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voorts w:l1de stcd af VQn de dieren In het park. Op zijn eigen onnavolgbare en Ietwat hilarische manier gaf
Tobbock op het overlegorgaan russen 'tod en studenten (zie hiernaast) een historisch overzicht hoe het park
verworden was tot een ~ek.sotische dierenruin --;Toen een niet nadergenoemde schepen menige laren geleden twee
geiten kado kreeg, wou zij de hele Leuvense bevolkinglalen meegenieten. Erwerd een immens hek rond het park
gebouwd WQarde twee lieverdjes vrolijk rondmekkerden. AI gauw volgden kippen, ganzen, pauwen, roze flamingo's
en nog een reeks Michel Vandenbosch-adepten.
Dotalies moet zo snel mogelijk plaats ruimen voor keurig aangelegde paadjes, een zandbak, een vernieuwde kiosk

en totslet een aparte toegangspoort naar de fakulteit Ekonomie aan de Naamsestraat. Studenten moeten niet altijd
een omweg maken.

(foto Karel [)e> Wt't"rdt) (tv)

Rektorkandidatendebat
voor het akademisch personeel

Collen wil 7.000 studenten minder
aan deze universiteit
Donderdog voor de plasva)tantie mochten de vierkcmdidoot-rek-
toren zich nog eens met elkoar meten. Eerder waren er al debatten
geweest van Krlngraad en van de Univemtaire Parochie. Een
kleine tweehonderd aanwezige professoren en ass1stenten kregen
een geon1meerd debat te zien, waarbij vocrct Emiel Lomberts en
l>ésJ.re Collen zich profileerden. De laalSte deed dot onder andere
door openlilk te pleiten voor een font! vermindering van het aan-
tal studenten aOD deze universiteit

lachen tijdens het debat.
Een eerste opmerkelijk standpunt

kwam er vari Désiré Collen. Alle kan-
didaten waren het eens over het feit
dat de studenten een bredere kulturele
vorming moeten krijgen tijdens hun
opleiding. Collen was de enige die al
in het hoofd had hoe dal konkreet
moest gebeuren. Hij pleitte ervoor de
studenten meer polig lot Ie maken en
hij wou dal bewerkstelligen door bij-
voorbeeld In de eerste jaren van de
biomedische wetenschappen Engels
te doceren. Praktis<:h kon dat volgens
hem gebeuren door een samenwer-
king met het Centrum voor Levende
Talen.
Alhoewel alle kandidaten de kwall-

telt van hel onderwijs als een prioriteil
In hun beleldsprogromma zien, wcs

vuvoIg up JKJ9. 12

Het debat dat Krtngraad een week ders. Dat zal deels aan de modemter
vroeger organiseerde, bleef tameJjjk gelegen hebben, die op een soms ei-
oppervlakkig. Er werden weinig op- genzinnige manier de vier ko.ndida-
merkelijke standpunten ingenomen ten kleur wou doen bekennen en deels
en er was slechts weinig meningsver- aan de kandidaten zelf, die zich meer
schil tussen de vier kandidaten, op durfden te profileren tegenover hun
een handvol kleinere punten na. Dat kollega'sdanzedeweekervoortegen·
lag op het debat voor hel akademisch over de studenten hadden gedaan.
en technisch personeel entgmru on- Ook werd er behoorlijk wol afge-
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Tobback wil pendeltrein tussen
station en kampus Heverlee

Overleg tussen stad en
studenten neemt
v/iegendestan ..
Vorig laar, op 14 maart 1994, betoogden meer aan achthonderd
studenten voor meer lnsprook in Leuven. De stad, geschrokken
door de hoge opkomst, beloofde werk te maken van "een
strukturele plaats waar er overleg tussen studenten en de stad zou
kunnen zijn". Precies een jaar en veertien dogen loter kwamen
studenten en stad voor de eerste maal samen om over het beleid In
Leuven te praten.

Kottaks
Het stadsbestuur speelt In overleg

met de NM8S mei plannen om een
pendeltreintje In Ie leggen tussen het
station en de kampus Arenberg. Met
deze treinverbinding langs de ring en
met andere andere een stopplaats
aon de Tieruepoort w:llmen de Hever-
tese studenten ontsluiten. Voorol op
zondagavond zou er behoefte zijn oan
zo'n tramfunktie. Oe leefbaarheid
van vier pendeldiensten per dog is
echter zeer twijfelachtig. Niet minder
precair In Leuven is de huisveslings-
problematiek. Voor studentenkamers
is er dit jaar weliswaar een licht over-
aanbod, maar deze leegstaande ka-
mers zijn van lage kwallteit. De ge-
middelde komerprijs u de jongste ja-
ren sterk gestegen. Om een beter zicht
te krijgen op de woningmarkt en op
wie er nu precies in Leuven verbl!jft,
heeft de stad tien miljoen uitgetrok-
ken. Zo'n volkstelling Is noodzakelijk
om een gerichl sodaal beleid te voe-
ren.
Heet hangijzer in de huisvesting·

sektor Is de belasting op kamers. Leu-
ven IS de enige stod In het westelijk
halfrond waar zoiets als een kottaks
bestaat, maar ze brengt de stad jaar-
lijks wel demooie som van 33.192.325
Iiunk op. Momenteel bedraagt de kot-
taks 1500 frtlnL seurssrudenten krij-
gen ZJ!!lfs 200 tronk korting. De stad

verdedigt de konaks met het argu-
ment dat tien maanden lang 25.000
studenten herbergen een serieuze
meerkost betekent Leuven kritgl voor
die last geen enkele frank extra von
hel gemeentefonds dot enkel rekening
houdt met gedornidlieerde inwon~.
Voor Leuven ligt hel werkelijke bevel-
k.lngsaanlal natuurlijk veel hoger.
Naar verluidt zou er nu een opening
zijnom vanuit het gemeentefonds een
extrodototieaan leuven te geven. Op
die manier zou de konaks overbodig,
worden. Om een en ander uit te zoe-, ..
ken werd beslist een werkgroep op te (
stenen met schepenen arepoets en
Jlrotlh, vertegenwoordigers van So-
dale Raad en jes De Winter van de
huisvestingsdienst

.'.

Het werd geen praatbarak, want er
WQS voldoende slof tol diskussie. Al
meteen kwamen de gevoelige topics
naar boven: de konaks, de fakban, de
huisvestings- en mobIliteItsproblema-
tiek, het tekort aan betaalbare tnftc-
struktuur zoalsfuIfzolen, 't Stuc, en de
specifieke problemen die buitenland·

Op 27 maart besliste de gemeenteroad om hetstadspork volledig te renoveren. Aan de kont van de Tiensestraat werd se studenten ondervinden tndens hun
de ingangspoon vorIgjaarreeds heropgebouwd, terwijl enkele delen van de oude stadswallen gerestaureerd werden. verblijf in Leuven.
Nu is hetgedeelte tussen de Hogeheuwl, de Berlotstroat en de VIomlngenstroal aan de beurt. De Ingang tegenover Hetoverlegorgaan tserdus toch geko·
de Monnlkenstroat goot daarbij definitief dicht. De veelgebruikte verbinding tussen aula Pleter De Somer en de men zonder dol de KU Leuven mee
Vlam(ngenstmat liep Immers via de kortste ~ ... over het gras. Oot studenten in de loop der jaren zelf hun weg aan tafel zit, Iets waar aanvankelijk

.... baanden op hel gazon was burgemeesterTobbock. een doom In het oog. toch sproke van was. Van studenten-
Dolde vele voorbilgangers nu een omweg lullen moeten maken vlo de Ingang verderop In de Vlamingenstroat zijde wilde men echter in geen geval

(tegenover het Kadoc), zo.lde stad worst wezen. Er zijn Immersook voordelen. Tobbadt kondigde aan daler resistent dot de A1ma Mater, die trouwens
gras za] gewald worden zodat men In de zomer op het gazon kan liggen In plaats van in de modder. regelmatig metdestad vergadert. zI
Het brede selhnade pad Is niet bet enige probleem in het stadspark. Vele studenten storen zich niet aan het in deze gesprekken zou mengen. IJ

slullingsuurvon het parken glippen tussen de spijlen van de omheining door. Dct de poó:.wachtererg hardhandig eindelijk nemen nu burqemees'
.. __ ,.. lelijke parkgangel'$ mocht begin ditjaarde vrijgestelde van Sodale Raad ondervinden. Achter- L . - .. . . •
P tDCh .. Udltteskorpu1en.fpc:ukwochteron~ïiljRmauWemOOdeenêiîl'"aftiinii 119' een Ye .. ~.~,_ .. _

kcmmttee: vijf u
afgevaardigd vla loko en twee hoge-
schootstudenten via Groep T en de
kersverse Katolieke Hogeschool teu-
ven.
Een van de meest akute problemen

in Leuven is het moblllieltsvroagstuk.
Het plan om de binnenstad verseers-
arm te maken is duidelijk aan herzie-
ning toe. De auto is niet uit hel cen-
trum gebannen. Bevendten zou al
tien procent van de studenten met de
auto naar Leuven komen. De stad Is
echter niet bij de pakken blilven zitten
en heeft recent een fietsplan voorge-
steld (tnklusief een zuldelilke üeercete
van de vaart tot de kompus Aren-
berg). Voorts Î5 een halfmIljoen uitge-
trokken voor de aanleg van flets-
parkings.

SteJla
Dal fuifzalen in Leuven een pro-

bleem vcrmen is al langer bekend 'b!
zijn ofwel teduur, Ie klein, Ie lowooie-
lig of ze gaan finaal failliet. Het is dus
niet te best gesteld met de inlrastru1t·
tuur voor studenten. Ook enkele nieu-
we initiatieven zullen waruxhijnlijk
niet aan studenten besteed zijn. De in
aanbouw zijnde grote Brobanthalln
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Suske en Wiske 10-11
Dal diegenen onder ons die niet
met Suske en Wlske zijn opge-
groeid, zich verzamelen op een A4-
blad. Zij worden nu door professor
Barobas tot twee duim verkleind,
in een fles gestopt en in de glasbak
gekieperd. De rest leest de Sus-en-
Wlskalem.

literaire wedstrijd 7-9
Hebben even geduldl Blok weet!
Nog ruet hoe te reagerenl Buigen of
bersten/ Wordt bersten. (uit "TIjd-
slag" van [erom, winnaarvan eer-
manla's Ltterclre Wedstrijd) An-
dere eervolle vermeldingen waren
ervoor Het rijmende paard, de ro-
mantische roomsoes en de pre-
tentieuze prietpruter.

Kringverkiezingen
13-14

Sommigengoan in hun jeugd voor
de moffen werken en worden in
hun latere leven topondernemer,
krontenboos, bankbestuurder en
eredoctor. Anderen zetten zich in
hun jeugd in om hun medestuden-
ten een aangenaam leven te bezor ~
gen en zij worden gewoon werk·
loos. Onrecht is des werekls loon.

