hlijft beklijven, zonder dat dit een
plaatsje in de kelder verdient. De
volgende bladeren lijken echter in-
houdelijk vatbaar te zijn voor groei,
zodat ook hier een delinitief oordeel
gunstig zou kunnen uitvallen, Mits
voortzetting van de originele teke-
ningen en inbreng van relevantere
materies. Uit dit nummer onthouden
wij immers alleen de nieuwigheid dat
het kringkaffee van de ingenieurs niet
meer is. De oude takbar werd namelijk
ingeruild voor een kallee in het
centrum van Leuven,

Krimmax
Op de verpakking van de Krirnmax
staat met de hand geschreven: "sorry,
dit is een copic, originelen zijn niet
meer o,ver l". Wijn in Tupcrwarc-
verpakking. De vormgeving van het
produkt willen wij dan ook een andere
keer meer in detail onder de locpc
nemen.

Ondertussen houden wij het bij de
inhoud van het blad van de Krimino-
logen. En hier hebben wij verheugend
nieuws te melden, De eerste degustatie
smaakte naar nog, Om de smaak-
papillen te beroeren werd uit de
belangrijkste kriminologische debat-
ten van het vorig jaar het meest
pikante gedistilleerd. Eén zo'n debat
ging over de zin en onzin van een
gevangenissysteem. Bianchi, een Ne-
derlands kriminoloog. is kritikaster
van het daar geldende systeem. Men
wil immers zoveel mogelijk dienst-
verlening invoeren als alternatieve
straf. Bianehi is hiertegen, omdat het
volgens hem strafrecht, en dus repres-
sie, blijft. Elke straf is het leggen van de
kiem van een nieuw delikt. Om tot een
oplossing te komen, dient men het
slachtoffer en de dader bij elkaar te
brengen. Er zullen dus binnenkort
weer wat mensen uit hun graf gehaald
worden, De heer Swinnen, ere-gevan-
genisdirekteur van de Gentse gevan-
genis vond daarentegen dat men op dit
ogenblik gevangenissen zeker niet kan
afschaffen. Straf mag men immers niet
alleen zien vanuit het standpunt van de
gevangene zelf. Soms ,'f1oet de gemeen-
schap in bescherming genomen wor-
den.

Storend in dit artikel is wel dat de
fabrikant het konstant heeft over
'conflikt'. Wij willen wel eens een
conflict aangaan over de juiste en

De erfenis van Eva
Kabaret van ·en voor vrouwen
Nadat liva Adam verleid

had tot het eten van de
vruchten van de vcrbo-

den boom, sprak God lol haar:
'Ik zal 11 veel moeite bereiden en
he rhua ldc zwangerscha ppcn.
Met smart zult gij kinderen
haren, en naar uw man zal u
begeerte zich uitstrekken, terwijl
hij over u zal heersen', Zo ziet de
erfenis eruit die alle vrouwen
sinds l-vn op hun tere schouders
meeveulen.

'De crlcni-, van lva' was ICI'cn, de
iitcl cn hcl h""fdll'ma van het kubarct-
pr,'µramma dal re vrouwelijke .unn-
IL'lIr, op din,daµal'''1ll1 7 ok iohcr in
het Aclu urcnhui-, 111111 cl" 1'1'11((11' hruch-
ren. Op IIWC ma nncn nu wa, er
n.unclijk een uit-luitend vrouwelijk
publick komcu "pda!!l'll.

I kl "p/cl wa, 011; "p l'l'~)l~d~c.
ludieke numicrcnkclc nxpck rcu van dl'
vrouwcnproblcm.u ick aan bod Il' laten
komen. Dal hl,t geheel van liL' \\)(lr-
'Icllinµ niet \'L'n iel in biuc rvclfbck lng
IUl1lkr 11IImur "I' rcl:lliwringvin. i,
dan ""~ Il' du nkcn aan dl' ironische
oudcrujon wuurmcc de teksten ge-
Ituigcn t lr \ t H lr~l'd rngcn werden en
nun dl' ,pil>l'ondig.: woord-pcfingen
dil' rè'µclmaliµ in de tekst opdoken.

Eva's klacht
Ik lu"r'Il'ilinµ werd ingl'lcl met een
k lacht v an 1:\':1 aan dl' heer. Zc pikt
lijn mooi lIilµl'dachll' vvsteem. waarin
IC al, een 1\\'.:cdn:lnµ>ll'l'zl'n hl'-
schouwd w ordt , niet lanµn.
h' \I il geen vriendjes meer zijn met

'111\>111:1' v nn Aquiuo dil' haar ziet als
een misluk te man en haar ullccn nuuig
ach: w.u dc \'()(lrtplanling betreft. Ook
kardinaal Dannccls heelt IKI hij haar
vcrkorven. \\':1111dil' /ci in Il)K~: "Ik
Kerk <rcunt "p twee pijlers': PClnl> cn
Maria. Pl'l nl> l'l'rlqt':I1\I',)(lrdigl het
amlu en Maria de lie/de. De Kerk
maµ I mll\ll'n nil'l d\\'inµcn tOl imi-
wlic. W:lnl dan I'l'rlil'll'n lij zi.:llldr."
Vaml:I:lr dil': µl'cn pric,tcr'l'hap I'oor
ITOll\l'l'n.

I:\'a proll',lccrt cdl!<:r. Zc ZCµI nl'C
leg.:n d.: wcl1uilknde namcn dil' Il'

lochcdc.:ld hijµ1. m:i1, MC\T . .Ian
PCl'lcr,. Wcduwl' I'I"ris Sml·dts .... Zl'
ICµI nl'': Il'gl'n hl'l'lll'pSnaml'n ab
~g.C'I1('('~ht·cr·waar\'oor geen \TOll\\'(,-
lijk ckwiva knl hl'staat.

