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Studentenklubs betogen

Sluitingsuur zorgt voor
beroering bij kaîeeqanqers
Het minst wat men kan zeggen isdat er vorige donderdag enige
verdeeldheid te merken was bij de studenten. De nogal gortige
betoging van donderdag tegen het sluitingsuur die er kwam op
initiatief van studentenldub Hageland stuitte op nogal wat
protest bij de fukbors. Zij distantieerden zich zelfs officieel van
de betoging.
Toen begin dit jaar bekend werd dat
het sluitingsuur dat al sinds 1977 be-
staat maar dat slechts sporadisch werd
toegepast, overal zou worden toege-.
past, wekte dit bij veel mensen, kafee-
gangers en ka feebazen, onaange-
name gevoelens op. Een sluitingsuur
om 2.00 u 's nachts was toch wel
echt wat overdreven.
Deofficiëlereden voor de verstreng-

de toepassing van de regeling was een
politierapport waar gewag werd ge-
maakt van een stijgende kriminali teit
en vandalisme voornamelijk na
2.00 u 's nachts. Hoewel de resulta-
ten van het politierapport nooit wer-
den vrijgegeven, leek het er inder-
daad op dat er bij stadsbevolk.ing een
diep ongenoegen aan het groeien was
tegen het nachtlawaai en het klein
vandalisme, zoals het urineren in brie-
venbussen en portalen en het open-
halen van vuilniszakken. Ponsaerts
van het Oude Marktkomitee en ge-
meenteraadslid van de VLDbetwijfelt
dat het vandalisme echt gestegen is:
"Ik heb die cijfers nooit gezien. Het
lijkt er sterk op dat het een eerder een
politiek spelletje is waarmee Vansina
tracht een aantal mensen voor warm
te krijgen."
Een groot probleem bij dergelijke

konflikten tussen stadsbewoners en
studenten is dat er met de studenten
wegens elektoraal minder interessant,
niet veel rekening wordt gehouden.
Bovendien hebben deze grote groep
van inwoners op geen enkele manier
inspraak. Het kan dan ook niet ver-
wonderen dat burgemeester Vansina

het sluitingsuur effektiefwil doorvoe-
ren. "Ik doe alles voor mijn inwo-
ners", zei hij na de betoging van don-
derdag in een gesprek met de betogers,
"ze vragen mij al lang iets te doen
tegen het nachtlawaai" . Op de vraag
of studenten dan ook geen inwoners
zijn antwoordde hij "studenten zijn
gasten van de stad Leuven". De bur-
gemeester sprak zich wel niet uit over
een datum van uitvoering: "Wij zul-
len het sluitingsuur toepassen waar
nodig." Op dit moment gebeurt dat al
effektiefin het Oeliriurn, een klubkafee
in de Naamsestraat dat al sinds ja-
nuari elke dag om 2.00 u wordt ge-
sloten.
In gezamenlijk overleg met kafee's

en fakbars werd er op initiatief van
het Huis der Rechten en onder andere
Luc Ponsoerts' besloten om een sensi-
biliseringskampagne te starten om de
kafeegangers aan temanen enige zelf-
discipline aan de dag te leggen. Het
Oude Marktkomitee zou daartoe een
brochuurtje uitbrengen en Horeca-
Leuven schreef vorige maand al een
brief aan de burgemeester waarin ge-
reageerd wordt tegen de negatieve
beeldvorming van de kafees. De fuk-
bars zelf zouden met een affichekam-
pagne de studenten proberen oproe-
pen om de regelsvan hetnachtlawaai
in acht te nemen.
Ironisch genoeg zou die kampagne

leiden tot de misvatting dat het slui-
tingsuur op 1maart doorgevoerd zou
worden. De fakbars hadden immers
bij wijze van teasing-kampagne affi-
ches aangeplakt waar werd gesteld

dat de fakbars op 1 maart zouden
sluiten. De bedoeling was dan om QP
1maart effektiefom 2.00 te sluiten op
eigen initiatief en dit te laten vooraf-
gaan door een speech om de kafee-
gangers te sensibiliseren. Oe kam-
pagne heeft er in ieder geval toe geleid
dat erin heel Leuvenover hetsluitings-
uur werd gepraat.
Ook bij de studentenklubs, een niet

te onderschatten groep van studenten
die vaak na 2.00 u rondschuimen in
de straten van Leuven, werd het
sluitingsuurgespreksonderwerpnurn-
mer één. Met vrij agressieve affiches
die in de klubkafees omhoog werden
gehangen werd opgeroepen om te
gaan betogen tegen het sluitingsuur.
De betoging zou voor heel wat ver-
warring zorgen, aangezien sommi-
gen algauw de fakbars met de vinger
wezen. Zijhadden er in nochtans niets
mee te maken. Breekpunt was niet
zozeer het eisenplatform - voor de
fakulteitskringen en fakbars is een
sluitingsuur om 2.oou 's nachts ook
onaanvaardbaar -, dan wel de ma-
nier wedrop hiertegen gereageerd
wordt.
Donderdag werd duidelijk dat de

regionale studentenklubs, alsook
KVHV,NSVen een aantal individuele
studenten de voorgestelde maatregel
niet licht namen. In een betoging die
van 300 aanzwelde tot 6 à 700 man
en die duidelijk uit de hand liep, werd
niets ontzien om hun eis duidelijk te
maken: de Naamsepoort werd bezet,
vuilniszakken op deBondgenoteniaan
en Oude Markt werden opengehaald
en de kartonnen dozen werden in
brand gestoken. Ondertussen werden
er slogans geroepen als "Leuven zat,
Leuven plat" en "Alkoholisering van
het onderwijs".
Op een overlegvergadering tussen

de verschillende fakbars werd zwaar
uitgehaald naar de betoging: "het is
juist door dergrlijke vandalen-
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Tiende Lisst-tornooi

Sportief treffen op
hoog nivo
De tiende editie van het Leuvens lnternationaalStudenten Sport
Tornooi (Lisst) bereikte zonder kleerscheuren de eindmeet. Spor-
tief gezien haalden de verschillende kompetities een erg hoog
nivo. Met een opkomst van vijfenveertig Belgische en buiten-
landse ploegen, goed voor meer dan vijfhonderd deelnemers,
deden de verantwoordelijken van Sportraad bovendien hun
naam en reputatie alle eer aan.

Op een koude winterdag, toevallig de
eerste maal sinds lang dat het nog
eens sneeuwde in Vlaanderen, opende
rektor Dillemans het Lisst-tornooi. De
openingsshow was voor de deelne-
mende ploegen meteen het officieel
begin van hun verblijf. Een voorstel-
ling per land, met typische muziek en
dia's, verwelkomde de aanwezige ploe-
gen. De voetballers uit Lissabon had-
den zich blijkbaar verkeerd geïnfor-
meerd over de gewoonten hier in
Leuven. Onze Zuideuropese kollega's
kwamen namelijk zondagnacht aan.
Met het late forfait van de basket-
bolploeq uit West-Londen, een trouwe
bezoeker, verdween nog voorde eerste
wedstrijddag een van de sfeermakers
van de voorbije jaren.
Dinsdag begonnen de verschillende

kompetities. Voorvoetbal en basketbal
heren daagden elf ploegen op. De
Praagse voetbalploeg bewees meteen
dat het een moeilijk te kloppen ploeg
zou zijn. Begeleid door een trainer op
leeftijd en met voetbalschoenen uit de
jaren '50, klopten de jongens van de
Charles UniversityYTK.Eenrevanche
voor de nederlaag van het Tsjechische
team tegen de ongeslagen Rode Dui-
vels, begin september. De basket-
balspelers van Chemika toonden zich
de sterksten in het duel tegen Barce-
lona. Aangevoerd door Peter Rubens,
speler bij tweede klusser Hasselt en bij
de universitaire ploeg, werd het een
55-37 overwinning.
De meisjes van het volleybalteam

uit dezelfde Charles University wal-
sten ondertussen over de tegenstand
heen. In drie wedstrijden naar twee
winnende sets, gaven ze slechts zes
punten toe. Apolloon vernederde alle
tegenstanders in basketbal voor vrou-
wen, Tweemaal skoorden zezelfsmeer
dan zeventig punten. In de volleybal-
wedstrijden liet het herenteam uit het
Oekraïense Yalta de beste indruk na.
In twee korte sets trok Parijs-Sorbonne
aan het kortste einde, Apolloon moest
in de derde beslissende set het onder-
spit delven.
Per vergissing bood zich ook een

handbalteam uit de eerder genoemde
Praagse universiteit aan, hoewel door
een gebrek aan interesse in de voor-
bije jaren beslist was dit jaar geen
handbal te organiseren. Om de Praag-
se sporters een kale reis te besparen,
werden twee wedstrijden ingelast.
Daarin bleek dat ze niet voor niets
naar België gekomen waren. De Leu-
vense universitaire ploeg werd met
29-26 aan de kant gezet, later op de
dag was Kraainem (tweede nationa-
ler) geen partij, gei1lustreerd door een
24-15 nederlaag.

Skorebord
Woensdag betekende wedstrijddag

twee, voor velen na een te korte nacht-
rust. De avond voordien organiseer-
den de Sportraadmensen voor de eer-
stemaal een Vlaamse avond, met een
heus optreden van de dansgroep
'Havermeuleken'. In de voetbalkom-
petitie kregen we met de halve-finale
YTK-Ekonomika een heruitgave van
de interfakultaire finale. Voor de
tweede maal toonde Ekonomika zich
de sterkere. Maar waar het pleit in de
vorige ontmoeting na strafschoppen
beslecht werd, stond nu een duidelijke
4-1 in het voordeel van Ekonomikc op
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het skorebord. In de tweede halve
finale haalde Praag het na strafschop-
pen van een technisch en snelMadrid.
10 het basketbal toonden de West-

europese ploegen zich het sterkst. Met
duidelijke overwinningen plaatsten
Chemika, Belfust en Düsseldorf zich
voor de halve finale. Rotterdam werd
de vierde halve finalist na een fel
bevochten overwinning op de qndere
deelnemer uit Praag, het Institute of
Chemical Technology.Yaltabit de he-
ren en Praag bij de vrouwen beheers-
ten zonder een set af te geven de vol-
leybalkompetitie en benadrukten al
het goede van hun eerste wedstrijden.
De dames van Apolloon behaalden
hun vierde basketbal-overwinning.

Troostprijs
's Avonds ging het paradepaardje

van Lisst door: de overbekende kroe-
gentocht (Pub Crawl, Toumée de bras-
series voor onze buitenlandse vrien-
den). Ofhet een in verband stond met
het ander, is niet bewezen, maar een
aantal ploegen gingen donderdag op
de beslissende momenten onderuit.
Op donderdag kregen we met de

voetbalfinale Praag-Ekonomika de
zoveelsteontmoeting Tsjechoslovakije-
België.Na een ruststand van 1--0voor
het kollektief erg sterke Praag, kwam
Ekonomika terug. Na de gelijkmaker,
werd het 15minuten voor tijd na een
doorgekopte bal en een gestrekt schot
in de linkerbenedenheek 1-2. Praag
ging op zoek naar de qelijkmqker,

vervolg op pog. 2.

Romaniatoneel 6
Onze joernalist (wehebben ermaar
één echte) ligt op dit moment in
bed met de vliegende tering. Ennu
we 't erover hebben, de rest van de
redaktie voelt zich ook al niet meer
zo lekker. Op zich doet dat natuur-
lijk niets af van het stuk, maar als
u ook ziek terug komt... Wehebben
u gewaarschuwd.
Folkpodium 4
De meeste mensen denken dat is
een banane wijzeom een inleiding
tebeginnen. Onzehuisbuffel Simon
heeft verscheidene hobbies, is dan
weer een fraze van een totaal an-
der kaliber.
Kruithof 5
Onze publiekstrekker isvorigeweek
gearresteerd wegens openbare ze-
denschennis. Simon is nu depres-
sief.
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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 onderwer-
pen ofop Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit
in aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekend-
maken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek,
kunnen ze weggelaten worden in Veto
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegre-

pen; 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.

Sluitingsuur
Gevolg gevend aan de geruchten over
de invoering van een sluitingsuur heb-
ben de fukbars werk gemaakt van een
gezamenlijk standpunt hieromtrent.
Wijmenen dat een dergelijke maatre-
gel het uitgaansleven inLeuven en de
negatieve gevolgen ervan, zal doen
verplaatsen naar de studentenkoten,
wat een spreiding van het probleem
zou veroorzaken.

Voorlopig wensen wij (de Shrink)
ons te distantiëren van al te provo-
kotleve akties en wel om volgende
redenen:

- de kwestie van het sluitingsuur
lijkt ons een stok achter de deur van-
wege het gemeentebestuur en dit om
de horeka-sektoren de studenten afte
schrikken in de hoop zo tot meer
konstruktieve voorstellen vanwege
deze instanties te komen.

- dergelijke provokaties kunnen
slechts bijdragen tot een verdere
verslechtering van het imago van de
fakbars.

Wijstellen dan ook voor om met de
andere fokbars en de fakulteitskringen
werktemaken van een aktieve sensibi-
liseringskampagne bij de studen-
tenbevolking tegen de terecht aange-
klaagde wantoestanden. Op die ma-
nier willen wij onze good-will tonen
ten aanzien van het gemeentebestuur,
de Leuvense bevolking en de KU Leu-
ven om zo te komen tot een positieve
beeldvorming over de fakbars en de
studenten.

Persoonlijk geven wij onze tappers
al jarenlang de opdracht de direkte
omgeving van het kafee proper te
houden, terwijl wijer recentelijk even-
eens werk van maken klanten die al
te veel kabaal maken zowel infor-
meel als formeel aan te spreken en
hen zonodig te wijzen op de moge-
lijke gevolgen van hun gedrag:

- weigering hen nog alkohol te
schenken.

- weigering van de toegang tot het
kafee.

Wijdeinzen er nu dan ook niet voor
terug dezelfde maatregelen te treffen
ten aanzien van klanten die zich
bezondigen aan de vandalenstreken
die de stad teisteren.

Wij zijn er ons van bewust dat de
nonchalance van de fakbars hen een
sympatieke cachet verlenen en roe-
pen dan ook geenszins op tot repre-
sailles; wij willen er enkel op wijzen
dat deze nonchalance niet het einde
mag betekenen van een bruisend
uitgaansleven in de studentenstad.
Hierbij distantiëren we ons dan ook
van de hoogst bedenkelijke voorstel-
len geformuleerd door de horeka be-

treffende het politioneel aanklagen
van kafees waar zich het zogenaamde
'canaille' ophoudt welke dan verant-
woordelijk zouden zijn voor de over-
last. De ervaring leert ons dat het
'minstens even vaak' de studenten-in-
maatpak zijn die bij hun nachtelijke
eskapades een luidruchtig spoor van
vernieling achterlaten.

Wij wijzen alle studenten er dan
ook op dat in de eerste plaats de
fakbars, en niet de sterk in de gemeen-
teraad vertegenwoordigde horeka, en
dus de studenten zelf, de eerste slacht-
offers zullen zijn van hun onbezon-
nenheid en roepen hen op tot aktieve
sociale kontrole en willen hen graag
ter verwerking van hun agressieve
impulsen doorverwijzen naar de
Shrink.