•

•



"Ia meneer, hel HeIR is een fakbar"

·Wie hier niet geweest is kan her nier
~grijpen. én wie hierweJ gnt'etst is
kan her niet m«ruirleggen. '(<<n
jongm)

Opmijn erewoord: îkben bereid
om mer de metSt konservatieve
ijltrnerereen optn gesprek te \lOeren.
Daar doe ik mezelf geen geweld m«
aan. Zondn dal het sclwim me op de
lippen komt, diskussieer ik met hippies
zawtl ais yuppies. Religieuzen en
milieu-oktivisten mogen legen mij
uren uit hun nrk lullen, ja al wal op
zijn achterste poten loopt enaf en toe
zijn tanden poetst mag me zijn
waarheidopsolferen, daarben ik
werkeüjk hard in. Moor figuren cIre een
I«lbal ten 'spetlbal' noemen, een
penis ten 's!engel', klaarkomen
'juichen', masturberen 'hemelen' en
seks omschrijvtn als 'het spelllOll
bloem en stengel, vogel en nest, boot
en mast': net. Daarvan kruip ik de
muren oplot mijn vingernagels
bloeden.
Neem nu paler Versteylen, de uitvinder
van deu terminologie en de stichter
vanAgal~.Die brengt in zijn
gereslourterde brouwerij jeugdbij
elkaar dk niet naakt loopt maar
'gekletd is door de zon', niet elkaars
naakte lijfbekijkt en beta.st, maar 'hel
feest van het zien en het tees! van de
Iwnd viert' en absoluut geen seks heeft
maar 'klaar is voor de diepste droaj' of
'het diepste leken' g«ft. Velt
'lIoOOdetwoorden'hetft hijondertussen
al meeyegevt'n aan nkr minder dan
vijftigduizend jongeren. l)(It is de
IKvoIldng \lan een middelgrote stad,
IIfrgiftigd in hun taalgebruik.
Als we Versteylen mogen geloven
IIOIstaat het aan onze leefwereld wat

-lichaamsvocht toe te \IOegenom hem
instant Ie herscheppen in een poel des
mderfs. (ÀltroJ ziet hij 'stekker-zoekt-
stopkontakt-fuJllfn' die stmwf
uitmonden in 'goreontgroeningen'.lk
;eugd Is een 'Kees komt klaar en kloor
is Kees'-gtntrarie, met niets dan
wisselende, Iwrteen oppervlakkige
seksuele relaties. In zijn dromen
misschien. Mcwr in wettelijkheid loopt
Kees zich eerder zes moanden het vuur
uit de sloflfn \lOOf' hij kan 'juichtn'.
Hierwordt gt>Waarschuwd \lOOf een
gevaar dat nog amfJfr be.rtaal./e kan
tegenwoordig niet meer buiten komen
zonder te stnJikelen ow:r 'l'OOrzichtige'
en 'tedere' pamtjes, dit zo 'sober' en
'langzoamoon' omgaan met elkaars
'Iichameüjkheid' dat ze tveffil't'tl
erOO.Khe spanning uitstralen als een
kopptI schildpadden. De laatste nog
levende slet daarentegen is inmiddtls
gevangen, opgezet en achterglas te

bezichtigen op het sebttariaat van ck
Unillersiraire Parochie.
In dit neo-konservalin't! era, waarin
het gebruik van moroJine dat lIOIl
aspirine al lang heeft OYtrtroffrn, IIfrgt
het oncJtrhouden \lan 'wis.se/ende
kontakkn' metr moed en
doorzetting5"ennogtrl dan het zich
laren mefdrijven op de stroom van
lTiatiehtrwaarderingsifauwelaJl, ZIJ
lijkt het mt. [nals Vent~ms
dissipden nu moorgenoeg
'speelballen' aan hun Ujfhadden om
eens te proberen de l'erboden lItucht
aan te raken, zouden zt misschien
merken dat die \lerdomd hoog hangt.
Het Is natuurlijhul komfortabeier de
urukrdog uit re hangen, dan loop je
tenminste geen enkel risilo om
gekwetst Ie raken.

KwetSliren vermijden chef hij trouwens
ook door' geleidelijkheid' te prediken.
Geleidelijkheid is somsnodig, moor ie
smeedt geen goud door elk O11OO9Ujk
klompje erts op de verwarming te
leggen tot hef 'auw' rotpt. én op het
gebied van 'seksualiteit', promoten de
mediaallanggeen'knnsumptie,
koncurrentie en prestafIe' meer zoals
hij beweert, integendeel. Voorwoorik
ug u: als de 1toev«Iheid zochtgekookI
geëmmer oer relaties in de media zo
eksponentieel blijft stijgen, dan zal de
evolutie er binnenkort \IOQr zorgen dot
er spermasellen in ons spetbel zitten.
Dat is namelijk het enige
IichaamSllOChl dat nog voeelvuldigzal
worden uitgewisseld russen mannen en
""""""-Parer Venteyltn heeft deen
droom. "Wal we hier bewust pro~ren
te herscheppen is de sfi>efllan het
familiale leven van bofrengtzinnrn uit
de 1geeeuw. ·.[n wiefamilie zegt, zegt
sociale kontrole. Zijn tuin wordt dan
ook bevolkt door 'wonderwachters', die
er I1(lllWlettend0IIfr waken dat een
aangevraagd 'iftst van her zien' niet
uitmondt in een 'diepste draai'.
Aangevraagd, jawel, wonr alles moel
eerst door de IIOItaJIigegroep worden
besproken en goedgekeurd.
Zoals reeds gezegd is Vrr:5leyltn ook de
stichter ven Agalev, een geesteskind
waar hij de laatste tijd nogal wat
problemtn mee heelt ." rem was er
onze tuin. Maar toen we zagen dal we
\lanuit onze tuin de wereld niet knnden
lItTanderen, bouwden we een huis:
Agalev. Debedoeling wasdat je lIOIluit
her huis \IQOrtdulTnd in de tuin kon
Idjken. Moor al snel deden ze in het
huis alle rolluiken dicht. ",
Tja ...lJMrmtt weet IJ: in iedergeval op
wie ik binntnkort moer stemmen.

(AW)
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(foto Karel ex Weerdt)

Overleg
vevoI9 Vlm poog. 1
Haasrode IS duurvoorstudentenkrln-
gen, de feestzaal van het Phllipsge-
bouw (kapadlelt 1200 personen) 15
bedoeld voor receptij's en trouwpar-
tiltjes maar zou ook voor studenten-
cknvtterten kunnen dienen. SteUa
Artcts zal binnenkort ook het 'bei-
aardgebouw' aan de Vaart kommer-
sjeei verhuren, maar daar Is nog wel-
nig overbekend.

Positief nieuws wcs erwer voor zaal
Corso: burgemeester Tobback wiJ die
open houden, want nadat VTM zaal
Manbattan opkocht Is er eigenlijk
geen zaal meer in Leuven met een
voldoende kapaàteit.

Tobback beeft ook ombitiewe
plannen voor het Stuc: "We moeten
de Vooruit noor teeven helen". Het
Leuvense kunstencentrum moet vol-
gens Tobbock dan wel breder gaan
werken don enkel voor de studenten-
populatie. Momenteel bestaat zeven-
tig procent van hetpubliek unstucen-
ten. De drempel voor Leuvense inwo-
ners moet volgens Tobbock verloagd
worden. Benieuwd hoe de KU Leuven
daarop gaat reageren. De Leuvense
burgervader zou bovendien graag
tien dat bijvoorbeeld ook Brusselaars
voor een avondje kultuur naar Leu-
ven afzakken. In ruil voor dit kultuur-
aanbod en de uitstraling die daarmee
gepaard goot moet de stad een in-
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Alle lezersreeknes kunnen bezorgd worden op het redaktiesemtariaat in

de 's Meienstroat S, 3000 Leuven.
Oe brieven moeten betn!kki.ng hebben op in Veto behandelde onderwerpen

of op Leuvense (studenten)aktualitell. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, stud1ejaaren adres bekendma-
ken. Slechts uitzonderiijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kun-
nen ze weggelaten worden In Veto.

Brieven die langerzijn dan 3S regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen,
wat overeen komt met ±l,S getikte bladzijde met dubbele Interlinie) worden
in principe ingekort. De redaktie behoudt zich bet recht voor brieven niet te
plaatsen.

Wel
De tekst 'Oe Zieke roos' (1993) opgeno-
men bij het interview met EMs Peeten
(Veto Z6 van 27 maart) stamt niet van..~
deze Peeters, moor von de eentueede- ~~
eeuwse Engelse schilder en dichter.
William Blcke. Dit is het origineel:
o Rose. thou art sick! '(
The invisible worm,
That flIes In the nlght,
In the howling storm,
Hos found out thy bed
or cnmscn /Oy.,.
De postmoderne kruik gaat zolang te
water tot ze breekt. ..Vroeger gebruikte

spanning doen om de werking van het
stuc Ie ondersteunen. Het Is een pu-
bliek geheim dat het stuc uitkijkt naar
een nieuwe lokatie, mischien kan de
stad hier een rol In spelen.

Racisme
Op de stichtingsvergadering van

het overlegorgaan tussen stad en stu-
denten werden ook de problemen
aangebaald waarmee buitenlandse
studenten kampen. Zo worden zij
vaak gekonhonteerd met rccrsme,
onder andere van kotbazen en dan-
cingultbaters. Nu kan de stad door In
prindpe welnig een doen. Wel beeft
zij een dienst voor buitenlanders die
Inspanningen doet om verblijfsver-
gunningen, visa en dergelijke meer in
orde te brengen. Oe stad wil ook be-
trokken worden bij de rondleiding in
Leuven die Studentenvoorzieningen
van de KU Leuven aan nieuwe bui-
tenlandse studenten geelt.

In de marge van het overleg rookte
ook bekend dat de stad snel werk wil
maken van een gescheiden hulsvull-
ophallng. De bollenparken zullen ver-
dwljnen. Sociale Raad engageerde
zich alvast om haar achterban te
mobiliseren om mee Ie werken aan de
gescheiden ofvalophallng waar voor
de studenten wel een prijskaartje aan
vasthangt. Hopelijk wordt het ingeleI-
melde afval dan ook effektief ver-
werkt.

Tljl Vanbrabant
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'Achter de spiegel': André Leysen biecht zijn
oorlogsverleden op

De zwarte wonderjaren van 'een
grote Vlaming'
•

Tot voor kort was het nog een publiek geheim dat het oorlogsverleden van de Vlaamse medjareus en
topondernemer Andrê Leysen niet zuiver op de graat was, Eerder al weren publikaties verschenen
over het zwarte gat in het geheugen van de familie Leysen en her en der kon je wel eens op een foto
stoten vende jonge Leysen, flink marcherend inhet unifonn van de Hitlerjugend. Oatdeondernemer
echter zo lang en zo diep inhet nazisme heeft gedijd, zoals nu blijkt uit zijn recentste boek' Achter de
Spiegel', kon niemand vermoeden. Op dinsdag 28 meert kwcm hij op ultnodJging von de
Europalu1ng zijn boek en zijn verleden toelichten in Leuven.

De stem van het KVHV in het amnestiedebat (foto Karel De Weerdt)

'Achter de spiegel' verhaalt de jeugd
van Andrio Ley.sen In her Jicht van de= $W •• de wereldcortoq. Leysen liep
schoot aan de Duitse School In Ant-
werpen. Hij koos naar eigen zeggen
uit eigen beweging voor die kweek-
vijver van de Hitlerjeugd omdat hij
graag paard wou rijden, wat in de
paramilitaire opleiding van de
Deutsche SchuIe vervat zat. De jonge
knoop kwam als vanzelf in de Hltler-
jeugd terecht waar hij met het hem
aangeboren leiders talent els schare-
leider meteen doorstootte naar de top
van de Vlaamse afdeling. Over die tijd
noteert Leysen: "Notuurltjk wcs dat
een geweldige leerschool en de daar
verworven kennis kwam mij later van

pas. (... ) Maarook nu nog denk ikoon
die periode bij de Hitlerjeugd niet met
afkeer terug, want er heerste in Ant-
werpen een sportieve geest In die orga-
ruscne."
Wanneer het de Duitsgezinden eind

juni 1944 tets te heet onder de zwarte
voeten werd, vluchtte teysen neer
Duitsland waar hij opnieuw carrière
maakte als sekretaris van Rem!
Lagrou, minister in de nazi gezinde
Belgische regering in ballingschap.
Hij bleef op die post tot april 1945,
wanneer het einde van de oorlog cl in
zicht was en Berlijn gebombardeerd
werddoordegeollieerden. Leysen onr-
vluchtte de belegerde stad en keerde
met zijn overlevingsinstlnkt terug

neer Belgl~ waar hij zich vrijwillig
aangaf biJ de autor1teiten. Gezien zijn
jonge leeftijd _hij wcs aeveoueo en
dus minderjar1g - kwam hij er met
een lichte strofen een geJouterdgewe-
ten van af.