'Ach. wat .:cn hijk"I11>lighl'id' Zl'µ-
gen .Ian. I ric. Marc. M:lrcl'l. Zl' Zil'l

dat hij het overlijden van Sirnone de
Ik:II"'",,ir t icn rcgclx over Sirnone en
twee pagina's over "Jean-Po!' ver-
schijnen. 'Ach, hoc onbeduidend
Icggcn .lcnn , Peter, Frits, Luc. 'Waar
blijven echter de moede/1aaltipsT
vraagl zij vich af, en wat te denken van
'Voor wic haar geen geweld wil
aa mi<ll'n' '?

Z» zcµt nee tegen de media, waar
aan de lungc, slanke, mooie blondines
en brunette de meeste beelden maar
de min-te klank gewijd worden.

Heilige huisjes
I:I'a leert ook al vlug dat heilige huisjes
overeind blijven. dat vc overeind
blijven omdat n: overeind gehouden
worden. en dut ze er lijn om overeind
Il' hlijvcn. /\b je re omver wil blazen.
krijgje een lik op je vinger».

1:11 I" blijft haar huwelijk groten-
deels een 'rcscrva.u '. waarhinncn haar
mogelijkheden sterk beperkt zijn c n zij
haar xck sua litcit reduceert tOl maan-
delijk se mnundstondcn en negen
m.uuulcn IW:lnµcr>l'hap. Duurdoor
""k krijµ1 iedere feministische ITUU-
wcngroe]: al I'IIIµ hel etiket van
'lcsbicnnccluh' opgcplak I. of worden
homofielen en lesbiennes met lil'
vinper .gcwc /1".'11.

Omdat je van die hciliµl' huisje-
moet atblijven. duodl Zl' lil' lijd dan
maar met spelletjes. 'Mens erger je
nict ' of 'Ik zie wn t hij niet zil't'

Ook de Kerk biedt niet altijd steun.
Die legt Eva en mét haar de andere
vrouwelijke liguren uil de Bijhel het
zwijgen op.
"En de bloeiende Mariakultus dan?"
merkt een snuggere kerel op. Maar wat
moetje mei een figuur die gereduceerd
is tot een 'bravc.j ruucrigc maagd', als
je op zoek bent naar een symbool voor
de opstanding der vrouwen.

Zo liep de voorstelling naar z'n
einde loc, waarhij er nog gepleit werd
voor kunst ru kt icvc sa menwerk ing.
waardoor er zonder binere mannen-
haa t gcwc rk I zou kil nncn worden aa n
een nieuwe wereld waarin liefde hel
haalt op macht.

Na een wal aarzelende inzet kon
dczc umatcursgrocp de tekst, die
luchtig van het ene onderwerp naar
het andere huppelde. loch nog vrij
overruigend brengen.

Sommige punten van kritiek komen
echter wat k lichénuuig en achterhaald
over. Maar wat een jongere generatie
hupdijk achter zich heelt gelaten, kan
voor een oudere genera tic van vrou-
wen. die goed vertegenwoordigd zijn
binnen lil' werkgroepen rond 'Vrouw
en geloof'. noµ steeds problematisch
lijn.

Andere uspck tcn. 7001 Is de rol van de
vrouw in de Kerk. blijven in ieder geval
volop aktueel.

Ca ria Rosseels

'Vrouwen geloof
Momentcel werken er in l.cuvcn en ook in de rc,1 van Vlna ndcrcn een
aan lal vrouwen in grol'p aan hun 'gdo\'iµ zijn'.

Ik ha,i, I au dcvc h.:weginµ wordt gevormd door de groep 'Vrouw en
K ristcndorn" dil' ongeveer zcvcnjnu r geleden onder de naam 'Feminisme
en K ri-acndom ' µl',la rt i,. 'I -crni ni xrnc ' werd la ter vcrva ngcn door
'Vrouw omdat die eersic term nogal eens negatieve kounounies opriep.
Rcgclnuuig komen tien 1"1 veertien vrouwen hijeen om studiewerk te
doen "\'L'r lcministixchc tcolouic cn dl' rol van de \TOIIW in de Kerk. Zij
willen 1'\)(1I'al inspirauc opduc'n 1'\)(11'de tucpas,ing duurvan in hun cigc»
klcn l'n elkaar ,1':lIncn in hlln hl'lknking.:n bij hepaaldc tocslamkn
binnl'n tiL' Kl'rk.

Ondcl'Il'l'rpl'n dil' lij 101 nll to.: h.:handcld hchhcn. lijn ond.:r alllkrl'
T.:minislisl:h.: I.:oluµil' cn HCI rijdingsll'oloµic'. 'Dl' \TUU\\' in dl'
\Tedl',hl'\\'cµinµ', 'Ik ITUU\l' inlk pulitick' cn 'Vl'rµcl<;n ITuu\\'cn in dl'
µl',chil'dcni<. .

1:L'n tIWl',k µrucp 'V ruu\\' cn Bijhcl' i, uuk a I achljaa rak Iicr. Zij kzcn
fraµml'nlen uil hcl Oudl' l'n Nil'lI\\'c Tl',wmcnl. dic lij .:crs·1
\I'l'll'n,chappl'lijk-l'bcµClisdl h.:nalkn:n cn waarin lij I'\:rl'lllµcns
aankn"pinµ,puntcn I".:h'n luor hl'l kl'cn I'an nu.

Rl'ccnl i, o"k ':l'n ,krd.: µI'llCp µc,lart. Zij hchhcn IHlµ gc.:n naam.
ma:lr \I<:r~cnI'lHlral rond dc h.:tck.:ni, lan hl't µ.:Iuolïn J.l't kI'Cn I'an dc
lkd nl'mc r, lel f.

(CR)

konsekwente schrijfwijze van het
woord konflikt. Maar het dooreen-
haspelen van beide lijkt nogal wat op
het versnijden van goede wijn met
minderwaardig spul.

