
Afgifte: Leuven X (weekblad - verschijnt niet van juni tot augustus)

Lode is een groot demokraat. Telkens hij een belangrijke
daad stelt voor het Europa der Naties wil hij daarvan ook

zo snel mogelijk het gewone werkmansvolk op de hoogte
brengen. Zo zorgt hij er binnenkort voor dat elke studentin
haar papa mee kan zeulen doorheen heel Europa om haar
lakens te wassen, haar aperitiefje te bereiden en heur haar te
kammen. Lode schopt wild om zich heen, maar dat merkt u
wel op pagina 5.

Fosfaatvrije kultuur aan turbosnelheid, psychedelische
nachtmerries, geforceerde standjes en aspirientjes ach-

teral Neen, we hebben het niet over het Klapstuk van 1991,
maar over een nieuwe reeks netvliesverschroeiende ekspe-
rimentele films. 't Stuc denkt weer eens dat ze baanbrekend
werk brengen. Trek uwabrikoze truitje aan, zet uw hoornen
brilletje op en ga dat afkraken, zoals wij dat doen op
pagina 4. En vergeet achteraf niet bij een koffie verkeerd een
beetje uit uw nek te lullen.

Proffen zijn stripfiguren: ze ruiken naar drukinkt, dragen
fletse kleuren en houden er simplistische ideeën op na.

Maar nu hebben we er eentje gevonden waaraan deze
dames een puntje kunnen zuigen: professor Mortimer.
Onze striprecensent is kompleet weg van hem. Niet dat dat
een kriterium is om nu stante pede. naar pagina zes te
bladeren, maar als u niet zou weten wat te doen: er ligt
daar een ganse bladzijde onontgonnen Literatuur voor u
klaar.

Toen wij nog jong waren, mochten wij bij bompa
stekelbezen gaan plukken. In het schuurtje naast het

oude huis, maakte hij dan ontelbare potten stekelbezen-
gelei, voor alle tantes, nonkels, kleinkinderen en het enige
achterkleinkind. Sinds ie de Grijze Panters vervoegd heeft, is
grootvader niet meer te houden. Hij heeft zijn produktie
stevig opgedreven en voorziet nu het halve land van stroop.
Ontroerend, maar overbodig, zo blijkt op pagina 6.

Mosaic-kongres struikelt over
representativiteit

Het kon beter
Nu de grenzen langzamer-

hand echt opengegooid
worden voor studenten uit

andere landen, moeten universitei-
ten en studentenorganisaties zich
reppen om de evolutie bij te
houden. Een aantal universiteiten
heeft zich gegroepeerd in de Coim-
bra-groep, waarbij de overkoepe-
lende studentenorganisatie Mosaic
aansluit. Vorige week hield Mosaic
in Leuven haar derde kongres, met
een aantal hot topics op het pro-
gramma.

BLANK of zwart, geel of paranormaal; frieten lusten we allemaal Sommigen lusten echter ook migranten en liefst nog
rauw. Op pagina 3 de rauwe werkelijkheid over migrantennota's en andere redaktionee/s.

(Foto Marie-Christine Rondou)

De 14 aanwezige universiteiten moesten
zich door vier grote onderwerpen wor-
stelen. Eerst en vooral moeten de-C---h--.-b----·--------------------.:...----------:.. doelstellingen van Mosaic scherper ge-

ast UIS erg ligt hoooog schouwen. De snelste ploegen deden form~eerd worden. Volgens de deelne-
over de hele afstand ongeveer 7 IDlDU- mers IShet ten eerste de taak van Mosaic
ten. de kulturele diversiteit in Europa te
Terug naar bëneden ging zelfs nog een behouden. Een nivellerend 'Verenigde

stuk sneller. In Doc's Bar wachtte Staten van Europa' is uit den boze. Ten
immers een gratis vat, met aansluitend tweede moet Mosaic zoveel mogelijk
de prijsuitreiking en een bescheiden informatie in verband met uitwisselings-
fuifje. Voor wie nog energie teveel had, programma's onder de leden versprei-
natuurlijk. den. Hoe kan je immers een gezamenlijk
Deze achtste editie van de klim naar standpunt innemen over bijvoorbeeld

Gasthuisberg mag in elk geval geslaagd huisvestingsproblemen voor Erasmus-
genoemd worden. Tot verleden jaar was studenten, als je elkaars situatie niet eens
de wedstrijd nog een zuivere loopkoers kent? Verder wil Mosaic voor studenten
waaraan eigenlijk weinig te beleven .1, het recht ~~rdedigen om in het kader van
maar de kreativiteit van enkele Medika- hun opleiding aan andere universiteiten
jongens bracht daar verandering in. te kunnen studeren. Een recht opeisen
Waarschijnlijk zal de Gasthuisberg blijft natuurlijk steeds vrijblijvend u»
Trophy wel nooit de populariteit van een lang er geen sankties aan verbonden zijn.
klassieker als bijvoorbeeld de 24 Uren ~ De bedoeling van Mosaic is dan ook
benaderen, maar de huidige formule is in druk uit te oefenen op universiteiten die
elk geval een aantrekkelijk kijkstuk. niet aan het Erasmusprogramma wensen
Zowel onder de deelnemers als bij de deel te nemen.
~rganisatoren ~oorden we,zelfs regelma- De niet onbelangrijke vraag die zich bij
tig de ~pmer~g dat er gerust nog wat het bespreken van de doelstellingen van
meer hinderru~n gebouwd mogen '!f0r- Mosaic opwierp, was die van het lid-
den volgend Jaar. Werk aan de Winkel maatschap van Mosaic. Mogen enkel de
dus. studenten van Coimbra-universiteiten

participeren, of moet gedacht worden
aan een uitbreiding van het ledenbe-

et ge
detop
Van de Gasthuisberg Trophy

beweren dat het een groots
en naar de keel grijpend

sportgebeuren is, zou een beetje
ongenuanceerd zijn. Maar toch
heeft de derde sportklassieker van
dit akademiejaar iets. De deelne-
mers kijken op geen inspanning en
de te overwinnen hindernissen
maken het geheel wel spektakulair.
Sportraad en Medika, de organisa-
toren van de Trophy, hebben er dit
jaar dan ook heel wat werk inge-
stoken om het geheel in een
aantrekkelijke formule te gieten en
dat heeft sukses gehad. Nog nooit
was het aantal deelnemers zo groot
en ook de supporters waren in
behoorlijke aantallen komen opda-
gen. Het kleine broertie onder de
sportklassiekers begint langzaam-
aan groot te worden.

Het was bitter koud verleden donderdag,
maar dat kon de pret niet drukken. Niet
minder dan 330 sportievelingen waren
afgezakt naar de omgeving van het
Akademisch Ziekenhuis Gasthuisberg
om de Gasthuisberg Trophy te betwis-
ten, een klim-, kruip- en valkoers naar de
top van De Berg. Als je weet dat het
deelnemersaantal de vorige jaren tussen
de 150 en de 250 schommelde, is dit dus
wel een sukses. Herman Vanderstiche-
len, sportverantwoordelijke van Me-
dika: "Het is ons eindelijk gelukt wat
meer volk te bereiken. Spijtig genoeg
hebben we de inschrijvingen om 22.30 u
moeten afsluiten. Anders waren er zeker
nog dertig bijkomende inschrijvingen
geweest. De politie staat voor dit soort
manifestaties echter slechts tot 22.00 u
voor de veiligheid in. De mensen van de
politie zijn uiteindelijk toch nog tot
22.30 u gebleven."

•nnp: naar
Op dat moment hadden ongeveer 110
ploegen het parkoers van iets meer dan
twee kilometer afgelegd. Elk ploegje
bestond immers normaal gezien uit drie
personen, alleen jongens, of jongens en
meisjes samen. Die moesten zo snel
mogelijk de ontvangsthal van 'Onder-
wijs en Navorsing' boven op Gasthuis-
berg zien te bereiken. V6ór het zover was
hadden ze er echter wel al heel wat
klauterwerk opzitten.
Ongeveer honderd meter na het

vertrek aan de voet van de berg wachtte
hen al de eerste hindernis: vijf autowrak-
ken, neus aan neus geparkeerd, versper-
den de weg. Wat men precies had
uitgehaald met de auto's is ons niet
duidelijk, maar voor iedereen erover
was, konden we van heel wat glijpartijen
genieten. Een eindje verder wachtte de
brug over de weg naar Gasthuisberg. Het
parkoers vervolgde beneden aan de
brug. In rasechte parakommando-stijl
wierpen de deelnemers zich op de katrol
die er gespannen was en schoven naar
beneden.
Vandaar ging het naar de ongeveer

twee meter hoge kontainer vol stro:
iedereen erin en worstelen om er aan de
nadere kant weer zo snel mogelijk uit te
zijn. Daarna was het kruipen geblazen,
onder een shelter door, en dan voor de
vermoeiden eindelijk tijd om te rusten.
Eéntje van de ploeg 'mocht' namelijk in
een GB-karretje kruipen, terwijl hij of zij
door de anderen bergop geduwd werd.

Pijn
Voor de laatste 100 meter steil bergop
hadden de organisatoren nog een laatste
pijniging in petto: alle drie per fiets zo
snel mogelijk naar boven. De fietsen, 15
in totaal, werden trouwens geleverd
door de NMBS. Wie bij de aankomst
een fietsbel, bevestigd boven op een
korfbalpaal, kon doen rinkelen, mocht
zich dan eindelijk als gefinished he-

Erik Paredis
Paul Verbeke

Opzij. Opzij. Opzij. Deze heren ontsnappen via de muurtjes uit het herentoilet
Zij kregen het slot niet meer open. (Foto Geert Borgers)

stand, ook voor niet-EG-studenten? Er
werd besloten eerst de huidige toestand
te konsolideren alvorens aan uitbreiding
te denken. Voor de studentenvertegen-
woordigers van het Deense Árhus was
de mogelijke uitbreiding van Mosaic
naar de Skandinavische universiteiten
echter een breekpunt. Zij verlieten dan
ook het kongres.
De talenproblematiek was het tweede

grote gespreksonderwerp van het kon-
gres. Men was het er vrij snel over eens
dat een gemeenschappelijke onderwijs-
taaI leidt tot een monokultuur, wat
volgens de eerste doelstelling van Mo-
saic onaanvaardbaar is. De KU Leuven
bijvoorbeeld is nochtans duidelijk voor
een verengelsing van het kurrikulum,
wals de meeste universiteiten uit kleine
taalgebieden. Wil de KUL immers veel
Erasmusstudenten aantrekken, dan zal
ze noodgedwongen zo'n anderstalig vak-
kenpakket moeten aanvaarden, want
Nederlandskundige buitenlanders zijn
uitermate schaars. Dat de eigen studen-
ten dan van onderwijs in hun moedertaal
beroofd worden, schijnt die universitei-
ten geen zier te kunnen schelen. De grote
taalgebieden, wals Italië, Frankrijk en
West-Duitsland daarentegen weigeren
kategoriek anderstalige kolleges in te
voeren. Hun stelling is dat de (kulturele)
integratie van een Erasmusstudent het
grootst is wanneer hij niet anders kan
dan te studeren in de taal van het
gastland. •

Binnen Mosaic is men tot een kompro-
mis gekomen. De plichtvakken moeten
in de taal van de gastuniversiteit gedo-
ceerd worden. Voor de keuzevakken
mag (slechts met de grootste reserve)
uitwndering gemaakt worden, omdat zo
de eigen studenten nog kunnen ontsnap-
pen aan de anderstalige vakken. Zo
worden zij uiteindelijk toch wel gediskri-
mineerd, aangezien het aantal keuzevak-
ken de facto sterk vermindert voor
iemand die de vreemde taal niet be-
heerst.
De derde grote boterham betrof de

selektiekriteria voor Erasmus. De Zuid-
Europese studenten pleitten voor het
kriterium 'studieresultaten': de beste
krijgt een kans. De Westeuropese dele-
gaties brachten daar tegenin dat zo'n
systeem leidt tot intellektueel elitarisme,
wat volledig indruist tegen de geest van
het Erasmusprogramma. Uiteindelijk
stelde men drie selektiekriteria voor,
zonder voorkeur in volgorde: motivatie
van de student, studieresultaten en ken-
nis van de taal.
Op het einde van het kongres werden

dan de statuten van Mosaic besproken.
Over de vertegenwoordiging door een
studentenorganisatie liepen de meningen
uiteen. Sommige kongressisten vonden
dat bij verschillende studentenorganisa-
ties aan dezelfde universiteit moet beke-
ken worden welke organisatie 'interna-
tionaal gericht' is. Volgens anderen,
onder andere de Leuvense studenten,
moet een organisatie vooral representa-
tief zijn. Tot grote teleurstelling van de
Leuvense delegatie is ondanks wilde
diskussies geen regeling in verband met
die representativiteit in de statuten opge-
nomen. Een mager slot voor een interna-
tionale konferentie.

Filip Dewallens
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde onderwerpen of

op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken.
Slechts uitwnderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verwek, kunnen ze
weggelaten worden in Veto.
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit

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

Gele Kruis
Het Universitaire Gele Kruis is dit jaar
reeds tien jaar aktief binnen de KUL.
Onze organisatie, die medische bijstand
verleent aan het Palestijnse, Libanese,
Libische en Nikaraguaanse volk, kreeg
vroeger veel steun van rektor De Somer.
Zijn opvolger Dillemans is echter veel
minder vrijgevig. Dat belet het Universi-
taire Gele Kruis niet om haar humani-
taire werk verder te zetten en steeds
paraat te staan om noodlijdende mensen
te helpen. Soms kunnen we het echter
niet alleen aan en moeten we de hulp
inroepen van anderen.
Op dit moment helpt het Universi-

taire Gele Kruis een Libanese familie.
Eén persoon hiervan wordt momenteel
verzorgd in de Universitaire Ziekenhui-
zen. De kosten belopen verschillende
honderdduizenden franken. Hiervoor
vragen wij subsidies aan de Financiële
Kontrole Kommissie, en ook van Me-
dika. Als studenten geneeskunde moeten
zij tonen dat zij niet alleen aan de
universiteit zitten om hun diploma te
halen, maar zich ook inzetten om de
armsten van hun medemensen te helpen.
Het Universitaire Gele Kruis, en vooral
het Libanese volk, zal hen dankbaar zijn.