Elirilir
Zo bondig samengevat lijkt het de

synopsis van een flauwe avonturen-
roman, maat het 1.0; het schokkende
relaas van een niet al te welriekende
fase Uit het leven van André Leysen,
nochtans 'een fantastische intellek-
tueel', zoals rektor Dillemans hem
noemde In zijn voorwoord bij de ge.
spreksavond van de Europakring. De
rektor maakte gewag van e-en over-
winning omdat Leysen, die bij zijn
eredoktoraatin 19880p fel studenten-Kringraad organiseert

eksamenpermanentie.
Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van het ekscmenreqlement en de
werking van de ombudsdienst. Precies weten waar je aan toe bent verhoogt
je slaag kans aanzien1ijk. A!.'l je problemen hebt met essemens of vrogen
over Je rechten en plichten, dan kan Je er vanaf nu mee terecht op de
ejcscmen-ïnrc van Krtngraad.
Dit is het eerste jaar dot het initiatief werd genomen en de organisatoren
verwachten dan ook niet onmiddellijk e-en stormloop. Affiches werden ver-
spreid en informatie doorgegeven aan de kringen. Ook de universitaire
overheid is op de hoogte: aan de administratief-sekretar1ssen van de ver-
schillende fakulteiten werd gevraagd e-en bericht uit te hangen ad veivos.
Enkel Karel D' huyvetters van de fakulteit Godgeleerdheid wou niet op die
vroag Ingaan.
Konkreet kan je je leed gaan klagen bij een aantal vrijgestelden die, indien
mogelijk, morele steun verlenen, moor die Je In leder geval zullen deer-
verwijzen naar de persoon die je nodig hebt. Ze kunnen je ook vertellen waar
en wanneer je die kan vinden en eventueel hoe je hem/haar het best aan-
pakt. Het is niet de bedoeling de rol van de ombudsdieruten over te nemen:
Krtngraad geeft enkel informatie en kan dus bijvoorbeeld geen eksamens
laten verplaatsen ofrullkontrakten afsluiten. De permanentie duurt nog de
hele eksamenperiede en lOl er weerschijnlijk ook zijn tijdens de tweede zit
Wie zich deerbuiten nog voor nijpende dilemma's geplcctst ziet (bijvoor-
beeld betreffende beroepsprocedures) kan echter ook steeds terecht op het-
zelfde adres.
Omdat een qewocrscnuwd man of vrouw er twee waard is, alvast de vol-
gende tlps.
Zorg dat jede ombuds kent, weetwaarhij/zij uithangt (ook in hetweekend)
en wanneer hij/zij te bereiken is. Vraag ook na wie hem!haor In geval van
afWezigheid vervangt Ne-em het eksamenreglement door en laat Jedaarbij
helpen door de toelichtende brochure die je bij de ombudsdienst, monitor,
Dienst Studie-odvie5 of het sekretariaat kon krijgen. Aarzel niet om de
cmbudsdtenst te kontakteren en zorg in ieder geval dat je weet waaruit de
eksamenstofbestaat, hoe ze wordt qeëkscmineerd en wat het belang is van
de verschillendeonderdelen. Als je prof dat nog niet heeft gezegd, vrccq het
hem dan. En begin voorde rest al maar te panikeren. (aw)
Eksamen-Î1l(o van Kringroad: elke werkdag van 14.00 u tot 18.00 u op de '5
Meiersstraot 5 (fUSSf'nhet HogeschooJpkin en de Muntstraat), telefOOn016/22
3109.
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protest mocht rekenen, nu doordestu·
denten zelf weer naar Leuven was ge-
haaid. Devroag tsoreen vrij kleine en
toch wet entctre klub als de Europa-
kring, die voornamelijk bestaat uit
ekonomie- en rechtstudenten een
meer getrouwe abipiegeling geeft van
wat leeftender studenten dan het pro-
test van dot 'bepaald soort jeugd'
waar Dillemans noor uithaalde.
Die jeugd liet het trouwens massaal

afweten, hoewel Leysen zich in zijn
boek specifiek tot hen rtchti hij hoopt
dot zijn boek cts een waarschuwing
overkomt tegen de demagogie en ver-
blinding van heresstremtsme. De uni-
versitaire premotiezeet van de
unief was dan wel behoorlijk gevuld,
het was toch vooral een ouder publiek
van mensen die het allemaal zelfhad-
den meegemaakt dat zich de moeite
van de verplaatsing had getroost.

Joden
Zoals uit de wel erg vrtendelllke ln-

leiding van de rektor al bleek, moest
het publiek zich trouwens niet ver-
wachteneen een vurig debat. De drie
moderatoren Yves Desmet (De Mor-
gen), Kris Hoflack (KV Leuven) en
Frans verteven (Knoek) deden nog
eens dunnetjes hun al gepubliceerde
interviews met Levsen over. Hun ge.
sprekspcrtner kon zich dan ook beper-
ken tot het parafroseren van wat hij in
zijn boek had opgebiecht.
Dat respekt voor de eerlijkheid en

wellicht ook leeftijd van Leysen zal
deels wel terecht zijn. Tenslotte is zijn
pubnkcue zonder meer openhortlg en
ontwijkt hij tere punten als bijvoor-
beeld de jodenvervolging niet. Maar
teysen zorgt er wel voor slechts een
deel van het verhaal te vertellen. Hij
heeft het over de kollektleve verent-
woordelijkheld van een gons volk dat
niet reageerde tegen het totalitaire re-

glme, moor weigert de specifieke kon-
tebt bloot te geven waarin hij als
jonge knaap tot hel nazisme verleid
werd. Toen verreven met zijn vroagjes
iets te dicht in de buurt kwam van zijn
familiale achtergrond, hield Leysen
hem af met een droog: ~Uw tijd isom. u

Over de invloed. van zijn ouders, van
wie de ncnoncctsoctcüstrsche sym-
pathieën bekend zijn rept hij - Uit
respekt -metgeenwoord.'Achterde
spiegel' is dan ook tevee-l de qeïso-
leerde geschiedenis van één man, die
moedwilUg door de auteur'zelf uit zijn
kontekst gehoold Is.

Imperium
Een ander aspekt waarvoor in het

boek geen plaats is, is de VlOOgin hoe-
verre de denkbeelden die hem in zijn
jeugd gevormd hebben een invloed
he-bbengehadop zijn latere entwikke-
ling. Mag men ongestraft een onder-
wijssysteem loven zoals tevsen dot
doet, waarin alleen het eigene- en het
superieure van tel is en weer soudort-
telt en rechtvcnrdiçheid loze begrip-
pen zijn? Het getuigt alleszins van l'en
zeker gevoel voor opportunisme en
sin isme dot het net die kwaliteiten zijn
die Leysen in zijn wonderjaren heeft
ontwikkeld, zoals zijn kennis van het
Duits en ervaring en kontakten met
het Duitse volk, die enkele jaren later
de basis zullen vormen waarop
Leysen zijn imperium uitgebouwd
heeft. Om die taboes te doorbreken zal
echter een onafhankelijke stem nodig
zijn die het game verhaal van André
Leysen vertelt tegen de juiste socio-
historische achtergrond.

\

Student en Stemplicht de verkiezingen van 21 mei 1995
Op 21 mei moet elke Belg weer neer vohnachtformuller worden aange-
het slemburo voor de vetkfezlngen vroogd en ingevuld. Er ko.n volmacht
vandeFedera.leWetyevendeKomer, gegeven worden aan een bloed- of
van de Vlaamse Raad, van deWaal- aanverwant tot de derde graad op
se Gewestraad, van de arussetse voorwaarde dat die persoen zelfkles-
Hoofdstedeltjke Raad en de Raad gerechtigd U. 'hl kon volmacht gege.
van de DUitstalige Gemeenschap. ven worden aan voder, moeder, groot-
Vele studenten YrogE"ozich afhoe ze veder, grQOtmoeder, echtgenoot,
hun stempljcht kunnen vervullen schoonvader, schoonmoeder, broer,
als z.e in blok. en eksamenperiode het ZIJS, en ook [log aan oom of tante, ne-ef
stemlokaal niet kunnen blnnenlo-. of nicht, schoonbroer of schoonzus.
pen. Het ~etboek biedt een op- Om praktische redenen is het handig
lessing. Studenten die om studie- iemand al.s volmachtdroger aan te
redenenîndeonmogelijltheidverte-- dujden die tot dezelfde gemeeute beo
ren om zich naar het stemburo te hoort. Op het volmachtformulier
begeven. kunnen een andere kiezer moetimmersverwantschapbevestigd
madltigenomin hun naam tt-stem- worden en dit gebeurt door de burge-
men. Voorditstemmenbijvolmacht meester. Is men niet In dez.elftle ge-
moet men wel enkele formaliteiten meeere ingesclu-evtn, dan wordt ver.
vervullen. wantschop bevestigd door de burge-
[ent en vooral moet het O1test VUIl meesterven de gemeente waartoe de
de KU Leuven dar de- onmogeUjk- volmachtdroger behoort, maar pas
held bt>ve.stigtopgehaaldworden bij na het voorleggen van een akte van
de Adro.In.lStxatief sekretaris van de bekendheid die men ophaalt bij de
fakulteit WOOf men Is inge:s<:hreven Vrederechter of een notaris.
of op het Studentensekretariaat Op de dag van de verkiezingen biedt
(Naum~mQQ.t 22). ErrumwsfudEn~ de volmachtdmger zich met een beo
ten die op het ogenbUk van de ver- hoortll);. Ingevuld formulier QQI1 bij de
kie.zingen in het buitenland verJilil- voorzitter van het stemburo waar de
ven,kunnenhetQttest~op volmachtgever had moeten stem-
bet f.rosmus.wkretwiaat, OÎ1!rut In- men, Doorgeeft hl' ook het studie-ot-
tematiCinoJe Relaties, {eveneens test af. Dezelfde volmachtregeI is ook
NQQl1lSestraat 22}afbij de Admini- vQn toepassing op w:le tijdeIlIk. in het
strotief Sekretaris van de Fakulteit. bul~land verblijft om andere dan
Dcameest moet bij de gemeente een beroepsreden. Dezelfde procedure

Ban zeekhout

'Achter de spiegel' van Andre Ley~n is
uitgegeven bij Lcnnoo. Richtprijs: 695
tronk.

moet worden gevolgd met dien ver-
stande dat hel de burgemeester van
de gemeente van de volmachtgever
Is die het attest dat de peDOOD Inder-
dQOd in het buitenland verbl!jft op
die dag moet afleveren. Oe een-
VlOOg tot het ...erkrijgen van dit ct-
test moet ten laatste vijftien dogen
voor de verkiezingen door de vol-
mcchtqever worden GWlgeVI"Q(lgd.
50mm..ige studenten kunnen niet
gaan stemmen en kunnen evenmin
iemand aanwijzen om bil volmacht
te stemmen. De wet biedt nog een
endere oplossing: zij mogen de re-
den VW1 hun onthouding met de
nodige verantwoording aan de vre-
derechter te kennen geven.
Wie olie stem.regUs een tijn loon
lapt, riskeert pcuttestrcrïen. Een eer-
ste onthouding wordt gestraft met
een berispIng of niet een geldboete
van één tot drie frarIk. (te vermenlg-
vuldIgenmettweehonderd).8ijher-
hal1ng wordende straffen verhoogd.
Zeer hoog zlln de strallen niet, ru
moetgenoleen.t worden datze op het
.rtrofregiste[ worden vermeld.
Wie nog Informatie roekt, Uw. nog
altijd tèrechtcp de Juridische Dienst.
Studentenvoonîen1ngen, van Ocde-
college, Naamsestraat 80. (016l
32.+1.35 or tcx 32.-43.84.)
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UP-debat wordt saaie bedoening

De vrijheid om te ba/en
Oe Leuvense Universitaire Parochie organiseerde in de laatste
week voor de vckcnue haar eigen rektordebet. Daarin werden de
vier gegadigden aon de tand gevoeld over hun beleidsplannen in
het algemeen, en over de rol die het katoUeke aspekt van de unief
daarin zou gaan spelen in het bijzonder. Het werd een zeer lauwe
gespreksronde, waarin ieder netjes op zijn beurt zijn zegje deed, en
er pos helemaal op het einde tussen Collen en Lamberts eventjes
ven een meningsverschll en wat animo sproke was.

Het UP-debat WQS het tweed"! debat In
een rij van drie. Heteerstewcsdct van
KrlngIOod geweest, en het derde werd
enkele dagen latergeorganlseerd door
het Akademisch en Iecnnrsch Perso-
neel (Atp). Wat vóór de oonvang al-
vast opViel WQS het kleine aantal toe-
schouwers dal naar de aula wcs qekc-
men. Er zat niet meer dan een hon-
derdtal mensen in de zaal, waorvan
het overgrote deel duidelijk geen stu-
dent WCLS.Misschien heeft het feit dal
de studentenvertegenwoordigers al
bepaald hebben welke rektorkcndl-
daal de stem van de student krijgt,
door wel tets mee Ie mcken.

Koplamp
UP hod professor Boert opgetrom-

meld om hel geheel te modereren, en
de man deed dat behoorlijk goed. Hij
deelde het debet in drie grote delen in.
teest nam hiJ van elk van de vier
rektorkondldaten een kort algemeen
Interview af, vervolgens waren er drie
temati.sche rondes, en er zou afgeslo-
ten worden met een ronde waarin het
publiek al haar prangende vragen
kWIJl kon. In de temcueene ronde
kwamen er dan drie remo's een bod:
de rol van de 'K' in de naam ven onze
unief, de verhouding tussen unjversr-
telt en $WIIenleving en tenslotte die
lussen de universiteit en de stude-
rende mens.

Hetdebatbegon In iedergeva1leuk,

~ Education Centre Leuven

mei Jan Dumon, hoofd van UP, dleop
een perrekte pastoorsloon meedeelde
dat iemand Zijn auto op de parkeer-
plaats had loten staan met bran-
dende koplampen. Daarna nam
Boert het over, en begon In Zijn inter-
viewronde met professor Emlel Lam-
berts, die hij overigens koppig zou bliJ-
ven aampreken met de neem Lam-
brechts. Aan hem werd, netalsaande
andere drie, gevraagd naar zijn on-
derzoeksterrein, naar zitn ervaring in
beleidzeken. naar het tertorercckeen
vrouw 10zijn bestuurspioeg mocht, en
noar betrokkenheid bij de Universi-
taire Parochie. Lamberts verkloorde
dat hij zich vooral bezig houdt met
nieuwste geschiedenis, dat hij in de
eerste plaats onderzoeker Is, dat hiJ
noggeen namen heeft voorzijn ploeg,
en dat hij de parochie venop afstand
volgt.