In een debat over het terrorisme
poneerde prof. Van Outrive dat de
Bende van Nijvel alleen maar paniek
wil zaaien, terwijl de ccc eerder de
bevolking wil sensibiliseren, Waar de
Bende duidelijk rechts zou zijn, oor-
delen sommigen dat de ccc links is.
Doktrinaire fouten, machinaties van
hogerhand en dies meer leiden Van
Outrive tot het klasseren van de
organisatie bij rechts. Jawel, zo simpel
werkt het laatjes-syndroom. Waarin
Van Outrive alvast gelijk heeft, is zijn
stelling dat het terrorisme nog maar
eens bewees hoe amateuristisch ons
politioneel apparaat is. De rijkswacht
is volgens hem de grote overwinnaar
van het jaar: meer manschappen,
versterking van de band' met het
leger. ..

In een laatste artikeltje leren wij
tenslotte dat de voorhechtenis in
België een ware hel is. Juist tijdens die
periode komt men in de donkerste
krochten van gevangenissen terecht.
Terwijl dat men na de veroordeling

Floreat
Voor de nadronk hielden wij de
Schachtenfloreat (landbouw) ter be-
schikking, Traditioneel kultiveert dit
wijntje vooroordelen. De verpakking
bevat deze keer een etiket waarop een
eerstejaars staat afgebeeld. Op het
hoofd van de 'arme sukkelaar' staat in
grote letters het woord 'dom'. Iedereen
behoort zijn plaats in de hiërarchie te
kennen.

De verdere inhoud van dit nummer
beperkt zich hier overigens toe: voor-
stelling van de' preses, vice-preses,
kultuurpreses. sociale preses, kursus-
dienstpreses tot aan het delirium
tremens. Het weze de Floreat echter
nagegeven dat er verder ook geen
kwaad woord over kan gezegd wor-
den. Een simpel tafelwijntje dus. Maar
voor volgende keer graag wat meer
smaak. Zo het de telers past, uiter-
aard.

Frans H.H. Zwans

Anti-grafiek

Werkgroep Gezonde Voeding

Rond en plat, verdeeld in vier vakken,
elk vak volgestouwd met voedings-
waren die veel overeenkomst vertonen
kwa samenstelling. Dat is de maaltijd-
schijf. Zo zien ze eruit in z'n geheel:

En verstopt in haar vier vakken zitren
de gouden regels voor een gezonde
voeding. Interesse? Lees dan de arti-
kelenreeks in deze en volgende Veto's.
Per weck wordt I vak onder de loepe
genomen.

Het eerste vak zit boordevol vezels,
zetmeel, plantaardige eiwitten, B-vita-
mines en mineralen, maar dat valt niet
onmiddellijk op. Alhoewel, het zijn
loch dic voedingsstoffen die hoofd-
zakelijk in brood. aardappelen, granen
en peulvruchten te vinden zijn.

Vak I is groot vak, groter dan vak 3 en
4 alleszins. Hiermee willen we zeggen
dat we de portie van deze produkten
mogen vergroten. Niet omdat we nog
niet dik genoeg zijn, wat dacht je!
Maar de Westerse mens eet hiervan
veel te weinig en dat zou wel eens de
oorzaak kunnen zijn van heel wat
welvaartsziekten. De voedings-
gewoonten ombuigen naar een voe-
ding waarin meer "'ezels, zetmeel en
plantaardige eiwitten zitten met daar-
bij minder suiker, minder vet en
minder dierlijke eiwitten, zouden die
welvaartsziekten kunnen voorkomen.
Dus, veel produkten uit dat eerste vak
en liefst de vezelrijke (bruin brood,
volle rijst, volkorenmeel. .. ), waar bo-
vendien noch vet (fritten, kroketten ... )
noch suiker (krentenbrood, koffie-
koeken) aan toegevoegd werd. Het
loont de moeite! 0

rr» ()we.. 11 111
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Merkalor
• do 16 okt. TD in Eagles.
• do 23 okt. Doop in de bar van het
Cité (Alma 111).

VRG
• jaarpresidiumverkiezingen en
fakultaire verkiezingen. 6 nov. 1ste
kan. 29 okt. 2de kan. 5 nov. 1ste lic.
27 okt. 2de en 3de lic.

VTK
• di 21 okt. TD Manhattan.

Wina
• wo 22 okt. Wina-bar in 't RC
(Alma 111)en elke verdere woens-
dag.
• do 23 okt. Doop TD in Broad-
way.

waarschuwing. Na zijn jeanspak-verschijning
op televisie zou kultuurminister Dewael
misschien kunnen overwegen om in mini-rok
mèt lange donkere sokken in Schotse ruit te
verschijnen op televisie. Men weze gewaar-
schuwd voor de volgende aankondigingen
van kultuurminister Dewael van "Vlaanderen
leen" na het débacle van Flanders' Fashion.

ontlokte Marijke Van Hemeldonck (sp-
Europarlementslid) de vraag of de kristen-
demokraten niet beter zouden protesteren
wanneer Europarlementsleden naar de hoe-
ren gaan in plaats van wanneer de hoeren naar
het parlement komen. Dat meldde- De
Standaard van 3 oktober 1986.

• elke zaterdag 10.30 u tot 11.30 u
Stiltecirkel rond het standbeeld
van de bakker in Diestsestraat.

Klio
• di 14 okt. Openings-TD in
Broadway.
• wo 29 okt. Doop- TD in Broad-
way 22.30u.

LBK
• do 16 okt. 20 u geen bar. 20 u
20 u LlWP avond over Haïti in LI
00.42.
20 u startvergadering werkgroep
onderwijs in LI 00.09.
22 u volley gevorderden.
22 u TD Thier.

• ma 20 okt. lAAS vergadering.
• di 21 okt. Klassieke muziek in de
fakbar.
• vr 24/za 25 okt. Onthaalweek-
end.