Charel Rens

Magnificent 7
Is het niet algemeen zo dat geabonneer-
den meer voordelen hebben dan de
los-kopers? In ieder geval toch niet
benadeeld worden? Niet bij Veto, want
een abonnee krijgt z'n krant slechts
dinsdag of woensdag, wanneer een
gedeelte van de informatie reeds verwor-
den is tot slechts een hoopje gegevens
over geschiedenis. Natuurlijk kunnen we
tot de dichtsbijzijnde Alma hollen of
Alumni kopen, maar een weekje vooruit

is toch normaal? Als Veto dan toch uit is
op die armzalige vier franc extra per
maaltijd, dan misschien ook eens om die
250,- BF?
Het tweede punt nu. Donderdag

jongstleden had ik het genoegen een
concert te mogen smaken van The
Magnificent Seven. Heel goed en uw
verslaggever vond dat ook. Toch bevin-
den er in het artikel van dhr Van Herck
een aantal zinnen die niet stroken met de
werkelijkheid.
Er wordt gesproken van: " ...zeer

korrekte vertolking", "alles is uiterst
verzorgd", "een vrij kompakt arsenaal
instrumenten." Geen van de drie waar-
heid. De hit van Startrek is niet correct,
de sprekende stem was veel te laag en
daardoor onverstaanbaar. The Pink Pan-
ter was helemaal niet in originele
uitvoering, er werden andere harmonisa-
ties en intrurnenten gebruikt. "Uiterst
verzorgd" is ook overdreven. Er is
weliswaar een plan dat goed gevolgd
wordt, maar de trombone kreeg er niet
altijd de noten uit, men kijkt dikwijls in
de richting van één van zijn companen,
die dan juist weer voor hem kijkt. Of
men wil allebei in dezelfde micro zingen
en men hoort geen van beiden. Ook de
opstelling was niet honderd procent: de
balans was niet altijd even perfect en
zuiver. En kompakt kan ik instrumenta-
rium niet noemen, het hele podium
stond vol. Het was een goed concert,
maar er waren amateuristische trekjes
die er niet hoefden te zijn.

Wendel Van Hespen

NVDR: U vraagt wel erg veel van ons:
Veto wordt op zondagnacht in elkaar
gestoken, gaat maandagmorgen naar de
drukker, ligt maandagavond op de
meeste verdeelpunten en wordt ook op
maandagavond naar de abonnees ver-
stuurd We kunnen natuurlijk eens
proberen speciaal voor u één eksemplaar
een week op voorhand te drukken, maar
dan staat er misschien ook geen nieuws
in.
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nemen om zelf een meeting te organise-
ren.
De samenwerking met Louvain-Ia-

Neuve liep niet van een leien dakje. Dat
lag voor de hand: Kringraad werd met
de Fédération Wallonne des Régionales
(Fédé) als gesprekspartner opgezadeld.
Deze Fédération is het ekwivalent van
het Leuvense Seniorenkonvent, een
overkoepeling van nogal frivole, regio-
nale gezelligheidsklubs. Inhoudelijke on-
derwerpen laten dergelijke organisaties
gewoonlijk koud. Kringraads natuur-
lijke gesprekspartner in Louvain-la-Neu-
ve, de Assemblée Générale des Etudiants
de Louvain (AGL), werd om duistere
reden (door hun akademische over-
heid ?) uit de Mosaic-organisatie ge-
weerd. Na veel over en weer gereis
tussen Leuven en Louvain-la-Neuve kon
dan vorige week maandag toch het
kongres beginnen.

Het waarom van Mosaic

Weg van de lokale
drukkingsgroep

Mosaic is geweest, Mosaic was goed Laat de sessies dan niet je van het geweest zijn, de recepties en fuiven maakten alles
goed En bovendien konden we nog eens goed lachen met die knappe Walen van Louvain-la-Neuve: Zij werden allemaal
verplicht hun pet op te houden, zodo.t ze van tijd tot tijd konden rondgaan om hun volgende Europese rondje zelf te kunnen
betalen. Het wordt een kroegentocht van Salamanca, Bologna, over Groningen tot aan de Vrije Universiteit van Brussel; de
vier voornaamste universiteiten van de Coïmbra-groep. (Foto Geert Borgers)

Sinds kort hebben de Leu-
vense studenten duidelijk
meer belangstelling voor de -

groeiende - internationale dimen-
sie van de universitaire wereld. Het
Erasmusprogramma wordt druk
besproken en honderden Leuvense
studenten maken er al gebruik van.
Natuurlijk rijzen ook de internatio-
nale studentenorganisaties als pad-
destoelen uit de grond: als universi-
teit van de Coimbra-groep hoort
Leuven bij de studentenoverkoepe-
ling Mosaic. Het wordt tijd dat
Leuven zich in het internationale
debat gaat mengen.

De universiteiten hebben het vaak moei-
lijk met het bewaren van hun onafhan-
kelijkheid. Zowel de Vlaamse als de
internationale politiek tasten die autono-
mie van de instellingen meer en meer
aan. Het ingrijpend optreden van de
Vlaamse overheid inzake onderwijsbe-
leid en vooral het financieringsmecha-
nisme kreëren, behalve een bescher-
ming, immers ook een verstikkende
afhankelijkheid. De bevoogde universi-
teiten vonden maar één uitweg: de
koppen bij elkaar steken. Ondanks de
oververzuiling van het Vlaamse univer-
sitaire landschap zijn ze in dat opzet
geslaagd, met de oprichting van de
Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir).

Vlir, dan zullen zij zich eveneens moeten
organiseren in een groter (Vlaams)
verband. De bestaande 'overkoepelende'
organisatie, de Vereniging van Vlaamse
Studenten (VVS), voldoet niet wegens
gebrek aan representativiteit. Een
Vlaamse studentenorganisatie die noch
de Gentse Studentenraad, noch de Leu-
vense Overkoepelende Kringorganisa-
tie, noch het BrusselseStudentengenoot-
schap van de Vrije Universiteit Brussel
vertegenwoordigt, kan immers bezwaar-
lijk au sérieux genomen worden.
Ook op internationaal nivo is er werk

aan de winkel. Met de bestaande struk-
turen is de studenteninspraak nàmelijk
zo mogelijk nog miniemer dan op
nationaal vlak. De universiteiten hebben
wel alweer tijdig ingezien dat hun
belangen ten aanzien van de EG-
instanties enkel verdedigd konden wor-
den door zich te organiseren. Zo bestaat
er een Conferentie van Europese Rekto-
ren (CRE) en een 'Liaison Committee'.
Deze laatste beperkt zich in tegenstelling
tot de eerste tot de universiteiten van de
EG-lidstaten. De Vlaamse universiteiten
worden daarin vertegenwoordigd door
de Vlir.
Naast deze inhoudelijk nogal 'algeme-

ne' organisaties bestaan er ook vereni-
gingen van universiteiten die zich bezig-
houden met meer specifieke onderwer-
pen. Het belangrijkste voorbeeld hiervan
is de Coimbra-groep. Deze vereniging
van 23 zogenaamde 'historische' univer-
siteiten houdt zich 'vrijwel alleen bezig
met de uitwisselingsprogramma's wals
Erasmus en Lingua.

Parallel aan deze Coimbra-groep bestaat
'er een studentenorganisatie om de belan-
gen van de studenten van die Coimbra-
universiteiten te behartigen (zie Veto van
vorige week). Aangezien de KU Leuven
lid is van de Coimbra-groep, zijn de
Leuvense studenten lid van de studen-
tenoverkoepeling Mosaic. Na twee in-
houdelijk minder geslaagde Mosaic-
meetings in november '88 in het Portu-
gese Coimbra en in april '89 in het Ierse
Galway, besloot Leuven samen met
Louvain-la-Neuve de handschoen op te

Inspraak
De studenten werden angstvallig uit dit
orgaan geweerd, en ondertussen is het
beslissingsnivo gedeeltelijk verschoven
van de universiteiten naar de Vlir.
Daardoor is de door de akademische
overheid zo geroemde studentenin-
spraak gedevalueerd tot die van een
lokale drukkingsgroep, die met lede
ogen moet toekijken naar wat er centraal
beslist wordt.
Een oplossing voor deze impasse zou

er nochtans in kunnen liggen het voor-
beeld van de universiteiten na te volgen.
Willen de studenten gehoord worden
door de politieke overheid en door de

HET ANDERE STANDPUNT
OVER CHINA

debat met

Jaap Kruithof (prof filosofie RUG)
Ludo Martens (PVDA-voorzitter)

WOENSDAG 29 NOVEMBER OM 20.00 U
in de kleine aula (Hogeschoolplein)
org. MLB, studentenorganisatie PVDA i.S.m. Imast vzw

Filip Dewallens

E Z ERS
E VEN

Horizontaal - l. Huidschimmel 2. Lekkernij - verdwijn 3. Gelde-
lijke verplichting - ik-bewustzijn 4. Muzieknoot - klinknageltje
5. Oude lengtemaat - Nederlands staatsbedrijf - kunst 6. Schatte -
Nederlandse kaasstad 7. Lijkbus - Oudnoorse godheid 8. Russisch
riviertje - mat van rijststro 9. Jong zoogdier - bonte papegaai -
Chinese lengtemaat 10. Dringt door een nauwe doorgang.

Vertikaal - l. Onweerswolk 2. Oude lengtemaat - ijsje - eenheid
van druk 3. Schuw - Griekse letter - persoonlijk voornaamwoord
4. Kronkelt 5. Halfrond in een kerk - faam 6. Beschermgeest -
bewerke een koperen plaat 7. Geograftsche plaatsaanduiding -
gladde vis 8. Stamvader 9. Noordgermaanse levensboom 10. Stelsel
van Lao Tse - geliefde van Zeus.

Veto
'5 Meiersstraat 5

3000 Leuven
(016/22.44.38)

Jaargang 16
nr. 10

27 november '89
Ver.uitg.Walter Pat.li,

's Meiersstraat 5, leuven
Hoofdredaktie: Johan Reyniers
Redaktiesekretaris:Walter Pauli

Redaktie:
Koen Hendrickx, luc Janssens,

ErikParedis, Jan Van der Linden,
Tine Van Heesvelde, Stef Wauters

Doka:
Geert Borgers,Hendrik Delagrange,

Marie-ChristineRondou
Tekeningen: Urbis, NIX
Lay-outen vormgeving:

Donatienne Brasseur,Monique
Claes, lut De Boel, Koen

Hendrickx, luc Janssens, Walter
Pauli, ErikParedis, Wilfried
Poelmans, Johan Reyniers,

RonnyTielen, Jan Van der linden,
Tine Van Heesvelde, Stef Wauters

Medewerkers:
SigridBousset,Donauenne Brasseur,
FilipDe Keukeleere,FilipDewallens,

Benoit lannoo, Hilde lenie,
WilfriedPoelmans, Piet Schreurs,

BartVanHerck, PaulVerbeke
Eindredaktie:

lut De Boel,Tine Van Heesvelde

Zetwerk en Publiciteit
Alfaset leuven (016/22.04.66)
Drukkerij Rotatyp Brussel
Oplage 10.000 eksemplaren
ISSN-nummer 0773-5162
Abonnementen
Studenten: 250,-; niet-studenten:
300,-; steun vanaf 600,-; over te
schrijven op rek. nr.
001-0959719-77
Agenda en AdValvas
ten laatste vrijdag voor verschijnen
om 18.00 uur op het
redaktieadres bezorgen
Redaktievergadering
iedere vrijdagnamiddag om 15.00 u



Migrantennota's bekennen kleur (deel 1)

Rood en blauw over
bruiner of bleker
Sinds de elektorale suksessen

van het Vlaams Blok hebben
de traditionele partijen ein-

delijk oog gekregen voor de mi-
granten. Drie van die partijen
(PVV, SP en Agalev) hebben het
rapport van Koninklijk Kommis-
saris voor migranten Paula Dhondt
- dat vorige week donderdag werd
voorgesteld - niet afgewacht, maar
pakten vooraf reeds uit met 'hun'
migrantennota. Uw lijfblad stelt
alle werkstukken in kronologische
volgorde voor: deze week vergelij-
ken we de nota's van PVV en SP.
De migranten nota van Agalev en
het officiële rapport van Konink-
lijk Kommissaris Paula Dhondt
komen volgende week aan bod.

Het uitgangspunt van de SP-nota luidt:
"Migranten zijn geen tijdelijke gastarbei-
ders meer. Zijzelf hun kinderen en
kleinkinderen vormen een blijvende
groep in onze samenleving" en "De SP
heeft hierin een duidelijke houding: zij
(...) neemt tegenover hun aanwezigheid
een positieve en. konstruktieve houding
aan." In de PVV-nota formuleert men
het heel wat voorzichtiger: "Het uit-
gangspunt is de blijvende aanwezigheid
van een (kursivering Veto) migrantenpo-
pulatie die als een gegeven dient te
worden aanvaard." Verder wordt ekspli-
ciet gesteld dat niet alle migranten
gewenst zijn: "Migranten die zich niet
wensen te integreren of die zich een
onvoldoende bestaanszekerheid kunnen
opbouwen, kunnen ertoe worden aange-
zet terug te keren door hun een geloof-
waardige mogelijkheid tot reïntegratie te
bieden".