Kollektief
Désiré Collen, die als tweede aan de

beurt kwam, beriep zich erop zowel
geneeskunde, scheikunde als wijsbe-
geerte gestudeerd te hebben, en dus In
de drie groepen een diploma behaald
te hebben. Verder zei.hij dàt hll 9roa9
de drie andere kandidaten In zijn
ploeg een plaatsje zou willen geven,
herhaalde hij zijn standpunten over
het rektoraat als deeltijdse job nog
eens, en voegde er aan toe dat hij
respekt heeft: voor de Universitaire

Parochie. Ingenieur André Oester-
Ilnck gaf een korte uiteenzetting over
zijn vakgebied, Informatietechnolo-
gie, benadrukte dat hij allang bij het
beleid betrokken is, riep zichzelf en
passant nog even uit tot kampioen
ven de Interrusslplinaire scmenwer-
king, en vertelde dat zijn kinderen ge-
vormd zijn bij de unrversncrre Paro-
chie. Hij had nog geen namen voor
zijn beleidspioeg. Mark Debrock, ro-
manist en de oudste van de vier ten-
slotte, had al een vrouw gevraagd
voor Zijn ploeg, vond vijf jaar genoeg
als termijn VOOf een rektor, en voelde
zich niet echt verwant met de UP.

In de terneusene ronde over het ge-
loof kwam het alvast niet tot tegen-
stellingen of menlngsversrhtllen, de
vier kandidaten hielden Zich kollek-
tIefop de vlakte. Men was het er alge-
meen over eens dat er wel bepaalde
luistelljke waarden gehanteerd mo-
gen worden aan de unief, bijvoorbeeld
dooroog te hebben voorbepaalde pro-
blemen In de wereld of voor de zwak-
ken Inde maatschappij, maardat alle
onderzoek zonder meer kritisch en
objektief moet gebeuren. In de tweede
ronde, over unief en maatschappij,
moest dat alles wat konkreter ge-
maakt worden.

Rijper
Oosterllnck legde Merk de nadruk

op de kornperîttvttelt van de unief
naar het buitenland toe, en zag de
stap naar de samenleving vooroJ ver-
vat in de onderwijsapdrocht en in de
rol die het Universitair Ziekenhuis
speelt. Voor meer specifiek onderzoek
naaf problemen In de maatschappij
is er volgens hem geen geld besèhik-
boor. Debrock van zijn kant vond dat
de universitaireoverheid er zich tegen
moet verzenen wanneer de maal-
.schapplj met een te esonomtsche blik
kljkt neeroe aktiviteiten van de unief,
en dal ervoor gezorgd moet worden
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André Ooster/inek

dat fundamenteel onderzoek ook mo-
gelijk bUjft.

Ook Lamberts reageerde tegen de
unief als marktgericht kennlsbedrljf.
HIJ had het over het grote belang van
de zogenaamde 'derde geldstroom',
oftewel het geld dat van bedrijven
komt, maar ook OV1!rhet gevaar er-
van. Dotgevoor Is een te grote afhan·
keliikheid van die bedrijven, waar-
door er vooral ondem)ek gedaan zou
worden in domeinen waar veel VfOOg
naar Is, en niet genoeg neer funda-
mentele zaken, of minder goed in de
marlc:lliggende onderwerpen als kul-
tuur, filosofie en religie. De universiteit
moet ook inspelen op die sektoren in
de maatschappij waar minder geld te
halen is.

Collen vond dal de KU Leuven
noor de maatschappij toe vooral veel
uitstraling moet hebben. Op natio-
naal vlak moeten er goede vakoplel-
dinQt'n geboden worden, en moeten
kritische denkers gelt'verd worden.In-
temeneneer zouden vooral de kwali-
teit en de Impakt van het onderzoek
voor een grote reputatie moeten zor-
gen. Er moet ook. gestreefd worden
naar een hoger nivo van opleiding,
maar dat alles zonder sociale dis-
kriminatie.

De derde ronde tenslotte behan-
delde de relatie universiteit-student.
Volgens Debrock, die als eerste het
woord kreeg, moet er anders gedo-
ceerd worden. Nu zou er ven de stu-
denten vooral reprocluktievande kur-
SWi verwacht worden, maar dat moet
dus veranderen. Vakken 01.5 meto-
dologie en filosofie moeten volgens
hem later in de opleiding aan bod ko-
men, wenneeroe studenten er wat rij-
per voer zijn, Ook moetenerveel meer
fakulteitsoverstiJgende vakken geor-
ganiseerd worden. Tenslotte moeten
de afgestudeerden later In de maat-
schappij ook samenwerken, en daar
kunnen ze dan net zo goed. nu almee
beginnen.

(foto Karel De Wemft)

de permanente vorming een belang-
rijk punt, en legde hij er nog eens de
nadruk op dat de universiteit moet
Investeren In mensen, endatermaxl-
mooi gedelegeerd meetwerden.

Lamberts sloot deze laatste terne-
t1sche ronde af. Ook hij zei de perree-
nente vorming erg belangrijk te vin-
den, moor vond wel dot het doel-
publiek VWl de uniefvooroJ uit tonge-
ren bestaat. Ooarom moet er werk ge-
maakt worden van persoonlijkheids-
vorming, moeten er vakken komen
waarin inzicht bijgebracht wordt in
het leven en de somenleving. Ook
moet de jongerenkultuur gestimu-
leerd worden.

Inzicht
Oostentnek vond het VOOrts belang-

rijk dat de student na zijn opleiding
nog aan permanente vorming doet.
Volgens hem moet de afgestudeerde
nog heel wat kennis vergaren om he-
lemaal mee te kunnen draaien in het
oreerespreces. Die permanente vor-
ming moet zowel in de breedte als In
de diepte uitgewerkt worden, en ze
moet muitidlsslpJlnalr en üeksrbet
zijn. Oot kost echter veel geld volgens
Oosterlinck, en dus zullen er keuzes
gemaakt moeten worden. Collen zou
de voorzitter van de Onderwijsraad
graag in het dagelijks bestuur ven de
unief zien zetelen. Verdervond ook hij

Elite
Het derde deel van de avond be-

stond zoals gezegd uit een vragen-
ronde. Erwerden weinig boeiendevra-
gen gesteld, en de vier heren werd
geen enkele keer echt het vuur aan de
schenen gelegd. Toch waren e.f een
paar kleine menmqsverscnnlen. Een
eerste naar aanleiding van een VlOog
over ontwtkkeltnqsomenwerktnq.
Désiré Collen was van mening dat on-
derzoek cp aulke domeinen niet uitge-
sloten mag zijn, mOOI dat de unief er
geen prioriteit mag leggen. Als er toe-
vallig goede mensen voor zijn mogen
die zich er wel mee bezig houden.
Lamberts reageerde daar op door te
zeggen dol de universitaire overheid
door best wel een csueve rol in mag
spelen, door er mensen voor te stimu-
leren en warm te maken.

Een tweede meninqsverschu speel-
de zich alweer af tussen CoUen aan de
ene en Lamberts aan de andere kant.
De vraag ging erover of de subsidi-
ering van de unief al dan niet losge-
koppeld mag worden van het aantal
Ingeschreven studenten, en of de de-
mokratisering van het onderwijs er
dan niet onder zou lijden als dot ge-
beurde. Collen zog er geen enkel pro-
bleem In de betoelaging los te maken
van het studenteneentel. allicht om-
dat hij van plan is het nivo van het
onderwijs zover op te drijven dat dat
aantal stevig daalt. Lamberts rea-
geerde hier scherp tegen: hij vindt het
juist een belangrijke taak van de unief
zo breed mogelijk te werken, en zoveel
mogelijk jongeren op te nemen. HIJ
vergeleek Collens opvattingen over de
unief met Amerikaanse en Engelse
toestanden, en verweet hem een eme-
universiteit te willen stichten, wat een
elitementalJteit en heel wat sociale
problemen met zich mee zou brengen.
En zo kwam er in ekstremis toch nog
een beetje leven In de brouwerij.

Martijn Graumans



De kommersiële omroepen boeren goed, dank u

BRTN-producer over een nieuwe openbare omroep

De stem van de meester moet
multikultureelworden
Van de BRTN-producer Poul Bottelberghs verscheen anderhalve
week geleden het boek 'No ons de zendvloed? Een nieuwe televisie
voor een multlkultureleswnenlevtng'. Daarin geeft hij de weg aan
die de openbare omroep volgens hem moet volgen om uH hOM
·bü'ituge lmpasse te ruiten. "MomenteeIH

, zo heet het op de achter-
flap, "is televisie - onder druk van de kommerde - voorol een
zwart gal waarin onze kultuur verdwijnt" Veto dook ervoor u in.
Dat er vroeg of laat een mediadebat
moet gevoerd worden over een her-
tekening van de openbare omroep ln
Vlaanderen, ligt allicht aan de bcsrs
van dit boek. Een debct overde maat-
schappelijke funktie van televisie be-
staat wel, zo stelt de auteur, moor zo-
dra het 'ernstig' wordt, tiranniseren
kwantitatieve criteria zoals k1JkslJfers
het hele discours. Een zinvol media-
debat moet zich, aldus Bottelberghs,
echter niet in de eerste plaats bezig-
houden met dotaties, zendvergun-
ningen, maar met de vraag naar wat
de gemeenschap verlangt van televi-
sie. Dotdit momenteel volgens eerrei-
bergtu niet of niet genoeg gebeurt,
verklaart zo meteen de titel von zijn
trouwens wel erg dun boekje. Apm
nous Ie téluge.

Boer
Uitgangspunt van een zinvollere

<llikussie 15voor Bottelberghs de evi-
dentie dat televisie, ook kommersiële,
niet waardenvrij is: "Een tv-station
behoort tot, en versterkt op zijn beurt,
een eigen, Ideologisch-kultureel pcrc-
dlgma. Dat pomdlgma komt niet en-
kei op het scherm tot uitdrukking,
maar bepaalt ook (en wordt op zijn
beurt bepoold door) de manier van
inkomstenverwerving, de bedriJfsor-
ganisatie, de manier van produceren,
het werWimaat, enzovoorts. ~

En zelfs buiten het eigenlijke tv-sta-
tton laat dat paradigma zijn Invloed
gelden. Dat gebeurt bijvoorbeelddoor
de releties die het heeft met de pers,
niet alleen de banden met bepcctce,
kronten ofdJdschriften, maorbijvoor-
beeld ook In welke mate die media
mee sterren maken. Belangrijk zijn
verder natuurlijk de relaties met het
publlekdieverstevigd kunnen worden
door cuenet evenementen. Tenslotte
zijn er ook nog de ~splnotrs~: cd's,
stickers, kleding, boeken ... Bettel-
bergtu stelt don ook dot een tv-station
de kern vormt van een eigen subkul-
tuur, met een eigen rnltologle, Ideolo-
gie, eigen 'goden', een eigen taal en

eigen interpretotieschema's. Het mo-
ge duidelljk zijn dat openbare omroe-
pen die voor hun finandering van de
overheid afhankelijk zijn, en waar
diezelfde overheid bovendien behoor-
lijk wat in de pap te brokken heeft, in
die zin in niet geringe mate verschillen
van de kcmmersiële omroepen.

De kcmmerslële omroepen boeren
goed, denk u, Deopenbareomroepen
daarentegen zijn hun oud paradigma
verloren en zijn er bovendien nooIt In
geslaagd een nieuwop teeouwen. Het
oude paradigma van de openbare
omroepen noemt Bcttelberqhs 'Hls
Master's vcice', de tv als stem van de
overheid, de tv als uitdrager van de
sociale konsensus. Die konsensus
waarop de openbare IV-omroepen na
de Tweede Wereldoorlog gestoeld wer-
den omhelst in eerste instantie het
geloofin een parlementaire demokra-
tie en in een sociaal gekorrigeerde
marktekonomie. Konkreet vertaalde
zich dat in het streven naar objektiVi-
ten en onport,1jdigheid van de staats-
omroepen.

Yuppie
Vanaf het einde van de jaren zestig

komen er, a1dU5Bottelbergh.s, barsten
In dot model. Inhoudelijk kunnen de
openbare omroepen maar moeilijk
overweg met de maatschappljkrttlek
van de late jaren zestig, met de ont-
zuiling en met het langzaam afbrak-
kelen van het elektoraat van de trodl-
tionele partijen. Ook vormelijk ont-
staat ereen steeds bredere kloof tussen
de mlddenklosse intellektuelen die
programma's maken en alsmaargro-
tere delen van het publlek, die Inmid-
dels met dit nieuwe medium zijn opge-
groeid en televisie vooral zien als een
emotioneel en visueel medium.