Michel Van Dijck
Toon Vercaeren, namens de Shrink

Sojo
Daar onze naam verschillende malen
in het artikel ("Koncertorganisatoren
in Leuven", veto 20) vermeld werd,
zouden wij toch enkele zaken willen
rechtzetten. Jeugdhuis Sojo is en blijft
in eerste instantie een jeugdhuis. Dit
wil zeggen dat iedereen welkom is die
de doelstellingen van hét jeugdhuis
ondertekent. Dedoelstellingen zijn kort
samengevat: jongeren een uitlaatklep
aanbieden, een alternatief te zijn voor
het louter 'rondhangen', informatie
aan te bieden over alles wat de jeugd
en de maatschappij aanbelangt.

Wij zijn er, door in de praktijk te
werken ons maar al te goed van be-
wust dat Leuven grotendeels draait
rond kommercialiteit, zeker als het
gaat over ontspanning. Op dit vlak is
er dan een aanbod te over. Wij probe-
ren juist het verlangen van de jonge-
ren om 'iets anders te zien, te horen of
te doen' uit te werken. Wij proberen
hen de mogelijkheden aan te bieden
om hun kreatief bezig zijn te kanalise-
ren.

Wij zijn er ons in tweede instantie
van bewust dat er voor alternatieve,
maatschappijkritische groepen en or-
ganisaties niet veel 'te rapen' valt. Het
zal voor de maatschappij wel zijn re-
den hebben waarschijnlijk? Muziek is
een deelaspekt van een kultuur, een
stroming of hoe je het ook wil noe-
men. Wij betreuren het dat er zo wei-
nig gelegenheden zijn om iets anders
te horen en te zien dan Will Tura of
Nirvana, of noem maar wat op. Als
Jeugdhuis proberen wij de jongeren
dingen aan te bieden die de maat-
schappij hen systematisch niet aan-
biedt. Dit geldt dus ook voor muziek.
Dit is voor ons de hoofdreden om

organisaties zoals Kerosene, Bonds of
Friendship, Metallysee toe te laten in
ons jeugdhuis.

De laatste paragraaf in het artikel,
zowel de vraagstelling als het ant-
woord heeft ons dan ook dermate
geërgerd. Het punt van zaal versus
jeugdhuis is voldoende toegelicht. Er
is voor ons, zolang de jongerenraad
en de beheerraad er geen problemen
in zien, geen grens aan de verschil-
lende aanbiedingen voor de jonge-
ren. Wijzouden zelfszeggen: hoe meer
hoe liever.

Echter, indien er problemen, van
welke aard ook zouden gemeld wor-
den die het jeugdhuis zouden kunnen
schaden, zijn wij genoodzaakt het
jeugdhuis daartegen te beschermen.
Vandaar dat er in de overeenkomst
met ons ook vermeld staat dat de deze
tot de laatste minuut kan verbroken
worden.

Ten laatste willen wij vermelden
dat het niet een privilege is van één
organisatie om onze jongeren optre-
dens aan te bieden. Ten allerlaatste
hopen wij dat het alternatief, progres-
sief cirkuit zich verder zal uitbreiden
en dit niet alleen op vlak van muziek.

Beatrijs Deroo, namens jeugdhuis
Sojo

Schrifturen
De laatste weken mag de 'Ons Leven'-
redaktie zich verheugen op een ver-
hoogde studentenbelangstelling om-
trent haar schrifturen, mede dankzij
de bespreking in Veto20 en 21, en het
FKK~rkenningsbezwaarvan Politika.
Waarvoor onze oprechte ~nk.
Omdat ik het erkenningsbezwaar en
de bespreking in Vetogescheiden wou
houden, ging ik aanvankelijk niet in
op Uw artikel in Veto 20. Nu u zelf
deze twee feiten dooreen mengt in
Veto 21, wens ik toch te reageren.

Hoewel uw bespreking van enkele
nummers van 'Ons Leven' vol leu--
gens, onterechte aantijgingen en
kwade 'understatements' staat, kan
mij dit in generlei mate deren: ik
ontken u allerminst het recht uw me-
ning neer te schrijven (hoewel meer
nauwkeurigheid en objektiviteit Uzou
sieren). Echter hier ligt nu juist het
probleem. Door ons op deze manier
aan te vallen, en door het ons ontzeg-
gen van subsidies (erkenningsblok-
kering), ontzegt u ons impliciet het
rechtweerop u zo prat schijnt te gaan:
het recht op vrije meningsuiting!

De walgelijke ironie hierbij is dat
aan een Katolieke en Vlaamse uni-
versiteit. (waartoe iedereen vrij toe-
trad) standpunten die zich op de
Katolieke en Vlaamse traditie inspire-
ren, niet meer geduld worden.

Ik had (met Socrates) gehoopt dat u
het debat zou aangaan en dat u be-
reid zouworden gevonden in diskussie
te treden, doch dit wordt door u en de
Politika-vrienden blijkbaar niet ge-
wenst. Middelen worden ons ontzegd,
argumenten worden in de kiem ge-
smoord op een tirannieke (want op de
gevoelens spelende) manier. Bij deze
wens ik u dan ook te feliciteren met
uw rechtmatig erfgenaamschap van
de ideeën en technieken uwer rode
voorvaderen. Innige deelneming.

Tom Priem, hoofdredakteur Ons
Leven 1992-1993
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gedirigeerd dooreen uitstekende cen-
trale middenvelder. Maar het was
Ekonomika dat nog de beste doelkans
kreeg, nadat een schot op de paal
belandde en de rebound gestopt werd
door de Praagse doelman.

Debasketbalfinale leverde een duel
op tussen Düsseldorf en Belfust. De
gestalte van de Duitsers tegen de snelle
en beweeglijke Ieren uit de Queens
University. Belfust had voordien op
een erg uitgekookte manier Chemika
aan de kant geschoven. Düsseldorf
nam de maat van Rotterdam. In een
uiterst aantrekkelijke eerste helft, die
net zo goed een promotie van Nike
kon zijn aangezien op een bepaald
moment tien spelers op het veld ston-
den die schoeisel van de Amerikaanse
gigant droegen, bleefDilsseldorfdoor-
lopend baas. Enkele schitterende pun-
ten onder de ring, een indrukwek-
kende Duitse spelverdediger en een
ruststand van 35-28. Met nog negen
minuten te gaan kwam Belfust voor
de eerste maal langszij (49-49). Het
was de Duitse gestalte onder de ring
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en de betere afwerking die het ten-
slotte haalde. Als troostprijs kreeg
Belfast wel de fair-playbeker.

De Düsseldorfse dames volgden in
een erg gelijkopgaande basketbal-
finale het voorbeeld van hun manne-
lijke kollega's . Apolloon dat noch-
tans in de voorronde qemckkelijk qe-
wonnen had van het Duitse team,
moest het afleggen tegen de grote
meisjes uit ons buurland. De snelheid
van Apolloon had voor de gestalte
onder de ring en de doeltreffende ver-
dediging van Düsseldorf geen ant-
woord. Bovendien lieten de zenuwen
het afweten in de beslissende slot-
minuten. Het werd een nipte 44-43
nederlaag. Ongeveer op hetzelfde
moment verloren de meisjes van het
sportkot de volleybalfinale tegen de
indrukwekkende meisjesploeg uit
Praag. Na drie sets waarin de zaal als
één man achter Apolloon stond, werd
het een droge 3-0 voor de ploeg uit de
Tsjechische hoofdstad.

Dramatisch
In een Oosteuropees onderonsje trok

Yalta in de herenfinale het laken naar
zich toe. Wroclaw moest een 15-7,15-
8 en 15-8nederlaag inkasseren. Na de

finales kregen Amsterdam (voetbal)
en Praag (handbal) respektievelijk de
ongeluksprijs en de prijs voor de am-
biance. Bijhet bekijken van de uitsla-
gen valt op dat Katowiceen Barcelona
in de meeste sporttakken onderaan
eindigden en de Oostbloklanden su-
perieur blijven in het volleybal.

Dit jaar zijn trouwens erg veel
Oosteuropese landen op de uitnodi-
ging ingegaan. Ploegen uit Oekraïene,
Roemenië, Polen en Tsjechiëkwamen
in verschillende kompetities uit. Op
zich al erg verdienstelijk als je weet
dat er per deelnemer een inschrijvings-
geld van 2000 frank moest betaald
worden, al bleef er onduidelijkheid
over de vraag wie die som nu precies
betaalde. Dekaan Van Gerven be-
taalde alvast het verblijf van één van
de Praagse universiteiten. Het plezier
was er niet minder om, al bleefhet bier
in vergelijking met Oostbloknormen
duur en keken de trainers nog steeds
even streng. Buiten een paar verstui-
kingen in het voetbal en een gebroken
vinger van een Roemeense basket-
baller ook geen dramatisch nieuws
van het Witte Kruisdat permanent op
post was. Kortomeen uiterst geslaagde
editie van Lisst.

Bart D'haene

Verdraagzaam
Op donderdag 18 februari heeft de
Nationalistische Studentenvereniging
(NSV)gedurende één uur (van 14.00 u
tot 15.00 u) het gelijkvloers van de
Loko-gebouwen bezet, om te proteste-
ren tegen het beleid van de Financiële
Kontrole Kommissie (FKK).Dezeaktie
verliep op alle gebied vreedzaam en
in een studentikoze sfeer. Getuigen,
zowel van de ordediensten als van
Lokozelf, kunnen dat bevestigen. Na
één uur werd, zoals afgesproken, de
aktie afgesloten, en keerde de NSV-
ploeg terug naar het verbondshuis in
deStandonckstraat. Totdaar geen pro-
blemen.

Vijf minuten echter nadat wij de
gebouwen in de 's Meiersstraat had-
den verlaten, dook aldaar een twin-
tig-koppige groep individuen op, klaar
om de 'fascistische bezettingsmacht'
uit het pand te jagen. Deze 'demo-
kratische harde kern' kwam evenwel
te laat. AlleNSV-erswaren reeds naar
de 'basis' teruggekeerd, waar werd
nagekaart bij een frisse pint. Gezien
het vele volk dat aanwezig was, ston-
den enkelen daarbij op straat, voor
het verbondshuis.

Wieschetst onze verbazing, als daar
plots het hele zootje ongeregeld op
ons afkomt gestormd, bewapend met
stenen en fietskettingen (een joemalist
van de Gazet van Antwerpen kan dat
getuigen). Dat men duidelijk niet ge-
komen was om te praten, bleek al
gauw toen onder de kreet "fascisten
moeten uit onze (sic)lokalen wegblij-
ven" enkele van onze mensen werden
aangevallen. De preses van de Ant-
werpse afdeling liep daarbij een ge-
scheurde lip, enkele losse tanden en
een lichte hersenschudding op, zoals
gekonstateerd door de dokter. Toende
rijkswacht arriveerde, werden de da-
ders niet eens ingerekend, meer zelfs,
zijmochten dezelfde avond nog rustig
meebetogen 'voor verdraagzaam-
heid'.

Tot slot: het 'demokratisch kom-
mando' bestond onder meer uit leden
van MLB (Marxistisch-Leninistische
Beweging), Pino en de ABVV-jonge-
ren. De twee eerste ,organisaties zijn
erkend door het FKK,krijgen dus geld
van de KUL. En allicht worden zij
volgend jaar weer erkend, ondanks
artikel 7 van de erkenningskriteria:
"de vereniging heeft in het voorbije
jaar geen offensief geweld gebruikt,
gepropageerd of anderen ertoe aan-
gezet." Maar als het zover is, zal het
bruut geweld van donderdag 18 fe-
bruari waarschijnlijk weer 'aktieve
deelname' heten ...

Wim Van Dijck, namens NSV-
Leuven

nvdr. Met Loko waren er helemaal geen
afspraken over een NSV-aktie gemaakt.
De bedoelde joemalist, Stefan Van Woen-
set, ontkende in een telefonisch gesprek
trouwens ten stelligste dat uw 'aanval-
lers' gewapend waren met stenen en
fietskettingen. Wél verklaarde hij dat een
van hen eenNSV'ereen vuistslag gaf. Die
persoon is echter van geen enkele van de
door u genoemde verenigingen lid.

Petsakties (1)
Vansina's uitlatingen over "fietsersdie
hun veiligheid in het gedrang bren-
gen door het verkeersreglement be-
wust te overtreden" en de "noncha-
lante, illegale en agressieve houding
van sommige fietsers" deden bij ons
de haren ten bergen rijzen. Het feitdat
de mededeling vooral gericht is tegen
de aktiegroep 'de Boze Fietsers' wijst
erop dat de burgemeester vindt dat de
verkeerschaos in Leuven kan opgelost
worden door een repressief beleid te-
gen 'agressieve fietsers'. In een mede-
deling aan de krant De Morgen geeft
hij dat ook eksplidet toe. Hoe bela-
chelijk: volgens Vansina zijn niet de
autobestuurders agressief, wel de fiet-
sers. Van een burgemeester verwacht
"jetoch wel een duidelijker visie op de
mobiliteitsproblematiek.

Vansina's zwakke reaktie van de
afgelopen maanden, op de vraag van
de studenten om een leefbare stad,
versterken nogmaals ons vermoeden
dat deze burgervader de kant van
koning auto blijft kiezen. Hierbij wil-
len wij als aktiegroep nogmaals dui-
delijk maken dat deze akties niets te
maken hebben met ludieke uitwas-
sen van een groep jongeren die zich
wat vervelen. Ze zijn evenwel een
reaktie tegen het huidige beleid van
het stadsbestuur, als een kreet om
inspraak in het toekomstig beleid.

Een duidelijk voorbeeld van het
wanbeleid van het stadsbestuur is het
nog goed te keuren lussenplan dat de

auto of vrachtwagen gemakkelijker
door stad moet loodsen. Ook worden
de intenties van de vervoersmaat-
schappij De Lijn om 100 miljoen te
investeren in een beter uitgebouwd
openbaar vervoer in de binnenstad,
gewoonweg opzij geschoven. Erger
nog, het stadsbestuur wenst het aan-
tal lijnbussen uit de binnenstad we-
ren. Tijdens de eerste drie akties van
de Boze Fietsers werden een aantal
aktievoerders hardhandig aangepakt
door de rijkswacht. Daarop volgden
dreigementen met boetes, gerechte-
lijke procedures en men ging zelfs
over tot het bellen van enkele ouders
om eens te vertellen hoe zoon- of
dochterlief gekleed (!)loopt in Leuven.
Pure intimidatie naar onze mening.
De laatste akties konden gelukkig on-
gestoord doorgaan. We laten ons ech-
ter niet afschrikken en blijven ijveren
voor een leefbare stad.

De BozeFietsers, naam en adres
bekend op de redaktie

Fietsakties (2)
In een mededeling liet de Leuvense
burgemeester Vansina (CVP) weten
dat zijn politiekorps opdracht gekre-
gen had "preventief en zo nodig re-
pressief op te treden tegen fietsers die
hun veiligheid in het gedrang bren-
gen door het verkeersreglement be-
wust te overtreden".

De reaktie ven de Leuvense burger-
vader versterken sterk mijn vrees dat
hij de zijde van 'koning auto' blijft
kiezen. In zijn mededeling wordt na-
melijk met geen woord gerept over de
agressiviteit van sommige automobi-
listen tegenover de zwakkere weg-
gebruikers (in mijn ogen fietsers,voet-
gangers en rolstoelgebruikers) in ons
straatbeeld.

Het geplande lussenplan (dat een
vlottere doorstroming van het verkeer
bewerkstelligt, eerder dan een inkrim-
ping van de verkeersstroom) is een
duidelijk voorbeeld van het wanbeleid
van het Leuvense stadsbestuur.