Kamoeflage
De PVV ziet die terugkeer als een
fundamenteel element in hun migran-
ten-beleid. Hun voorstellen zijn onge-
woon hard: hoe je het ook draait of
keert, je dwingt migranten op een of
andere manier om het land te verlaten.
Als pleister op de wonde stellen zij de
terugkeeroptie voor: jonge migranten
tussen vijftien en zestien jaar die ge-
dwongen worden met hun ouders naar
het land van herkomst te verhuizen,
kunnen nadien naar hier terugkeren. Dat
moet wel binnen de twee jaar gebeuren,

en die terugkomers moeten bewijzen dat
zij voor hun eigen onderhoud kunnen
instaan. Voor kinderen onder de vijftien
gelden dezelfde regels, met die verande-
ring dat zij vijf jaar lang tijd hebben om
terug te keren.
Zo'n voorstel is eigenlijk een knap

staaltje kamoeflage: die terugkeeroptie is
zó streng gekoncipieerd, dat meer dan
waarschijnlijk geen enkele migrant erin
slaagt terug te keren. Door de voorge-
stelde leeftijdsbepalingen kunnen im-
mers enkel jongeren van minder dan
twintig jaar hiervan profiteren. Welke
jonge Turk of Marokkaan, die naar hier
wil terugkeren, zal erin slagen vanuit zijn
geboorteland aan een job in België te
geraken? Met die job moet hij namelijk
bewijzen dat hij voor zijn eigen onder-
houd kan instaan.
Welke min-20-jarige zal er überhaupt

toe komen alle banden met zijn familie
in Marokko of Turkije te breken en naar
België terug te keren? Bovendien geldt
die terugkeeroptie niet voor alle vertrek-
kende jongeren: er is immers een impli-
ciete leeftijdsgrens. Iemand die bijvoor-
beeld op l l-jarige leeftijd met zijn
familie vertrekt en later wil terugkeren,
kan dit gewoon niet. Door de tijdslimiet
van vijf jaar moet hij immers terugkeren
vóór zijn zestiende, en dan is hij hier nog
schoolplichtig. Dan kan hij dus onmoge-
lijk voor zijn eigen onderhoud instaan.
De maatregel gaat dus al enkel op voor
plus-13-jarige vertrekkers.

Lijfstraffen
Die onzorgvuldige formuleringen en de
nauwelijks verholen migrant-vijandige
toon zijn trouwens de voornaamste
karakteristieken van de hele PVV-nota.
He! begint al met hun definitie van het
begrip migrant: "Een groep mensen met
een levensstijl die totaal (kursivering
Veto) van de onze verschilt. Het gaat
veelal over Noord-Afrikanen en Turken
die omwille van de taalbarrière, exoti-
sche leefgewoonten en vooral religieuze
samenleving (sic). Ze houden dan ook
strak vast aan hun traditionele levens-
wijze. Dit wekt vaak grote wrevel bij de
autochtone buurtbewoner." Vooral de
islam moet het ontgelden. Naast een
grote groep 'gewone' islamieten ont-
waart de PVV "een beperkte groep van
islamitische integristen die zich met klem
verzetten tegen elke aanpassing aan onze
Westerse cultuur en de taal van de
revolutie preken."

Als de PVV het heeft over het gewone
leven van de migranten worden ze zelfs
ronduit simplistisch, en soms gewoon
plat. Het is toch vreemd volgende
'wijsheden' in een officiële partij-nota te
moeten lezen: "Steeds meer Marokka-
nen en Turken gaan over tot de aankoop
van een eigen woning. Voornamelijk uit
zucht naar grotere bestaanszekerheid -
niemand kan hen dan nog buitenzetten -
vaak ook omdat ze anders zeer moeilijk
een huis vinden dat groot genoeg is om
het gezin te herbergen"; "De Belgische
bevolking neemt het niet dat migranten-
ouders vaak geen of weinig toezicht
uitoefenen op hun kinderen"; "Uit eigen
beweging zullen zij geen verbouwingen
ondernemen, te meer daar het vrij duur
is en zij nog sparen voor een huis in het
thuisland."; "het huwelijk is eerder een
kontrakt dan een verbintenis uit liefde";
"hun klasgenoten krijgen zakgeld, kie-
zen hun eigen kleren (jeans ...), mogen
roken en alkoholische dranken drinken
en kiezen zelf hun huwelijkspartner" en
"leraren en politie zo vinden zij, tlleden
niet streng genoeg op (geen lijfstraffen),
zodat de ouders dus zelf de teugels strak
in handen houden". Op welke weten-
schappelijke studies de nota zich voor
dergelijke uitspraken baseert, is niet
onmiddellijk duidelijk.

Islam
Voor de kultuur van de migranten brengt
de PVV trouwens ekspliciet geen respekt
op. De PVV beweert integratie na te
streven, maar wil in feite gewoon een
haast volledige assimilatie: "De migran-
tenbevolking moet zich aanpassen aan
de waarden en de leefgewoonten van de
autochtone bevolking en niet omge-
keerd" en "Integratie veronderstelt een
dubbele beweging, 'enerzijds een zich
openstellen naar de andere toe, ander-
zijds een instemmen door de anderen
opgenomen te worden in een reeds
bestaand geheel en zich aan dat geheel
aan te passen". Migranten, zo lijkt de
redenering van de PVV te zijn, moeten
éérst zo veel mogelijk gelijken op
'gewone' Belgen. Dat is volgens de PVV
nu duidelijk nog niet het geval. Daarom
ook weigeren ze pertinent gemeentelijk
stemrecht aan niet-EG-buitenlanders,
sluiten ze het openbaar ambt voor hen af
moet het islam-onderricht door Belgen
gegeven worden, ...
Wat het gemeentelijk stemrecht be-

treft, neemt de SP ongeveer hetzelfde
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De wet tegen racisme en xenofobie, die door politici vaak
geprezen wordt, helpt in werkelijkheid meestal geen zier.
Een typisch voorbeeld hiervan vonden we bij Coiffeur
Hubert, Krakenstraat 7. Hubert verhuurt kamers, maar die
zijn "niet voor vreemdelingen". Het bordje hangt er al
máánden, en tot nu toe is er nog helemaal niet op
gereageerd. De Leuvense politie komt regelmatig voorbij
het huis, maar laat de zaak eveneens ongemoeid. Dat is
bijzonder merkwaardig, want zo'n bordjes zijn onwettig.
Volgens de wet is het namelijk zowel strafbaar "publiciteit
te verlenen aan zijn voornemen tot diskriminatie" als over
te gaan tot "diskriminatie bij dienstverlening oflevering van

goederen". Dit bordje valt onder beide wettelijke beperkin-
gen. Racistische bordjes (in de aard van Interdit aux
Nord-Africains) komen allang niet meer voor, juist omdat
ze zo gemakkelijk strafbaar zijn.
De meeste verhuurders zijn' trouwens sluwer: zij

verhuren hun kamers gewoon niet aan buitenlanders,
zonder dat openlijk aan hun venster te afficheren. Dat is
even racistisch, maar niet strafbaar. In de Krakenstraat vindt
men het echter nodig om aan heel Leuven bekend maken
dat er geen Marokkanen of Ghanezen welkom zijn. Zoiets is
strafbaar en wij hopen dat dit ook gebeurt. Geen enkele
vreemdeling moet zo'n openlijke belediging nemen. (WP)

Migranten
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standpunt in: dit kan niet. Stemrecht is
enkel voorbehouden aan 'burgers'. Ter-
wijl migranten, volgens de SP-ftlosofie,
'medeburgers' zijn. Medeburgers zijn
dan personen die alle ekonomische en
sociale rechten hebben, maar geen enkel
politiek recht. Die zijn dan weer voorbe-
houden voor de burgers. De SP streeft er
wel naar om op termijn van alle
mede-burgers échte burgers te maken,
daarom ook dat de mogelijkheid tot
naturalisatie zo gemakkelijk mogelijk
moet worden. Alleen laat men - waar-
schijnlijk bij wijze van kompromis met
de meer progressieve socialisten - een
opening bestaan in verband met stem-
recht: "zin voor evaluatie en bijsturing,
zodat de deur naar gemeentelijk stem-
recht tesamen met de EG-ers open-
blijft".
Die socialistische positiebepaling

komt voornamelijk voort uit deze funda-
mentele opstelling van de SP: "een
samenlevingsprobleem is volgens ons in
de eerste plaats een sociaal probleem."
De politieke aspekten worden op die
manier automatisch naar het tweede
plan gedraineerd. Impliciet geeft de SP
echter toe dat het migrantenvraagstuk
een politiek vraagstuk is. Verder vinden
we in de nota nog een flink aantal
bezinnende en semi-psychologische pa-
gina's over hoe de mensen tegen 'het
vreemde' aankijken (met holle frazen als
"processen die men niet zomaar kan
bruskeren maar waar een begeleiding,
begrip en een zekere mate van tolerantie
noodzakelijk zijn"). Gelukkig noemen
de socialisten ook een aantal zere
plekken bij naam: het Vlaams Blok moet
het ekspliciet ontgelden.

Klokkengelui
Zo stelt de nota: "In de veroordeling van
het Vlaams 'Blok is de SP ongenuan-
ceerd: zij verwerpt met klem het
ekstreern-rechtse, ondemokratische ge-
dachtengoed van die partij. (...) Het gaat
her niet om een uniek feit in de
geschiedenis. De lessen uit het verleden
moeten ons voor gedachten staan en
waarschuwen voor de enorme risiko's
van wat er gebeurt." De SP belooft dus
het Vlaams Blok te bestrijden. De
"lessen uit het verleden" verwijzen
bijzonder duidelijk naar de toestanden
uit het Driue Reich, een vergelijking die
pertinent is, maar waarmee het Vlaams
Blok waarschijnlijk niet zal kunnen
lachen.
Even duidelijk en gefundeerd is de eis

van de SP dat migranten een plaats
moeten krijgen in het openbaar ambt.
Dit heeft verschillende voordelen: een
daling van de werkloosheid (de Staat is
de grootste werkgever), maar ook een
betere integratie van de migranten. Hun
eis om de wet op het racisme en de
xenofobie beter toe te passen is echter
reeds bij voorbaat dode letter. Die wet is
namelijk zo schabouwelijk opgesteld,
dat men de wettekst zelf zal moeten
veranderen om enig positief effekt te
krijgen.
Zo'n halfslachtige houding kenmerkt

al te dikwijls de SP-nota: men weigert
zich uit te spreken over de 'sluier-
diskussie', men schuift de stemrecht-
diskussie voor zich uit, men praat over
integratie maar zegt toch maar dat
"religieuze gewoonten van de Moslims
kunnen een aantal problemen stellen,
zoals (...) de inplanting van moskeeën."
Regeringspartijen hebben het blijkbaar
vaak moeilijk helder en konkreet hun
voorstellen te formuleren.

Walter Pauli

REDAKTIONEEL

Traditionele partijen hebben het nog
steeds moeilijk met migranten. Het
suksesvolle simplisme van het
Vlaams Blok heeft hen wel bewust
gemaakt van het probleem. maar
een principiële diskussie durven zij
nog steeds niet aan: zij zijn bang
van een elektorale afstraffing.
De SP-nota is hiervan een

sprekend voorbeeld. Als die partij
haar praktijk zou afstemmen op haar
socialistische ideologie. zouden
migranten het goed hebben.
Socialisten. zo meenden wij steeds.
lopen als geen ander op met
principes als internationale
solidariteit. verdediging van sociaal
zwakkeren en pluralisme. In
werkelijkheid is de SP echter
helemaal niet pluralistisch: zo
verbiedt SP-burgemeester
Temmerman van Gent aan
moslim-meisjes hun religieus
verplichte hoofddoek te dragen. Het
traditionele 'rode bastion' Antwerpen
is de thuisbasis van het Vlaams
Blok. waar ze uitgegroeid is tot de
derde grootste partij. Dit impliceert
dat het gemeentelijk beleid van de
socialisten op het gebied van
migrantenwerking er bijzonder
slecht was.
Bovendien is de SP-argumentatie.

die het gemeentelijk stemrecht
alleen voor Belgen reserveert.
gewoon zwak: men baseert zich op
het principe van het ius sanguinis.
Dit betekent dat enkel de nationaliteit
van de ouders die van het kind
bepaalt (en niet de geboorte- of
verblijfsplaats). een opvatting die in
het licht van Europa '92 verouderd
is. Wij vinden het logisch dat
mensen die in België geboren zijn of
hier al lang wonen. hier ook mogen
stemmen. Het SP-standpunt doet
dan ook denken aan 19-de eeuws
nationalisme. eerder dan aan een
moderne socialistische beleidsoptie.
Ondanks de tekortkomingen van

haar nota toont de SP toch dat ze de
verdediging van de migranten op
zich wil nemen. Ze stelt enkele
zinvolle maatregelen voor. zoals de
openstelling van het openbaar ambt
voor migranten. Bij de liberalen is
dat veel minder het geval. De hele
teneur van de PVV-nota is trouwens
bijzonder vijandig voor migranten.
Hierin wordt bijna alle schuld voor
de bestaande spanningen bij de
buitenlanders gelegd: Over het
Vlaams Blok wordt niet gerept. Men
neemt echter wel de verwijten van
die partij in een weinig gepolijste
vorm over. De PVV keert de rol zelfs
even om: "de autochtone bevolking.
evenals de reeds geïntegreerde
migranten. mag (sic) niet het
slachtoffer zijn van hun
verdraagzaamheid". Zij eisen ook
een verregaande assimilatie. De
migranten moeten blijkbaar alles
vermijden om wrevel op te wekken
bij 'de autochtonen'. Volgens de
PW-nota zouden Vlamingen aan
zowat alles aanstoot nemen: aan
moskeeën. kleding. gewoonten. taal.
kultuur. godsdienst. familieleven •...
Bovendien is het bijzonder

hypokriet dat juist de PVV het heeft
over de ontevredenheid bij de lagere
sociale klasse van de Belgische
bevolking. Wie heeft steeds de
huiseigenaars beschermd. en zo de
verkrotting van hele buurten in.de
hand gewerkt? Wie heeft de
voordelen voor steuntrekkers
afgebouwd? Wie heeft loon- en
weddetrekkenden jarenlang doen
inleveren. matigen en bezuinigen?
Wie decimeerde de budgetten voor
sociale begeleiding.
emancipatieprojekten en
jeugdwerking ? De PVV heeft
duidelijk een erg kort geheugen.
Zo'n houding tegenover

vreemdelingen verwacht men
trouwens niet van échte liberalen.
De PVV is niet steeds liberaal in de
betekenis van "vrijzinnig
humanistisch". De PVV is vooral
liberaal op ekonomisch gebied. Voor
de rest bekennen zij zich meestal
als partij van de konservatieve
bourgeoisie. Hun migrantennota
toont aan dat enige bekrompenheid
de Belgische burgerij nog steeds
niet vreemd is.
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Franse eksperimentele film in het Stuc

Miljoenen beelden
komen op je af

viefrançaise: La Ciotat verschilt van de
andere films: regisseur Rose Lowder
heeft door het in elkaar monteren van
verschillende sekwentiegedeelten een .
studie van 'beweging' gemaakt, die bijna
zindert van sensualiteit.