"oe tetevtste zoals hij nu bestaat
heeft geen geschiedenis en geen toe-
komst" Oe revoltes van 1968 vemje-
tigden volgens de auteur met hun ver-
zet tegen de traditie het verleden.
Toen de verwezenlijking van de utopie
In de Jaren zeventig op zich liet wach-

ten, maakte de punk ook komaf met
de toekomst. "De leren tachtig waren
don ook de jaren van het 'nu', niet
toevnllig gedomineerd door het Rea-
ganlsme en het Thatcherisme op so-
tiaa1-Ekonomisch vlQk en door bet
yupple-dom op sociaal-kultureel
vlak. ~ 80ttelberghs stelt de televisie
niet veranl:WOOrdelJjk voor deze evolu-
tie, maar vindt wel dat %:ijdaarin een
belangrijke rol heeft gespeeld, ener-
zijds doordat de kommersiële televisie
"onontkoombaar de dragers waren
von deze Ideclcqie", anderzijds "om-
dat de openbare omroepen vanuit
hun gefo55iUseerde positie geen weer-
werk geboden hebben. ~

Doorsnee
De rol van de televisie heeft niet zo

veel te maken met het soort program-
ma's - soaps en spelletjes bifvcor-
beeld - dal aangeboden wordt,
maar wel met de reeds vernoemde
hegemonie van kwantitatieve crtte-
ria. Dat zou volgens Bottelbergtu tot
gevolg hebben dat de beeldtaal van
de televisie verschmcld, éénvormig
wordt en dat zou op Zijn beurt tot een
onbewuste en daarom des te gevaar-
lijkere sensuur leiden.

Hij meent dat die verschraalde
beeldtaal enonne gevaren inhoudt.
Een voorbeeld daarvan Is het sukses
van een figuur als de ncnccnse me-
dia magnaat 8erlusconl: "8erlusconi
Is geen apart geval, maar de ekspo-
nent van een internationale, niets-
ontziende, sinlsche, half krtminele,
nieuwe burgerij die volkomen ver-
trouwd Is met de nieuwste media-
technclcqleën en met het rert dctze in
een spektakelmaatschappij leeft. Wie
het verschil in mediobewustzijn van
deze nieuwe burgerij met hetoubollIg,
rationalistisch denken van onze poli.
lid wil meten moet de effld!!ntie van
de doorsnee reklamecampagnes
maar eens vergelijken met dat van
regeringsmededelingen. "

Plebs
Dat Berlusconi zich "op de meest

slnJsche manier verkocht als pro-
dukt", vindt Bottelbe~hsgeen uitzon-
dering. Een 8erlwconi en zijn media-
machinerie vormen een nieuw rechts
dat een veel grater gevaar is dan de
nostalgische neo-fasdsten waarmee
8erlusconl in zee ging: "De zwarte
vriendjes zijn niet meerdon de nuttige

AVONTUURLIJKE
JONGERENREIZEN

(fora Dirk 8emard)

idioten van een moderne, echt 'nieu-
we' Orde die er zander slag of stoot In
geslaagd is het centrale zenuwstelstel
van de huidige maatschappij, name-
lijk de media zelf, onder kontrole te
ktljgen.~

Het 'Berlusconl-model' leidt volgens
ëottelberçhs trouwens tot het ont-
staan van een kultureel spiegelbeeld
van de sodo-ekonomlsche kloof: "Een
meetscheppij waarin de elite, veilig
beschut in hoor ommuurde villa's,
geniet van haarmateriëleen immate-
riële voordelen (haar kennis en hoor
kultuur), terwfjl het plebs wordt over-
geleverd aan 'brood en spejen': mini-
male sociale voorzieningen en tetevt-
sie."

Kijkers
Het Is allicht duidelijk dat de open-

bare omroepen - of de BRTN In elk
geval toch -de grootste moeite heb-
ben om zich te positioneren ten op-
zichte van de kommerslële vloedgolf.
Bottelberghs's alternatief voor de
openbare omroep is dat zij moeten
trachten een nieuw, eigen paradigma
te sreëren dat opnieuw gestoeld moet
zijn op een sociale konsensus.

Een mogelijkheid hiervoorziet hij in
het multikultureel paradigma, dat in
zijn optiek niet alleen een etnische
betekenis heeft, maar ook büvccr-

AndersreIzen
Het avontuur

te voet

beeld een religieuze, een sociale en
zelfs een estenscne. "Elk programma
van deze nieuwe epenbere televisie
zal beantwoorden aan twee kwalita-
tieve eisen: op 'etisch' vlak beant-
woorden aan maatschappelijk ver-
antwoorde waarden en nonnen (op
grond van de konsensus over een
multikulturele samenleving), op 'este-
tisch' vlak getuigen van een kreatief
gebruik van de tetevtsremcl. En deze
nieuwe openbare televisie zal alles in
het werkstellen om het publiek te wa-
penen tegen de on~breidelde kracht
van het medium zeU. Door inzicht te
verschaffen in de geschiedenis van de
kultuur waartoe de televisie behoort:
die van het beeld en de klank, Deerde
mechanismen bloot Ie leggen waarop
dit medium funknoneert en door
voortdurend te benadrukkendat beel-
den geen brokken werkelijkheid zijn,
moor door mensen gemaakte fiktie.
De BR'rN heeft in het verleden bewe-
zen cf'ot het perfekt mogelijk is pro-
gramma's te maken die con deze ct-
tenc veldoen en toch heel wat kijkers
ha,,"."

van 18 lot 28 jaar

Middenklasse
Het is duidelijk dat Botteiberghs

daannee onderkent dat tetevisre een
massamedium Iaen dat hij geen
openbare omroep wenst die vergeven
15 van 'vuurvcqel' en 'Kunstzaken'.
Als hij naar een meer multlkulturele
omroep wil blijkt daarbij echter toch
vooral het vormelijke aspekt een grote
rol te spelen. Bijvoorbeeld, "De domi-
nante televisietooi maakt nu elke
vorm van kritiek onzegbaar, opgrond
von een puur rcscsüsche redenering:
'andere', kemprexere. meerduidige
beelden worden niet langer afgewe-
zen op basis van Ideologische of este-
t1sche criteria, maarop grond van het
ren dot ze technisch 'geen IV-beelden'
zouden zijn. Lag dezelfde redenerinq
niet aan dl' basis van de deportatie
van bepaalde bevolkingsgroepen,
omdat het 'geen mensen' zouden zijn?
Oe spraak van de televisie is rcosûsch
geworden. ~ ,

Bottelberghs pleidooi vooreen muJ-
ükulturefe openbare omroep krijgt-
trouwens weinig konkrete invulling.
Dat zal ook niet makkelijk zijn, maar
hij is In elk geval in zekere mate be-
hept met het idee dat zo'n emcnstpe-
rende terevtsie de 'andere', komple-
xere, meerduldlqe beelden (van dl'
hoge kultuur) moet populariseren.
Het Is nog maar de vraag otdct ervoor
goot zorgen dat veel volk naar de
openbare omroep goot blijven kljken.
Bottelberghs pleit daar zoals gezegd
wel voor, maar mtssenren kreeert hij
alleen een nieuwevcrtont van 'Kunst-
zaken'. En als serrusecru een symp-
toom Is van de huidige televisiekul-
tuur, moet die muitikulturoliteit zich
waanchiJnlijk eerder op het inhoude-
lijke vlak situeren. Bottelberghs is al-
licht ook een middenklasse intellek-
tueel.

Krts lccobs
'Na ons de zendvloed? Een nieuwe televl·
sie voor een multilrulturefe samenleving'
\Ion Poul Bottelberyhs, 69 blz, uiIgereri;
'po.
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Peter De Graef speelt 'Ombat'
De ziel van een dode
Op het teaterprogromrna van het Kultureel Centrum staat deze
week Peter De Groef. Als auteur en akteur van de monoloog
'Ombat' levert hij in een prachtige voorstelling het bewijs dat ook
toneel door één man kan beklijven tot het einde. or hoe kijken
neer teater nog steeds een belevenis kan zijn.

Peter Oe Graefis teaterman in hart en
nieren. Op zijn twaalfde volgde hij al
toneel en voordracht aan de avond-
school. Deze oo~ioopleidin9 kende zijn
vervolg in het Conservatorium ven
Antwerpen bij Dom van der Groen.
HIJ deelde zijn toneelklas met Luk
Percevul, nu aktief bij de Blauwe
Maandag ere. terwijl Luocs Vonder-
vorst (De TIJd), Warre Borqmnns (De
Tijd en de Blauwe Maandag Cle.), en
dutveltje-doe-het-cl Som Bogaerts
toen net één jaar hoger loten. Toch
liet De Groef die kunstopleiding na
enigetijdvoorwatzewQS, Het instude-
ren van technieken. het nadenken
over bewegen op toneel was niet aan
hem besteed. Daarna volgde een lan-
ge zoektocht.
Via audities kwam hij terecht bij het

gezelschap Yvcnne Lex waar hij, kon-
traktueel verplicht, vijf seizoenen
bleef. Hl! kreeg erde kans zijn kaboret-
programma 'Rijp en Groen' op te voe-
ren, maw dan wel in een sterk aanqe-
paste versie, met ingrepen waar hij
zich niet kon tegen verzetten. Naar
eigen zeggen was zijn tijd daar "een
puinhoop". Hij verliet het gezelschap
en kwam drie jaar nergens meer aan
de bok. Na deze 'zwarte' periode kon
hij eindelijk terug naar het toneel, bij
de groep rond Eva Bal. Hij speelde er
drie laar, maar zijn behoefte om zelf te
schrijven werd steeds groter.

Kafka
Hij volgde na die jaren bij 301 een

aantal schrijverskursussen en schreef
zijn eerste monoloog 'Et voilà ...!' in
samenwerking met Luk Nj'5. Het is
een stuk waartn de onmacht van het
denken en het weten, kortom van het
verstene. cerurcci staat. In die pe-
riode schreef hij ook. 'Hun', een tragi-
sche driehoekskomedie. Dit stukging
met De Groefzelf als reqrsseur en spe-
ler van één van de drie rollen pas en-
kele maanden geleden in première.
Ander werk van deze bezige bij is het
jongerenstuk 'jecnne d' ArC en 'Een
gemeenschopvan schurken'. Dit laat-
ste, gebaseerd op werk en leven van
Franz xcrkc. en geschreven in op-
dracht van regisseur [eppe crces van
Theater Teater wordt overigens vol-
gende week door die groep opgevoerd
in de Leuvense stcdschouwburq.
Nu is De Groef dus op toernee met

een reprise van 'Ombot', zijn tweede
monoloog. Het stuk werd van bij het
begin bejubeld. Samen met 'Et
voilà .. .!' is de tekst bovendien opgeno-
men in de reeks teaterboekjes van
Bebuquin, het jonge initiatief van de
kunstencentra Monty, Nieuwpoort-
teater en Stuc.
Het verhaal in 'Ombat' wordt ver-

teld door een priester. Deze ik-figuur,
het resultaat van een ongelukje tus-
sen een Fins avonturier en een parel-
duikster, is een eerder zwakke, twtjfe-
lende figUlu, een mislukte heilspro-
feet. Van jongsafoon al probeert hij
doortedringen tot het mysterie van de
dingen, door met zijn aandacht te kij-
ken. Iets wat hem nooit lukte. Hij
werkt en woont in de êrczluccnse
slcppenwüken, en daar situeert Zich
ook Zijn verhaat Via reffekties en her-
inneringen die telkens opnieuw afge-
broken, maar ook weer hernomen
worden, vertelt hij overzijn leven, over
het jongetje Bênicao en over de huur-
moordenaar Ombat. Centraal staat,
zoals bij 'Et voilà ... I', opnieuw de on-
macht, maar hier slaat die op de on-
macht om iets te zeggen, iets te doen.
De ik-figuur staat machteloos tegen-
over de gebeurtenissen. De prangende
vraag wordt door hem steeds opnieuw
herhaald: "Moest ik nu iets doen?".

Gruwelijk
De machteloosheid en de onmacht,

het zijn allebei gevoelens van deze
tijd. Tegenover de groeiende chaos in
de wereld weet men vandaag de dag
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eigenlijk niet echt meer hoe te reage-
ren. Het zich afvragen wat men hier
komt doen, of in hoeverre men eigen"
lijk iets kan doen is een probleem dat
vele tijdgenoten verlamt. In die zin
slaat de verteller van het verhaal voor
het op zichzelf gerichte individu, dat
staal toe te kijken, zonder Zich te en-
gageren. Oe vraag wordt nooit opge--
1"".