Deagressievewoorden van Vansina
in zijn mededeling zouden beter om-
gezet worden in een rechtstreeks de-
bat met de studenten en andere inwo-
ners van Leuven.

Christine Beemderts
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Kringraad houdt enquête

Semestereksamens aan de
KU Leuven?
De laatste jaren komt het onderwerp 'semestersysteem' regel-
matig ter sprake aan de KU Leuven. De universiteit werkt
namelijk met een jaarsysteem en sommige mensen zouden
gmag naar een semestersysteem willen gaan.
In een jaarsysteem telt het akademie-
jaar slechts één lange kollegeperiode
van een dertigtal weken en worden
alle eksamens tijdens één eksamen-
periode op het einde van jaar afgeno-
men. In een semestersysteem daaren-
tegen wordt het akademiejaar inge-
deeld in twee semesters. Elk semester
begint met een kollegeperiode van
een veertiental weken en eindigt met
een eksamenperiode.
Semestersystemen kunnen onder-

ling zeersterkverschillen. Devolgende
drie verschilpunten zijn het belang-
rijkst. Ten eerste kunnen de semester-
eksamens fakultatief, dan wel ver-
plicht zijn. Ten tweede kunnen de
semestereksamens over een deel van
de materie van een vak gaan, of ze
kunnen de gehele materie bestrijken.
En tenslotte kunnen de studenten na
een slechte afloop van het semester-
eksamen in juni reeds een herkansing
krijgen, ofwel moeten ze wachten tot
september. Verder kunnen semester-
eksamens ook op allerlei minder be-
langrijke punten verschillen vertonen.

Bakzeil
De laatste jaren hebben enkele

Belgische universiteiten aan hun
eksamensysteem gesleuteld. Zo heb-
ben het RUCAen de UIA in het kader
van de toenadering van de Antwerpse
universiteiten hun trimestersysteem
vervangen door het semestersysteem
van de UFSIA.Vorig jaar is de ULB
overgeschakeld van een jaarsysteem
naar een semestersysteem. Andere
Belgischeuniversiteiten hebben er ook

aan gedacht om hun eksamensysteem
te veranderen. Aan de KU Leuven zijn
de pogingen van rektor Dillemans
om een semestersysteem in te voeren
algemeen bekend. Aan de ueL daar-
entegen heeft de akademische over-
heid geprobeerd om van hun semester-
systeem over te gaan naar een jaar-
systeem. In beide gevallen moest de
akademische overheid bakzeil halen
omwille van het protest van de stu-
denten.
In Leuven heeft Kringraad tot nu

toe elke vorm van semestersysteem
radikaal afgewezen. Voorstanders van
een semestersysteem voerden name-
lijk meestal enkel praktische, dan wel
twijfelachtige argumenten aan. Een
eerst veel gehoord argument is dat
een semestersysteem het opstellen van
eksamenregelingen sterk zou verge-
makkelijken. Dit geldt wel enkel voor
semestersysteem zonder fakultatieve
semestereksamens. Een ander argu-
ment is dat de KU Leuven zich om-
wille van de Europese uitwisselings-
programma's zoals Erasmus op de
rest van Europa moet afstemmen. Dit
is echt een sloganesk argument: Eu-
ropa kent namelijk een enorme diver-
siteit op het vlak van eksamensys-
temen. Kringraad ging ervan uit dat
de sociale en onderwijskundigeospek-
ten van een eventueel semestersysteem
totaal ondergeschikt zijn aan de orga-
nisatorische aspekten ervan.
Nochtans ishet voor Kringraad dui-

delijk dat een diskussie over semester-
systemen juist vooral over die soáale
en onderwijskundige gevolgen ervan
moet gaan. Wat zijn de gevolgen van

Nationalisme en religie

Het motto van de
kleine prins
Naar aanleiding van de jaarlijkse vredesweek, wordt er een
kollokwium gehouden over nationalisme en religie. Het gebeu-
ren zal doorgaan op woensdoq ,3 maart in het
Maria-Theresiakollege, Hogeschoolplein in Leuven. Inrichters
zijn het Centrum voorVredes-énMilieu-ethiek van deKU Leuven
en Pax Christi Vlaanderen.
Tsjechen, Slovaken, Vlamingen, Wa-
len, Serven, Kroaten, Moslims, Pales-
tijnen, Koerden en Noord-Ieren: het
zijn allemaal groepen die een eigen
gebied willen. De één verovert het al
met wat meer geweld dan de ander.
Een eigen territorium is belangrijk
omdat het bepaalde zekerheden geeft
zoals zelfbehoud en ontplooiings-
mogelijkheden. Deze etnische groe-
pen noemen zich graag 'volkeren'.

Narcisme
Op zich is dat geen probleem. "Het

begrip volkstraalt een positieve eman-
cipatorische kracht uit, die de identifi-
katie van een groep bewerkstelligt.
Maar met die identifikatie loopt het
vaak mis. Mensen gaan zich al vlug te
sterk identificeren als lid van een volk.
Het positieve volksnationalisme gaat
over in een negatief volksnationa-
lisme. Alles dat niet bij het volk past,
gaan ze als 'vreemd', 'anders' en 'be-
dreigend' beschouwen. Ook de buren
die een andere godsdienst, huidskleur
of taal hebben." aldus Anckaert, ver-
antwoordelijke van het kollokwium.
Met andere woorden: op welke ma-
nier kunnen nationalisme en religie
op een vruchtbare manier samen
gaan? Dit is de centrale vraag waar-
rond gepraktizeerd wordt tijdens dit
kollokwium onder andere door de pro-
fessoren Roger Burgraeve, Johan De
Tavernier (allebei van de fakulteit
Godgeleerdheid) Louis Vos (van de
fakulteit Letteren en Wijsbegeerte),

een semestersysteem voor de studie-
belasting en op de studieresultaten
bijvoorbeeld? Wat zijn de gevolgen
van een semestersysteem voor de par-
tiápatie aan ekstra-kurrikulaire aktivi-
teiten (kringwerking, studentenbewe-
ging, sociale, sportieve en/ofkulturele
aktiviteiten)? Wat is de invloed van
een semestersysteem op de manier
van studeren, op de manier waarop
de materie verwerkt wordt? Wat zijn
de gevolgen van een semestersysteem
op de manier waarop studie-aktivi-
teiten doorheen het jaar gepland wor-
den?
Het probleem daarbij is dat er hier-

omtrent zeer weinig wetenschappe-
lijk onderzoek werd verricht. De argu-

menten van zowel voor- als tegen-
standers van semestersystemen stoe-
len meestal enkel op allerlei veronder-
stellingen. Voor men een echt diep-
gaande diskussie over dit onderwerp
wil voeren, moet men daarin enige
duidelijkheid scheppen. Tot nu toe is
dat aan de KU Leuven niet mogelijk
gebleken.

Ervaringen
Daarom voelde Kringraad de nood

aan bijkomende, meer objektieve in-
formatie om tot een beter onderbouwd
standpunt te komen. Algemene en-
quêtes onder studenten leveren op dat
vlak weinig betrouwbare informatie.
Demeeste studenten zijn konservatief
en houden vast aan het eksamen-
systeem dat zegewoon zijn. In Leuven
isdat het jaarsysteem, in Louvain-La-
Neuve daarentegen isdat het semester-
systeem. In plaats daarvan is Kring-
raad op het idee gekomen om een
enquête te organiseren onder de stu-
denten die zowel een jaar- als een
semestersysteem hebben meege-

maakt. Zijzijn ten slotte de enigen die
op een min ofmeer objektieve manier
en vanuit de praktijk kunnen oorde-
len over de voor- en nadelen van
beide systemen.
In de enquête van Kringraad wer-

den dus die studenten opgenomen die
vroeger aan een universiteit met een
semestersysteem hebben gestudeerd
en die nu in Leuven een jaarsysteem
meemaken. In het eerste deel van de
enquête worden zij ondervraagd over
hun ervaringen met een semester-
systeem. In het tweede deel wordt naar
hun voorkeur voor een bepaald eksa-
mensysteem gepeild. Het is niet uitge-
sloten dat volgend jaar deze enquête
uitgebreid wordt naar alle Vlaamse
studenten diebeide eksamensystemen
hebben meegemaakt, via de Vlus
(Vlaamse Universiteitsstudenten).

François Poullet
[effrey Sax

Mocht je deze enquête ontvangen heb-
ben, stuur ze dan alsjeblieft ook zo snel
mogelijk ingevuld naar Kringraad terug.

Bezetting - Vorige dinsdag bezetten een.vijftigtal studenten van de Vlaamse Universiteitsstudenten (Vlus) het
gebouw van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir) in Brussel. De daar aanwezige rektoren zouden op die dag
immers een gezamenlijk advies aan onderwijsminister Van den Bosschegeven in verband met een numerus
clausus voor de opleiding Geneeskunde.Om half elf drongen de studenten het gebouw binnen en stonnden, onder
luid protest van het aanwezige personeel naar de vijfde verdieping. Een kleine misser, de vergadering van de
rektoren ging immers door op de eerste verdieping.
Even later werd een vierkoppige delegatie door de universitaire prominenten ontvangen. Zij mochten gedurende
éénuur hun nota, die eenweerlegging van de noodzaak van eennumerus clausus inhoudt, toelichten. De rektoren
verklaarden op dat ogenblik reedshet advies aan de onderwijsminister uit te stellen.
Hiermee waren de aktievoerders echter niet tevreden. De eis tot ontruiming werd pas ingewilligd toen, na een
telefoongesprek van de vijfde naar de eerste verdieping, de belofte bekomen werd dat de studenten na 'afloop van
de vergadering de standpunten van de verschillende universiteiten te horen zouden krijgen, zij bij verder overleg
gehoord zouden worden en dat de studenten bij de" afweging van deelementen" aanwezig zouden mogen zijn. De
eersteeis werd niet direkt ingewilligd: de srudenten kregen pas de dag nadien de standpunten te horen. Ermoest
immers, hoe dan ook, gedineerd worden met de minister zodat voor een direkie konfrontatie na de vergadering
geen tijd meer was. Uiteindelijk werd op de twee andere eisen wel ingegaan. Typisch was wel de voorwaarde die
hieraan werdgesteld. Destudenten mogen dan wel aanwezig zijn tijdens het finaal debat van de Vlir, waaruit dan
een advies aan de onderwijsminister zal gefonnuleerd worden, maar wanneer er gestemd zal worden, moeten de
studenten echter de zaal verlaten. Studenteninspraak blijft op die manier een relatief begrip natuurlijk. (tv)

'diaboliseren'. De overgang naar het
etnocentrisme, het derde type, kan dus
heel geleidelijk gebeuren, zonder het
goed te beseffen. "Etnocentristen staan
afwijzend tegenover vreemde kul-
turen. Zij houden krampachtig vast
aan de eigen identiteit. Zemaken deel
uit van een absoluut, gesloten, etno-
centrische volkseenheid waarin geen
plaats isvoor multi-etnische en multi-
kulturele invloeden", aldus Burg-
groeve en De Tavernier. Men kan het
ook wel negatief volksnationalisme
noemen. De vreesvoor de inkrimping
van de eigen levensruimte en veilig-
heid is dan overheersend. Alles wat
verschilt van de eigen identiteit wordt
uitgesloten, verwijderd, vernietigd.

Kruisbestuiving
Een etnocentrisch volksnationa-

lisme leidt in het slechtste geval tot
racisme. Deessentie van raásme komt
hierop neer: het eigene verheerlijken
en daarom het 'vreemde' in naam
van het volk uitschakelen. Alles dat
past bij de eigen identiteit wordt
gerekupereerd, terwijl de rest in de
vuilnisbak belandt. "Een goed voor-
beeld hiervan is het Vlaams Blok",
aldus Anckaert. "Zenemen een kriste-
lijk standpunt in, ze zijn tegen abor-
tus. Maar hoe kunnen ze racisme
kombineren met recht op leven? Zij

Ludo Abicht (Ufsia).
Johan De Tavernier, docent op de

fakulteit godgeleerdheid onderscheidt -
vier verschillende opninietypes van '----------------------------------------------'
volksnationalisme: het wereldburger-
schap, het volksnationalisme, het
etnocentrisme en hetraásme. De men-
sen die zich tot de kategorie van
wereldburgerschap rekenen, zijn vol-
gens hem voorstanders van een grote,
open wereldsolidariteit. Zij staan bij-
voorbeeld onwennig tegenover de
Vlaamse Beweging omdat zij zichzelf
eerder als wereldburger beschouwen
dan als Vlaming. In hun wereld is er
geen onderscheid, iedereen is elkaars
gelijke. Een eigen identiteit is uit den
boze.

Volksnationalisten staan dan weer
positief tegenover het eigen volk. Hun
positief streven naar de handhaving
van een eigen identiteit is volkomen
legitiem. Die identiteit beschouwen ze
als eksistentiële voorwaarde tot zelf-
en groepsontplooiing. Ze zijn trots op
die identiteit, maar staan niet afwij-
zend tegenover anderen. Het streven
naar een eigen identiteit raakt vol-
gens DeTaverniereen psychologische
grondstruktuur: het narcisme. Nie-
mand moet zijn oorsprong ontken-
nen uit 'liefde' voor de ander.
Hier hangt echter wel een risiko

aan vast als het narcisme ekstreme
vormen aanneemt. Zelfverheerlijking
is dan het sleutelwoord. Men gaat het
eigen zelf idealiseren en zelfs vergod-
delijken terwijl andere kulturen over
komen als een bedreiging. De Tover-
nier zegt dan dat men het vreemde zal

pikken er alleen de dingen uit die
toevallig goed passen in hun kraam-
pje. Mensen die deze rekuperatie-
taktiek toepassen, openen deuren naar
intolerantie, psychische terreur en fy-
sisch geweld."

Inkwisitie
Naast nationalisme staat ook reli-

gie centraal op het kollokwium en
meer bepaald hoe die twee samen
kunnen gaan. Men kan daar twee
richtingen mee uit. Aan de ene kant is
er de religie met een universele di-
mensie (open nationalisme) en aan
de andere kant is er ook religie met
een gesloten nationalistische dimen-
sie waarbij de nationale eigenheid
voorop staat en wordt verabsoluteerd.
Hieronder vallen etnocentrisme en
racisme. Religie is daar dan een ver-
lengde van de etnocentrische politiek.
Ankaert formuleert het als volgt:

"Etnocentristen en racisten denken
meer in de richting van 'God is altijd
en absoluut met ons'". Het is noch-
tans erg gevaarlijk om godsdienst te
gebruiken voor etnocentrische behoef-
ten. Dat heeft al meermaals maag-
klachten opgeleverd. Kruistochten,
inkwisitie,jodenvervolging en onlangs
nog deGolf-oorlogzijn daarvoorbeel-
den van. Gesloten nationalisme isdus
in feite een vorm van kollektief ego-

isme dat de laatste tijd zeer in trek lijkt
te zijn.
Religie met een universele dimen-

sie gaat dan weer perfekt samen met
het (positieve) volksnationalisme.
"Het handhaven van de eigen identi-
teit is daar een voorwaarde om soli-
dair te kunnen zijn met anderen. De
partikulariteit van een volk mag ech-
ternietverdrinken in de universaliteits-
gedachte, zoals het bij demissionering
vroeger welgebeurde.", zegtAnckaert.
Hierin vinden weduidelijk de kriste-

lijke standpunten terug: de afstand
tussen politiek en godsdienst blijft
opzettelijk behouden. Universaliteit
wordt gezien als een verrijking door
kruisbestuiving van verschillende kul-
turen. Zo was ook het motto van de
Kleine Prins, hoofdpersonnage in het
gelijknamige verhaal van de Saint-
Exupéry: "Als je van mij verschilt,
verarm je mij niet maar maak je mij
rijker." Echte verdraagzaamheid ver-
onderstelt het vermogen om uit zich-
zelf te treden, om de eigen kultuur te
relativeren.