Toch hebben deze films duidelijk
gemeenschappelijke kenmerken. Ze wil-
len de toeschouwer raken zonder te
werken met een 'beeldverhaal', een plot.
Een zeer opvallend voorbeeld hiervan is
Mansfield K. De tekst van de Ameri-
kaanse schrijfster Katherine Mansfield
wordt vergezeld van beelden die aller-
minst een illustratie zijn van het voorge-
lezene. Wel moeten deze beelden door
kleur, licht, lijnen, hoeken en ritme als
het ware de kijker begeleiden en helpen
de sfeer van het vertelde te volgen. Ook
in Cruises vinden we hetzelfde terug. In
deze film van Cécile Fontaine zien we
een montage van archiefbeelden die
betrekking hebben op cruises, water,
vakantie of familie. Om de associaties
beter te doen uitkomen heeft Fontaine
bovendien kollages gemaakt van de
fotogrammen (beelden) afzonderlijk,
wat vaak humoristische situaties kreëert.

ilm is terug in, bioskopen
worden opnieuw druk be-
zocht, filmfestivals krijgen -

ook en vooral in de media - veel
aandacht, en videoteken schieten
als paddestoelen uit de grond. Zelfs
de Belgische film heeft het erf van
een Westvlaarnse boerderij omge-
ruild voor een Amerikaans
sneeuwlandschap. Het aanbod van
'populaire' films is zo groot dat de
eksperimentele film, het enfant
terrible van de filmkunst, mors-
dood lijkt. Met een maandelijkse
filmreeks probeert het Stuc, hét
kultuurcentrum van Leuven, het
tegendeel te bewijzen.

PIERRE - Friends, Belgians, countrymen, lend me your ear: ieder year organiseert de afdeling Engelse literatuur een
toneelvoorstelling. In de pitt van de winter koos men daarom voor '~ midsummemight's dream" van die ouwe Sjeikspier.
Het steeds wisselend gezelschap van student-akteurs zorgt meestal voor een erg hedendaagse interpretatie van zijn
klassiekers. Vooral Parijs-Roubaix belooft very spannend te worden. In Leuven vind de première plaats op the continent.
Komt seen; komt kijken, in Auditorium Minnepoort. Koning Albertlaan 52 op dinsdag 5 en Woendag 6 december om
20 u. Kaarten zijn te verkrijgen bij Info en Onthaal; OM Markt 13.. Willem de Greef docent aan het Sint-

Lucasinstituut, stelt in het Stuc elke
maand een door hem geselekteerd pro-
gramma voor over de meest recente
ontwikkelingen in het eksperimentele-
filmoirkuit. De term 'recent' moet ruim
geïnterpreteerd worden: de hele periode
van de jaren '80 wordt onder de loep
genomen. De programmeurs willen er
met de term tegelijk op wijzen dat de
eksperimentele film nog steeds springle-
vend en aktueel is. Men heeft ervoor
gekozen de films per land van herkomst
te vertonen; deze week bijvoorbeeld
wordt er Frans werk gebracht. In de
komende maanden volgen dan Oosten-
rijk, Groot-Britannië, de Verenigde Sta-
ten en als laatste Joegoslavië.

Het programma 'Eksperimentele film
in Frankrijk' van deze week omvat acht
korte films van zeven filmmakers, die elk
op hun eigen manier met de taal van hun
medium proberen om te gaan. De films
vormen dan ook' een zeer heterogeen
geheel. De filmmakers proberen immers
op een heel persoonlijke manier de
unieke kwaliteiten van het cinematogra-
fISChprocedee uit te buiten en steeds
verder te gaan in het verkennen van alle
mogelijkheden. Zo brengt Divers-Epars
van Yann Beauvais in een lyrische stijl
evokatieve beelden van verschillende
steden. Lijnrecht hiertegenover staat dan
Martine Rousset die inMansfield K een
zonder enige franje voorgelezen tekst
laat begeleiden door harde, heldere
beeld-sekwenties.

Stekelbees brengt Bubbels

Pijn, honger en dorst
oren van B, zodat die volledig afgezon-
derd is van A's zelf gekreëerde taal-
ruimte. Ook deze babbel-bibbeltaallijkt
dus, net als de gewone taal waartegen A
zich verzet, een machtig instrument.

Alles verandert wanneer A in één van
haar kattige gevechten met B haar voet
omslaat en niet meer kan bewegen. Die
lichamelijke handikap heeft een weer-
slag op haar dominante machtsgevoel:
A blijkt B nodig te hebben. Ze bevrijdt B
van haar oorstoppen. "Mijn letterleger
geeft het op. A heeft afgedaan."

"Pijn, honger en dorst", dat zijn de
eerste woorden die B leert. Terwijl B
meer en meer vertrouwd raakt met A's
babbel-bibbeltaal, weigert A haar hui-
dige identiteit te behouden: ze wordt
opnieuw Sarah, wals in de gewone taal.
Bellebabbelinde is B's nieuwe naam. In
haar pril entoesiasme gelooft ze dat ze
met woorden alles kan. Dat ze daardoor
haar uniciteit is kwijtgeraakt, blijkt haar
geen zorg, "Vroeger kon je voelen, alle
geluiden maken, dingen die niemand
kan". Die zuivere oorspronkelijkheid is
ze nu kwijt. Ze is "gewoon een mens", en
zo zint het haar.

Pas nu, naar het einde van de
voorstelling toe, komen we te weten dat
Bellebabbelinde een vondelinge is. "Ik
hou van mijn kind, hou jij ook van
haar", luidt de brief van haar ongekende
moeder. Dit 'houden van' wordt uitein-
delijk ook gekonkretiseerd in de li-
chaamstaal. De twee meisjes zitten
samen onder de wip, stoeiend, genietend
van elkaars warme lichaam.

Kijken
Hoewel de regisseurs zeker met verschil-
lende uitgangspunten werken, vertonen
de films stuk voor stuk fantastische
beelden. Die beelden zijn echter niet
altijd even gemakkelijk 'grijpbaar', Ze
worden bovendien met een ritmische,
soms duizelingwekkende snelheid op de
toeschouwer losgelaten. Hij wordt dan
ook verondersteld de verwachtingspa-
tronen van de 'populaire' cinema van
zich af te zetten en deze films onbevoor-
oordeeld te beleven. Er is geen ballast
van plot, personages of ontknoping,
waardoor het zuiver zintuiglijk spel kan
bekoren via beeld en geluid. Nog meer
dan bij andere films wordt de kijker
uitgenodigd tot kijken, kijken naar de
details, het geheel, het vervolg, het lege,
het volle, het warme, het koude.

Door de programmatie van eksperi-
mentele films wil het Stuc de belangstel-
ling voor dit genre terug aanwakkeren.
De eksperimentele film heeft inderdaad
heel wat moeilijke tijden beleefd. Eén
van de belangrijkste oorzaken was zeker
de opkomst van de video in de jaren '80
en de fascinatie voor dit nieuwe me-
dium. Deze konkurrentie blijkt onder-
tussen wel overwonnen: steeds meer
filmmakers keren terug naar de film,
onder ander omwille van het belang van
de kontekst (de lokroep van de bios-
koopzaal), de grotere rijkheid van de
cinematografie en de steeds verbete-
rende kwaliteit van de beelden.

Van het Gentse Oud Huis
Stekelbees zijn we geen
kinderteater gewend in de

gangbare betekenis van het woord.
Hun produkties vallen minstens
evenzeer in de smaak bij een
volwassen publiek. B is A in
Bubbels, hun meest recente werk in
een regie van Guy Cassiers, is
merkwaardiger dan ooit. Taal
vormt het tema van de moeilijke,
maar erg goede tekst van Willy
Thomas. Eerder dan om een intel-
lektuele reflektie, gaat het om de
verwondering over de meerduidig-
heid van vanzelfsprekende taal-
uitingen. Of een kind door dit
boeiend taalspel geraakt wordt,
blijft echter erg twijfelachtig.
Het meest merkwaardige aan B is A in
Bubbels is volgens de makers zelf het
werkproces: de produktie werd immers
opgestart vanuit de twee aktrices, An de
Donder en Jacqueline Kaptein, wat in
wezen erg ongewoon is. Zij hadden een
werkopdracht van Oud Huis Stekelbees
aanvaard rond de literair-historische
figuur van Kaspar Hauser. Hauser, een
sprakeloze vondeling die zestien jaar

lang opgesloten zit, wordt plots gekon-
fronteerd met mensen, maatschappij en
taal.

Die konfrontatie valt ook B te beurt.
Vanuit de duisternis bij de aanvang var.
de voorstelling klinkt de broze stem van
een kind dat zichzelf niet iemand noemt,
maar iets. Ze kan immers geen woorden
maken van letters, geen zinnen van
woorden. Ze vraagt zich af: "Als ik kon
spreken, zou ik dan gelukkig kunnen
zijn?" Een vraag naar de macht van het
woord, een macht die B net als haar
medespeelster A wil bezitten omdat ze
erin gelooft. De stem zinkt weg in een
fragment uit de Matteüspassie van Bach
en het geometrisch opgebouwde dekor
wordt langzaam zichtbaar.

Aap
B verschijnt. Ze kijkt, maakt scherpe
geluiden, beweegt krampachtig, alsof ze
last heeft van stuiptrekkingen. Ze kraait
als een aap en produceert geluiden door
het dekor te bespelen. "Zij maakt
muziek, alles is haar instrument", zegt A
in haar eigen babbel-bibbeltaal, en:
"Zonder mij bestond ze niet". A vindt
zichzelf de beste van de wereld. Ze staat
immers aan het begin van het alfabet en
vindt haar dominantie tegenover B
gerechtvaardigd. Ze zet stoppen op de

Kroez
Het kombineren van verschillende ele-
menten komt trouwens wel meer voor in
deze films. In Log Abstract van de in
Amerika geboren Scott Hammen alter-
neren de 'bijna lieflijke beelden van een
gezin telkens met onvatbare beelden van
reflekties en patronen. Ook Scènes de la

Sober
B is A in Bubbels stelt boeiende vragen
over de manier waarop een gevoel of
abstrakt idee gevat wordt in taal. Wan-
neer je pijn voelt, overal en nergens, is
dat dan verdriet? Kan je iemand leren
weten? Is slapen dood? Wat is vals ?
Wat echt? Kinderen, uiteindelijk toch
het primaire publiek van Oud Huis
Stekelbees, worden ertoe aangezet na te
denken over de taal die voor hen elke
dag nog rijker wordt.

Het stuk kent echter het specifieke
probleem van voorstellingen die zich
richten naar alle leeftijden: er wordt te
veel verondersteld voor een kind, te
weinig voor een volwassene. Voor een
kind is de voorstelling bij momenten niet
konkreet genoeg en te weinig levendig:
er gebeurt niet echt veel op de scène, er
wordt vooral gesproken. Voor een vol-
wassene blijft het geheel te mager,
ondanks de interessante denkstof die
aangeboden wordt. Toch maken deze
gebreken de voorstelling niet minder
eigenzinnig. Mede door zijn soberheid
en de opvallend goede akteursprestaties
blijf je tijdens het kijken, ongeacht je
leeftijd, verrast glimlachen .

Sigrid Bousset

B is A in Bubbels is te zien in 't Stuc op
do 30111 en vr 1112, telkens om
20.30 u.

't Gebroed
MIJNZOETJE JUNIOR

Wilfried Poelmans
Donatienne Brasseur

van Pjeroo Roobjee
regie: Jan Decleir
EEN KOMEDIE
met Stany Crets, Ineke Geerts, Walter Michiels, Filip Peeters,
Marcel Royaards, Arm Pira, Karlijn Sileghem, Joris Van Dael

GEEN BELANGSTELLING
Na de Tweede Wereldoorlog verdween de Franse eksperimentele film lang in
de anonimiteit. De oorzaak was de organisatie van het filmbedrijf De
Amerikaanse cinema, als industrieel en kommercieel fenomeen, dwong de
alternatieve regisseurs immers tot het kreëren van eigen produktie- en
distributiekanalen zoals de 'New American Cinema'. Op het einde van de
Europese (Frans-Duitse) periode in de jaren '20 verschoof het zwaartepunt van
het eksperiment dan ook naar de VS.

Het Franse systeem daarentegen stond altijd open voor jongeren en
vernieuwing, zodat de Franse eksperimentele filmmakers geen nood hadden
aan een eigen forum en zich dus niet duidelijk moesten profileren. Die behoefte
bestond bij de meesten van hen trouwens niet. Ze schitterden dan ook door
afwezigheid op het jaarlijkse 'Internationale festival van de Experimentele
Film' in Knokke (1949-1975). De Franse lilmbladen vertoonden een
gelijkaardige trend: ze hadden vooral oog voor de Nouvelle Vague.
De Franse films stonden duidelijk niet meer in de belangstelling, hoewel er ook
na '45 nog honderden films gemaakt werden in Frankrijk en in de rest van
Europa.

Geleidelijk vormden zich echter weer bewegingen als het Lettrisme (rond
Jean-Isidore Isou en Maurice Lemaitre) en de 'Groupe de Recherche sur
l'lmage'. De Nieuwe Realisten of 'Collectif Jeune Cinema' waren dan weer
weinig homogene groeperingen. Pas sinds het oprichten -an eksperimentele
filmkoöperatieven in de jaren '70 is het kontakt met de rest an de wereld weer
verzekerd. (DB/PW)

Romeo Mijnzoetje wil acteur worden. Dit zint geenszins zijn vader,
de pooier Hyppolyte en diens melancholieke vrouw, Nectarine.
Tegen alle wetten van goede opvoeding in, verlaat Romeo de
geborgenheid van zijn thuis voor een onzeker acteursbestaan in
een tweederangstheater. Maar als bij toeval wacht hem daar niet
enkel de rol, maar eveneens de vrouw van zijn leven. Wordt de
actrice en sprookjeskoningin Hymena de zijne? Kent hij de grote
roem? Zal hij de weerstand van pa en ma overwinnen?

dinsdag 12 en woensdag 13 december om 20.30 u
.~ Stadsschouwburg Leuven
~
\1 res. 016/22.21.13
i (50 % korting voor CJP - 150 fr. i.p.v. 300 fr.)