Zwakheid
Ondanks het toch wel zwaannoe-

dige uitgangspunt, vervalt 'Ombot'
nooit in oeverloos gefilosafeer. De
kombinatie van het fragmentarise-
rend vertellen door een bizarre ik-fi-
guur en de bijna kinderlijke manier
waarop de gruwelijkste details in
woorden omgezet worden, maakt het
geheel vaak zefs schrijnend grappig.
Meesterlijk is het fragment waarin
êënecco's teorie over de haargroei-
kapadteit van één enkel haar uit de
doeken wordt gedaan. Het goochelen
met cbsurde berekeningen is er on-
weerstaanbaar komisch, maar krijgt
later in het stukeen wrange bijsmaak
als de priester de val van de jongen
omrekent in harde sijfers: "De kamers
Zijn hier twee meter tachtig. Hij kwam
dus voorbij tegen een snelheid van
114 km per uur".
In een buitengewoon mooie en ont-

roerende vertolking maakt De Groef

Het pakt met de dlJif

geen beweging te veel of te weinig.
Elke gelaatsekspressie, elke pauze rus-
sen het vertellen door, elke subtiele
stemverandering is sprekend, en te-
kent de priester en zijn onmacht op
een zuivere, autentieke manier.

Lichaam '"
Ook het decor is tekenend voor de

cutencdrenvcn het stuk. Driestoelen
staan aan één Zijde van de scène, en
vormen voor het grootste deel van de
voorstelling de vaste stek van de ver-
teller. ZIch van zijn plaats verwijderen
schijnt hem moeite te kosten, wat zijn
zwakheid benadrukt. De werkbank,

die aan de andere kant opgesteld
staat en aanvankelijk weinig beteke-
nis heeft, wordt naar het einde toe bij
het verhaal betrokken. De veren van
vogels die op eigenaardige konstruk-
ties geplaatst in de lucht hangen krij-
gen eveneens pas later hun plaats In
het geheel. ZIJ worden volgens een
volkse trl:\dltie op het graf van een
dode geplaatst, en draaien op een
tandwiel mee in de wind. De ziel van
de gestorvene kon er naar k.ijken,
"niet zozeer met haar ogen, dan wel
met haar aandacht". Op die manier
kan »! bevrijd worden uit het lichaam.
Deze symbolisering werkt het mys-
tieke In de hand, de tekst krijgt er een
dimensie bij.

Peter De Groefhoudt als uitstekem
verteller en akteur de aandacht VOl
het publiek meer dan een uur in zijr
ban. Als hij op het einde als een gebo
gen en geknakte figuur in de duister
nis van de achterscène verdwijnt
bilift één van de veren opdewerkbanl
zachtjes ereeren. Een beeld dot bi
'wie met zijn aandacht keek" nog en-
kele dagen i!1 het hoofd zal bUjvell
spoken.

KrIsti~nMichiel!

Peter De Groef speelt zlJ'n monolDO_(j
'Ombat' in de Kapel VIln eh RomaansE
Poort, en dit op woensdag 19 en donder·
dag 20 april, telkens om 20.30 u. laar·
len kosten 350/400 !Tank.

Hollandia speelt twee boerenstukken op lokatie
Boerin legt ei teArizona
Met de twee stukken die het Nederlandse toneelgezelschap
Hollondia deze week speelt, zijn ze wat boerendrama's betreft niet
aan hun proefstuk toe. Al tien laar lang ensceneren regisseurs
Johan Simons en Paul Koek stukken die zich afspelen op het plat-
teland. Met West-Knollendam, een dubbelvoorstelling, hebben ze
in het genre echter wel een hoogtepunt bereikt. Het eerste deel is
'De Laars en zijn Sok', een recent stuk van Herbert Achtembusch.
Het tweede stuk heet 'YcmkeeweUand', en is geschreven door
Kerstin Specht. Het werd helaas niet opgevoerd toen we gingen
kijken inGent, maar is naar verluidt zeker zo goed als het eerste.

Herbert Achternousen werd in 1938
geboren, en groeide op in het dorpje
Breitenbach, in het Beierse woud. Het
is een erg veelzijdig artiest die bekend-
heid heeft verworven als beeldend
kunstenaar, a1sschrijver en als filmer.
Voor wie Temergroep HoUandia een
beetje volgt is de man zeker ook geen
onbekende meer: sinds ze in 1985 ont-
staan zijn hebben ze ondertussen al
vijf van zijn stukken gespeeld. Na
'Elia', 'Gust', 'Suus', 'Plonling' en
'Kuschwarda City' Is nu dus 'De Laars
en zijn Sak' aan de beurt.

Travestie
Hoewel Hollandla haaf stukken als

'bcerenstukken' betitelt, komt er
meestal geen boer in voor. Het dekor
herinnert wel een beetje aan een boe-
renhof. maar wordt ook één keer met
de naam Arizona aangeduid. Oe lo-
katie blijft in iederge\lal vrij vaag, zo-
dat de gelijkeniS met stukken van
Beckett nooit ver weg is. En attributen
ontbreken ui helemaal In 'Oe Laarsen
zijn Sok': er staan twee stoelen op hel
toneel, een stukje verder ligt een me--
loen en een hakblokmet bijl. Er hangt
ook een waslijn met een vuil laken er-
aan, met een gat erin waardoor tek-
sten gezegd worden. En boven destoe-
len hangt een blauwe koffiepot te ben-
gelen. Geen touw aan vast te knopen
dw.

Aanvankelijk is het ook helemaal
niet dUidelijk wat we predes moeten
denken van de personages. Een man
en een vrouw, qespeelddccr respekäe-
velijk een vrouw, Betty Schuurman,
en een man, Peter-Paul Muller, schui-
felen wat verweesd over het toneel en
gaan naast elkaar zitten op de stoe-
len. De travestie van de hoofdperso-
nages is funktioneel: »! zijn nu minder
rolbevestigend dan wurmeer de man
de man zou spelen en de vrouw de
vrouw. Het iS tegelijk een manier om
ook de meest fundamentele zaken in
vroag te stejlen, een taktiek diede per-
sonages overigens konstant zullen
toepassen in de loop van het stuk. Het
element van de vervreemding is dan
ook heel belangrijk.

Sullig
Het stuk komt vervolgens zeer traag

op gang, en tussen de dialogen liggen
ook nog vaak grote momenten van
stilte, zoals wel vaker bij Hollandia.
Dlt trage tempo schept al meteen een
zekere afstand, en geeft het publiek
even een ander besef van tijd. Maar
ook de taal in de dialogen werkt de
vervreemding in de hand. Op puur
associatieve wijze halen de twee oud-
jes werkelijkheid en verbeelding, he-
den en verleden door elkeer. De war-
taal die don ontstaat heeft wel iets
poëtisch, maar dot is geenszins de be-

doeling van de crme sprekers ervan.
De twee zijn duidelijk zwaar aan het
dementeren, en ze verliezen lang-
zaamaan elke greep op de wereld die
hen omringt.
Wanneer ze de populieren gaan tei-

len die opde diJk staan, komen ze tel-
kens weereen onderaantal uit. Erblij-
ken uiteindelijk zelfs sinaasappelen
aan te groeien. Het tragische tweetal
gaat dan maar herinneringen opha-
len Uitnetveneeen. dctvccçweqqesi-
rueerd wordt in een oorlogstijd, moor
ook dat brengt geen soelaas. De ene,
die dichter had willen worden, zegt tot
In den treure het enige gedicht op dot
hij ooit heeftgemaakt, de endere luis-
tert triest, vertelt een verward verhaal
over een of ander 'Schauspielhaus'
waar ze nog toneel gespeeld zou heir
ben, en barst tenslotte In huilen uit.

LR.gkip
Toch lijkt het stuk, zeker in het be-

gin, niet tragisch. Het sullige gedrag
en de absurde taalspelletjes van de
twee personages werken dan nog
duchtig op de lachspieren. Langzaam
dringt het echter toch tot het publiek
door dat ze in feite langzaam ten on-
der gaan aan de wereld, en aan el-
kaar. Het zijn mensen die zichtbaar
worstelen met de snel verenderende
wereld om hen heen, en die zich wei-
geren aan te passen aan het jachtige
en gehoaste van de modeme tijd.
Wanneer het houvast aan de omge-
ving en ook de vlucht nuur het verle-
den ijdel blijken, stoet het einde van
het stuk eigenlijk al vast: ze zullen al-
lebei sterven.
De dood is ook een belangrijk tema

voor reqeseur Simons: hij vindt dat wiI
onze stervenden wegstoppen in zie-
kenhuizen, en dat zo het besefvan lij-
den en eindigheid verloren gaat. Door
een boerendrama op het toneel te zet-
ten wil hij die problematiek aanpak-
ken: een boer is vanzelf al dichter be-
trokken bij de dood. Hilis kwetsbaar-
der voor de kracht van de natuur-
elementen, moor hij leeft ook van de

dood, in de vonn van het sla~ten en
dan verkopen ven vee. [uist dct [dot-
ste element speeltop heleinde ven dit
stuk een belangrijke rol: wanneer de
vrouw ziet dat hun enige kipgeen eie-
ren meer Wil leggen, prebeert ze zelf
een ei te leggen, In een groteske laatste
poging om toch nog iets produktiefs te
doen.

Eten
Ze blijkt het echter niet te kunnen:

in de plaats van een ei en tot groot
verdriet van beiden verschijnt er een
grotegroenemeloen. De vrouwbesluit
droefmet de prachtige woorden "onze
kip heeft haar vanzelfsprekendheid
verloren", en besluit de kip dan moor
te slachten. Helaas was de Vl'ÓÛW nog
steeds kip, en Is zi] het die sterft als de
man de bijl opneemt. Ze komt echter
nog een laatste keer terug, in een
ultieme poging om met haar man te
konverseren, en neemt hem met haar,
of beter bovenop haar, mee het grof
in. Deze dood is nu net geen tragisch
gebeuren: de boodschap van het
prachtige stuk is dot de dood voor-
waarde is voor alle leven.
Het lijkt wel of Hollandia een on-

weerstaanbare drong heeft teater te
maken op lokatie. De eerste voorstel-
ling van de twee boerensrukken vond
plouts in een verlaten oliefabrlek In
west-xncnenëcm. vandaar trouwens
de titel, in Gent werd hetmuseum voor
hedendaagse kunst uitverkoren, en
ook in Leuven is een mooie lokatie
gevonden als omlijsting voor de oir
surde boerenwaanzin. De boerendra-
ma's zullen namelijk gespeeld worden
in een oude hangar in de buurt van
het station. Voor de toeschouwers-
tribune zol een gezellig allegaartje
van oude stoelen en bankstellen bij
elkeer gezocht worden, en tussen de
twee voorstellingen is er zelfs een heu-
se boerenmaaltijd voorzien. Smake-
lijk!

Martijn Graumans

Teoferyroep Hollandia speell West-Knol-
lendam oplokalîe op woensdag 19, don-
derdag 20en vrijdag 21 april, telkens om
19.30 u. Kaarten kosten 300/400 tronk.
Die lokatie is een hal van de NMBS, aan
het begin van de Diesfseslunwt'9 in
Kessel-ID. Er is geen VE.'TWanningin de
zaal, dus neem je donsdeken of je lief
maarmE'E'.



Veto der Letteren

(foto Karel De Weeonft)

Alle rektorlrondJdaten geven het toe: er moet meer ruimte komen voor
kulturele initiatieven. Zwarte gaten d.ienen w snel mogelijk opgevuld te
MWden, liefst aan de rtJEeSt demokratische prijs.Aangezien Hugo Claus
toch steeds naast de nobelprijs literatuur grijpt en HeUo Haasse ei'
~t~ VanWlIderodealjorenpassézijn, wordthetstiloon tijdom inde
eigen bor.zmt ki~. 001 dc:Iof- poüie in schuUt. w:rmoeden we allang
maar hoe het te vinden, is een andere zook. De literaire inzendingen die
Veto met Valentijnootvangt, CNefStijgen immerszeIden hetnhoo "'Nancy
mijn hoofd slaat KlIl jou steeds opho/; Noncy YQI1 jou dmai ik helemaal
dol".
GeluWg is er Cermania met nun jaarlijkse Interuniversitaire literaire
Wedstrijd. De wedstrijd stond naar goede gem:ntte open voor uni\lersi-
teit- en hogeschoolstudenten YQI1 het Nederlandstalige /andsgedeelte,
en kon ook dit ;aar weer op een behoorlijke belangstelling rekenen. Oe
jwy bestaande uit Johan Anthierens, Marc Reynebeau, de proffen
Ortwin De Groef en Joris VJasseIaer.s. Samen met de studenten Johan
8ruyninckKm Tom Toremans bekroonden zij riet voorde paa.svakantie
degecUchtenKlIl Geert De Coninck, KristofBertkmans en Johan Rooms
en de kortverhaJen \IOn Kris Verdonck en nogmaals Xristof 8erckmans.
Stijn DeviJlé wa1 in de nieuwe kategorie drnma met een absurde eenak-
ter. Als laattijdig poaskado bieden we u de winnende teksten uit de
kategorieën poëzie en proza aan.