Pullman
Zin in een dineetje in een Pullman-rijtuig?
Dat kan. Vanaf nu heeft de Compagnie
Intemationale des Wagons-Lits in het Brus-
selse Zuidstation de herwaardering aange-
kondigd voor de restauratie- en drankgele-
genheden aldaar. In de jaren '20 werden de

Hoerenkongres
Het ::>rotestvan enkele cvp-parlementsleden
tegen het houden van een hoerenkongres in
de gebouwen van het Europees Parlement,

• Gewetensbezwaarde gevraagd: Bi-
blioteekwerk. Zich wenden tot de
biblioteek H IW. Kard. Mercierplein 2.
3000 Leuven. Maandelijkse toelage
15001"r.
• Te koop: kaartlezer voor HP-41 C,
samen met 170 kaartjes. Prijs OTK.
Henk van Acker. Gr. Begijnhof 22B.
3000 Leuven.
• Pikobello Judo-pak. Zeer groot!
Voor 1500 Ir. .Jan Spilliaert, Verkor-
tingstraat IA-Leuven, eind Naamse-
straat links.
• Te huur: studentenkot in gemeen-
schapshuis. Ruime living. keuken,
Brusselsestraat 33 (t.o. Wiering).
Liefst .Jongen.
• Tesistudente Sociologie is op zoek
naar een kamertje in een gemeen-

- - -'IIJ 1'_1 ~/' f f (---rr-» 1""/)1 re s volgen 'h~

Levl/e.n.

schapshuis. Wie biedt onderdak') Bei-
len op nr. 0 I3/66.39.52.

• re koop: 12-~narige Folkgitaur:
Ovation Immitatiel Maxwinnl Inge-
bouwd elementl Volumeregelaarl
Kunsstofklunkkast + koffer. 5500 Ir.
Z.w. Peter Govaer~s. De Lignestraat
I I. Heverlee.
• Enkele poedeltjes te geef. En wel
hier: Geert. Tcrvuurscvest 103. Kamer
125.
• Te koop: elektrische kookplaat.
1200 W (Kalorik) Niet gebruikt. Prijs:
600 F. Te bevragen bij Karlof Willem
Bogaert. Mechelsestraat 176. 3000
Leuven.
• Gezocht: enkele personen om mee
te rijden met de wagen. Liefst van de
streek van St.-Truiden. Zondagavond

-= ,:I~I~I.':"II~..~I·,:::I::I::I~

Canonica
• vr 24 okt. Kaas- en wijnaovond

EOOS
• ma 20 okt. TD Eagles.

Geologie
• do 23 okt. 20 u Peter- en meter-
avond in Bierkelder.
21 u TD in Design.

Germania
• ma 20 okt. Kaas- en wijnavond
1ste lic.

.....J
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do 23 okt. Busreis naar teater
Malpertuis in Tielt.
wo 29 okt. Toneellabo Luc Wijns
in de Grote Aula.

Hisloria
• wo 22 okt. Kaas- en wijnavond
1ste en 2de kan in de Mykene.
• Do 23 okt. Kaas- en wijnavond
1ste lic. in Mykene.
• elke maandag en donderdag
Historia-tapper in de Fak.

Kalechelika
• di 16 okt., 6 nov. om 20u
Avonden rond Bijbel en Vrede met
Roger Burggrave in Jan Stasstraat
2

'Groot' politicus
Volgens 'de frut' van 30 augustus zou Mikhail
Gorbatjsow de kleinzoon kunnen zijn van de
'Spaanse immigrant Anton Corbacho die als
kind op een onbekende datum van zijn
geboortestreek Galicië naar Rusland trok. Zijn
zoon Manuel studeerde te Tbilisi in Georgië
en ontpopte zich nadien als een 'volbloed' rus
door onder meer zijn naam aan te passen en
zijn zoon Mikhail te noemen in plaats van
Miguel. De Russische leider maakt dus een
grote kans om opgenomen te worden in de
lijst van de allergrootsten. Want daar zijn er
veel die afstammen van inwijkelingen. De
GaulIe stamt af van vlaamse voorouders
(Vandewalle), Mitterrand is een typisch Duitse
naam (vanwaar anders die tweede r) evenals

humann. Wellicht vormt het een leuk
onderzoeksterna om na te gaan in hoeverre
een dergelijke voorgeschiedenis een invloed
heeft op de geldingsdrang. De Belgische
politici komen er in deze kontekst maar
bekaaid vanaf: Martens. Dehaene, Verhof-
stadt,... niet de minste vreemde invlöed~
Wellicht vormt dit een (mede)verklaring voor
de politieke desinteresse van onze land-
genoten. Een goede show vereist winners,
geen middelmatigheid.

f.s 1e: A o ft> ':1 r: rA fA. ) f f1'J (). n n e: 11

r oz e. kiL -ft 17,3 0'&4 h -- .

LPG R02ê PJgGMPé~l
• tyI1-iilÎH6

Vlaanderen leeft
Volgens een Brits psycholoog zouden vrou-
wen eens wat meer moeten tetten op de
sokken die mannen dragen, als ze willen
weten wat zij waard zijn. Hoe kleuriger de sok
die een man draagt, hoe ongedwongener zijn
liefdesspel is. Mannen met roze sokken
zouden niet in het vrouweJ'jk geslacht
geïnteresseerd zijn. Lange donkere wollen
sokken, eventueel met Schotse ruit zijn een

Fin de Siècle
Amarant is een Gentse vzw die zichzelf
een "Centrum voor Artistieke Con-
frontatie" noemt en vooral naar
buiten treedt via de organisatie van
lezingencykli. Ook Leuven wordt
daarbij niet vergeten, meer bepaald
twee temareeksen zullen uw lange
winteravonden wat korter maken.

De eerste draait rond de Vlaamse
schilderkunst vanaf het expressionis-
me tot Raveel en de Nieuwe Visie.
Jonge kunsthistorici zullen het van 16
oktober tot en met 13 november
hebben over het Vlaams ekspressionis-
me. de eerste generatie absirakten.
surrealisme en animisme. cobra en de
informele schilderkunst en tenslotte
over Raveel en de nieuwe visie. De
lezingen gaan door in het Auditorium
Vesalius op de donderdagen 16.23 en
30 okiober en 6 en 13 november.
Aanvang: 20.00 uur.