10 jaar Universitaire Werkgroep Literatuur

Eineiverseiteire
weirkgreip luturutuur

Delikaat
Om de kursisten ook een mogelijkheid
tot publikatie te bieden werd al vlug het
tijdschrift WeL uit de grond gestampt.
Het eerste nummer verscheen in juni
1983. Vanaf hier evolueerde de werk-
groep tot wat hij nu is. Er werden meer
kursussen georganiseerd ('Semiotiek' en
'Wandelen door de poëzie' in 1985,
'Krachtlijnen van de roman' vanaf
1986) en men ging ook literaire week-
ends inrichten. Vanaf dit jaar ging er
voor het eerst ook een kursus door 'Hoe
schrijf ik een goede tesis en wetenschap-
pelijk artikel'. In tegenstelling tot de
andere is deze kursus heel duidelijk en
pragmatisch naar het studentenpubliek
gericht.
Uit tien jaar ervaring heeft Devroe

ook konklusies getrokken wat het lesge-
ven aangaat. Omwille van de afwisseling
streeft men ernaar iedere les met mini-
mum twee lesgevers te begeleiden. De
metode is te vergelijken met die van
seminaries. Rond de grote tafel luisteren
naar de docent, kommentaar leveren en
tot een interessante diskussie komen. In
een tweede deel wordt dikwijls het
schrijven zelf geoefend of evalueert men
werk van de kursisten. Zoiets kan
delikaat zijn en daarom moet men heel
genuanceerd -te -werk gaan, aldus Hans

De werkgroep is doorheen zijn evolutie
de band met de universiteit bijna volle-
dig verloren. Terwijl de werkgroep
vroeger onder de Kultuurraad van de
Leuvense studenten hoorde, is ze nu
autonoom. De werkgroep is erkend en
gesubsidieerd door het Stadsbestuur van
Leuven en het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, dat symbolisch
enkele abonnementen op het tijdschrift
nam. De universiteit zelf verleent geen
toelage. Een groot deel van de deelne-
mers aan de kursussen zijn nochtans
altijd studenten, hoewel dat aandeel naar
beneden gaat. Steeds meer volwassenen
die heimelijk iets willen bereiken op
literair vlak, of hun jeugdzondes vol
heimwee in een kast terugvonden, bevol-
ken de schrijfavonden. Devroe blijft
daarom niet minder idealist en zoeker
naar jonge beloftes. Subsidiëring door de
universitaire overheid zou de prijs voor
studenten nog kunnen drukken. Daar-
door zou de werkgroep ook kunnen
ingaan op de wens van Devroe om een
betaalde kracht in dienst te nemen voor
het sekretariaatswerk.

De kursussen van Devroe blijven
echter een liefhebberij voor de deelne-
mers, iets waar ze uit pure interesse naar
toe komen. Men rou echter de vraag
kunnen stellen of het opzet van WeL -
mensen leren een joernalistiek degelijk
artikel te schrijven, of inzicht te krijgen in
scenario's - ook niet binnen het universi-
taire kurrikulum moet bestaan. In rich-
tingen als Germaanse en Romaanse
Filologie en Kommunikatiewetenschap
zijn er inderdaad reeds initiatieven in die
zin, maar toch kiest de universiteit vaak
nieuwe vakken die de studenten beter
moeten wapenen voor de arbeidsmarkt:
informatika, bedrijfsekonomie, boek-
houden, ...

Bart Van Herck
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Europees Parlement over studenten

Wie van de twee is het grootste licht: Paul Jambers (links) of Lode van Outrive (rechts)?
(Foto Hendrik Delagrange)

Allen verhuizen
l1eVan Outrive, professor in de kriminologie aan de KUL en ook

og SP-Europarlementslid, houdt zich tegenwoordig ook in die
nktie bezig met studenten. Niet dat hij meer les geeft of op

kantussen te zien is - daar heeft een Europarlementariër doorgaans geen
tijd voor - maar ambtshalve is hij in Straatsburg verslaggever van de
Kommissie Juridische Zaken en Rechten van de Burger van het
Europees Parlement. Die kommissie is momenteel belast met het
opstellen van - even ademhalen - "een ontwerp-advies aan de
Kommissie voor Jeugd, Cultuur, Onderwijs en Sport over het voorstel
van de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor een richtlijn
van de Raad inzake het verblijfsrecht van studenten". Alleen al de
terminologie doet vermoeden dat het omzet van zo'n voorstel in een wet
of dekreet niet eenvoudig zal zijn. Maar het is alleszins interessant dat er
aan gewerkt wordt.

Europa lijkt steeds meer impakf te zullen
krijgen op ons leven. De lidstaten van de
Europese gemeenschap hebben name-
lijk afgesproken tegen '92 alle nodige
regelingen te treffen om het vrij verkeer
van goederen en diensten tussen de
verschillende lidstaten te kunnen realise-
ren. 'Onderwijs' is één van die diensten,
en niet de minst belangrijke. Die band
met het onderwijs blijkt ook uit de
openingsspeeches van rektor Dillemans,
waarin de aandacht aan de Europese
eenwording elk jaar toeneemt.

Europese universiteit. Een volgende en
logische stap is echter dat men in Europa
vrij kan kiezen waar men een volledige
universitaire studie kan aanvatten. Dat
Belgische landbouwingenieurs hun dip-
loma halen in Wageningen, of Franse
historici hun opleiding volgen in Heidel-
berg.

Gepensioneerden
Deze visie gebruikt de Europese Kom-
missie dan ook ekspliciet in haar argu-
mentatie om de bestaande richtlijnen
aan te passen. Zij stelt bovendien voor
om de regeling van het verblijfsrecht
voor studenten niet afzonderlijk te be-
handelen, maar integendeel te integreren
in een globaal ontwerp dat het verblijfs-
recht regelt voor studenten, gepensio-
neerden en andere burgers.

Internationale uitwisselingsprogram-
ma's als Erasmus bevorderen vanzelf-
sprekend de internationale mobiliteit.
Alleen, Erasmus heeft nog steeds een
zeker 'toeristisch' karakter: de studenten
verblijven slechts enkele maanden, mak-
simum één akademiejaar aan één andere

Toch brengt het statuut van student
enkele specifieke problemen met zich
mee. De term 'student' verschilt van land
tot land. In sommige landen is de grens
tussen studenten en post-graduates veel
minder duidelijk dan in andere. Ook de
duur van een opleiding varieert tussen de
landen onderling. In België is de duur
van de verschillende opleidingen strikt
afgebakend: voor men begint weet men
precies hoeveel jaar de studie in beslag
neemt, als men tenminste ieder jaar
slaagt. In landen waar men met een
doorgedreven systeem van kredietpun-
ten werkt, staat het helemaal niet vast
hoelang een studie zal duren.
Bovendien is de lengte van gelijkaar-

dige opleidingen niet overal hetzelfde.
"In België wordt je burgerlijk ingenieur
na vijfjaar", zegt Lode van Outrive. "In
Engeland heb je dezelfde titel na een
studie van drie jaar. De Belgische
ingenieurs liggen van dat schrikbeeld
nachtenlang wakker: ingenieur worden
na drie jaar studie, stel je voor I"

Partner
Ook op andere domeinen kunnen pro-
blemen rijzen. Europese arbeiders heb-
ben recht op gezinshereniging. Bij stu-
denten is dat echter niet evident. Bij
studenten komen immers nogal veel
'alternatieve' samenlevingsvormen voor.
Ongehuwd samenwonen is bijvoorbeeld
een in veel Europese landen algemeen
voorkomende praktijk, die daarom nog
niet juridisch erkend wordt. EeI1student
rou in die redenering bijvoorbeeld wel
zijn echtgenote, maar niet zijn liefmogen
meenemen naar het buitenland. Zeg nu
zelf een uiterst onkomfortabele situatie.
"Hier stuitje dan op het ongelofelijke

konservatisme van de parlementsleden",
meent Van Outrive. "Er zijn zelfs heel
wat oudere socialisten die hiervan hele-
maal niet moeten horen. Gelukkig heb ik
hierin steun gekregen, van Karel de
Gucht van de PVV. We hebben een
regeling uitgewerkt waar de meeste
kollega's niets tegen kunnen inbrengen:
overal hebben we de term 'echtgenoot'
vervangen door 'de door de betrokken
lid-staat administratief of juridisch er-
kende duurzame levenspartner'. Zowel
de konservatievere Italianen als de meer
progressieve Denen kunnen zonder ge-
zichtsverlies met deze formulering ak-
koord gaan."
Naast verschillende vrij ingewikkelde

juridische komplikaties - die echter in de
grond slechts 'details' zijn - kan zo'n
groeiende Europese eenmaking ook écht
ernstige nadelen hebben. België is bij-
voorbeeld één van de enige landen in
Europa waar er nog geen enkele vorm
van Numerus Clausus (NC) bestaat. In
een vraaggesprek met het weekblad
Knack heeft minister van Onderwijs
Coens echter toegegeven dat wij na '92
de facto verplicht worden een zekere
vorm van NC door te voeren, omdat wij
anders "overspoeld" dreigen te worden
door studenten die in andere Europese
landen uit de boot zijn gevallen. En
Belgiëmag tegenover hen geen strengere
maatregelen toepassen dan tegenover de
eigen studenten. Na enkele veroordelin-
gen voor het Europees Hof is Daniël
Coens blijkbaar een beetje voorzichtiger
geworden.

Erik Paredis
Walter Pauli

- ----_.-.- ---- --

et is bekend dat rektor Dillemans de universitaire student graag
in een humanistisch kader plaatst. Hij die zijn vakgebied
beheerst, maar daarnaast ook nog getuigt van een ruimere

intellektuele vorming, moet zowat het droomkind zijn van onze
Leuvense universitaire vader. Literatuur, muziek, teater, kortom de
'artes', zijn verruimend voor de geest. Nochtans krijgt de student (met
uitzondering van die van Letteren en Wijsbegeerte) er in de auditoria
weinig over te horen. Men hoopt dus op een spontane interesse 'na de
uren', voor de letteren bijvoorbeeld. Eén van de mogelijkheden om zich
in begeleid verband met schrijven en literatuur bezig te houden zijn de
kursussen ingericht door de Universitaire Werkgroep Literatuur (UWL).
Die bestaat dit jaar tien jaar.

In de eerste jaren was men van start; Devroe in het jubileumnummer van
gegaan met de kursus 'Kreatief schrij- 'WeL'.
ven', een inleiding in de schrijftechnie-
ken van verschillende literaire genres.
De grote bezielende kracht achter dit
initiatief en al de andere die nog zouden
volgen was de Leuvense schrijver Hans
Devroe. Het was een kursus waarbij
men mensen vertrouwd wou maken met
de rudimentaire technieken van schrij-
ven in het algémeen, poëzie, scenario-
schrijven, romankompositie, enzovoort.
Men besprak gedichten, luisterde naar
radiospelen en vergat ook zeker het
eigen werk van de kursisten niet.
Het was de bedoeling aan schuchtere

zielen een forum te bieden waar ze hun
eerste geschreven werk konden laten
beoordelen door anderen. Belangrijk
volgens Devroe is dat ze ermee naar
buiten durfden komen en hun schrijverij
niet langer vol schroom opborgen in één
of andere la. Deze kursus is nu uitge-
groeid tot 25 avonden waar met mede-
werking van deskundigen uit verschil-
lende media en instellingen nog steeds
dezelfde doelstellingen nagestreefd wor-
den.
De werkgroep heeft voor zichzelf en
voor haar tijdschrift de naam WeL
gekozen. Die afkorting ligt voor de
hand: voluit heet het Werkgroep Litera-
tuur. Tegelijk wil men ook de symboliek
benadrukken. Een 'wel' is een bron en
met die naam wil de groep zich behoe-
den voor verstarring. De werkgroep is in
die zin universitair te noemen, dat hij in
1980 werd opgericht als een werkgroep
van het Stuc, vanuit Kultuurraad. U
vond over hun aktiviteiten bijgevolg ook
alles in Stuc voor Stuc, het tijdschrift van
het Stuc.
Na een drietal jaren onder hun

vleugels te hebben gewerkt, ging de
werkgroep zich als feitelijke vereniging
organiseren omdat het Stuc zich vanaf
dan vooral zou gaan toeleggen op teater
(met eigen produkties) en video, film en
dans. Ze bleven wel gebruik maken van
de Stuclokalen. Die worden ondertussen
te klein voor het groeiend aantal kursis-
ten.

ORGEL - Op dinsdag 28 november kan u in de Sint-Jan-De-Doper-Kerk naar een recital gebracht door
H. Verschraegen (orgel) en H. Debeure (hobo en barokfluit), georganiseerd door de Kultuurkommissie van de
KU Leuven. Voor dit koncert zijn er een heleboel vrijkaarten die je kan afhalen op de dienst Informatie en Onthaal in de
Hallen. Kwestie van nog eens wat volk naar de kerk te krijgen.



Ji Veto, jaargang 16 nr. 10 dd. 27 november 1989

Helden kunnen er ook gewoon uitzien: als een professor bijvoorbeeld of als een sympatieke legerofficier. In strips is alles
mogelijk.