Krista Eersels

Het koUokwium gaat door op 3/3 en
begint om 10.00 u. 's Avonds om
20.00 u vindt er een feestzitting plaats
met kardinaal Danneeis. Inschrijven kan
op het Centrum voor Vredes-en Milieu-
etiek, Sint-Michielsstraat 2-6,28.38.85.
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Koncertorganisatoren in Leuven (3)
VZW Folkpodium: België heeft
ons niet veel te bieden
De Belgische folkscène koncentreert zich eigenlijk voor een
groot deel in West-Vlaanderen. In en rond Dranouter leeft
volksmuziek in een kafee als 'Den Ekster' en natuurlijk op het
Dranouter festival zelf. De rest van Vlaanderen wordt slechts
sporadisch gekonfronteerd met deze muziek. Vzw Folkpodium
Leuven tracht het aanbod al enkele jaren aan te vullen.
Vzw Folkpodium is geen 'groentje' in
Leuven. Weliswaar met veel vallen en
opstaan is de organisatie nu al aan
haar vierde jaargang toe. De voorbije
jaren kenmerkten zich dooreen zwerf-
tocht door Leuven op zoek naar een
geschikte zaal, want dat blijft één van
de belangrijkste problemen van de
Leuvense koncertorganisatoren.
Hun allereerste optreden vond

plaats in de foyer van de Leuvense
stadsschouwburg. Later deed men
even het Kersouwke aan dat toen nog
een echt toneelzaaltje was met een
vast podium en doek. Ook het zaaltje
van 'de Reinaertgezellen' (een toneel-
groep) en het Oratoriënhof passeer-
den de revue. Sinds vorig jaar is Folk-
podium aanbeland in Zaal 'Wiedts
Café' een klein maar gezellig en in-
tiem zaaltje boven het gelijknamige
kafee in Heverlee.

Artiesten
Veto: De zaal laat slechts een honderd-
vijftig mensen toe. Is dat een vrijwillige of
een opgelegde kleinschaligheid?
Ivo Van Hoovels: "Het is zeker een
optie: we willen een honderdtal men-
sen aanspreken zodat het kleinscha-
lig en sfeervol blijft. Zijsprongen naar
grotere optredens kunnen, als we ze-
ker zijn dat die grotere evenementen
de huidige niet in gevaar brengen. Er
zijn immers vaak organisaties offesti-
vals die groeien en dan uit elkaar
spatten. Folkmuziek isbovendien meer
dan enkel het muzikale. Het gaat om
uitingen van verschillende kulturen
die vlak voor je worden gebracht en
. waarbij de muzikanten vertellen over
de herkomst van hun muziek. Dat
kontakt met het publiek moet direkt
zijn en dat kan alleen in een intieme
sfeer."
Veto: De geïnviteerde groepen zijn vaak
volledig onbekend in België, hun muziek
is hier ook niet verkrijgbaar. Waar haalt
Folkpodium zijn infonnatie zodat toch
altijd kwaliteit in huis gehaald wordt?
Van Hoovels: «Liefst programmeren
we groepen die we zelf kennen, die we
bijvoorbeeld gezien hebben op an-
dere festivals. Zo is er in april een
festival in Farnham in Engeland, ook
het festival in Rudelstadt Duitsland is
in dit opzicht heel interessant. Dit zijn
festivals die grote en kleine groepen
samen programmeren zodat je met-
een een goed overzicht krijgt. Er be-
staat ook een zekere aanvulling op
die grote festivals waar de artiesten in
de zomer spelen. In de winter zoeken
ze dan optredens in het kleine klub-
cirkult.»
Veto: Het is financieel onmogelijk om
zo'n groep voor éénoptreden naarleuven
te halen. Is er een samenwerking met
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andere organisatoren om de kosten te
drukken?
Van Hoovels: «Er zijn eigenlijk twee
manieren om dit probleem aan te
pakken. Men kan samenwerken met
een viertal organisaties en zo een Bel-
gisch cirkuit vormen. Er is nog een
andere manier mogelijk doordat we
hier in Leuven op een keerpunt tussen
verschillende wegen zitten - vooral
tussen Engeland en Duitsland of Ita-
lië - waardoor vele artiesten hier-
langs passeren. Wanneer ze dan bij-
voorbeeld een verloren dag hebben,
zoeken ze vaak een bijkomend optre-
den. Men moet uitkijken naar die
manier die op een bepaald moment
het meest haalbaar is. Oorspronkelijk
werkten we samen met andere Bel-
gische organisaties. Verschillende van
hen kampen echter met financiële
problemen waardoor de samenwer-
king noodgedwongen wegviel. Nu heb-
ben we dus vooral groepen op doorreis
te gast. Dat betekent wel dat je heel
afhankelijk bent van hun tourplan-
ning en je niet altijd kan programme-
ren wat je het liefste wil.,.

Jongeren
Veto: Folk is natuurlijk ook een heel ruim
begrip. Hanteert Folkpodium een zekere
werkdefinitie bij de muziekkeuze?
Van Hoovels: "In het ondertiteltje van
Folkpodium lees je: klubkoncerten van
Europese volksmuziek. Je moet als or-
ganisatie een bepaalde speàalisatie
hebben, zo blijf je herkenbaar. Anders
ga je misschien eksperimenteren met
dingen waarvan je eigenlijk niets kent
Dat betekent niet dat we nooit buiten
Europa gaan. Zo organiseerden we al
een koncert met Senegalese muziek in
samenwerking met Vredeseilanden.
Maar hier merk je dat je dan ook met
meer moeilijkheden gekonfronteerd
wordt. Bij die Senegalese muziek wis-
ten we bijvoorbeeld echt niet wat voor
mensen er uit het vliegtuig zouden
stappen. Tenslotte bleek dat de drie
aangekomen muzikanten niet goed
konden samenspelen, zodat er uitein-
delijk maar twee hebben gespeeld."

"We trachten binnen die Europese
muziek wel een evenwichtige program-
matie te brengen, dus niet alleen En-
gels oflers maar ook Oost-Europees of
Skandinavisch. Ook dat is niet altijd
even eenvoudig. Het leven in Skan-
dinavische landen is bijvoorbeeld heel
duur. Reken je de gage van die muzi-
kanten om in Belgische franken dan
zijn ze onbetaalbaar.»
Veto: Er kwam vooralsnog weinig Bel-
gische folk aan bod?
Van Hoovels: «Men zegt inderdaad
soms: jullie organiseren altijd buiten-
landse koncerten terwijl er hier toch
ook zoveel te zien is. Mijn antwoord
hierop is dat er in België eigenlijk niet
zoveel is. Erzijn een paar grote namen
zoals Wannes Vandevelde, Sexteto
tango al sur, de projekten van Koen
DeCauteren het Brabants Volksorkest.
Zij zijn bovendien relatief duur ten
opzichte van buitenlandse groepen
en zij spelen vaak in het cirkuit van de
kulturele centra. Er zijn hier weinig
jongeren zoals bijvoorbeeld Kathryn
TickeIl in Engeland, die de folkmuziek
echt terug bij de jongeren heeft ge-
bracht. Dat betekent zeker niet dat
Belgisch werk nooit aan bod komt.
Paul Rans en William Soutfreau heb-
ben we reeds gehad.»
Veto: Wah Wah sprak'in een interview
met Veto over een eventuele samenwer-
king met Folkpodium.
Van Hoovels: «Op het ogenblik dat
de echte traditionele folk verlaten
wordt komen we in raakvlakken met
de programmatie van Wah Wah. Dat
was al zo met ons laatste optreden
van 'Icblkon', muziek die we kunnen
omschrijven als folkjazz. Sommige
mensen hebben het daar moeilijk mee.
Die muziek heeft nog weinig binding
met het land van herkomst, hij is
ontsproten aan de geest en inspiratie
van de vier muzikanten. Er zijn dus
artiesten die zowel door ons als door
Wah Wah kunnen geprogrammeerd
worden. Als dat dan grotere artiesten
zijn, dan kunnen we hiervoor inder-
daad samenwerken.»

Mensen
Veto: De naam vzw Folkpodium doet het
al vennoeden: winst maken zit er niet in?
Van Hoovels: "Winst maken lukt ze-
ker niet, maar we staan nu toch al
sterker dan in onze beginperiode. Toen
waren er echt hoogtes en laagtes in de
publieksopkomst, nu is die opkomst
veel stabieler. We vermoeden wel dat
de respons van studenten nog erg

Het Ithaka-projekt volbracht
Verloren lopen in
Leuven?
Een met een stadsplan omzwachteld hoofd kondigde het al een
tijdje aan: Ithaka, het vierde projekt van de Algemene Vergade-
ring van Kultuurraad Donderdag trotseerden de moedigste
studenten het slechte weer op zoek naar 'de hedendaagse
Belgische kunst in al zijn verscheiden vormen'. Een zoektocht
die niet altijd van een leien dakje liep.

ieder voor zich een selektie kon ma-
ken. Het vereiste wel een goede orga-
nisatie en die was soms zoek.

Dichter
Zo was het niet erg duidelijk of de

inrichters vooral voor geleid groeps-
bezoek opteerden, dan wel voor indi-
viduele 'zwerftochten'. Was ditlaatste
het geval dan hadden de bezoekers
een meer gedetailleerd plan moeten
krijgen. Zoniet hadden de gidsen be-
ter voorbereid moeten worden. Boven-
dien was het 'pijltjessysteem' binnen
de gebouwen niet altijd optimaal,
waardoor je soms verloren liep en een
aantal dingen niet terugvond.
Die praktische moeilijkheden wer-

den al een beetje aangekondigd door
de chaotische stijl van de inleidende
sprekers op de openingsreceptie . Voor-
al de speech van Lieven Decauterwas
zo verwarrend dat ze aanleiding gaf
tot het plunderen van de hapjesbar.

(foto Rób Stevens)

Psychologie

Ithaka ging officieel al in première om
15.00 u met een kleine receptie waar
pers en andere genodigden ingeleid
werden in de organisatie en doelstel-
lingen van het projekt. Om 17.00 u
begon dan de eerste rondleiding op
het parkoers dat de hele avond (tot
22.00 u) openstond. Dat parkoers
leidde de geïnteresseerden onder an-
dere door het Arenberginstituut, het
Pauskollege, het Psychologisch Insti-
tuut en Auditorium De Valk.
De route was zeer uitgebreid, onder

meer omdat in Ithaka nog andere
projekten geïntegreerd waren. '5 voor
12' liet twaalf jonge kunstenaars in de
centrale biblioteek tentoonstellen en
'S & K' (Student en Kunst) wilde stu-
denten met eigen werk naar buiten
laten treden. Het pakket werd dan nog
aangevuld met twee choreografieën
en twee videovoorstellingen. Dit maak-
te het praktisch onmogelijk alles te
bekijken. Het groot aanbod vormde
op zich echter geen probleem omdat
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klein is: ons publiek is eerder tussen de
25 en 30 jaar oud. De lage opkomst
van studenten heeft ook te maken
met de lokatie van de optredens. Die
zijn namelijk buiten het centrum. In
Heverlee zitten vooral studenten uit
eksakte wetenschappen en het lijkt
mij dat er bij hen een grotere drempel
is om iets nieuws te gaan ontdekken.
Maar zoals reeds gezegd het is voor de
sfeer, het kleinschalige dat de mensen
hier komen. Ook voor ons is dat be-
langrijk: het is prettig buitenlandse
mensen op bezoek te hebben, we heb-
ben dan ook vaak prima kontakten
met de artiesten. En dat is voor ons de
belangrijkste beloninq.»

Karen De Pooter

Het volgende koncert van Folkpodium
vindt plaats op maandag 8 maart. De
Bulgaarse groep Loznitsa treedt dan op
om 20.30 u in zaal 'Café Wiedts' aan de
Vandenbemptlaan in Heverlee. Kaarten
kosten 2S0 fr, 200 fr in voorverkoop en
1sa fr voor leden.

Door te stellen dat hedendaagse kunst
'sowieso elitair is, stootte hij op een
kontroversieel punt. Het opzet van
Ithaka was namelijk de kunst dichter
bij het publiek te brengen door ze te
presenteren in de stad en niet in een
gesloten museum. Op deze manier
hebben zeker heel wat mensen kennis
gemaakt met een voor hen weinig
bekende kunstvorm.
Anderzijds werd er niet gekozen voor

een makkelijke presentatie van de
kunstwerken door bijvoorbeeld een
uitgebreide tekst of een bekwame gids.
Vele toeschouwers wisten daardoor
duidelijk geen blijfmetsommige kunst-
werken. Natuurlijk kan men diskus-
siëren over het feit of kunst en dan met
name. hedendaagse kunst uitleg be-
hoeft of dat de toeschouwer juist een
eigen interpretatie mag geven. Het is
echter toch wel duidelijk dat een mo-
dern kunstwerk een heel persoonlijke
ekspressie is van een kunstenaar dat
daardoor voor een leek vaak vreemd·
en onbegrijpelijk overkomt. Ithaka
bracht de kunst vast en zeker dichter
bij het publiek, maar de vraag is of ze
het publiek ook dichter bij de kunst
bracht.

Lawaai
Toch kwam dat publiek in grote

getale opdagen voor de getoonde wer-
ken en· dat blijft dan toch wel een
verdienste van Ithaka. Zo heeft men
in ieder geval getoond hoe de kunst er
heden ten dage uitziet. Het gaat hier
niet meer zozeer om schilderijen of
eenvoudige skulpturen, maar om
komplekse installaties. Deze worden
vaak opgebouwd met vergankelijke
materialen en zijn niet bedoeld om te
blijven bestaan en eventueel voor veel

Volgende week organiseert ook de
Psychologische kring haar Psycho-
logische week. Het programma zit
proppensvol. Dinsdag 2 maart Is er
een debat over het gebruik van tests
bij sollicitaties met onder andere pro-
fessor Boeckx. Woensdag zijn er de
films 'Toto Ie héro' en 'La double vie
de Véronique'. Donderdag worden
in het debat 'Help hulp: de grenzen
van de hulpverlening' een aantal
invalshoeken van de hulpverlening
belicht. Aan dit debat nemen vol-
gende hulpverleners deel: Edwin
Ysebaert van het Eenzame Harten
burO, Tine Eilders van Teledienst
Antwerpen, Philippe Saelens van
Trefpunt Zelfhulp, professor Ver-
tommen en Geert Vervaeke van de
KU Leuven en Huguette Damiaans.
Het debat zal gemodereerd worden
door Staf Herten va,n Humo.

geld te worden doorverkocht. Daar-
naast zijn ze multimediaal: ze inte-
greren bijvoorbeeld video, licht, ge-
luid en bestaan vaak alleen bij de
gratie van de architekturale omge-
ving. Zo hebben vooral de kunste-
naars die in het Arenberginstituut
tentoonstelden sterk ingespeeld op de
ruimte. Anne Heyman gebruikte een
vervallen scheikundelabo en tut Le-
noir leidde het publiek binnen in een
prachtig oud auditorium.
Tegenover al dat professioneel ge-

weid stonden een aantal studenten
die hun artistieke plannen konden
vormgeven in diverse workshops. Uit-
schieter daarbij was de koreografie
van Dulcinea Elens die ook te zien was
in het Arenberginstituut. Ze bouwde
vanuit ideeën als vervreemding en
isolement een voorstelling op, waarbij
ze vertrok vanuit de individuele licha-
melijkheid van haardansers. Die kon-
den zo op een spontane manier ge-
stalte geven aan deze overtuigende
voorstelling. Door een intelligent ge-
bruik van licht en geluid werden ta-
bleau vivants gecreëerd die uitgroeiden
tot bizarre lichaamsskulpturen. Het
stuk kon de konfrontatie met de ge-
vestigde kunstenaars best aan. Het
won bovendien nog aan kracht door
de intieme sfeer waarin het gepresen-
teerd werd. Die werd alleen onderbro-
ken door het lawaai van een betoging
tegen het verplichte horeka-sluitings-
uur die door de straat trok. Het bril-
jante idee van de Leuvense gemeente
om die betoging doorgang te laten
vinden op de dag van Ithaka, bracht
de zo al wankele organisatie van het
projekt nog meer in de problemen.