De tweede cyklus gaat de dekadente
toer op. want alles draait dan rond het
Fin de Siècle. de kunst op het einde van
de negentiende eeuw. Vier lezingen
behandelen de periode zelf. en in een
vijfde wordt gepoogd eens te kijken
of je ook vandaag nog fin de sièclc
trekjes kan merken in de kunst. De
eeuwwisseling wordt eerst in een
ruimer kultuurhistorisch kader gcsiiu-
eerd. terwijl daarna achtereenvolgens
de architektuur (de welbekende Art

Nouveau of Jugendstil. die weer "in"
is), de schilder- en beeldhouwkunst en
de toegepaste kunst wordt bekeken.
Akspraak opnieuw in Auditorium
Vesalius. op de donderdagen 20 en 27
november en 4. I I en 18december. Er
wordt gedanst op de rand van de
afgrond vanaf 20.00 uur. 0

ZOEKERTJES
• Te koop: zakcomputerSharp 14021
40R ROMI I0.2 RAM/Veel funktiesl
Basic met cassetinterface-drukker Be-
ter dan HP ZW Peter Govacrts,
Delignestraat I I. Heverlee
• Te koop gevraagd: alle Märklin
treinen. Tel. 0 I6/44.31.80
• Drs Organische syntese geeft bij-
lessen Scheikunde (alle niveau's) Ol61
20.46.62 + 26.011.24
• Gevonden: Jeans Pennezak, Dins-
dag 16/9 rond 20u. hoek Damlaan-
plein en Schapenstraat. Tyrgat B..
Kloosterlaan 2. Heverlee
• Te kp. Cursussen Scheikunde. Te
bevr. Stef van Uxscl - Campus Irena
BC-15 l.lzerrnolenstr. 26 3030 Hever-
lee.
• Te koop: Yamaha Folkgitaar 5000
fr. z.w. Steven. Bergstraat 11
• Te huur: 2 ongem. kamers in
gemeenschapshuis (5 pers.) m/v. Vliet-
stro 30 Heverlee.

- -----------------;r~-----------ZOEKERTJE I
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Bel ons nog vandaag:
02/242.28.54

van 17101 19u.
OFUP

Gen, Eisenhowerlaan
1030 BRUSSEL

eerste luksueuze Pullman-rijtuigen in dienst
genomen. Het nieuwe restaurant is een
vergrote kopie van de originele wagons. De
prachtige inleghout-panelen zijn afkomstig
van afgeschreven Pullman-rijtuigen, terwijl
de lampen. de banken en de deuren en
plafonds herinneren aan de sfeer van deze
wagons die de grootsten van deze wereld
vervoerden. We hopen dat het gezelliger is
dan de Leuvense Pullman-stijl. Wie niet altijd
de Alma-steak wenst en tevens de trein
Leuven-Brussel moet nemen kan dus nu
terecht in Brussel-Zuid. Wanneer u kort voor
de middag een mooie meid tegenkomt op de
trein kan u altijd vragen om eens samen te
dineren. Als ze dan nog een Donnaytennisjasje
draagt (mèt Veto erin) dan moet u wel weten
dat uw gedevalueerde studenten frank aan een
heuse hausse 'toe is!

Het koekjesmonster
Een Nieuwzeelandse schooljongen wist zijn
banksaldo van 20 naar 1 miljoen Nieuw-
zeelandse dollar te brengen. Hij deed dit door
in een geldautomaat in plaats van bank-
biljetten een snoepwikkel in te voeren. Voor
de grap tikte hij een bedrag van 1 miljoen
Nieuwzeelandse dollar in. De bankbedienden
hebben het ingetikte bedrag niet met de
inhoud van de enveloppe vergeleken en het
zondermeer op de rekening van de jongen
overgeschreven. Toen de jongen het verhaal
aan zijn leraar vertelde (waar was 'dat goed
voor?) had hij zich al voor zo'n 1500 dollar
aan 'snoep' te goed gedaan. In het voor-
uitzicht van de universitaire besparingen
staan er nu zo'n 500.000 marsen op de Veto-
zichtrekening.

en vrijdagnamiddag. Z.w.: Werner
Berebrouckx. Tiensevest 130, Leuven.
• Te koop: Kursussen Iste kan Rech-
ten, lste kan Mod. Gesch. Z.w. Betty
van Rornpacy, Naamsestraat :1 I tss.
19.00 en 21.00 uur.
• Gezocht: wekelijkse lift naaren van
Turnhout. Kostendelend. Dirk Ken-
nis, Kapucijnenvoer 197. tel. 0141
41.79.53.
• Ik zoek auto om wekelijks mee te
rijden van Kortrijk naar Leuven. lngc
I~uysentruyt, Fr. Lintstraat 120 Leu-
ven (3 X beilen).
• Te koop: grote koelkast met vnes-
vak. Goede staat. Studentenprijs o.t.k.
Z.w. Schrijnmakersstr. 10, Leuven.
• Gezocht: tweedehands frigo. Tegen
gunstprijs. Mechelsestr. 188, Leuven.

Zoekertjes zonder kommercicel oogmerk (gezocht. gevonden. verloren. c.d.) lijn J!ralis: andere (te koop, te huur.
tikwerk) worden beumld naargelang de ruimte die IC mncrnen (zie rooster). De redaktie behoudt lich het recht

- voor 0111 lockertje, niet te plaatsen.
Cicbru ik ondcrxuumd rooster. I teken per \'a kjc, I \'akjc tusscn de woorden. Zenden aa n or a rgewn op', Mcicrvvtraat 5
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De eerste dag

The importance of being earnest

Een zachte herfstavond in
oktober. Ab de eerste
lampen van de straat-

vcrlichting aanfloepen, arriveert
in l.cuvcn-ccntraul de eerste
trein. lcu lading verse rekruten
wordt uitgespuwd over het sta-
tionxplcin. Onwennig ogend op
de drempel van de grootstad. De
ta xichaulfcu r~ doen gouden i'll-

ken. Zij kennen de stud immers
/llvec) beter, en de groentjes geen
buxrcgcli ngcn noch tarieven.