Blake en Mortimer doorgelicht

'Het gele teken'
•voor groentjes

Samen met 'De avonturen van Kuifje' vormt 'De avonturen van
Blake en Mortimer ongetwijfeld de stripreeks die sinds de Tweede
Wereldoorlog het meeste impakt heeft gehad op opeenvolgende

generaties striplezers. Vooral Het gele teken blijft fascineren: het teken
zelf de cover van het album (de bakstenen muur) en bepaalde
tekeningen zijn zo bekend dat ook vele niet-kenners ze kunnen
thuisbrengen. Ook vandaag nog vindt deze reeks onverminderd haar
weg naar de liefhebbers van de betere strip. Een tendens die zeker
gestimuleerd wordt door de erg verzorgde herdruk waaraan uitgeverij
Blake & Mortimer (sic) momenteel werkt: alle verhalen worden
opnieuw ingekleurd en geletterd, en eindelijk ook fatsoenlijk vertaald. In
de slipstream van deze hernieuwde belangstelling zijn onlangs ook twee
boeiende boeken verschenen, die belang en sukses van deze reeks
trachten te situeren en te analyseren.

Zoals wel meer tekenaars is ook Edgar
Pierre Jacobs, de geestelijke vader van
Blake en Mortimer, nog medewerker
geweest van Kuifje-tekenaar Hergé. Die
hield zich rond 1943 bezig met het
herwerken van de eerste avonturen van
Kuifje voor uitgave in kleur. Omdat
Hergé zich toen nog niet voldoende
vertrouwd voelde met het werken met
kleuren, zocht hij hiervoor een bekwame

medewerker. Zijn oog viel op Jacobs:
Jacobs' opmerkelijke kleurengebruik in
diens eerste verhaal, De 'U' Straal, was
Hergé immers niet ontgaan.

Tot 1965 leverde Jacobs elke 2 à 3
jaar een nieuw verhaal af Vanaf dan
verliep alles heel wat moeizamer: Ja-
cobs kampte met persoonlijke proble-
men (vertrouwenskrisis ?), en het duurde
tot 1977 vooraleer het eerste deel van De

EEN GOED ALTERNATIEF
Sinds 1977 ~achten de fans van
Blake en Mortimer ongeduldig op het
vervolg van 'De 3 formules van prof
Sato', het laatste avontuur uit de
reeks. Doordat tekenaar Edgar P.
Jacobs uitermate traag werkte en in
zijn laatstè levensjaren een nogal
zwakke gezondheid had, is hij er niet
meer toe gekomen dit vervolg ook
elIektief uit te tekenen, hoewel het
voorbereidende werk (dokumentatie,
tekst en dialogen, bladindeling, en
zelfs de ruwe schetsen) helemaal
achter de rug was.

Omdat Jacobs zeker geen onvol-
tooid ceuvre wilde achterlaten, had hij
al jaren voor zijn overlijden, in
februari 1987, voorzien dat dit laatste
album misschien door iemand anders
zou moeten beëindigd worden. Daar-
om had hij een jaar of 5 geleden al
geopperd dat Bob De Moor een goed
alternatief zou zijn. Die voelde zich
natuurlijk wel vereerd, maar had toen
teveel werk in de (nog bestaande)
Studio's Hergé en met zijn eigen
strips. Toen ongeveer 2 jaar geleden
de Stichting E. P. Jacobs, die instaat
voor het beheer van Jacobs' nagelaten
werk, De Moor nogmaals polste, ging
die op het aanbod in. Begin dit jaar
begon hij eraan, en hij is inmiddels
gevorderd tot pagina 30. In de loop
van januari 1990 zou alles klaar

moeten zijn, opdat het album tegen
eind maart in de winkels ligt.

Op onze vraag of andermans al-
bum voltooien moeilijk werken is,
antwoordt De Moor: "Het is niet
moeilijk maar toch ook niet gemakke-
lijk. Mensen als Hergé, Martin, Ja-
cobs of ikzelf hebben toch allemaal
min of meer dezelfde tekentrek, zodat
zo'n opgave ergens neerkomt op
stielkennis. Vermits het verhaal al
helemaal op papier stond, is het dus
alsof ik een album maak met een
scenarist. Jacobs had bovendien al
enorm veel dokumentatie aangelegd
- iets teveel zelfs, zodat ik eruit moet
selekteren - en dat is natuurlijk
massa's werk uitgespaard. Voor het
overige word ik gekonfronteerd met
specifieke problemen die ik ook bij
mijn eigen strips zou hebben."

"De verwachtingen zijn natuurlijk
hooggespannen," aldus nog De Moor,
"maar de eerste reakties zijn toch
positief Ik heb mijn uiterste best
gedaan om een stijlbreuk tussen het
eerste en het tweede deel te vermijden.
Daarom heb ik al die albums nog eens
onder de loep genomen, en getracht
een eigen ritme te leggen in de figuren.
Zoiets verkrijg je niet door écht te
kopiëren uit de vorige albums, dat zou
geforceerd overkomen."

(MK)

3formules vanprof Sato in album werd
uitgebracht. Binnenkort verschijnt het
tweede deel.

Storend ~
Het (blijvende) sukses van Blake en
Mortimer kan enige verbazing wekken.
Het eerste lezerspubliek van Jacobs
bestond immers uit wat men de 'week-
bladgeneratie' zou kunnen noemen:
vooral jongeren, die in de jaren vijftig
nog van week tot week meeleefden met
de belevenissen van hun favoriete hel-
den, a rato van 1 à 2 pagina's per
aflevering. Bladen als Tintin en Spirou
(Robbedoes) werden gedrukt op enkele
honderdduizenden eksemplaren, een
tienvoud (!) van de huidige oplage.
Televisie maakte (nog) geen deel uit van
de jongerenwereld. Nogal wiedes dat
men Jacobs' universum toen veel ge-
makkelijker aksepteerde dan nu het
geval zou zijn.

De naar stripnormen belachelijk lage
produktiviteit van Jacobs, nauwelijks 11
(elf) albums in een karrière van ruim 40
jaar, zou een eerste tegenindikatie kun-
nen zijn voor de populariteit van de
reeks. Ook het gemoraliseer op het einde
van elk verhaal en het gebruik van
overdadig veel tekst komen tegenwoor-
dig oubollig over. Tenslotte kan men niet
ontkennen dat Jacobs, evenals Hergé,
zeker wel een begaafd, maar toch geen
uitzonderlijk tekenaar was. Zijn figuren
komen nogal statisch over, wat vooral bij
sommige aktiescènes wel eens storend
werkt. Als stripmonument is Jacobs
echter meer dan het bekijken waard. Het
is dan ook vreemd dat hij, in tegenstel-
ling tot Hergé, tot voor kort zo goed als
onontgonnen terrein is gebleven. Recent
zijn er gelukkig twee uitstekende werken
verschenen die aan dit euvel verhelpen.

Moraal
In Blake, Jakobs et Mortimer gaat de
Franse joernalist Lenne uit van Jacobs'
obsessie voor details. Jacobs streeft
voortdurend geloofwaardigheid na.
Vandaar dat perfektionisme, die obsessie
voor autenticiteit in de details, want het
imaginaire funktioneert des te beter
naarmate het beter ingepast wordt in een
realistisch kader. Ook het allerkleinste
detail draagt volgens Jacobs bij tot de
'indruk van echtheid' bij de lezers.
Daarom zijn ook de wetenschappelijke
beschrijvingen van allerhande futuristi-
sche uitvindingen doorheen de cyklus
erg gedetailleerd. Ondanks het minu-
tieus voorbereiden van zijn verhalen,
heeft Jacobs toch een aantal keren
enorm geblunderd. Hij tekende Engelse
auto's met het stuur links, liet Mortimer
een boek ondersteboven lezen.

Jacobs' personages zijn duidelijk ook
traditioneel uitgewerkt. Enerzijds de
(perfekte) helden, anderzijds de eeuwige
antagonist: Francis Blake en Philip
Mortimer, personifikaties van het Goe-
de, versus kolonel Olrik, symbool van
het Kwaad. Zij hebben geen psycholo-
gie, enkel een karakter dat niet evolueert,
en primaire drijfveren. Lenne besluit:
"Ondanks het primaire manicheïsme
van de strips in de jaren 50/60, tonen de
albums van Blake en Mortimer toch een
wereldbeeld dat de simplistische morele

kriteria van die tijd ver overschrijdt."
Jacobs' bewondering voor de Olrik-fi-
guur is daar een mooi voorbeeld van.
Olrik als de gentleman-boef wint im-
mers steeds meer de sympatie van de
lezer. 'Politiek' gezien stelt Jacobs inder-
daad de geciviliseerde, traditionele orde
tegen een totalitaire orde en waarschuwt
telkens weer voor de Grote Katastrofe;
die kan maar vermeden worden door
zekere waarden te kultiveren. Die bood-
schap is misschien verdekt aanwezig,
maar daarom nog niet minder moralise-
rend.

Riool

Terwijl Lenne zich vooral koncentreert
op het mens- en wereldbeeld van Ja-
cobs, richt Jean-Paul Dubois zich in Un
livre, une ceuvre meer op de strukturele
en tekenaspekten van diens verhalen.
Eerst maakt hij ons wegwijs in het
ceuvre van de tekenaar, en beklemtoont
hiermee het belang van Jacobs' oplei-
ding voor teater en opera. Jacobs
beschouwde zijn strips als een soort
getekende opera's. Dit verklaart niet
alleen de klassieke opbouw van de
verhalen, maar op tekentechnisch vlak
ook zijn voorliefde voor een erg teatrale
mise-en-scène, met een zekere aksentue-
ring van houdingen en close-ups. Hij
versterkt elIekten om zeker te zijn van
hun impakt, opdat het publiek op de
laatste rij niets van het spektakel mist.

Vervolgens onderzoekt Dubois of de
Blake en Mortimer-cyklus het label
'oeuvre' wel hard kan maken. Jacobs
heeft zijn universum alleszins zeer kohe-
rent opgebouwd, en de albums van de
cyklus voldoende binding met elkaar
gegeven. Hij voert een aantal personages
meermaals op. Ook de eenheid kwa

. gekozen tema's valt op. Verder keren
enkele elementen - Dubois noemt ze
"Jacobsianismen" - in haast elk album
weer. Jacobs' fascinering voor het onder-
grondse is hiervan ongetwijfeld het
bekendste voorbeeld: ondergrondse
schuilplaatsen, geheime bases, grotten,
riolen, labyrinten van gangen. Als 3-
jarige knaap is Jacobs in een 7 meter
diepe put gevallen, waaraan hij een fiks
trauma heeft overgehouden.

Mu
Voor de analyse van de personages
beperkt Dubois zich tot het strikt
noodzakelijke. Wel maakt Dubois nog
een interessante vergelijking tussen de
rol van de nevenfiguren bij Jacobs en
Hergé. Bij Kuifje keren die figuren
regelmatig weer doorheen de reeks en
geven zo ekstra kleur. Ze staan in voor de
komische noten, de rustpunten in de
opbouw van de plot, en zijn dus van
minder belang voor het verloop zelf Bij
Jacobs daarentegen is enkel hun rol
belangrijk (een demonische geleerde,
een politie-inspekteur), zodat er eerder
sprake is van personages of types dan
van personen. Daarom ook worden die
rollen door steeds andere 'akteurs' ge-
speeld.

Rechtvaardigen al deze elementen het
etiket 'oeuvre'? Dubois antwoordt ge-
nuanceerd: er kan over gediskussieerd

worden. Ondanks voornoemde kwali-
teiten heeft Jacobs wellicht de pech dat
'zijn meesterwerken Het geheim van de
Grote Pyramide en Het gele teken in het
begin van de cyklus vallen. In de latere
albums is het originele er wat af Jacobs
relativeert wat te weinig en valt nogal
eens in herhaling.

Vervolgens gaat Dubois over tot het
uitpluizen van zo'n meesterwerk: Het
gele teken, een perfekte kombinatie van
politieroman en SF. Onder andere het
gele teken zelf (de Griekse 'mu'), de
cover van het album en Jacobs' gebruik
van dokumentatie komen aan bod. Het
verhaal dankt zijn homogeniteit, ritme
en mysterieuze sfeer in grote mate aan
zes reeksen details, die doorheen het
album ontwikkeld worden: het frekwent
weerkeren van het gele teken zelf; de
dialogen en kommentaartekstjes ; de
herhaalde subtiele verwijzingen naar het
vorige album, Het geheim van de Grote
Pyramide, waarin de sleutel tot het
mysterie vervat zit. Verder de rol van de
pers en van professor Septimus, als
archetype van de miskende, gekke ge-
leerde, en tenslotte de indikaties zelf van
Septimus' paranoïde gedrag. Jacobs
plaatst deze details kwasi-nonchalant
maar vooral zeer geraffineerd doorheen
het album. Pas achteraf blijkt dat ze
allemaal hun belang hebben.

Kleur
Tenslotte gaat Dubois wat dieper in op
enkele technische aspekten. Allereerst
Jacobs' gebruik van tekst, dat soms
overdadig aandoet, maar eigenlijk voor-
al zijn unieke, zeer persoonlijke stijl
tekent. Hij gebruikt het recitatief niet
enkel wals de meeste tekenaars om een
diskontinuïteit in tijd of ruimte te
overbruggen, maar ook om mee de sfeer
te bepalen en bepaalde emoties van de
personages weer te geven.

Op tekentechnisch vlak wordt Jacobs
doorgaans beschouwd als een adept van
de zogenaamde 'Klare Lijn' (zoals Her-
gé's stijl genoemd wordt), maar hij past
dit koncept toch helemaal anders toe dan
Hergé. Die trachtte steeds zijn tekenin-
gen zoveel mogelijk te reduceren tot hun
essentie: één enkele vlotte, perfekte lijn,
die de leesbaarheid van de tekening ten
goede moest komen. Een soort vereen-
voudigde weergave van de werkelijk-
heid dus. Jacobs wil eerder zo realistisch
mogelijk de werkelijkheid tekenen, en
werkt bijvoorbeeld met schaduwen en
kleurtonaliteiten. Zonder de technische
imperatieven en de druk van de tijds-
geest had hij wellicht de aflijning zelfs
achterwege gelaten.