Eerste Laureaat Poëzie
Greet De Coninck. eerste kandidatuurGennaanse Talen, RU Gent

8il:'Portrait inQ swrounding
area'
(Mark Manders)

Di. land heeft
het vlak aan
gebrande huid en
gestrekte kleur

het bidt
tot hurken uit
in dronken en
kaal gesteven mist

waar grenzen prikken
aan desolaatheid
en zich voeden uit
een schandvlek.

Bil: 'light on light on saw'
(Barry f1anagan)

Een kaart licht

stut het liggen
steunt de sluimer

zij geeuwt de
orde door
de luierende stilte

en hapt verveeld
de buitelingen over
inwat was

de lusteloze vorm
schaart zich bij
het licht te buiten.

Blj:'The Aeromodeller'
(Panamarenko)

Lucht zweeft zich
tot de vorm
van schijnslaap

dit voorverpakt levensmiddel

klapwiekt zich boven
kreëert zijn nuttige loosheid

Derde Laureaat Poëzie
Johan Rooms, tweede licentie Germaanse Talen,
KULeuven

Buurthuis

uitgerijkt en kaal
geven murenhoge ramen
inkijk op wat binnen

staat: stoelen waarop
omgekeerde stoelen

de stilgevallen klok

de lege biljarttafel
als een onbespeeld.

gazon. dat ik wil nemert.
als blad voor de mond .

waarop gebalde woorden
aan stambomen stoten

met verdwenen beweging ~-
betekenis ontdaan van teken

ketsend van stilte binnen
de grammatika van het
groene laken

Onrust

De andere kant van de kamer ademt zwaar
alsof er geen eind komt aan het braken

van gehijg op vreemde lijven, alsof
een matras er niet onbeslapen wacht

op een frontaal weerzien van profielen.
Afgewende hoofden ontkomen hier niet aan.

Je mag stollen als kaarsvet in een notedop,
ogen blootstellen aan een schaakbord van rood

,

zoals een nooit
geopende ijskast

en toch
di. draagt de zekerheid
lucht ineen rugzak
op de schouders
voedsel voor het leven.

Tweede Laureaat Poëzie
Kristof Berkmens.
eerste licentie Germaanse Talen,
KULeuven

Een dag in het sirkus

Het is beter niet te kijken
Wanneer tussen twee verheven punten het even-
wicht
Op wieltjes loopt.

Meer nog als een plotse knieholte de trapezen
Omarmt boven twee downs in de ring waar een
ring van vuur
De leeuwen opzweept,
Tot springens toe, -.....
Of witte paarden draven.

Maar let op
Als de hoge hoed spreekt en neerbuigend
Het applaus opraapt.
De luister van het publiek hangt aan zijn
Lippen als een slappe koord.

gebrande glazen met elk een eigen brandpunt,
rauwe lucht wordt er niet minder dreigend door.

Zo slaat onweer toe en kleding open tot bliksem
inmijn rits, git in haar slip, alwat niet is.

Nasmaak

een weide en het passeren aan
sneeuw waarin een paard noch gras

maar net daarom blijft
een bord langer hangen:

paard geen
gras geven
gevaarlijk.

dit is het opdienen van woorden:
'ZA! verwijderen het onmogelijke

laten grazen binnen het bepaalde
wijzen op de bespoten wildgroei

FIësta

(Een plezier te zi=)

Hoe opgewekt
Een stel uitgelaten lampions de schemering in
tweeën danst,
Het eerste paartje op de plankenvloer
Met stijl te boven gaat 4

Hoe de drank ter plaatse
Bij valavond over de toonbank schaatst
Zodat noch het dorpsvolk noch de trommels
Hem koud, of stil, onledig laten
Om hem heen graaien
Armen. waarvan de opgewonden bezitters molen-
wiekend de muziek aftasten-

Pret kraait.
Hemelse lichamen wentelen; terwijl

ik verzin een gleuf
Waar de zon rinkelend in de aarde valt,
En kopennunt laat de boel de hele nacht draaien.
(Alsof di. geen feestdag is.)

OveJbodlg gedicht

Zoals een tekst zich laat dikteren
Bestaat er geen tweede

Die poëzie heet te zijn:
De stelling die je ontvalt wanneer je achteloos
Haar woorden omslaat
Als bladen van een zin, die [e vingertoppen lezen
Tussen regels van betekenis door.

En allicht valt open
Waarvan de rug gebroken werd door
Al te weinig keurigheid en al te veel gebruik,

Indelen van
Een verhaal vertelt hoe heidens losse lettersdansen
Op het graf van het onteerde proza,
Zodat de krypte open blijft zolang

Inkt zich van het blad laat lezen.

ernaast ....n je al bezig
met je eindwerk?

~
Vraagt het meer lIjd dan

je verwochtte?
Wil je je studies afslu~en
rret een kwol~eitspradukt?

rn
Wij tikken je eindwerk
voor je op computer en
dit voor een betoolbore

prijs.

Telefoneer voor ••een afspraak: ~
11 012/74 34 79 !

Guldenbodemloan 37
3840 BORGLOON
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Eerste Laureaat Proza
Kris Verdonck, Ie kandidatuur Dramatische Kunsten,

Ik zat legen een boom in het groene bos
en de mieren kropen erook tegen.lk be-
keek die dingen eens en hoe het in hun
werk ging. Het kroop, krioelde en vol- het gras W~geploegd, alles
gem de wetenschap konden we er nog overbleef w gele aarde die elk mo-
veel van leren want als de mensen nu ment kon 0 arsten lol een hel en ik
eens zo samenwerkten.; riep nog hadier op m'n helden maar
Ze beten in m'n rug dus ik ging ergen.. deze zaten suf zonder werk aan de
anders zitten legen een dunnere boom drugs. Eenoverdosisik schreeuwde her
geprobeerd maar die plooide om een uit! Het vuur kwam boven de machines
andere was vuil het rottingsproces was Qcden alles kraken, ik liep verward
er ingetreden en uil angst dat d in m'n nietszeggende ogen liepen
mij zou overkomen ben ik tfc1 .. ~ ,nen. IN hel bos dat een opslag-
weggebleven naar een v voor beton, staal en prostitutie
slaan, die zag er' ewordenverdwaaldeikm'nmoe-
uit om me legen _a1lang dood m'n vader ook. OE!
niet goed ge~ .vroeg z'n slachtoffers
wel

de arme natuur
d us op Lambik en
boomzal ver en dat

Tweede Laureaat Proza
Kristof Berckmans, Ie licentie Gennaanse Talen, KU Leuven

De tragische levensgesclliedenis van de spJon AlexanderOstrovskJ

"The Situation is always bigger than
you, Sidne)'. 11 has like God ils own
logk and its own juslificalion for being.
and the best )'ou can do is cope,"
(Thomas Pynchon, V.)
1. Wal voorafging (1930-1963)
"Dat hij midden russen de grote revolu-
tie (onze definitieve overwinning op
het tsari~me) en hel einde van de slag
om Stalingrad (het begin van onze defl-
nitieve overwinning op de naxi's) in ge--
boren werd, kan een symbool genoemd
worden voor zijn leven vóór '63; mis-
schien heeft hel zijn vroege bestaan
zelfs op raadselachtige wijze bepaald.
Het staat echter vast dat wal daarnä ge--
beurde, te maken had met zijn karakter,
zijn perfekliedrang, zijn Stachano-
viaanse ernsten vlijt, zijn wil om goed te
doen voor zijn land. Op tragische wijze
werd hij het slachtoffer van zijn deug-
den". Deze woorden schreef Octavus
Gribojedov, hoofd van de KGB van
1958toll97l,over AlexanderOstrovi'lki
in zijn in 1980 verschenen Mtmoirts v.:In

ten Stlukkig proletQrier - maar kunnen
wij ze als de I10lItdlSt waarheid lezen?
Alexander Ostroveki werd op 23 au-
gustus 1930 geboren in de Moskovi-
tische wijk Zamoskvoretsje als zoon
van Peter Nikolajevitsj Osrovski, een
gerechtsambtenaer, en Praskovja Fjn-
dorovna. Na zijn schooltijd die, nel als
zijn hele jeugd, vlekkeloos verliep (wij-
len zijn schooljuf Anna, weemoedig
zuchtend: "Hoe hij de pen hanteerde,
en zijn lettertjes zo wel vormde ... ")
voegde hij zich bij het Rode Leger. waar
hij acht jaar langen tol de rang van luite-
nant bleef. Op 20 november 1954 trad
hij in dienst van de KGB, wat het begin
betekende van zijn carrière als spion
voor het vaderland.
Van de 'vier hoofdeigenschappen van
de spion' volgens Ivan Metsjnikov ([CII

ntus ooor Q"dnmQrls zakClI, 1946) bezat
AlexanderOstrovski er drie, hetgeen in
die tijd volstond om aan de slag Ie kun-
nen. "Een spion moet ijverig aijn".
schreef Metsjnikov. Ostrov<;ki voldeed.
"En lo)'aal: de spion moet zijn land .11-
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tijd en onvoorwaardelijk trouw blij'
ven." Osrrovsjd zou zijn land altijd en
onvoorwaardelijk trouw blij ven.
"Nauwkeurigheid! Precisie mag nooit
ontbreken." Schooijuf Anna hierover
(tranen in de ogen) "Hij was Q/tijd de
eerste van de klas voor meetkunde en
rekenen. Wilt u de boekjes inkijken, me-
neer ?" En een laatste keer Metsjnikov:
"De ideale spion is intelligent en sluw.
Want dàt i...het enige dat h\,'01kan red-
den in de allerkritiekste sttuattes."
AlexanderOstro ...ski maakte zijneigen·
lijk debuut alsspion in 1956, op eentoze
maandag ergen. .. tussen Korea en Cuba,
in een tijdperk vóór de satellieten, toen
mikrofilms nog in broden werden ver-
stopt. Zijn eerste opdrachten waren
eenvoudig. klusjes, vooral bedoeld om
hem in realiteit kennis te laten maken
met dingen die hij tijdens zijn teore-
tische opleiding geleerd had: mensen
schaduwen, mensen uithoren, mensen
koudmaken. brood bakken. Osrrovskr
kweel zich uitstekend van zijn taken,
zoa l~ondermeer valt op Ie maken uit de
rapporlen van zijn oversten uit die tijd
("Alexander Ostrovekt doet goed zijn
best" (2 oktober 1956), "Voorbeeldig
werk. Doe zo voort, Alexander!" (5 ja-
nuari 1957), "Alexander Ostrovskl is
een vlijtige, nauwkeurige en trouwe
spion" (1 augustus 1957), "Mooi ge--
werkt. (Opmerking: Deeg iet"! lichter
maken)" (6 december 1957) en uit een
passage in Memoiresvan tt/lSd IIkkigpro-
Ieluria over deze periode: "Alexander
Ostrovski's bjjzonderste eigenschap, zo
bemerkte ik snel, was zijn buitenge--
wone V()(JnichIiShtid. Ik heb nonit een
andere spion. nooit een ander mens ge-
kend die op een dergelijke minutieuze
manier te werk ging bij het indijken van
risiko' s. Zo is hij er jarenlang in gt$laagd
de aller kritiekste situaties te vermij-
den".
In de daaropvolgende jaren vestigde
Alexander Ostrovskl zijn faam al .. top-
spion voor de Sovjetunie. Volgen.'I een
artikel in de Pmvda (waarvan niemand
het waarheidsgehalte in twijfel zal trek-

de rechte glans van de nu lege fles wijn T.V. nu nog? Als je een fatsoenljjke op-
op m'n tafel. voeding gehad hebt toch niet meer?
Keek verward rond,waarom had ze me Ik stond daar langs die beestige bende
alleengelatenindezestinkendekoude? en had gemerkt dal ik die avond nog
Godvergeten veel schaduwen, bloed- geen lachje op m'n gezkht had gekre-
zwarte vlekken werden mensevdteven gen enaüeen maar zwart voor m'n ogen
die haar van me wegrukten. De beton- kreeg. En jij stond ook naast me, het
nen, kartonnen, muren kwamen op me meisje waar ik verliefd op was, hel laat-
af mei grote hoogte erover springen ste mens op aarde waar ik nog respekt
kon niet ze waren veel te hoog. Ik kon voor had. Met te lange zwarte fijne ha-
nog net voordat ze tegen mekaar kwa- ren en je goedgehumeurde ziel mei

~

prachtig lichaam eromheen maar dat is
niet hel belangrijkste had m'n moeder
gezegd. Ik knuffelde je en durfde je zoe-
le mond niet aan te raken omdat ik daar
niet aan toe was, ik had dan ook tijdens
het knuffelen gezegd dal ik een te snel
leven leidde en dat ik teveel met mezelf

niet slond maar _
treintje dal een kind met al zijn fantasie
engeluk zo groot gemaakt had dal hij er
de hele wereld mee kon afreizen naar
ongekende gebieden, ja zelfs tijd kwat;:
niet tersprake.