Karen De Pooter
RafUten



Unie een overwegend agrarisch land.
Marx daarentegen stelde het hoog-
ontwikkeld kapitalisme als begin-
voorweerde voor het socialisme. Door
het Leninisme ging de diktatuur van
het proletariaat in werkelijkheid niet
verder dan die van het industriële
proletariaat, wat slechts een minder-
heid voorstelde. Stalin heeft hieraan
niets veranderd. Dit had onvermijde-
lijk als gevolg dat uiteindelijk slechts
een minderheid aan de macht was,
wat nooit gezond is.

'debat' als spitsatbijter van de Peda-
gogische week. De toon van het inter-
view doet denken aan het citaat van
Louis Paul Boon: "Schop de mensen
tot ze een geweten krijgen." En dat is
wat Kruithof wil: met de jeugd die
volgens hem in zeer diepe slaap is
verzonken, eens goed te rammelen.
Hij verwijt de jeugd kollektleve wan-
hoop. Ze zijn slim genoeg om de hui-
dige problematiek te begrijpen, maar
ze voelen zich machteloos om er iets
aan te veranderen. Als voorbeeld haalt
hij de hervormingen aan de Gentse
universiteit aan, waar er totaal geen
rekening werd gehouden met de stu-
denten. Het enige wat ze ertegen de-
den was hun schouders op te halen.
Ook het sukses van een partij als
Rossem is volgens hem te wijten aan
dit fenomeen.
Naast de kollektleve is er volgens

hem ook individuele wanhoop. De
jeugd gelooft niet meer in een-twee-
drie oplossingen op korte termijn. Dat
vele studenten joelend een F komen
vragen ermee lachen als ze niet ge-
slaagd zijn in plaats van een traantje
te laten vloeien zijn uitingen van puur
cynisme, dat ook een symptoom is
van dit fenomeen. Volgens Kruithof
wordt hierdoor een heel intellektueel
kapitaal verspild. Zijn pijnlijke kon-
klusie is dat de jeugd tegen haar zin
leeft. Hij verwijst hierbij ook naar het
soms angstwekkend gekokketeer met

Jaap Kruithof doceert sinds 1964 Etiek aan de universiteit van
Gent. Hij zit niet stil: via publikaties, debatten, voordrachten, ...
verkondigt hij gretig zijn filosofie. Zijn laatst verschenen boek
kreeg de titel'Ingaan op de dingen', duidelijk een vervolg op zijn
vorig boek 'Omgaan met de dingen'.

Kruithof gaat in op de dingen

Het kan zijn dat ik toch
helder van geest ben

zijden vormen het interessantste deel
van het boek. Hier is ook het manifest
van de pluralistische studiegroep
'Gaia', die vindt dat het groeiend
ekologisch bewustzijn niet verregaand
genoeg is, daar zij beperkt wordt door
een enge antropocentrische visie. Dit
manifest heeft hij tesamen met zijn
eks-klasgenoot Ward Ruyslinck opge- .
steld.

Marx
'Het christendom tussen teeeen-

trisme en antropocentrisme' is een
scherpe analyse van het christendom
vanuit een ekologisch standpunt. Of
men nu gelovig, agnost of atheïst is,
blijkt niet uit de manier waarop men
met de natuur omspringt. Humanis-
ten en Marxisten erkennen wel fou-
ten begaan te hebben, maar wijken
geen duimbreed afvan hun waarden-
systeem, namelijk het antropocen-
trisme. Het christelijk geloof zit vervat
in de bijbel, die ontoereikend is voor
de aktuele ekologische problemen en
dus geen oplossing biedt. Zowel het
jodendom als christendom vertrek-
.ken van een teocentrische visie. Het
jodendom wordt verder ingevuld als
een etnocentrisch geloof: een volk, de
joden, zijn Gods uitverkorenen tegen-
over de niet-joden. In het christen-
dom evolueert deze tegenstelling tot
gelovigen en heidenen. Gelovigen zijn
de volgelingen van Jezus die tegelijk
hun gelijke en meerdere is.
Het christendom is dus in weze

teoantropocentrisch. De natuur is hier
slechts van sekundair belang, omdat
God primair is. Hetwaardevolle dankt
ze aan God en het slechte aan de
mens, maar op zich heeft ze geen zin.
De meest voor de hand liggende ver-
zoening tussen teocentrisme en eko-
centrisme is het pantheïsme, maar
dat wordt slechts door weinig christe-
nen gevolgd. Op het einde pleit Kruit-
hof voor de opbouw door gelovigen
en ongelovigen van een nieuw waar-
densysteem. De kritiek op ongelovigen
wordt verdergezet in de volgende tekst
'Het westers subjektivisme' : ze keren
de kerk de rug toe en sommigen ont-
kennen zelfs het religieuze in zich.
Daardoor geraken ze verstrikt in ego-
centrisme en solipsisme.

Kontroleur
Op de vraag ;Het Marxisme-Leni-

nisme voorbij?' gaat Kruithof uitvoe-
rig in. De term 'Marxistisch-Leni-
nisme' is misleidend vermits de twee
begrippen niet onvoorwourdelljk ver-
bonden zijn, alhoewel het Leninisme
weliswaar uit het Marxisme is ont-
staan. Verschillende argumenten kun-
nen hiervoor aangevoerd worden. In
de tijd dat het Leninisme werd door-
gevoerd, was de toenmalige Sovjet-

die manier wordt niets opgelost. Het is
bovendien wel erg gesteld met het
sociaal engagement van de studen-
ten als men voor een betoging tegen
het sluitingsuur meer mensen kan
mobiliseren dan voor een betoging
tegen het vluchtelingenbeleid (die de
week daarvoor plaats had gevonden,
nvdr) ", zo stelde hij.
De verantwoordelijken van de fuk-

bars zijn er in ieder geval van over-
tuigd dat een betoging niet de goede
manier is om te reageren. Op de
overlegvergadering werd dan ook
overeengekomen om het meer inhou-
delijk aan te pakken en aan echte
sensibilisering te doen in plaats van
bijvoorbeeld een betoging te organi-
seren. Ondertussen doen geruchten
de ronde dat de studentenklubs maan-
dag of donderdag weer gaan betogen,
en nu om 2.00u 's nachts.

Een ander argument is dat Lenin
hetpartijensysteem ingevuld heeft met
een eenpartijstaat. Dat is nooit Marx'
bedoeling geweest. Ook de stelling
dat partij en staat enerzijds, en partij
en massa anderzijds samenvallen is
een uitvinding van Lenin en niet van
Marx. Positief bij Lenin waren de
beroepscellen : arbeiders-partijleden r------------------~
konden de partijvergadering in hun . fN" '.'_ w_ ,-- .~vî ~
bedrijf bijwonen met degelijke kennis I ; < J.
van zaken want ze kenden hun werk- I VOORUIT ;B REE K~ ~
milieu. Het beleid van Stalin stond ver > Ii
van het Marxisme verwi.jderd. Overal I
stelde hij een politieke kontroleur aan. I
Niet alleen de ekonomie, maar ook de
kultuur werd gepolitiseerd, zodat elke I
autonomie zoek geraakte. Zijn ont- I
woord op het nationaliteiten probleem
-hij was zelf een Georgiër - luidde I
centralisatie van alle macht in Mos- Culturele Centrale koos
kou. Dat dit geen oplossing was, blljkt I "Samenleven" tot werkingsthema
uit de huidige etnische konflikten. Ivoor' 1993-'94.
Trots~ daare~~egen was hier niet INiet om veel te klagen over hoe

voortevmden. ~lJwaseen tege~stan- slecht aUes gaat wel om te kijken
der van de kankaturale portijtucht I ' ,
onder Stalin. Hij betreurde dat Sov- wat eraan gedaan kan wor~en en
jets, de echte arbeidsraden, werden Iom er dan ook wat aan te doen.
afgeschaft ten voordele van het staats- IOp 13 maart gaan we van start
apparaat en dat bij internationale met "Breek de grenzen".
gelegenheden voorrang werd gege- I' Het wordt een leerrijk en amu-
ven aan de belangen van de Sovjet- Isant, ernstig en uitbundig gebeu-
Unie. Tevens beschouwde hij bureau-
krotiserinq als anti-Marxistisch. De te I
geringe produktie en verkeerde beste- I
ding van het surplus leidde tot de
ondergang van het Oostblok. Hieruit ' I
mag niet de voorbarige konklusie ge- I
trokken worden - zoals de Ameri-
kaan Fukuyama dat bijvoorbeeld doet I
- dat het kapitalisme definitief ge- I
wonnen heeft en daarom de enige , . .
overblijvende ideologie is. Het is im- I. . . namidd3g:gevarieerd pngramrna;
mers erg twijfelachtig of het koptto- I voormiddag: keuze UItdrie debatten:
lisme de huidige problemen kan op- I
lossen. Diskussie over ekonomische I
gelijkheid mag niet langer een taboe
~n. I

I
I
I
I
I

Rossem

De ondertitel 'over het gedrag van de
moderne westerling' maakt meteen
de inhoud duidelijk. Het boek is opge-
splitst in twee delen: 'Ervaringen' en
'Waarden'. Het eerste deel is niet zo
diepgaand als het tweede en dus van
relatief minder belang. Wat opvalt is
dat het overgrote deel van al deze
teksten al eerder via radiouitzen-
dingen, lezingen of kranten werd ge-
publiceerd, zodat er voor de 'inqe-
wijden' zoals hij zelf een deel van zijn
lezerspubliek noemt, niet veel nieuws
te rapen valt.
Het eerste deel 'Ervaringen' is een

heterogene verzameling teksten. Het
begrip verslaving bijvoorbeeld bekijkt
hij vanuit makro-sociaal oogpunt.
"Ondanks hun beste bedoelingen zijn
psychologen en psychiaters kruide-
niers omdat ze het mikro-sociale vlak
niet overstijgen. De grote maatschap-
pelijke kwalen bevinden zich op het
ma kro-sociaal vlak en dat gebied
wordt door de politici bestuurd". Echt
gevaarlijke verslavingen zijn volgens
Kruithof de afhankelijkheid van olie
(cfr. Golfoorlog), onze vleesobsessie
met 'dierenkoncentratiekampen' tot
gevolg, de grootschalige agro-indus-
trie die onvermijdelijk woestijnvor-
ming in de hand werkt. Vanuit deze
gedachtengang veegt Kruithof de vloer
aan met iedereen die hem attent
maakt op zijn rookgedrag, slechts een
mikro-sociale verslaving. (Roken als
een Turk staat op zijn verslavingslijstje,
naast uit zijn neus pulken.) Hier sluipt
een onopgeloste paradoks in zijn
denksysteem. Tegelijk gebruikt Kruit-
hof op zijn lezingen de patisserie (een
metafoorvoormensen zonder bewust-
zijn), voortuintjes, kapsels, ... als mik-
punt van spot. Nochtans zijn deze
verslavingen geen ma kro-sociale kwa-
len.

Koningskwestie
In 'Zijn er nog republikeinen' stelt

hij dat feodalisme nog springlevend
is: de sjeiks, de ayatollahs en imans
die hun macht niet willen afstaan.
Maar ook dichter bij de deur: ons
eigen land is een koninkrijk, toch een
restant van de feodaliteit. Een vorst
wordt namelijk niet verkozen maar
bepaald door erfelijkheid. Zijn taak is
niet louter dekoratief, zoals wel eens
wordt gedacht. Hij is immers de op-
perbevelhebber van het leger en duidt
na parlementaire verkiezingen de in-
formateur en de formateur aan. In de
daaropvolgende tekst 'Knoeien' in ver-
band met de mini-koningskwestie ver-
liest de koning elke genade bij Kruit-
hof. Een koning heeft weliswaar het
recht om een wetsvoorstel of wetsont-
werp niet te ondertekenen, maar dan
moet hij aftreden in plaats van aan te
sturen op grondwettelijk geknoei.
Ongeveer halfweg het boek begint

het tweede deel 'Waarden'. Deze blad-

Twee uur

zelfmoord. Maar toch valt er volgens
hem nog iets van te maken, "als we
een beetje opletten". Zijn kommentaar
bij het interview is dat er een aantal
onjuistheden in zitten. Zo beweerde
hij dat 100 van de 150 eerste kandida-
tuurstudenten zich niet interesseer-
den in hun studie en dat studenten
toegeven zonder kondoom te 'kopu-
leren'.

Pijnlijk _-
Een verdere onduidelijkheid is of

nu het begrip de jeugd op alle jonge-
ren slaat of alleen op zijn studenten.
Hierop moet Kruithof zelf het ant-
woord schuldig blijven en hij zou een
diepgaand onderzoek in deze materie
alleen maar toejuichen. Maar zijn
kritiek blijft dat ze niet gelooft dat de
huidige maatschappelijke elite de
grote problemen wil en kan oplossen.
Ze missen de wil en organisatie om
krachtig te reageren. Een kleine groep
weert zich tot het uiterste maar krijgt
de meerderheid niet achter zich.

Stani Michiels

'Ingaan op de dingen' is uitgegevenbij
Deda/us, telt 160 pagina 's en kost
599 Bfr.

"""""g van pag. I
praktijken dat de burgemeester van
Leuven een sluitingsuur overweegt",
zo luidde het. David De Valck, preses
van het Vlaams Rechtsgenootschap
voegde daaraan toe: "Persoonlijk denk
ikdat het voornamelijk de studenten-
klubs zelf zijn die voor de ongemak-
ken zorgen. Je weet hoe dat het daar
gaat. Na een kantus waar iedereen
lazarus is, trekken ze het stad in voor
een rolling en schuimen ze het een
kafee na het andere af. Met hun pet
en lint en in groepsverband voelen ze
zich dan allemachtig. Men wordt bij
wijze van spreken pas preses van zo'n
studentenklub als men door de politie
wordt opgepakt." Ook Luc Ponsaerts
van het Oude Marktkomitee wenste
zich niet te identificeren met wat er
tijdens de betoging gebeurd is. "Op
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• slonoespraak door J u1icnVan ~ ~
Gea1sorn (vocnittcrCulturele .. ~
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• multlkuItureel samenleven: nallsme, solidaritcit en demokratie" ;
Marita De Sterck (auteur.anIropoioge) • opreden KId Safari Solo ~
I ~
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ren, waarop we een eerste aanzet
wUIen geven tot het breken van de
grenzen van onverdraagzaamheid,
Individualisme en vervlakking.
Een dag voor mensen die zich wei-
geren neer te leggen bij toenemen-
de onverschilligheid, racisme en
verrechtsing.