Jammer toch dat Dubois - evenmin
als Lenne - het niet nodig vond wat meer
aandacht te besteden aan het.kleurenge-
bruik in het algemeen bij Jacobs. De
enige schaduwzijde aan een voor het
overige prima (én spotgoedkoop) boek-
je. (MK)

Gérard Lenne; Blake, Jacobs et Morti-
mer; Librairie Séguier; Archimbaud;
1988. Prijs ca. 600 ft:
Jean-Paul Dubois; Edgar P. Jacobs;
collection 'Un livre, une oeuvre';Editions
Labor; 1989. Prijs: 165 ft:

Kringraad is op zoek naar een studentenvertegenwoordiger (m/v) voor
MOSAIC, een overkoepeling van studentenorganisaties uit 23 Eur0-
pese universiteiten (Coimbra-groep). In aanmerking voor dit mandaat

komen alle studenten van de KUL die aan volgende voorwaarden voldoen:

- De kandidaat moet in de loop van dit of van vorig akademiejaar in minstens één
zittijd geslaagd zijn. - De kandidaat moet grondig op de hoogte zijn van de
problematiek inzake onderwijs en medebeheer in het algemeen en het toekomstig
werkingsdomein in het bijzonder (uitwisselingsprogramma's wals Erasmus,
talenproblematiek, ...). - De kandidaat moet, gezien het internationale karakter van
de organisatie, beschikken over een gedegen aktieve en passieve kennis van het
Engels. Het sollicitatie-interview zal gedeeltelijk in het Engels verlopen. Een goede
kennis van andere talen strekt tot aanbeveling. - De kandidaat moet bereid zijn om
zijn/haar funktie op te nemen volgens de geplogenheden van Kringraad. Dit wil
zeggen:
o De vertegenwoordiger wordt ex officio lid van de Algemene Vergadering (AV)
van Kringraad. Deze vergadering komt tweewekelijks samen op vrijdagavond. Van
de vertegenwoordiger wordt verwacht dat hij/zij dit lidmaatschap opneemt met zin
voor initiatief 0 De vertegenwoordiger volgt van dichtbij het tot stand komen van
de standpunten op de AV door bijvoorbeeld aktieve inzet in de werkgroepen die zich
bezighouden met deze problematieken. 0 De vertegenwoordiger verwoordt en
verdedigt het standpunt van de AV van Kringraad in Mosaic en brengt ook
regelmatig verslag uit van die vergaderingen op de AV (ook schriftelijk).

De verkiezing, waarop de kandidaten aanwezig dienen te zijn, vindt plaats op de AV
van Kringraad op vrijdag 8 december om 19.00 uur in het Maria-Theresia kollege,
10k.MT 24. Kandidaturen hiervoor moeten binnen zijn ten laatste op woensdag 6
december om 17.00 uur.

Alle sollicitaties dienen schriftelijk met CV, motivering en vermelding van de
speciale kwaliteiten die voor Kringraad nuttig kunnen zijn, toekomen op het
sekretariaat van Kringraad ter attentie van Piet Schreurs, 's Meiersstr. 5, Leuven.



....VVftDIVVU'" - Clive Gregson is een een oude bekende in de wereld van de folk. socn kenae lil] pas een
doorbraak bij het grote publiek sinds Christine Collister zijn melodieuse songs ging vertolken. A Is zangeres verwierf ze
bekendheid toen ze in 1987 een Academy Award in de wacht sleepte met het kenwijsje van een BBC-serie. Begin 1988
mondde de samenwerking tussen Gregson en Collister uit in een eerste gezamelijke elpee, Mischie[ In maart van ditjaar
kwam hun nieuwe album, A change in the weather op de markt. Nu is het duo op doorreis door Vlaanderen, en ook in
Leuven kan je hen aan het werk zien. Volgende week in Veto een eksklusief interview met Gregson en Collister.

10 SF
20 SF
30 SF
40 SF
50 SF
60 SF

ZOEKERTJES
• Labyrint, kultureel vrouwenkafee.
Visserstr. 2. Open wo. en do. 20-02 u.,
ro.20-24 u., elke vr. en zat. vrouwenfuif
22-04 u.
• Wie heeft op 9/11 in de Lido een bril
(zwarte montuur, bruin etui) gevonden?
Info bij Petra Hamers, Bondgenoten-
laan 173.
• Dringend gezocht: tickets U2 op
20/12 in Amsterdam (betaal prijs en
toeslag, of kaarten 18/12). Bart Peeters,
Hogeschoolpin. 3 kamer 117).
• Te huur: rustige kamer dichtbij
groep T en station. 4000 fr. alles inbe-

Historia
• Ma 27/11 om 21.00 u: Risk-kompetitie,
manche 1, groep 2, op de permanentie.

• Di 28/11 om 19.00 u: tnlo Amsterdam-
reis. Om 20.00 u: Presidiumvergadering
op de permanentie.

• Vr 1/12 om 14.00 u: Spelletjesnamid-
dag in de lak. OAV - ook al doen we niet
mee. Ramones-bus.

grepen, onmiddellijk vrij. 'lîi!' 25.14.06.

• Kot gezocht in de buurt van L&W.
Christophe, Ravenstr. 52.
• Wie loopt sinds de Maraton rond met
mijn grijze Nike Air Windrunners, maat
9 1'2? B. Devesse, Van Monsstr. 30
~ 23.37.02.
• Voor alle tikwerk, verzorgd en goed-
koop, op tekstverwerker (WP5): Anne
Verdoodt, W. Lambertstr. 30, 1930 Za-
ventem m 02/770.94.28.
• KU(sl.)ers in Leuven worden uitge-
nodigd op een rum avond op 7/12 vanaf
21 u. Dit gaat door in het Meisjeseen-
trum, ingang in de Rijschoolstr. Tot
dan!

• Wo 29/11 : Schaatsen, verzamelen om
19.00 u voor de permanentie.

• Do 30/11 om 22.00 u: Danskursus in
het Arenberginstituut

• Vr 1/12 om 8.30 u: Vertrek Amsterdam
(Blijde Inkomststr. 11).

Wina

Ekonomika
• Ma 27/11 om 18.00 u: Laatste kontakt-
dag, voor ingeschreven laatstejaars, MSI.

• Do 30/11: Lunchkauserie met VTM-
topman Carlo Gepts, inschrijven in KD,
150 Ir. Om 19.30 u: Europese Poëzie-
avond over 'Poëzie en Wetenschap', met
Rutger Kopland, Leo Vroman, Kamagurka,
Boudewijn De Groot, in Aula Maxima, ink.
200/220, voorverkoop in de bar.

• "Beste Sinterklaas wilt u de paashaas
a.u.b. vragen mij i.p.v.sjokolade eitjes de
nieuwe album van Blake en Mortimer te
geven. Alvast bedankt. Yours Sineere-
Iy".
• Kamers te huur, in gemeenschaps-
huis, 4.000 fr. alles inbegrepen, Diest-
sestwg. 36 m 20.10.45 (kantooruren).
• Motor te koop, Honda CB 400 T,
40.000 km., prijs overeen te komen.
Diestsestwg. 36 of m_20.10.45 (kan-
tooruren).
• Craig, 7-jarig kankerpatiënt je, wenst
in Guiness Book te komen met grootste
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Loko vergadert (alwéér)

Na de opwarming en
de rekoefeningen

maar Veto zal zo sterker staan".
Natuurlijk komt een diskussie over

statuten en formele afspraken er niet
romaar : men wenst eigenlijk bepaalde
veranderingen aan Veto. Dat komt
vooral omdat de laatste tijd in Loko, en
vooral in Kringraad, een koerswijziging
gebeurde. Men is meer de weg van het
'konstruktieve medebeheer' opgegaan:
men zoekt eerder naar een kompromis,
of gaat een eind mee met de universitaire
overheid, in de hoop zo meer van de
eigen eisen te verwezenlijken. Dat botste
wel eens met de kritische ingesteldheid
van Veto. Er waren echter nogal wat
kringen die met de gang van zaken niet
zo hoog opliepen. Vooral de manier
waarop de zeven tot de samenroeping
van de OAV waren overgegaan is bij
sommige kringen - ondermeer Germa-
nia, Psychologische Kring, Eoos, Land-
bouwkring, Romania en Politika - in het
verkeerde keelgat geschoten. Germania
wil deze OAV trouwens niet erkennen.
Maar ook binnen de initiatiefne-

mende kringen zelf is er enige beroering
gekomen. Aan enkele fakulteiten, wals
Toegepaste Wetenschappen en Sociale
Wetenschappen, hebben enkele studen-
ten een pamflet "Vrijheid voor Veto"
uitgedeeld. Ze noemen zichzelf "veront-
ruste studenten uit geneeskunde, toege-
paste wetenschappen, landbouw, ekono-
mie, germaanse, rechten, wiskunde,
pol&sok, psychologie en pedagogie."
Kortom, een heterogene klub. Deze
studenten stellen vragen bij de oorzaken
van de malaise rond Veto. Zij stellen
"Veto is een volwaardig weekblad. De
artikels zijn telkens goed gedokumen-
teerd en steken joemalistiek goed- in
mekaar. Veto is kritisch over hetgeen
rondom ons (...) gebeurt. Kortom, als
studenten hebben wij daar enorm veel
aan." Zij beschuldigen de initiatiefne-
mers ervan dat zij Veto eigenlijk te links
vinden, en dat zij juist daarom proberen
meer kontrole te krijgen op het blad.
Bijronder scherp vallen zij uit naar wat
zij de "rechtse krachten" noemen: "deze
heren rouden er beter aan doen de
studentenbelangen te verdedigen op de
Akademische Raad i.p.v. in stilte hun
carrière voor te bereiden". Nogal Pate-
tisch wordt er besloten met een "Verde-
dig Veto, verdedig uw lijfblad!"
Hoewel de redaktie van Veto hierbij

formeel stelt dat zij helemaal niets met
dit initiatief te maken heeft, vinden we
dit pamflet al bij al wel sympatiek. Naar
verluidt is er in sommige kringen naar
aanleiding van dit pamflet voor het eerst
ernstig gedebatteerd. Dat op zich is al
positief

Weer een OA V. Onder Andere speciaal Voor ons. Ook Als Veto. Daarom een sfeerbeeki van de vorige OA V.
Studentenvertegenwoordiger Benoit Lannoo (met baard) kijkt konstruktief voor zich uit, zijn algemeen sekretaris Paul
Vandeput (rechtstaand) houdt even een informeel gesprek. (Foto Koen Hendrickx)

Vrijdag wordt de laatste ses-
sie georganiseerd van een
reeks Open Algemene Ver-

gaderingen (OAV's) over Veto. Op
OAV's komen de 'fundamentele
problemen' van de studentenover-
koepeling Loko aan bod. Zeven
kringen (Medika, VRG, VTK,
Wina, Kanonika, Ekonomika en
Apolloon) hebben een aanvraag
ingediend om enkele enkele for-
mele aanpassingen te bespreken
van de relatie tussen Veto en Loko.
Niet alle kringen zagen de nood-
zaak hiervan in. Snel bleek dat er
enige ambiance was, zeker in
vergelijking met de tamme OAV's
van vorig akademie jaar.

In een nota "Communicatie tussen Veto
en de Koepel", stellen de initiatiefnemers
enkele wijzigingen aan de struktuur van
Veto voor. Op dit moment heeft Veto
slechts een lichte vorm van bevoogding,
en geniet de redaktie een vrij grote
autonomie. "Best zo", redeneert de
redaktie, "onafhankelijkheid isnodig om
een goed blad te maken. Anders krijg je
een partijblad". "Niet waar", replikeren
de tegenstanders "onze voorwaarden
zijn weliswaar strenger voor de redaktie,

ZoekenjeS zonder kommerCleel oogmerk (gezocht, gevonden. verloren e.d. zIJngratis: andere semi-kommercié/e
zoekenles (te koop. te huur. tikwerk) worden betaald naargelang de ruimte die ze Innemen (zie rooster). De redaktie
behoud1 Zich het recht voor een zoekerüe niet te plaatsen. Gebruik onderstaand rooster. 1 teken per vakje, 1 vakje

tussen de woorden. Zenden aan ol algeven op 's Meiersstraat 5.

• Di 28/11 om 20.00 u: Eerste aperitiel-
koncert in de promotiezaal van het Aren-

Germania bergkasteel, gratis en met aperitief.

• Ma 27/11 van 18.00 u tot 2000 u' •
Proffenkontakt 1e kan, in MSI 02.18.' . Psychologische Kring
• Wo 29/11: Kwistaxraces (Germania • Ma 4/12 om 21.00 u: Vergadering van
doet het met Eoos). Om 21.30 u: Ierse de r~advan bestuur van de vzw PsychoIo-
avond in de lak. gle, In het kringlokaal.

aantal wenskaarten. Craig Sherhold, c/o
Royal Marsdon Hospital, 203 Fulham
Road, London SW3 6JJ UK
• Kamer te huur (meisjes), 4.350 fr.,
alles inbegrepen, m 26.17.06.
• Fakbär De Shrink is te huur voor
privee-fuiven op vrijdag en zaterdag.
Info: ter plaatse (Tiensestr. 115A) of
~ 28.60.78.
• Typen van tesissen, verslagen en
teksten op laserprinter. Vertalingen; in-
binding. Kris Rosselle, Naamsesteen-
weg 130, Heverlee, ~ 20.70.77.

• No way out, Betty Boop!

• Goedkoop tikwerk voor tesissen !
~ 050/35.44.89.
• Luma, typen van tesissen, 'Verslagen
en teksten. Vertalingen. Steenbos 25,
1641 Alsemberg. 'lJf? 02/380.12.80.
• Al uw tikwerk op tekstverwerker,
snel en verzorgd, studentvriendelijke
prijzen, tabellen geen probleem. 016/
23.46.26.
• Typen van tesissen en alle verslagen:
~ 23.54.76 (liefst na 17 u.).
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Veto's spelletjestip: Rij eens geblinddoekt met een go-cart over een wip. Wij doen het elke dag. U ook?
(Foto Archief)

Kwistax-races rond de vijver

Twee rijvakken,
valhelmen verplicht

an sport doen lijkt deze
maand bijzonder 'in' te zijn
in Leuven. De Gasthuis-

berg Trophy is nog maar net achter
de rug, en deze week is het alweer
kwistaxen geblazen. In tegenstel-
ling tot de andere Sportraadklassie-
kers wordt met deze spektakelma-
ker niet enkel de fysieke mens
zwaar beproefd. De kwistax-race is
een veldslag met zwaar materieel,
een hel op wielen die hoge eisen
stelt aan de ingezette machinerie.
Er zal weer duchtig gesnijbrand
worden, woensdag in het park.