I kl !;ol wordt even vncl WCLTvcrlaren
al, hl'l WLTd op~l·/ocJlI. Ik haa'l
k.uuplcrc µankrohc. het ramilicl('lo-
atburn en de ouvcrmijdclijk c ladin~
~:I~III"cn - "nid te veel watcr
~l"\cn" - hlijvcn al, vrille µclUi~cn
uclucr. Want had het onrhaalp.unflct
nil'l µL"lcµd dal de ra~har Itlnda~-
:l\tlilli al open /tlll lijn? 1><: Iak bn r.
hart vuu dc ~rin~. k rivivccnt rum 'tlor
\L'ld\\aaltk ccr st kuuncrv. mek ka
\tltli alk vcrmoeide en andere kring-
werker». Tien k~c k ruk ken aa n de ha r.
Ik nieuw clingcn <pelen ,pdkljc~ aa n
lall'I,: ritme klaar. patience, ptlkn.lx:
prl'l kan niet tip. Wanl /ij /ijn al hier.
/ij hl',rl'n er al hij. Ik "cchle"
'l'hachlcn k omen mtlrµl'n pa~.
Om dl' 11111' n rrivccrt de voorhoede

\ an hel prcvidium. tk hardc kern. NtIµ
aanµl"l'htllen \ an hel pa, l),c' middaµ
al~dllpen ~enni,nl:l~inµ'\\l'l'kl'nd lil'
IHI!.!moe van dal laal\ll' li~jl' verf aan
h,'( tlpµl'~n:IJ;ll' k riugk.ufcc. Maar
"Ia:lf (1llll'l weer ll'g\.·Il~""11~gunn. (lil)
lk weer l'l'n' vcrpl.uuvrc ItltI~ en hel
l"n~l'lnicll\\'l' mcuhiluir - ~c,chtln-
keu dtlor een ohvk urc I cuvcnsc hrou-
wcri] - \\'L'l'I' ,nd dal venrouwde.
ll,,,,,ko:llk 1-:11.'110:1mee IC 1!.C\l.'n.

Dit is Leuven
»i,· l'l'l,ll' raka\ ond duurt lanµ. zeer
la n~. h i, tltI~ /11\cel re docn : vol k

leren kennen. laai leren opblijven.
leren drinken. I:n ook de sfeer i~
prima. want in het kus .cucnrckjc
zin cu nu eindelijk ook Princc er,
Madonna. De jonge gencrutic. Hoven-
dien i~ er het onvermijdelijke grali~
v.u. d:11 door de pre-es - "ochot , i~
dal den dicncn ?' - mei gepa~lc trots
werd aangekondigd en IllI)llllig kcg
moei. Ik mi~lige ruok , de harde
muziek. d~ geur van vcrx-vcrschuukl
bier. Dit i, dil' l.cuvcn.

Maundugocluc nd. 7 11111'. Overal Ie
lande outwaken <tocrc knapen en
rri"e meiden naast h IIn va n de avond
tcvorcu k lnuruc zcuc Sam,onile, en
('romha!!~. "Ma. waal lijn mijn sok-
ken" i, in heel w:11Vlaamse ge/innen
l'en \'l'cl~ehtltlrtk kreet. Geen paniek.
dl' boemel vcrt rek I 11:1'om hall' negen.
en dl' boterhummen voo r " middag~
ziucn al in hel ccllofuan. "Jurnuar.

- Dementia Chronica
De recente regeringsmaatrege-
len in verband met het onderwijs
hebben weer heel wat stof doen
opwaaien. Dat is begrijpelijk
want is het onderwijs niet de
schatbewaarder van de kultuur
voor de mens en een produktie-
faktor voor de maatschappij?
Dat de wijzer momenteel door-
slaat naar het tweede is slechts
een teken van de tijd waar we ons
niet te druk moeten over maken.
Dat waait wel weer over. Erger-
lijker is het korte-termijndenken
dat de bevoegde rninlst=r ten
toon spreidt. Ook de student
moet inleveren, daar zal nie-
mand aan twijfelen. Maar dat
gaat volgens hem enkel door een
drempelverhoging in te voeren.
Hogere inschrijvingsgelden en
sociale verworvenheden die
wegvallen. Hoe dat te rijmen valt
met de grote vraag naar hoger
geschoold personeel vanuit de
industrie blijft echter een raac-
sel.

Maar zo zijn er nog meerdere
zwarte gaten in de gruyèrekaas
die de onderwijsthinktank ons
bereidde. Wie daarop durft te
wijzen loopt al snel de kans om
een recht op antwoord van O.C.
te ontvangen. Er is nog ooit een
lT'inister geweest die zijn vrije tijd
met litteraire arbeid vulde. On-
dertussen weten we wat er van
hem geworden is.
Dat dit alles uitgerekend klaar-

gestoomd wordt het jaar dat de
kinderen van de grote revolutie
naar de universiteiten afzakken,
vormt voor de beleidsmensen
niet zo'n groot probleem. De
jongere generatie gelooft allang

niet meer in de idealen van zijn
ouders. De misrekening van O.C.
ligt deze keer op het ekono-
mische vlak. Het gepaste ant-
woord op het neoliberale beleid
blijkt een neoliberale konkurren-
tieslag te zijn. En dat laatste
hebben de universiteiten wel
begrepen. Het plezier kan niet op
want er schuilt zelfs een kom-
munautair addertje onder het
:)ras. Wat mooi meegenomen is,
want he: leidt de aandacht afvan
de "werkelijke problemen". Aan
de andere kant van de taalgrens
liggen de inschrijvingsgelden
hoger. Straks krijgen we nog een
omgekeerde wereld van pakweg
50 jaar terug. Vlaamse arro-
gantie zal dat dan wel heten en
wie weet krijgt Happart dan zelfs
een eredoktoraat aan onze Alma
Mater.