Schop

• vervlakking In de media:
Jaap KruithoC (professor RUG)
Paul Goosscns (journalist)
eefl vertegenwoordiger van de
populaire media
moderator: NG Sauw Tjhol
(BRTN-radio-De Brug)Dan komt het onderwerp 'Onze

jeugd'. Een onderwerp waarover Kruit-
hof hier in Leuven op een relatief
korte tijd twee maal is komen spre-
ken. De eerste maal was op 9 decem-
ber op uitnodiging van Politika en
een tweede maal op 15 februari in een

Steven Van Garsse Als hij om twee uur niet leeg is...

Jan Blommaert (onderzoeksdirek-
teur UIA)
Tuur Van Wallendael (ombudsman ~
Antwerpen)
Mohamed Sebbahl (koördinator
Werkgroep Multikultureel
Samenleven IPE)
moderator: Els Jacxscns (BRTN-
radio ·Voor de dag")

• solidariteit:
Georges Debunne (ex-sekretaris-
generaal AB VVl
JeCVuehelen (professor VUB)
MIe! Dekeyser (gewezenBRTN-kor-
respondent in deVSA)
moderator; Chris Dcnys (I3RTN-
nieuwsdienst)

• interventies ebor vcrtegenwoordigers
van aganis:!ties. 11
• toneel en muziek gepresenteerddoor' ~~Moag Rasscd: ~
De Vieze Gasten, Perickelr_
• st:mds __

(foto Karel De Weerdt)
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Romania speelt toneel

Een dolle nacht in het
Achturenhuis

Effe zien, zit er al publiek in de zaal?

Met 'Une folIenuit chez la Duchesse du Maine' brengt Romania
haar derde produktie invier jaar. Het stuk isgeen konventioneel
teater, geen uitvoering van een bekend toneelstuk zoals de
jaren ervoor, ook geen zelf geschreven stuk. Het is een montage
van een aantal achttiende-eeuwse korte stukken, een 'diverti-
mento'.
De teateruitvoeringen van de Leu-
vense Romanisten waren vroeger al
min of meer legendarisch. Nochtans
zou het intiatiefvrij snel doodbloeien.
In 1990 werd dit initiatief door Ro-
mania opnieuw opgenomen met een
uitvoering van L'Oeuf van Félicien
Morceau. Met een tussenpoos van
een jaar zou Romania het initiatief
herhalen in 1992: de studenten Ro-
maanse filologie brachten toen 'Baal'
van Brecht ineen franse vertaling. Oe
produktie die nog tot vrijdag in het
Achturenhuis wordt uitgevoerd wil
blijkbaar enige kontinuïteit in het
gebeuren brengen. Toch zijn er een
aantal duidelijke veranderingen. We
spraken met regisseur Jean-Philippe
Sébastien Bottin en maakten een ge-
nerale repetitie mee.
In een relatief kleine bezetting

brengt 'La Sortiede Secours', de naam
van het Romania-gezelschap, een

-- aaneenschakeling van twee kleinere
teaterstukken uit de achttiende eeuw:
'PolichinelIe et lesViolons' een zelden
gespeelde entre-acte van 'Le Malode

Imaginaire' van Molière en 'Les
Amours de Ragonde', een satire uit
1711 op de teaterstukken van die tijd
van de hand van NéricauJt Destouches
en sinds 1754 niet meer uitgevoerd.
Het kader van de twee stukken en de
reden waarom ze hier samen worden'
genomen staat centraal in de eerste
scène: deHertogin van Maine die haar
slapeloze nachten wat aangenamer.
wil maken door een aantal diver-
timento's en verhalen. In die zin is de
hele opvoering in feiteeen soort 'teater
in een teater': eris de teatervoorstelling
waarin zelf teater wordt gespeeld.

Afkeer
Bottin: "Het idee om geen bestaand
stuk te spelen is in feite een samen-
loop van omstandigheden. Na het
nogal zwaarmoedige stuk van Brecht
dat ik vorig jaar regisseerde, hadden
de studenten mij gevraagd of er niet
eens een komisch stuk gebracht zou '
kunnen worden. Nu heb ik persoon-
lijk nogal een afkeer voor komische :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Horizontaal- 1 Guitige streken 2 Watergod - Glijde 3 Dansfestijn-
Troep mensen 4 Lichaamsdeel - Puntig werktuig - Familielid 5 Keurt
sterk af - Liefdesgod6 Vogel- Onbedekt 7 Familielid - Open strook in
een bos - Maak verliefde geluidjes 8 Doe valselijk blijken - Meer dan
genoeg 9 Godin van de vrede - Griekse letter 10 Weldra.
Vertikaal - 1 Spierverstijving 2 Treurspel - Zangnoot 3 Voorzetsel -
Voormalig wereldleider - Afgelegen 4 Gedwee, meegaand - Vrijheids-
berovers 5 Nuttig -Grassoort 6 Spiraalvormig versiersel- Kerkelijkestraf
7 Gips om muren te witten - Belgischstadje 8 Godin van de blinde drift-
Deel van een ui - Balk 9 Onderdeeltje van een uurwerk - Beschermt
vrouwen tegen betaling 10 Rampzalig.

Door FilipDe Keukeleere
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(foto Ka rel De Weerdt)

bedoelde boulevard-toneel en voor het
intellektuele komische teater zoals dat
van Ionesco waarin het kontakt met
het publiek nogal eens dreigt verloren
te gaan. Verderwou het toeval dat ik,
door intens met achttiende-eeuwse
muziek bezig te zijn, een stuk had
ontdekt dat mij erg aanstond: 'Les
amours de Ragonde' van Destouche
op muziek van Mouret.»
Door een aantal stukken aan el-

kaar te breien lijkt het er ook op dat
Bottin zijnkreativiteit in de kompositie
van het toneelstuk ook kan botvieren.
Hij is immers zelf ook toneelschrijver

en heeft nu de mogelijkheid om be-
paalde stukjes zelf te schrijven. Het
stuk zit ook vol met een aantal
metatekstuele spelletjes en gags.
Heel belangrijk in het stuk is het

gebruik van maskers, een typisch
gadget om het komische effekt te ver-
sterken. Bottin heeft echter nog an-
dere redenen voor het gebruik van de
maskers.

Zomaar
Bottin: «In de franse teatertraditie
worden maskers heel vaak gebruikt,
in Belgiëzie je dat veel minder. Ik heb
ook bewust drie soorten maskers ge-
bruikt: de maskers van de Commedia
dell'arte, de kartonnen maskers van
Madame Tussaud en een kamavals-
masker uit Zwitserland. Maskers ver-
sterken ook de relatie met het publiek.
De mimiek wordt gemaskeerd waar-
door de beweging van het hoofd een
noodzaak wordt. (Bottin zet eenmasker
op en doet heel ekspressiet na wat hij
bedoelt). Het iswat te vergelijken met
de mimiek zoals je die in tekenfilms
ziet: terwijl het figuurtje al in de lucht
hangt kijkt hij nog even in de kamera
en beseft dan opeens dat hij aan het
vallen is.»
Bottin is professioneel regisseur en is
dus in feite gewoon om met professio-
nele akteurs te spelen. Aan de andere
kant heeft hij beroepshalve ook te
maken met taalonderricht (bijvoor-
beeld via de taal kampen van de groep
Roeland). Hetverschil tussen amateur-
spelers en professionele is natuurlijk
niet te onderkennen.
Bottin: "De studenten die meespelen
moet men natuurlijk in een heel traag
proces de technieken van het toneel
bijbrengen en hen laten inleven in
het stuk. Bij een professioneel akteur
doe je eenmaal voor wat je bedoelt en
het is in orde. Bovendien is er enigs-
zins een taalbarrière: de studenten
kunnen niet zomaar tekst gaan bijpro-
duceren».
"Waar we nu mee bezig zijn is een

'petit projet' .Wehoeven ons van niets
anders aan te trekken, we hebben vier
maand om iets op te bouwen. Bijeen
professionele produktie wordt je als
het ware per uur betaald, als je te laat

komt, ben je die uren ook kwijt om te
repeteren. De akteurs zijn ook vaak
heel pretentieus, ze verkopen zich als
het ware en pikken niet alles wat je
zeqt.»
«Ik heb ook bewust gekozen voor

een kleine zaal. Vorigjaar zaten we in
Auditorium Minnepoort en konden
we maar eenmaal het stuk opvoeren.
Nu hebben weeen kleiner zaaltje waar
we het stuk verschillende keren kun-
nen opvoeren en waar het kontakt
met het publiek ook groter is. Let op,
het zaaltje isnog niet ideaal. In Leuven
is het erg moeilijk om een geschikte
zaal te vinden.»
Wat er ook van zij, 'Une folie Nuit

chez la Duchesse du Maine' is een
knap stukje regiewerkgeworden. Door
het goede akteerwerk blijft het stuk
boeien en met weinig middelen isBot-
tin erin geslaagd om een semipro-
fessionele produktie uit de grond te
stampen. En dat verdient op zich al
een warm applaus.

Steven Van Garsse
'UneFolienuitchez la Duchessedu Maine'
in een regie van Jean-Philippe Sébastien
Bottin, door 'La sortie de secours' in een
produktie van Romania elke dag nog tot
vrijdag, in hetAchturenhuisom 21.00 u.

Slapstick
Dinsdag 2 maart kan je in de stads-
schouwburg het vrij unieke duo
Weird Asshole Crazy Knock Out ofte-
welW.AC.K.O. bewonderen. Heteer-
ste programma van de kaalgescho-
ren heren Chiel van Berkel en
Manou Kersting valt - zoals de
titel 'Everything we always wanteél
to do on stage, but never were
allowed to' al doet vermoeden -
moeilijk in een hokje te stoppen,
maar schakelt in een razend tempo
anderhalf uur lang de ene stupidi-
teit aan de andere persiflage. Het
feit dat daarbij in vier, vijf talen
wordt gespeeld is eigenlijk irrele-
vant, aangezien er vooral gekeken
en gelachen moet worden. Totaal
banaan, moet kunnen.
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Zoekertjes
• Wilje weten watje gezien hebt op Ithaka
of wil je er een mooie herinnering aan
hebben? Er zijn nog altijd katalogi (80 fr).
Op het onthaal van het Stuc.
• PieterV & Robin VG,we krijgen vlinders in
onze buik als we aan jullie denken! Laten
we onze liefde bezegelen op di. 9maart om
20.00 u in de Spaarzaamheidsstr. 10, met
rode roos en dessert! ...XXX
• Onvoldoende gefrankeerde geslachtsor-
ganen gelieve zich te onthouden.
•Opzoek naar een boeiend onderwerp voor
tesis, paperofseminariewerk ivm milieu,
huisvesting, feminisme, ruimtelijke orde-
ning ofwelzijnswerk? Misschien heeft de
LeuvenseWetenschapswinkel iets voorjou!
Naamsestr. 96, lokaal 03.06, tel. 20.54.41.
• jaune toujours. Altijd demo. 't Gesticht,
Maria-Theresiastr. 13, bij Piet.

JO MEUWISSEN
ovba

Alle verhuur video-,
klank- en lichtmateriaal
voor seminaries, evene-

îmenten, optredens, fui-
~ ven en TO's
~
NIEUW: LCD - VIDEOPROJEKTOREN

tel. 016/201.301

• Af en toe iets anders dan kursussen
blokken en fuiven? Koncentra: inter-fakul-
taire denkgroepvan KUL-studenten (Maria-
Theresia46/408).
.Ik ben ontzettend blij dat iemand op ma
22/2 mijn pen (Pelikan) heeft gevonden in
de hal van L&Wen die tot nu toe voor me
bewaard heeft. Hij/zij mag ze nu wel
terugbezorgen: SofieGielen,25.09.70. Dank
bij voorbaat.
• Liefste BB, wanneer mag ik nog eens
stoeien met je ODOL (Ontzettend Dikke
Ochtendlul)?Je Winnie Zoeffa.
• Dwergen op maat, zonder laagtevrees,
lange tenen ofkraaiepootjes, zijn 11/3 van
harte uitgenodigd opde schiftingsproefvan
Romero.ledereen wordt gewikt, bekeken
en gekeurd onder leiding van de heerDylan.
• Ver uit, man!
• Karenalseksperteop het vlak vangigolo's?
jeroen,jongen, die Italiaan zitje nog altijd
dwars persies.
•Wel-weI-weldaar komt gezwind ons Isabel
in haar melkwitte meisjesvel zonder ge-
zwel nee-echt zij is geen del, ons bel! (de
madam aan de kassavan Alma I)
• Welke Mariene heeft donderdag de mooi-
ste bene? Ps6 uuripv 7, nr 139!
• Peter, je meisjes weten het beter.
Zet 'em op!
• Helga, een friet in je neus, een glas op
je hoofd en in je mond een Belga!
• Het gaat Karen voor de wind: eerst een
Italiaanse gigolo en nu zelfs een Vlaams
literairgenie!
• Er zijn er nog. Wilfried.
• Garfieldje: heb ik al uw zwakke kriebel-
piekjes al ontdekt of zijn ernog? Hugo.
• Dag blonde krullebol, hoe is het met
Freddie?DeToepet.
• Filip, leeft mijn kotgenootjeop illusies of
zit er waarheid in?Ontcijferje ditenigma?
Farokh.
• Karen, wie had er nu weer wie versierd,
dus wie is ergeen gigolo?
• Ongefrankeerde geslachtsorganen daar-
entegen.
• PieterCoutereelstichting vzw, homo-en
lesbiennecentrum, Tiensevest 58, 23.63.27,
onthaal: maandag 18.00 u-20.00 u; zater-
dag 15.00 u-18.00 u; of na telefonische af-
spraak. Klub: elke dinsdag vanaf 21.00 u.
Elkedinsdag: grote fuiftjonqerenkafee (16-
30): woensdag vanaf 21.00 u. Info voor
vereniging, klub of school: schrijfoftelefo-
neerons.
-usesantv. ikdenkaanje! Leesvolg. week
deVeto.
• Jan D. (eerste lies GDW):Wie zegterdaar
daterveel qeroddeldwordt aan de fakulteit?

MAANDAG
20.00 u LEZING 'Boeken vooreen wereldmarkt: Vlaamse miniatuurkunst
voor 'Jan Van Eyck' met Prof. Maurits Smeyers, in MSI, org. Dep.
Kunstwetenschappen eoArcheologie KU leuven.

20.00 u TEATER 'Abo, een vrouw in Kongo' gebaseerd op het
gelijknamige boek van ludo Martens, door de Internationale
Nieuwe Scéne, in aud. Minnepoort.