~KAFEETEORIEEN~
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Want wat is eigenlijk een kwistax? Dat
is een groot soort go-cart, zo'n ding waar
je aan zee mee op de dijk mag gaan
toeren. Bij Sportraad hebben ze dat ooit
een kwistax genoemd. Waarom, dat
blijkt geen mens ons nog te kunnen
vertellen. In elk geval heeft Sportraad er
zo zes, en sinds er eentje gestolen werd,
een jaar geleden, worden ze angstvallig
scherp bewaakt. Om er zeker van te zijn
dat de races tot het einde toe kunnen
doorgaan, heeft Sportraad er nog een
zestal bijgehuurd voor het geval er veel
brokken worden gemaakt.

Slip
Die brokkenboel wordt sinds vorig jaar
in het stadspark opgevoerd. Twee jaar
geleden werd de strijd nog op het
Hogeschoolplein beslecht. Teveel hinder
voor de middenstand aldaar en het
tekort aan parkeerplaatsen door de
werken in de Tiensestraat en op het
Ladeuzeplein zorgden echter dat het
zaakje moest verhuizen. Het stadsbe-
stuur zag hen het liefst naar het Sportkot
vertrekken, Sportraad probeerde nog
met het Fochplein, maar uiteindelijk
werden ze het park ingestuurd.
Een slechte zaak is dat zeker niet.

Vorig jaar was het nog wennen, maar
voor deze editie wil men de omgeving
meer gaan benutten, meer mogelijkhe-
den uitproberen. Het parkoers is, om te
beginnen, langer dan dat van het Hoge-
schoolplein. Sportraad kan dus leukere,
grotere dingen gaan verzinnen. De
meeste klassieke 'proeven' blijven. Een
gedeelte van de rondjes wordt als tijdrit
gereden. Dat klinkt op zich best leuk,
maar echt leuk wordt het pas als je weet
dat het parkoers met allerlei obstakels is
bezaaid. De vierwielertjes moeten over
een wip. Ze krijgen een 'chicane' te
overwinnen, dat is een kunstmatige
bochten konstruktie waar je dranghek-
ken en balen stro moet ontwijken.
Sommigen proberen er doorheen te
komen door gewoon op het zaakje in te
rijden. Dat lukt 'natuurlijk niet. De
beteren onder de rijders maken op tijd de
juiste maneuvers: slippen, remmen, rij-
den.

Wip
Het kan natuurlijk nog leuker. Zo
moeten bepaalde rondjes gereden wor-
den door een geblinddoekte bestuurder,
die dan zijn weg zoekt met de aanwijzin-
gen van een ko-piloot met megafoon. En
wat dacht u van een rondje met zijn
vijven op de kwistax? Trouwens: als een
kwistax in de fout gaat, moet hij voor

zijn volgende rondje een derde passagier
meenemen.

Dat zijn allemaal aanpassingen en
hopelijk verbeteringen aan de races.
Gloednieuw is echter de Schaar. Voor
deze spektakel trekker werd de zoge-
naamde 'limbo' wel afgevoerd, maar
heel erg zal de geïnteresseerde kijker dat
wel niet vinden. De limbo was immers
een over de weg gespannen lint, waaraan
de rijders moesten zien te ontkomen. De
Schaar is een plaats waar twee rijvakken
elkaar kruisen. Het is uiteraard de
bedoeling dat de kwistaxen daar tegen
volle snelheid op elkaar inrijden. Am-
biance verzekerd! En opdat het massaal
aanwezige publiek de doodsangst in de
ogen van de bemanningen zou kunnen
lezen, zal er bovendien voor een betere
verlichting worden gezorgd.

Is kwistaxen niet gevaarlijk? Dat valt
volgens Sportraad nog wel mee. Er is
nog nooit een dode gevallen. Hoogstens
zijn er een aantal blauwe plekken te
noteren. Om gaten in het hoofd en
hersenschuddingen te vermijden, moe-
ten de deelnemers een valhelm dragen.
Gevallen (en gevlogen) wordt er vooral
bij de chicane. Daar gaat zowat iedereen
uit de bocht. Bij de wip wil er wel eens
eentje over kop gaan, maar dat gebeurt
niet veel, en het is voorbij voor u het
gezien hebt. Daar hoeft u dus echt niet te
veel op te rekenen.

Haai
Wat u wel altijd kunt zien, en ook wel
horen, is het .geluid van metaal tegen
metaal of bomen, en dat van brokstuk-
ken, stangen, wielen die overal tegenaan
slingeren. Vooral de zitjes moeten er
nogal eens aan geloven als het tot
botsingen komt en ook de kettingen
raken vaak in de knoop. Geen pro-
bleem: een bekwame schare lndustria-
technici staat klaar om het boeltie in een
wip weer rijdensklaar te maken. Vaak
zijn de problemen met veel kleefband op
te lossen, maar soms moet er gelast en
gesnijbrand worden. En mocht het
karretje helemáál naar de haaien zijn,
dan wordt de reserve ingezet. 'The Show
must go on'.

Johan Reyniers

De K wistax-races worden in drie man-
ches (met elk zeven ploegen)
gereden, die om 15, 17 en 19.00 u het
kaf van het koren moeten scheiden In de
finale rijden de acht beste ploegen zich te
pletter, vanaf 21.30 u:

OA N A
Samenstelling: Hilde Lenie

Maandag 27 november
19.45 u FILM In de reeks Nippon Monogatari: Onibaba (Shindo, 1964), over moeder en
schoondochter,waarbij de jaloezie van demoeder eindigt in een blijvende eenzaamheid, in
't Studioke,org. DAF.

20.00 u AKTIE Vierdedag hongerstaking,tot dinsdag28 november (20.00 u),tenvoordele van
de familie Tel, bij Elcker-Ik,tegelijk gastkollegedoor Albert Martens over de vluchtelingen-
problematiek, org. Anti-Racistisch Front/Open Grenzen.

20.00 u DEBAT Debat over GerardWalschap als literair monument,met Jos Borré,Joris Van
Hulle, in het Oratoriënhof,Mechelsestraat 111, org. Masereelfonds.

20.30 u VIDEO 'Wanneermogenwij spreken?' overWelzijnszorg, in Jan StassIr.2, ink. gratis,
org. ATD-Vierde wereld.

20.30 u SAMENKOMST Homo- en Lesbienne-Jongerengroep van de Roze Drempel komt
samen in 't JAC,Amerikalaan 3.

21.00 u FILM The devil is a Woman (J. von Sternberg) met Mariene Dietrich, in 't Stuc,
ink. 80/100, org. Stuc.

24.00 u FILM In de reeks Nippon Monogatari: Zegen (Imamura, 1987),over de ekspatriatie
van Japanse vrouwen om als prostitueete dienen voor deJapanse troepen inOost-Azië, in
't Studioke,org. DAF.

Dinsdag 28 november
18.00 u LEZING De jaren zeventig en negentig en de perspektieven die ze bieden,door Jan
Hoet, konservator Museum Hedendaagse KunstGent, in MSI 01.28, ink. gratis, org. Kunst-
en kultuurbeleid. .

19.00 u TRAINING Hoe solliciteren?, een infovergadering met allerlei praktische tips rond
solliciteren,met mogelijkheid om vragen te stellen, in De Valk,Tiensestr.41, 10k.Zeger Van
Hee, ink. gratis, org. KoördinatiekommissiePlaatsingshulp.

19.00 u AKTIE Optreden door het Herents strijdkoor,ter afsluitingvan de hongerstakingvoor
de familie Tel, bij Elcker-Ik,org. Anti-Racistisch Front.

19.45 u FILM Nippon Monogatari: When a Woman Ascends the Stairs (Naruse, 1960),over
een jonge weduwe met een bar in Tokyo, in 't Studioke,org. DAF.

20.30 u KONCERTOrgelmuziek van het Frescobaldie Quintet in de Sint-Jan-de-Doperkerk
van het Groot Begijnhof, ink. 100 (200 voor niet-studenten),org. UP/Kultuurkommissie.

20.30 u FILM Franse Eksperimentele film: een heel gamma aan films, met o.a. Mansfield K.,
Rumeurs Saint Maur,Cruises, in 't Stuc, ink. 120/150, org. Stuc.

24.00 u FILM Nippon Monogatari: Zegen (Imamura, 1987), in 't Studioke,org. DAF.

Woensdag 29 november
13.00 u KONCERTFakulteitskoncertin het Erasmushuis (8steverd.),Blijde Inkomststr.21, ink.
gratis.

19.45 u FILM Nippon Monogatari: Een Herfstnamiddag (Ozu's laatste film, 1962), over een
vader die voor zijn dochter een huwelijk zal regelen,en later beseftdat hij oud enalleen is, in
't Studioke,org. DAF.

20.00 u FILM Secrets of Love (HarryKümel),in hetVlaams Filmmuseum,Boekhandelstraat9.
20.00 u DEBAT Het andere standpunt over China, met Ludo Martens en Jaap Kruithof, in de
Kleine Aula, org. MLB/lmast

20.30 u OPTREDENClive Gregson en Christine Collister, in de foyer van de Stadsschouw-
burg, ink. 200 (150 met een reduktiekaart),org. Folk-Podium.

23.00 u BARKONCERT 'Batton Rouge', een funkgroep uit Gent, in t Stuc, ink. gratis, org.
Stuc.

24.00 u FILM Nippon Monogatari: Tampopo (Itami, 1985), een vrachtrijder stopt bij een
wegrestaurantje waar hij een weduwe verderhelpt de eettent overeind te houden, in
't Studioke,org. DAF.

Donderdag 30 november
19.00 u LEZING Beleid t.a.v.het Europeeskontinent,door minister Mark Eyskens,in de Grote
Aula, org. VRG/Europakring.

19.00 u TEATER B is A in Bubbels,door Oud Huis Stekeibees,een parabel over de macht en
de onmacht van de taal, zowel voor kinderen als voor volwassenen toegankelijk, in 't Stuc,
ink. 150/200 (100 voor kinderen tot 12 jaar), org. Stuc.

19.30 u FILM Hotel Terminus (M.Ophülst), gemaakt in 1987-1988 nav het proces van Klaus
Barbie, verschillende meningen worden tegenover en naast elkaar geplaatst, in Vlaamse
Leergangen, Boekhandelstr.9, ink. 80/100, org. Stuc. '

19.45 u FILM Nippon Monogatari: Het diepe Verlangender Goden (Imamura, 1968),door de
komst van een ingenieur op het eiland Kurage is het leven op korte tijd gemoderniseerd, in
't Studioke,org. DAF.

20.00 u FILM La vie est belle (Benoit Lamyen Ngang\JeaMweze, België-Za'ire,1987), in Isol,
ink. 50, org. Isol.

24.00 u FILM NipponMonogatari: Tampopo (Itami,1985),een kurieuzeeet-en-seks-'western'
die de Japanse gewoontes op de korrel neemt, in t Studioke,org. DAF.

Vrijdag 1 december
19.00 u TEATER B is A in Bubbels, door Oud Huis Stekeibees, in 't Stuc, ink. 150/200 (100
voor kinderen tot 12 jaar), org. Stuc.

19.30 u FILM Hotel Terminus (M.Ophülst), gemaakt in 1987-1988 nav het proces van Klaus
Barbie, vèrschillende meningen worden tegenover en naast elkaar geplaatst, in Vlaamse
Leergangen, Boekhandelstr.9, ink. 80/100, org. Stuc.

19.45 u FILM Nippon Monogatari: Het menselijk tekort, deel 1 van Kobayashi uit 1961-1963,
het allergrootste filmprojekt ooit ondernomen,over een jonge pacifist die de situatie van de
Chinese werkers probeert te verbeteren, waardoor hij in konflikt komt met zijn baas, in
" Studioke,org. DAF.

20.00 u AKTIE Vijfde dag hongerstaking, tot zaterdag 2 december (20.00 u), voor de familie
Tel, parochiecentrum Don-Bosco, Platte-Lostraat org. Anti-Racistisch Front

24.00 u FILM Nippon Monogatari: Tampopo (Itami, 1985), in 'I Studioke,org. DAF.

Zaterdag 2 december
19.45 u FILM Nippon Monogatari: Het menselijk tekort, deel 11,over een pacifist die
gedwongenwordt naar hel leger te gaan,waar hij hetmoetopnemen legen de Sovjet-tanks,
in 't Sludioke, org. DAF.

24.00 u FILM Nippon Monogatari: Tampopo (Itami, 1985), in 't Studioke,org. DAF.

Zondag 3 december
11.00 u KONCERTZondagmiddagkoncert door het Helios-Ensemble metwerkenvan Britten,
CruselI en Beethoven, in Aud. Minnepoort, Koning Albertlaan 52, ink. 100/150, org.
CC Leuven.

19.45 u FILM Nippon Monogatari: Het menselijk tekort, deel 111,over een pacifist die als
krijgsgevangene door de Sovjets wordt weggevoerd naar Siberië, waarna hij probeert te
ontsnappen om zijn vrouw terug te vinden, in 't Studioke,org. DAF.

24.00 u FILM Nippon Monogatari: Tampopo (Itami,1985), in 't Studioke,org. DAF.

Maandag 4 december
19.45 u FILM Nippon Monogatari: De zeven Samurais (Kurosawa,1954),deze film kreeg de
. Gouden Leeuw van Venetiëen gaat over een dorp dat ieder jaar wordt overvallen door een
bende rovers,waarna de oudsten van het dorp beroep doen op enkele Samurai die met de
rovers afrekenen, in 't Studioke,org. DAF.

20.00 u AKTIE Zesde dag hongerstaking, tot dinsdag 5 december (20.00 u), voor de familie
Tel, bij Elcker-Ik,org. Anti-Racistisch Front

21.00 u FILM Belle de Jour, in t Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.
24.00 u FILM Nippon Monogatari: Tampopo (Itami, 1985), in 't Studioke,org. DAF.