Katastrofaal wordt het voor
O.C. echter wanneer de VUB
beslist om helemaal niet te ver-
hogen. Gent evenmin, dan weer
wel of toch maar beter niet?
Deze Vlaamse verdeeldheid
moet O.C. heel wat slapeloze
nachten bezorgen want werkt
zijn beleid geen versnelde ont-
kerstening van Vlaanderen in de
hand? Toch een serieuze hak die
hij zijn geestelijke bazen, de
bisschoppen, zet. Die hadden
net hun blauwdrukken voor een
tweede evangelisatie klaar. Wie
met het besparingszwaard om-
gaat krijgt een slag van de
molen, luidt dan ook de nieuwste
aktualisering van een bijbelse
boodschap.

Dirk De Naegel

vandaag begint 't school !" Een haas-
rigc groet. een stille traan. Ook
adolescenten worden groot.

Openi ngsplechtigheid

Leuven. hall' tien. Op de Naarnscsmuu
houden twee flikken voorde Hallen de
wacht. Alleen protfen die hun toga
komen pusxcn - "Mijn God, ben ik
nu werkelijk in I jaar 70 dik
geworden?" - mogen binnen. De
ccrsrckunncr-, die per sé mee naar
bi nncu willen om toch mua r niets van
de openingsplechtigheid te missen
worden een kordaat halt toegeroepen.
Op tk blnncnplnnts van Mic Trees
stuun intussen 70'n vierduizend slim-
mcrc kijklustige studenten elkaar te
vcrdringen lip de trap naar de aula.
om toch maar tijdig binnen te geraken.
Tevergeefs. wunt de aula mag dat al
grool heten. zoveel pkuuscn zijn er nu
ook weer niet , en ju . de proffen moeten

• loch kunnen /iucn.cn de ministers. en
tIL- ambassadcurv, en de pers, en tic
echtgenoten van de prollen enz. Maar
gl'lllkki~ i, er de audio-visuele dienst
van de unief nog. Vierduizend viudcn-
ten volgen de opcningsplcchtigbcid
dan link np televisie. Rond twee uur
word I hel in de l.cuvcn-c binnenstad
pa~ echt druk. I lorden eerstekunnors
lopen mei hel studxplannctjc in de
hand - dal van Krinuruad. want dal
vun dc xut i'\éélleklein-te70eken
naar Acco , de centrale bib, I. & Wel'
tcn-Iouc het vcrznrnclpunt van hun
k ring. Om dan Ie horen dal de eerste
aktiviteit /al bcvraun uit een
rondleiding door I cuvcn. Hadden re
dal niet eerder kunnen 7eggen"

In sommige fu k ultcitcn worden de
ccrstejuars naar een nf andere aul»
gclok 1 wau I' ze een neples - weren liJ
veel - mogen hijwonen. Om te laren
zien dal het tijdens het jaar vaak niet
ander, i, '.' Ook een voorstelling van
hCI presidium vtunt in vele kringen op
hel prugrnnuun. ulvnu-dc een woordje
van het monitor.uu en de uitdeling van
hel nulnummer van het kringblad.
l.atcr. in de indcrhnast opgeruimde
rak. wachten de k ringbcstuurdcrs met
lidkuurten. tonccllabu'» en 'port kaar-
ICIl np hel ~ewilligl' koopv cc. l lct
grali, konsumptiebonnetje i, I'n in-
\'l'~ll'rillg dan 1I0k meer dan waard.

Al met al hrcnut dc ccrvtc zenuwach-
tiuc schoold.u; - van H6-X7 wciniu
nicll\\' onder d:' zon. " A \ Ililtb i, ,'rd~
<pcucrcndc opcningv-Tl). tIL- reu/en-
ruan , lIL- n"li~e luku vond. En 10 lal
het \l'rtkr~:lan. een hl'el .iaar lang.
I'a". TD. de ~4-lIur. partii.'l'I,. tk ~rtliC
\a~:llltil'. Til I weer cen \'III~l'ntk
"l'nl'l':lIie in VI:landerl'lh !.!l'llnl\le
~ni\'l:r,itl'il"lad :lrriwCl't. I)e hOl'-
\ l'ebll"! I'n ",ij \\ 1)I'tkn inlll\\l'n :lb-
Illa:l I' IlIltkr ...

Donderdag 16 oktober
20,30 u, FILM Hotre Marlage (V. Sarmiento). In Auditorium Vesalius. Inkom

60/80. Org. DAF.
19.00 u. UNIVERSITAIRE KONFERENTIE Docent en student als duo:

studeren als proces en taak door prof. Piet J. Jansen. In GroteAula, Maria
Theresiakollege, Sint-Michielsstraat. Org. KUL. Inkom gratis.

20,00 u. KONCERT Plano: Levente Kende en Helde Hendrlnckx. Pro-
gramma: Liszt, Rachrl}aninov en Rave!. In Koncertzaal Lemmensinstituut,
Herestraat 55. Inkom 180, studenten en CJP: 120. Plaatsbespreking:
016/23.39.67. Org. Lemmensinstituut.

20.00 u, LEZING Lieven van den Abeele over het Vlaams ExpressIonisme
(Iezingcyklus Van Permeke tot Ravei). In Aud. Vesalius (91.12). Inkom
gratis. Org. Amarant.

17.00 u, KURSUS Beiaardlessen. Spoelberchkamer in de Centrale Bib
(ingang Blijde Inkomststraat). Inleidende voordracht.door Jo Haazen en
beklimming van de toren.

15.00 u. BETOGING Nationaal Aktie Komitee. KomItee tegen regerings-
maatregelen, Rogierplein, Brussel 15.00 uur. Bussen Ladeuzeplein om
13.45 u.