• Spoorstudent (aanv.jr.) zoekt kot voor
mei-juni. Tel. 054/33.45.81 ('s avonds).
• Aan R, van P, uit E, naast A, nu op T,
onder l, met K: nog 1 glas wodka!
.lesbiennecentrum labyrint organiseert
aktiviteiten en fuiven (elke tweede en vierde
zaterdag vld maand in de Shrink, Tiensestr.
15S),geefteen krantje uit (tweemaandelijks,
proefeksempl. op aanvraag) en doet aan
onthaal (elke dinsdag van 20.00 u tot
23.00 u, Minckelerstr.46, paviljoenC,Jac).
Inl.labyrint, Martelarenlaan 109, tel. 016/
25.55.67.
• Maryse, ik heb het hem nochtans sterk
afgeraden. Eenstille bewonderaar .
• Armand Pien met een snor is ook geen
zicht. PeggyDeMeyer.
.Wacht maartotToon uitzijn schulp kruipt,
jeroentje.
• Wie heeft er reeds boeiende en avontuur-
lijke (fiets-)trektochten ondernomen in het
buitenland? Kenje misschien nog enkele
fantastische reis routes of benje op zoek
naar een reisgezel, kontakteer me dan!
Philip Tobback, Prins De Lignestraat 20,
3001 Heverlee.
• Seropositieve rijkswachters, gelieve zich
teongefrankeren.
• Iedereen wil verpleegstersbenen.
• Het Universele Duistere PataSyndroom
kwam te weten dat le Pen in het kadervan
zijn kieskampagne het remgeld wil verla-
gen van F7 naar F6.
• VDW, nog 20 kussen te goed na mijn
eksamens. Happy B-D!!Elle.
• Ann Deprez, Franchommebaan 52, 8370
Blankenberge heeft na een auto-ongeval
nog wéééééken platte rust voor de boeg.
leuven, wenst haar sterkte. Stuur een
kaartje!
.Rockgroep zoekt zanqerf-es). Genre:Pixies,
Black Crowes, ... ZwtWim Q. Vlamingenstr.
94 (016/23.45.79) of PV[}'6ossche Vla-
mingenstr. 25.
• Ieroen. goede wijn behoeft geen krans!
• Verloren op nacht van di. 16 op wo. 17
februari: rode sjaal met naam ingestikt
'Filip Schepers' Paullebrunstraat 26/38.
• Verloren op 8/2 in MSI 03.18: zwarte
stoffen pennezak met witte rits. Bevatte
o.m. met hout versierde vulpen. Bart 0,
Vanderkelenstr.29.
• Typen tesis, verslagen, briefwisseling,
Kris Roselle, Naamsesteenweg 130,3000
leuven. Tel. 20.70.77.
.BokpoogtG7-G5.
• Afdrukken op Postscript laserprinter, lay-
out van dokumenten en tesis, inlezen van
gedrukte tekst naar tekstverwerker via
scanner: Abax, Gezellelaan 17, Heverlee

IMEXCOM
TECHNOLOGY

Burgemeesterstraat. 3
3000 - Leuven

lel : (0)16/223285 - fax: (0)16/220485

You Need a Computer ?
For private or professional usage

The answer is aimple :
- The BEST Price around -
- The BEST Service around -
Imexcom Technology
YOUR PARTNER

3a&5x 33Mhz
1 Mb Rlm geheugen
FDD 3.1/2 (1.44Mb)

.~ HDD 42Mb
~ VGA Card TRIDENT 2S6Kb
;;; VGA 14' Monocnrome Monitor
"t Keyboard Ex1ended 102Keys
" 2 Serilis - 1 11 - , Game

Mouse Micro. Comp.
Mouie Pad

MInitower or Desktop Cale

Price : 25990,- BTW In.

IMEXC.M
T E C HNO lOG Y
...........'''' ..,_ ,''''""~._ _ _ _ .

Tervaetestraat. 93
1040 - Brussel

lel : (0)2/7368756 - Fax: (0)2/7327879

• Lieve Pascale van het frietenkot. Afspraak
dinsdag in Roze Drempel (Minckelersstr.).
je twee animeervriendinnetjes C. & 5. Zorg
jijvoorverse bananen?
• Dansen met de paterkes? Iolê maakt er
wel een echt vreemd feest van. Alle chiro-
leiding welkom opwo. 3/3 om 20.30 u aan
Tiense vest 128.
• Woensdagavond tussen 22.00 u en
24.00 u gaat Radio Estavoyvoorde laatste
keerde lucht in op 103.3 fm. Zorg datje het
gehoord hebt.
• Fakbar 2PKis definitief gesloten. Bedankt
aan al wie er ooit tapte, kuiste of gewoon
binnenkwam.
• Specifikaties ivm dwerg (m/v(!)) Romero
(zie Veto 22/2/93): bespreking in be-wo-
nersraad. Ondertekend: Rornero e.
• Wie benje?'Aurore'.

DINSDAG
20.30 u KONCERT Festival Nieuwe Stemmen: muziek van Zapf, Hoyer,
Goldmann en Ullmann door het Ensemble Musique Nouvelle uit luik, in
Grote Aula, org. Afd. Musikologie KU leuven ism Goethe-Instituut
Brussel. .

19.00 u lEZING De levensbeschouwing van Lao Tzu en Chuang Tzu,
Atrechtkollege, org. Verbieststichting.

WOENSDAG
13.00 u KONCERT Een Uur Kultuur: Festival Nieuwe Stemmen: het
Musique Nouvelle de liège olv j.P. Peuvion brengtwerk van Hans Eisier,
in Kadoc-kapel, org. Kultuurkommissie KU leuven.

19.30 u LEZING 'Sporten doping', door prof. Ch. Debacker, MT01.03,
org. Koninklijke Vlaamse Chem1sche Vereniging.

20.00 u INFO Gespreksavond rond anarchisme in Griekenland en
groeiend nationalisme in Macedonië, met Griekse gastsprekers, in
Masereelklub, Ierse Predikherenstr. 25, toeg. gratis, org. Pino.

20.00 u LEZING 'Archeozoölogie als hulpwetenschap voor de Ar-
cheologie' met An lentacker, in MSI 00.14, toeg. 50, org. Fakulteit
letteren en Wijsbegeerte.

20.30 u KONCERT Festival Nieuwe Stemmen: Das neue leipziger
Streichquartett met S.Schleiermacher(piano) en M. Kueher(klarinet)
vertolkt werk van Goldmann, Dessau, Schleiermacher, Rihm en
lachenmann, in Grote Aula, org. Afd. Musikologie KU leuven ism
Goethe-Instituut Brussel.

22.00 u KONCERT jazz-optreden met Paolo loveri (gitaar), Bart
Zegers (kontrabas), Renaud Person (drums) en An Van Caeneghem
(zang), in Tir Na 'n Og, toeg. gratis.

MEDIKA
l!I03/03 om 20.00 u:'Samenindeschaduwvande~':t~ma-avond
over stervensbegeleiding, fnGA2. 0004/030m 21.00 U:TrOpical Night,.
met OPtreden los tobos, in Ooc's Sar, Ink. gratisè .

PSYCHOLOGIE
-x :-:. ::~:.: :.:.',

I!l 02(03. om 20.00 u: Debat 'Het gebrUik vàn t~stSbÜsblticitatîet
met Prof. De aoeck (Psychodiagnostikus KU leuven). M. Cauheeuw
(8elgfsch Centrum voor Toegepaste Psycnotogie), M. Oaems

(nabij de Parkpoort), 20.73.61 - ook nade
kantooruren.
• AI uw typwerk met tekstverwerker
(teksten, formules en tabellen). Jaren
ervaring, 011/43.28.56 tot 19.00 u
(Sanders M)
• De leuvense Wetenschapswinkel helpt
gratis non-profitverenigingen die nood heb-
ben aan degelijk wetenschappelijk onder-
zoekdoorhen in kontaktte brengen met de
juiste onderzoekers en studenten binnen
de universiteit. Bereid een handje toe te
steken?Kontakteerons! Naamsestr. 96, 10k.
03.06, tel. 20.54.41 .
• Vragen over homo/biseksualiteit of over
de Roze-Drempelwerking?Ofwilje gewoon
vriend(inn)en?Wij staan voorjou klaar, elke
dinsdag, 20.00 u-23.00 u, Minckelersstr.
47c Oac), tel. 20.06.06. Babbelkroeg:
elke donderdag 21.00 u in lerse-Predik-
herenstr. 25.
• Alle i puupeke, wa zeide naa toeg wèèr.
Nie paape,hè.
• Als laatstejaarsstudente sociologie aan
de RUG, ben ik drukdoende met mijn
eindverhandeling 'Anorexia nervosa: een
multidimensionele benadering'. Graag
had ik hieromtrent anorexia-patiënten

-
KAFEETEORIEEN

11<. VOfR. E!'N
VOL.KS'fEL.lIN Cr

~,T 'N DIT' KArfEE ;.J

geïnterviewd. Kontaktopnemen metAnn
Van Beurden, Platteberg 2, 9000 Gent,
014/65.56.13 (weekend).
• Het bestuur, de spelers en de fanklub
van FC De Bollekes wenst FC Pita Kabab
nog altijd veel sukses toe bij hun
zoektocht naar een zaal, voor hun
kampioenenbal welteverstaan.
• Maryse, 't is af. Axel, uw honneponnetje.
• Wie wil mijn werk typen? +/- 20 blz,
prijs otk. Bart Vandierendonck, Vaartstr.
9 kamer 595 .
• 't waas fijn de zondagmiddag. Kris.

VRIJDAG
20.00 uDANS Flamenko-spektakel metAna Ramon, in Stadsschouwburg,
org. cc RomaansePoort. '

20.00 u KONCERT Universitair5ymfonisch Orkest: Universiteitsorkest
van Amsterdam, in st.jan-oe-toperkerk, Groot Begijnhof.

20.30 u KONCERT 'Gaandeweg ons aller kruis', in Abdij Keizersberg,
Mechelsestr.202.

21.30 u KONCERT Blues-optreden door de Medford Slim Band, in De
Blauwe Kater, toeg. 300/250 (WK).

ZATERDAG
16.00 u KONCERT Optredens van underground groepen (grindcore,
noise, death metal): last Days of Humanity, Pathology, Agathocles,
ExcessofCrueltyen Caducity, inJHSojo,Eén-Meilaan35tKessel-lo), toeg.
100, org. Undergrind ismjH Sojo. ' .

20.00 u GESPREKSAVOND 'De rol van de homo in de kerk' met de
Amerikaanse priester BobN'Ugent, in St. Michielscentrum, Naamsestr.
57A, org. werkgroep Homoen Geloofleuven.

20.00 u OPTREDEN 'Toeters en bellen' met Bram Vermeulen, in aud.
Minnepoort, org. cc RomaansePoort.

20.00 u ZANG 'Frühjahrsparade' door de Heistse Operettenkring, in
Stadsschouwburg, org. cc RomaansePoort.

ZONDAG
15.00 u INFOGeleid bezoek doorheen de vaste kollekties van hetStedelijk
Museum VanderKelen-Mertens, in Savoyestraat, toeg. 50, org. Leuvense
Gidsenbond.

MAANDAG
20.00 u INFOAanvang driedaagse 'Waarom Europa?' met lezingen, mu-
zieken poëzie, in zaal Zevenslapers, P.Coutereelstr. 76, toeg. 100 tot 50,
org. Europees Poëziecentrum, UPenDavidsfonds.

20.00 uTEATER 'Mijn vorig leven' doorEAT, in Stadsschouwburg, org. cc
RomaansePoort.

20.30 u FILM 'Mamma Roma' (1962) van Pier Paolo Pasolini, met Anna
Magnani. Neo-realistische film rond de perikelen van een prostituee die
haar zoon een betere toekomstwenstte geven, in Stuc, toeg. 150/100.

21.00 uVERGADERING Milieuraad, in Stuc, 1everdieping.

DONDERDAG
11.00 u KONCERT Festival Nieuwe Stemmen: werk van Cardew in een
uitvoering van het ArriagaStrijkkwartet, met F.Rzewski (otano), in MSI
03.18, org. Afd. Musikologie KU leuven ism Goethe-instituut Brussel.

19.30 u DEBAT 'Gezondheidszorg en sociale zekerheid bedreigd: welke
gezondheidszorg en ziekteverzekering voor de toekomst?'. Panelleden
zijn F.VanAcoleyen (arts en specialist sociale zekerheid en gezondheids-
zorg), M.Aelvoet (volksvertegenwoordiger Agalev) en G.Tordeur (Natio-
naal Sekretaris lBO, in zaal Ons Huis, Goudbloemstr. 28, org. Genees-
kunde voor het Volk, PvdA, MlB ism Imast.

20.00 u KONCERT 'No Vibrato!' ,jazz met Pierre lafontaine (sax), Etienne
Richard (piano en kompositie), Bart Zegers (kontrabas) en Fabrice Collet
(drums), in kafee, Tervuursevest 101, toeg. gratis, org. Kultureel
Ontmoetingscentrum DeSpuye. .

20.00 u KONCERT HetSymfonisch Orkest lemmensinstituut olv Edmond
Saveniers en metGeert Callaert (piano) speeltj. Brahms, F.Mendelssohn,
Bartholdy en S.Rachmaninoff, in koncertzaallemmensinstituut, toeg.
200/1 50, org. Koncertvereniging lemmensinstituut.

20.00 u TEATER 'Groot en Klein' doortoneelprodukties DeTijd, in Stads-
schouwburg, org. cc Romaanse Poort. .

20.30 u KONCERT Festival Nieuwe Stemmen: het Ensemble Champ
d'Action vertolkt Pousseur en Goeyvaerts, in Grote Aula MT, org. Afd.
Musikologie KU leuven ism Goetheinstituut Brussel.

20.30 u VERGADERING leuvense Wetenschapswinkel, in Naamsestr.
96, 10k. 03.06.

ROMANIA
!!10l/03 om ~1.00 u;Tóneel'UnefoUe nuitchezla oUihes~~dvMajne', '
opeenvolging van korte komische en tragikomische verhaa~es ineen
verwijzing naar nachtelijke feesten met Intellektueel vertierten tijde
van lodewijk XIV, in Maria theresiastr. 121, 'acht-urenhuis"l!l 021
03 om 2UlO u :Toneel:Vne folie nuit cttez la Duchesse du Maine' ,

.,.'''''

I!! Ot/03 om t 7.{)Ou: Informatlevergaderlng IN-studenten, In Ot
Molen.1!l 01/03 om lO.CO u: Kasteelkoncert.ln Kasteel. !!102/03 om
20.00 u: 1<asteelkoncert, in KasteeU!I 03/03 om 08.{)0 u: Europadag,
in Faculty Club. I!! {)4/0~om 21~{)O·u: Free Pod!um, ~nRe.

®01J03 om 2Ó.O~ll: Kaart,; sChaak- en goka'iond~ InRC1!lÓ2!03 om
2(}.QO u:Jenevert«lntus metniet-kodeks-liedjes, In Re. 00(H/03. om
20.00 u: Wina·bar metvoetbat (Brugge-G lasgQw Rangen., op groot
scherm), optreden van SoSad,film en versnaperingen, in.Re I!I04/03
om 20,00 u: aperitlefkooc-en,!n proklamatiezaai kasteelArenberg.

VTK

. >:•.....
.. .. ".' ';';:' ..:-..:.~:;

WINA

EOOS ""'.'. .c- }: /: ,,' "". (ALHERS),M.VàAMinden(aul'eur'Alles(werpsycboJOgischetests') ,Itl Maria,Theresiastr+ i2~f 'acht,uf'enhui.s'. (!l 03/03 ó:n n~ooti:
. .. i .. c: ' .,'. -c -. ... .•. ..•. en moderator P(of.K De Witte, In PSt. aud, Michone, Ink. 100/75; ,roneel UM fotJe nuit chez la Ouchesse du Maine. in Maria

I!l 01/03 om 20_DO u: film terease', aansJuitettdDisko Nlght, in . 0002/03 om lLOO'u; Optreden Hoodoo-club, in SMok. 0003/03 Tberesiastr. 121, 'a<:l1t-urenlluis', !!1 04/03 Om .21.00 u; TC?neel
MSI OO.28.1!l01/03 om 21.30u: Monday NJght F'everDlsco Night, om 19.00 u: FUmavörïd met 'T.oto Ie hMa' en 'la double vie de .•.•'Un' folie nuit'tMtlà.[)~c.hes$e du MaÎfiè', in Maria Thereslastr.
in Fak l&W. ® .02:/C)3. om 19.00 u: presidrurn~r9~ering, ln Vér~niqu.e" in PSI; aud. Mkhotte, Îttk. 150 {voor 2 films)/fOO. i!l 121, 'acbt-ufenhuls'. fi
pe rmsnenttetokaal, I!t02/03 om 21.lQ u: Free PodlUm,mFak l&W_ 03/03 Om21.00 u: ~llmavond met 'Toto, le hêro' en 'ta double vie •.....•..•...•..•'. .) \ .
I!I 03/03 om 20.30 u; kanres, tn Amblorix.1!l 04/03 om 20.DO U: de Véronique-, in PSl,aud. MIchotte. ink. 1SO (voor 2 films)jl00.1!J
€cos-avond, In fak UW. , 04/03 om 2(}.00 ti: Oebat 'Help hulp: de grenzen van hulr:werte-

ning?'. Met oa 1". Saelens (Trefpunt Zelfhulp Leuven), Pfof. H.
Vertommen (KV leuven), t Vse.baert en moderator S. Herten
(Humo), in MSIOH 8, ink_ 100/75, I!lOSjQ3: Galabal, InKastanjehof
(Pelleberg).

Veto, Jaargang 19 nr_22 dd. 1 maart 7
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'Oncle' Devisch over Zaïre

liErmoeten meer vrouwen
in de Afrikaanse Politiek"

Devisch studeerde van '65 tot '71 filosofie en
antropologie in Zaïre. Daarna deed hij er tot '74
antropologisch veldwerk. Sinds '86 verblijft hij
gemiddeld twee maal per jaar een aantal weken
in Kinshasa en sedert '91 komt hij ook opnieuw
in het rurale gebied. Hij was in Kinshasa getuige
en slachtoffer van het 'broodroven' door de
volksmassa in september 1991 en van de oproer
eind januari jongstleden.
Veto: U bent pas terug uit Zaïre. Hoe zou u de
situatie daar op dit moment omschrijven?
Devisch: «Er is op dit moment een duizeling-
wekkende ekonomische achteruitgang bezig,
die samengaat met een enorme inflatie. Waar
je in '86 drie zaïre betaalde voor één Belgische
frank, waren dat er in september '91 al vijftig. In
januari was dat opgelopen tot 65.000 zaïre en in
februari moest je al 100.000 zaïre neertellen
voor één frank. De volgende cijfers kunnen
misschien aangeven waar het konkreet om gaat.
De laagste weddes in januari bedroegen amper
twintig miljoen zaïre per maand, dat is 220
Belgische frank. Een hoogleraar verdient 120
miljoen zaïre of 1.400 frank. Je moet weten dat
een liter benzine vijftien Belgische frank kost,
een zak maniok 1.400 tot 1.700 frank. Met het
maandloon van een hoogleraar kan je drie
zakken cement kopen."

Frustratie
Veto: Als zelfs de hoogleraars zo weinig verdienen,
hoe is de rest van de bevolking dan nog in staat om
in leven te blijven?
Devisch: «Voor de stadsbevolking is de dag-
dagelijkse bekommernis gewoonweg aan voed-
sel geraken. Veel volwassenen eten nog slechts
één keer om de drie dagen gekookt voedsel. Dat
is dan maniok, gebakken vis, wat bonen en wat
groenten. De overgrote meerderheid van de
kinderen eet eenmaal per dag of minder. Vaak
zelfs maar om de twee dagen: de ene dag krijgt
de ene helft van de kinderen van het gezin
voedsel, de volgende dag de andere helft. De
laatste twee jaar is er in de meeste huishoudens
geen enkele uitgave mogelijk geweest voor kle-
dij of huisraad. Dat is de situatie van de stede-
lijke bevolking - in heel veel rurale zones is er
sinds drie jaar geen enkel invoer meer van
basisgoederen als zeep, petroleum voor verlich-
ting, zout of suiker.»
"De euforie van de jaren '70 en '80 is uitge-

doofd. Dat kun je bijvoorbeeld zien aan de bars
in de steden. Er zijn geen gelegenheden meer om
samen te komen rond een glas bier. Ook de
autoradio's zwijgen. Kinshasa was gekend voor
zijn opgewekte stemming. Overal waar je kwam
was er muziek. Die periode is voorbij. Het bier
vloeit niet meer, het is gewoon onbetaalbaar
geworden. Sinds september '91 - toen de ar-
mere bevolking de huizen uit de rijkere wijken
ging plunderen - rijden er veel minderwagens.
Men verplaatst zich veel minder, en eigenlijk
alleen nog in funktie van de strijd om voedsel. Er
is echt een stilte gevallen over de steden. Je ziet
mensen meer dan vroeger alleen wandelen, elk
voor zichzelf. Je hebt de indruk dat er een echte
depressiviteit gevallen is. Als de mensen nog
spreken, is dat dikwijls alleen nog om hun
frustratie te uiten."

Uitholling
Veto: Men kan de krisis in Zaïre dus niet een louter
ekonomische krisis noemen?
Devisch: «Ik zou het een krisis van de staat
noemen. Het gaat om een krisis van de natio-
nale ekonomie, van de administratieve en ge-
rechtelijké instellingen. De gezagsbasis van de
staat is totaal uitgehold. Er is nood aan een
nieuwe konsensus, een nieuw projekt. Er is een
komplete ontaarding, een komplete perver-
tering, een uitholling van het publieke discours
en van de nieuwsgaring. De mensen luisteren
niet meer naar de radio, ze geloven toch niet
wat daar gezegd wordt."
"Aan de ene kant heb je dus die krisis. Maar

aan de andere kant is er toch iets aan het
groeien, en dat wordt uitgedrukt door de 'Confé-
rence Nationale Souveraine'. Deze anderhalf
jaar durende volksvergadering, die ook wel de
'Raad der Wijzen' genoemd wordt, kenmerkt
zich door een soort van demokratische vertegen -
woordiging vanuit alle lagen van het Zaïrese
volk. De Nationale Konferentie heeft een basis
gelegd voor een kollektief gewetensonderzoek.
Daar werd de vraag gesteld naar wat er nu
eigenli jk misloopt in het land, naar het waarom
van die situatie en werd er gezocht naar moge-
lijke remedies. Dat was het opzet, en dat heeft

De situatie in Zaïre blijft tot het dagelijkse nieuws behoren. Veto ging praten met
Zaïre-kennerprofessor Oevisch, die verbonden is aan het departement Sociale en
Kulturele Antropologie van de KU Leuven.

"Ergaat kracht uit van de moeders"

men vervolgens uitgewerkt op verschillende do-
meinen: landbouw, voedselverdeling, mijnbouw,
energie, financies, onderwijs, gezondheidszorg,
pers, de rechten van de burger, de internatio-
nale relaties, noem maar op.»
"Men heeft dit allemaal neergeschreven en

datlevert - zoals men met enige humor zegt -
honderd kilo dokumenten. Die heeft men dan
aan elk van de 3.500 deelnemers van de
Konferentie overhandigd. Het is trouwens niet
onbelangrijk om te weten dat België en Frank-
rijk deze papierberg mee gefinancierd hebben.
De dokumenten worden door de mensen als een
soort van heiligdom opgeborgen. Dit lijkt een
basis te hebben gelegd voor een nieuw begrip
van de konstitutie; ik denk meer bepaald voor
een konstitutie die niet langer samenvalt met de
persoon van een soevereine president, maar een
soort van eerst geschreven Magna Charta, die
de figuur van de leider overstijqt.»
Veto: Wordt de Konferentie eigenlijk niet over de
hoofden van de bevolking heen gehouden?
Devisch: «Er is eigenlijk voor de eerste maal een
volksbewustzijn rond de soevereine waarde van
het schrift. Je moet weten dat in de Zaïrese
kultuur het sociale leven en de kontakten we-
zenlijk verlopen via het gesproken woord en niet
via het schrift, zoals dat bij ons het geval is.
Kenmerkend voor het geschreven woord is ech-
ter dat het zichzelf maar kortstondig overleeft.
Het verstaan van de afspraak is dan telkens
afhankelijk van de kontekst. De interpretatie
kan verschillen en wordt sterk bepaald door de
figuur van de leider, de president,»,
«In het kader van de Nationale Konferentie is

het toch wel belangrijk te wijzen op de figuur
van Monseigneur Monsengwo. Hij heeft baan-
brekend werk verricht door telkens opnieuw te
stellen dat de demokratische konsensus tussen
de leden van de Konferentie bindend is voor
allen en dat een volksvergadering volgens door-
zichtige, verifieerbare, blijvend vastgelegde re-
gels funktioneert. Hij heeft steeds de nadruk
gelegd op het publieke karakter van de bijeen-
komsten.»
«De volksraad heeft ook een basis in de tradi-

(foto Rob Stevens)

tionele palaver van de ouderen, die elk hun
familie vertegenwoordigen en die in een verga-
dering van gelijken tot een besluitvorming ko-
men die bindend is voor iedereen. De Nationale
Konferentie heeft iets van zo'n palaver en werd
ook zo verstaan. De vertegenwoordigers kwa-
men uit alle belangengroepen en uit alle delen
van het land. Men heeft het ook vaak 'Palavres
Nationales' genoemd. Het gaat eigenlijk om
hetzelfde systeem van besluitvorming. Het
nieuwe zit hem voorol in het neerschrijven van
de konsensus die bereikt werd. In die zin pleegt
het volk de konferentie met ontzag als 'soeve-
rein' te kenmerken.»

Problematiek
Veto: Steedsmeer mensen, ook in Zaïre zelf, dringen
bij het Westen aan op een interventie. Draagt dit
niet teveelhet gevaar in zich dat het Westenopnieuw
zijn eisen zal opleggen?
Devisch: «Een westerse interventie in Zaïre is
een ingewikkelde zaak. Enerzijds getuigt deze
vraag vanuit het volk van een vrij grote sympatie
voor de Belgen. Vergeet niet dat een Belg er nog
altijd oncle genoemd wordt. Eigenlijk verwach-
ten de Zaïrezen dat de Belgen daar orde op
zaken stellen en voor materiële vooruitgang
zorgen. Maar dat is uiteindelijk een heel simplis-
tische kijk op de gang van zaken, bijna een
noodkreet. De verhoudingen binnen de wereld
zijn zo anders geworden en het lijkt me ondenk-
baar om de geschiedenis over te doen. Men kan
zich de vraag stellen of België nog de menselijke
inbreng kan bieden voor zo'n globaal projekt.
Of het nog bereid is om de meer dynamische
leden van onze samenleving uit te sturen. En of
die mensen dat nog met dezelfde overgave zou-
den doen zoals dat destijds bij de kolonisatie
gebeurd is. Ik vraag me trouwens af of hier nog
dat entoesiasme leeft om over de grenzen heen
te gaan. Ik betwijfel of er bijvoorbeeld bij de
jeugd nog een gelijkaardige basis bestaat om
alles achter te laten en definitief naar een ander
land te trekken.»

)

Veto: Hoe ziet u dan de ontwikkelingssamenwer-
king?
Devisch: «Ik denk vooral dat de ontwikkelings-
problematiek geen kwestie is van alleen techno-
kraten die vanuit het Noorden oplossingen zou-
den kunnen brengen. In Zaïre zelf zijn er immers
heel wat geschoolde mensen. Wij hier in het
westen moeten beginnen met in eigen boezem
te kijken en na te gaan of de modellen van
ontwikkeling die wij voorhouden wel aange-
past zijn aan de situatie van die landen. Het is
evident dat de verwestering een enorme puin-
hoop teweeggebracht heeft. Ontwikkelingssa-
menwerking mag niet aangewend worden om
die landen westerse koncepten op te dringen. Je
kan die landen niet laten werken volgens enge
westerse instellingen. We zouden vanuit een
veel grotere bescheidenheid moeten denken over
onze mogelijkheden en dus ook over een moge-
lijke westerse interventie en ontwikkelingssa-
menwerking in het algemeen. Uiteindelijk kun-
nen we alleen in al onze broosheid de andere
echt benaderen.»
Veto: DeZaïreesebevolking blijft ondertussen bij de
pakken zitten?
Devisch: «De hele krisis situeert zich voorname-
lijk op het nivo van de staatsinstellingen en van
de globale struktuur van de ekonomie: En ik zou
hier dus zeker geen beeld willen schetsen van
een Zaïre alsof alles volledig ontredderd is: het
leven binnen de families bijvoorbeeld verkeert
niet in krisis. Daar heerst geen wanorde. De
staatsproblemen gaan niet samen met een mo-
rele ontaarding.»

Somalisering
"Aan de ene kant is de publieke ruimte in de

stad onveilig geworden, maar tegelijk zijn er
krachten bezig om daar opnieuw greep op te
krijgen. De buurt, de straat tracht zich nu te
organiseren. Er ontstaat een soort van etiek op
straatnivo. Men voelt zich nu veel veiliger in zijn
eigen buurt dan zowatvijfjaargeleaeu. ~
natuurlijk kunnen ontaarden in een somalisetinq,
in afzonderlijke milities waarover geen kontrole
bestaat en die de eigen wijk beschermen, maar
gaan plunderen in de naburige wijken. Daarte-
genover staat natuurlijk de Nationale Konfe-
rentie en wat daaruit gegroeid is, en dat vormt
een bindmiddel en heeft een regulerende funktie.»
Veto: Ziet u tekenen van hoop voor de Zaïrese
bevolking?
Devisch: «Allereerst Is er de Nationale Konfe-
rentie, die de 3.500 zogenaamde 'Wijzen', afge-
vaardigden van het volk bijeenbrengt. Ditis een
kolossaal proces van demokratie, maar het was
wel slechts mogelijk doordat er meerdere en
andere processen van morele herbewapening
naar boven zijn gekomen. Ik wil hier wijzen op
het belang van de kerken en de gebeds-
gemeenschoppen. »
«Maar de fundamentele bron van hoop is

volgens mij de vrouw. Zij is het die de gezinnen
samenhoudt, die dag na dag zorgt voor de
voeding en iflstaat voor de gezondheidszorg. Er
gaat kracht uit van deze moeders. Ook in de
Nationale Konferentie waren er heel wat vrou-
wen die een belangrijke rol speelden. Vaak gaat
het om vrouwen die zelf erg getroffen worden,
bijvoorbeeld door echtscheiding. Het zijn ook de
vrouwen die de kern uitmaken van de duizen-
den genezingskerken en gebedsgemeenschap-
pen. Deze groepen doen weliswaar niet direkt
aan sociale kritiek. Maar in een situatie waar
het publieke discours totaal is uitgehold, bren-
gen zij een nieuw geloof in het leven en in de
medemens. Zij getuigen ervan dat het leven
uiteindelijk sterker is dan de dood, de leugen of
de chantage. Op deze manier zijn deze groepen
indirekt een bron van sociale kritiek. Ze voeden
de stille doch sterke hoop: 'we overleven de
krisis'»

Vrouwen
«Ik denk dat het precies vanuit de kracht van

deze duizenden basisgemeenschappen de Na-
tionale Konferentie naar voren is kunnen ko-
men. Het is dan ook paradoksaal dat de vrou-
wen geen rol spelen op het nivo van de natio-
nale politiek. Met de kolonisatie is de volledige
politieke macht in handen van mannen geko-
men. Het is natuurlijk een vorm van utopisch
denken, maar er zou in Afrika een politiek
bestuur moeten komen die veel meer in handen
van de vrouwen liqt.»
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