20.30 u, DANS Tlm Mlller met Buddy Systems. In 't Stuc. Inkom 140/200. Org.
'tStuc.

22.30 u, FILM Grote Gevoelens: ImItatIon of live van Douglas Dirk. In Aud .
Vesalius. Inkom 60/80. Org. DAF/'tStuc.

19.00 u, KONCERT Candle light dlnner Salonorkest Rendez-vous. In Alma 11.
Inkom gratis.

Vrijdag 17 oktober
20.30 u, KONCERT KlavecImbel door Jos van Immerseel. In Stadhuis

Leuven.
2O,30u, DANS Tlm Mil/er met Buddy Systems. In 'tStuc. Inkom 140/200.

Org. 'tStuc.

20.30 u. FILM Grote Gevoelens: 11M/stero dl Oberwald, van Michelangelo
Antonioni. In Auditorium Vesalius. Inkom 60/80. Org. 'tStuc.

Zaterdag 18 oktober
20.30 u, FILM De dame met het hondje van Josef Kheifits. In 'tStuc. Inkom

60/80. Org. 't Stuc.
20.00 u. KONCERT Pop Gun, Llfe's for fun, e.a .. In Sporthal Oud-Heverlee

Inkom 150/170.

Maandag 20 oktober
20.30 u, FILM Wlse Blood. In Aud. Vesalius, lokaal 00.17. Inkom 60/80. Org.

DAF.
22.30 u, FILM The Mafu Cage. In Aud. Vesalius, lokaal 00.17. Inkom 60/80.

Org. DAF.

Dinsdag 21 oktober
20,30u. FILM Der Komantsche. In Aud. Vesalius, lokaal 00.17. Inkom 60/80.

Org. DAF.
22,30 u, FILM Images. In Aud. Vesalius, lokaal 00.17. Inkom 60/80. Org. DAF.
21,OOu. PERFORMANCE Het clrkus van de slechte smaak door Tom

Lanoye. Org. vzw Behoud de Begeerte. In Belgisch Congo. Koning
Albertlaan 48.

19,00 u. TEATERTRIP Qu'lIs erevent les arllstes door Cricot 2. Regie:
Tadeusz Kantor. Vertrek 'tStuc om 19.00u. Inkom 500 (bus inbegrepen) .
In Singel Antwerpen.

20.00 u. FAKKELTOCHT met potten en pannen. Tegen de Cruiseraketten in
België. Vertrek op Ladeuzeplein. Org. VAKA-Leuven en Rakettenvergif.
Aansluitend VIDEO, Gekwelde helden in Blijde lnkornstqtraat 115. Inkom
gratis.

Woensdag 22 oktober
20.00 u. en 22.00 u. FILM De man In het wit van Stéphane Lejeune. In Aud.

Vesalius. Org. Radikale Kriminologen en Bevrijdt de Waanzin.
20.30 u. FILM Satansbraten.ln Aud. Vesalius, lokaal 00.17. Inkom 60/80. Org.

DAF.
22.30 u, FILM PossessIon. In Aud. Vesalius, lokaal 00.17. Inkom 60/80. Org.

DAF.
10.00 u, en later POEZIE Achtste Europf!es PoëziefestIval. (tot 's avonds). In

fakulteitsgebouw L & W, 8ste verdieping, met o.a. Vigée, Colombi,
Gascope, TartIer.

20.30 u, DANS Loco Mos/e door Rosette de Herdt. In 'tStuc. Inkom 140/200.
Org. Stuc en Europees Poëziefestival.

17.00 u, LEZING De FavorIeten. Marcel Janssens over Hugo Claus. In 't Stuc.
Inkom gratis. org. 'tStuc.

Donderdag 23 oktober
20.30 u, TEATER EpIfanie door De Gebroeders Groothof. In 'tStuc. Inkom

140/200. Org. 't Stuc.
09,30 u, COLLOQUIUM ARCHITEKTUUR Modernisme in de stad. Het

moderne en de stad In hedendaagse architektuur. In Arenberginstituut.
Inkom 250 fr/dag of 500 fr voor 3 dagen. Org. Architektuur KU Leuven.

09,30 u, COLLOQUIUM POEZIE Achte Europees Poëziefestival. Afgrond:
standpunt van de vrouw. In Iers Kollege, Broekstraat 1.

20,30 u, POEZIE Achte Europees Poëzie festival, met o.a. Hugo Claus,
Judith Herzberg, Gust Gib, Stefaan van den Bremt. Muziek Saxionia,
Fontana Kid, e.a. Interviews Betty Mellaerts. In Alma 11. Inkom 150.

20,00 en 22.00 u. FILM De Man In 't Wit van Stéphane Lejeune. In Aud.
Vesalius. Org. Radikale Kriminologen en Bevrijdt de Waanzin.

20,30 u, FILM Der enfaldlge M6rdaren (The Simple-minded Murderer). In
Aud. Vesalius, lokaal 00.17. Inkom 60/80. Org. DAF.

22,30 u, FILM Dead of Hlght. In Aud. Vesalius, lokaal 00.17. Inkom 60/80.
Org.DAF.

TENTOONSTELLINGEN
CHAMBRANT, met werk van Jacques Debroux, Rudy Jacoby, Ann
DemuyncK, Joost Stuyven, Koen Stuyven, Lut de Haes. In tuin Blijde
Inkomststraat 115. Tot 17 oktober. Inkom vrij.
ROND PERMEKE, met werk van Permeke, Brusselmans, Daeye, De Smet,
Jespers, Minne, Servaes, Spilliaert, Tijtgat, Van den Abeele, Vanden Berghe,
Van de Woestijne. e.a. in Faculty Club, Groot Begijnhof. Vanaf 10 oktober.
Inkom vrij.
STEFANIA UNWIN en KRIS HEYMAN, in U.Z. Gasthuisberg. Tot en met 31
oktober.