"ol
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Ik~wamg~l~wpge~b~nuja
buiten of b~al LShet verschil? De
muren en h'éfll'éht waren toch overal
hetzelfde, zo koud als mijn gevoel en
hart op dat moment. Net als in een
tweederangs lied van een of andere
Vlaamse zanger waarin de zin weer
eens komt; ik geloof dat het het refrein
is: Ik heb van je gehouden maar nu sta ik
in de koude(n). A
garee op meem',
gen had op de,
dagenge1eden.
Oe m~_' daar hadden zo een plezier
ze lachten allemaal zo en de polonaise
liep vlot door, iedere jongen mocht nu
eindelijk de schoudt>,t. vasthouden van
het meisje waarop hij verliefd was en
telkerul moest je door de knieën buigen
om dit plwer te laten komen. Even la-
ter .staken ze dan hun tong in het meisje
en omdat ze zelf halfdronken was deed
ze dan maa.r mee. Ze had wel eens op
T.V. gezien dal je zo een jongen. in het
gezicht moet slaan maar wie gelooft de

geven of met Sinterklaas die brave man
de kinderen een Nintendo-set kunJl\cn
geven (ook al is dat onverantwoord tit--
dens een opvoeding).
Ik wil te knuffelen en ee begreep het ge-
lukkig genoeg ongeveer .zonder het

ëen maar dat hoeft ook

•,. ie laten wenaarbuiten
Ped, toen we buiten WR-

'er straat eindelijk rust
eindelijk kon ik praten over leven en
liefde en ze begreep het. Ze zei nog: ze
was nog niet uitgesproken toen een
achttienjarige jongen verderop in de
straat straalbezopen achter het stuur
ging zitten en recht op ons afreed. Ik liet
m'n geliefde los en lIprong opzij maar
jou lichaam en mijn ziel werden aan
flarden gescheurd door de BMW. Ik
sprong naar boven maar kon je niet
meer zien, je geest liet me achter en
daarmee Wa!! de mijne getekend voor
het leven, verkracht als het vierjarige

dochtertje dat weer eens door haar va-
der genomen werd.
De lijkwagen, ik bedoel de honderd
kwamtelaatendevolw~diewa-
ren komen kijken zeiden en deden niets
ik ging mee naar het ziekenhuis waar er
aan je gewerkt werd.
Helaas je vriendin is niet meer.
Ik ging naar m'n kamer en bezoop me
zo erg maar doodzuipen lukte niet.
hoe graag ik het ook zou willen.
o ja heb ik je dit al gezegd:
ik mis je heel erg.

Het is nu drie dagen zei ik nog tegen
Olezelf terwijl de vlam van m'n aanste-
ker het voorste liet opgloeien tot een
kleine hel. Ik probeerde ook nog een
beetje van de verdorven, verfrissende
buitenlucht op te happen als de karper
die ik als kleine jongen nog ooit eens
gevangen had. Omdat ik deze toen snel
wou terugzetten, een poel waarin hij
kon ontsnappenen kan leven naar har-
telust. De poel van het leven. Ik moest
weg de grote mensenwereld ging me
a'nders ophangen.
Wand~de buiten de lucht stonk recht
van wáar het slecht Is. De BMW kwam
langs en het was erg alweer tranen al-
weer tranen. Een koude traan op m'n
wang. Zonder een woord te denken
over de druppel met water en zout.
lk miste ze erg.

De stad in.
lk kwam een vriendin van me tegen .ze
was verliefd op me ze zei kom bij me
eten. Goed %eiik nog. usloeg een arm
om me heen en ikdook verder weg. Net
als altijd bang voor liefde verliefd pijn
de angst deed m'n hart sneller bonken
dit wilde ik niet. Dit wilde ik niet. We
liepen rond op de slechtgeplaveide
straal mei z'n winkels ende dode men-
sen bekeken ons. Het mooie huis en
haar mooie kot ze zet de borden op en ik

dehij tu.ssenjanuari '58en mei
'6.] vierenzeventig opdrachten sukses-
vol uit. een unicum in de geschiedenis
...an deSovjetspionage. Hij bezocht zes-
honderd~tachttg--vend'ri1Iende
plaatsen over heel de wereld (waaron-
der het Pentagon). Hij werd achten-
veertig maal benaderd door de CIA, die
hem smeekte over te lopen naar het
Westen. AlexanderOstrovski weigerde
keer op keer.
In Mtmoires Wil tl!rl Stlukkig prolttQriir

lezen we wat dit betreft: "Ostrovski
dadrl "~tIIQover wat trouw was - hij
aanzag het als een vanzelfsprekend. iets.
Hij zwichtte niet voor de met derde-
w_Idbloed be!Lmeurde dollal"!l, maar'
koos integendeel voor een gevaarlijk.
doch eerlijk en nobel leven. Ik heb nooit
een andere .spion, nooit een ander mens,
zelfs nooit een hond gekend die zo
trouw was als hij".
Ondanks zijn vele en tijdrovende be-
roepsaktiviteiten slaagde Alexander

(foro Laurens Snijman)

Ostro vski er toch in ook een bevredi-
gend priveeleven uit te bouwen. Op 24
juni 1960 huwde hij de beeldschone
zangeres Liza M]Cl. v imkij, dochter van
een topfunktionaris binnen de KP en
persoonlijk be v riend met Croestsjov.
De Partij schonk het paar als hu welijks-
kado een villa nabij Krasnodar aan de
Zee van Azoz. In zijn dagboek schreef
Alexander: "lk besef dat dit kado mei
materialisme niets te maken heeft. Het
is een symbool de uitdrukking van hel
eeuwig verbond tussen mij en de Par-
tij ",
Nergens, tenslotte, wordt
1956--196.]uit AlexanderüsW
ven zo goed samenge ...at at .
De spion door dl UIIWt'l'I
dimir Wasiljewitsj (1977):
Ostrovski (1930-1970) neemt
schiedenis van de spionage een
plaats in. Dankzij een haast cnvoorstel-
bare werklust en een uitstekende taak-
verdeling lukte het hem niet alleen de
meest suksesvolle spion ter wereld te
worden, maar ook één van de gelukkig'
ste huisvaders van het land - en dat
gedurende zeven lange, vette jaren. Zo
iemand als landgenoot gehad te heb-
ben, ervaar ik nog steeds als een ware
eer".
2. Wat volgde (196J--1970)
(Uit de dagboeken van Alexander Os,
trovski)
21 mei 1%3: Overste Octavus Gribo-
[edov is heel mild voor mij geweest en
heeft veel begrip getoond, omwille van
de omstandigheden. Toch is begrip
geen goedkeuring en ik besef dan ook
ten volle dat de gebeurtenissen van gis-
teren niet zonder konsekwenties kun-
nen en zullen blijven. Hel stemt me
droevig en doet mijn gedachten afdwa-,aI
len van de zware taken die nog sleed4
op mijn schouders rusten. Mijn liefste
Liza blij ft me jnmlddels onvooeweaece-
lijk steunen, enstonnen waaien over. Er
is hoop.
22 november 1963: Vandaag is een :r:eer
zwarte dag voor mij geweest; de ge-
beurtenissen van deze namiddag heb-
ben mij in diepe rouw gestort. Verwij-
zend naar enkele onnauwkeurigheden
die de voorbije maanden in de uitvoe-
ring van mijn opdrachten zouden ge--
slopen zijn. maakte overste Octavus
Gribojedo\' mij bekend dal ik met in-
gang van 1januari 1%-1aan het werk zal



zat in de zetel rond te kijken haar en
haar kamer en deed m'n jas uit.
lk zat daar u zat daar ook de kaarsen
brandden het eten smaakte de koning
van m'n wereld was nerg~ te vinden
rond de eeuwwisseling had er niemand
schrikstrab komt er een nieuwe tijd die
ieder de kans zou geven om te leven,
een nieuw begin. een nieuwe lente in de
geschiedenis.
lk keek haar aan ze was mooi, in dat
licht de bruine ogen bekeken me als iets
dat ik gemist had. Vertel Jan.. vertel, hoe

is het met je? Ik weet het niet, de rust
straalde en de kaars flakkerde nog maar
eens op. Ikkuste zeen zij kuste mij, vrij-
den zonder veel agressie heel lief zacht
haar borsten waren zacht haar ogen
mooi we streelden heel rustig het was
fijn hier te :!lijnhet leven was een tikkel-
tje lichter en ik vond het fijn. ~ avond
duurde lang het werd nacht en de uil
ut op z'n tak.
Ik moest weg. aestreelde me. Duwdeze
weg: m'n aansteker een sigaret, de aan-
steker, m'n vriendin was dood ..

(foto Laurens Snijman)

Naar de badkamer, ik bekeek mezelf in
de spiegel en huilde als het grote niets.
De adem beelceg het glas van de spje-
gel. Bekeek mezelf een lange tijd de
scheermesjes lagenblinkend opliet rek-
je. Ik pakte er eentje zag mezelf. Het le-
ven was de moeite waard. Wreef ermee
over m'n pols. Zou men rouwen over
mij? Zou ik m'n vriendin terug zien?
Het meisje kwam half naakt binnen ze
stond daar achter me met een arm om
m'n schouders haar lichaam tegen m'n
blote rug en met de andere hand had ze

m'n hand en een scheermesje. 'ZA! kuste
me op m'n nek en schouder. Ze keek in
de spiegel en zei niet doen Jan, niet
doen. Je bent een goede jongen. Je vrien-
din hield die veer vanje? Ik zei van veel.
Ik kan je niet helpen. Wat wil je van me?
Ik zei van niets en huilde. Arme Jan je
bent 2:0 eueeo. Ik kan ruettot je ziel k0-
men. Doe het mesje voor altijd weg. lk
draaide me om en legde m'n hoofd op
haar schouder en haar handen wreven
over m'n blote rug en ik rook haar heer-
lijk parfum. Hoe lang we daar stonden
weet ik niet. Ik liet haar las en deed m'n
pull en jas aan gaf het ha lfnaa kte meisje
een kus. Langzaam de trappenafkwam
buiten en onweerde, regende hard op
me, Een sigaret opgestoken de bewuste
aansteker in m'n vuist geklemd en ik
dacht aan m'n echte vriendin die nu
dood was. Wandelde door, door de ver-
laten stad.
God, wist je dal ik haar mis?
Na de stad kwam een stuk bos met een
klein kappelletje waar ik in kon samen
met Maria en jesus. Keek naar het on-
weer, dit is mooi zei het Kind legen me
en ik gaf Hem gelijk. Ik vroeg aan Hem
waarom er zoveel pijn was en Hij zei
niets want Hij was maar een goedkoop
beeld.
De aarde was nat het gTils koud, de op-
luchting nabij er speelde een vreemde
melodie door m'n hoofd. Iemand stond
achter me neen toch niet. Ik liep rond
naakt ik liep rond ademde de lucht de
bomen namen me op de lucht ook. Ik
keek rond zonder zorgen. Alles bewoog
de aarde bewoog de bomen keken me
aan. Wat wil je,Jan" watwilje?Waarisje
vriendin? Zou je haar graag terugzien?
Je moet verder jongen de vraag waar ze
is lelt op dit moment niet.
Het koude gras legen m'n rug. Nam uit
m'n jas de aansteker, slak een sigaret op.
V,ond in m'n jas een stukje papier en pen
schreef een brief naar de wereld. Hel

spijl me maar ik moet weg stond erin.
het onweer kan mooi zijn
Ik hou van jullie,
[an
Ik slak de brief tussen de gevouwen
handen vanjezus. Het onweer was half
gedaan en het rook heerlijk, zei de men-
sen goededag en het mesje speelde door
m'n handen en ik sneed m'n polsen niet
over, in een opwelling van angst, ver-
driet en agressie gooide ik het mesje
weg en schreeuwde de longen uit m'n
naakt koude lijf en schreeuwde en jank-
te en riep op m'n vriendin vervloekte
het mooie kappelletje. Viel huilend neer
op m'n knieen de regen plenste neerop
m'n rug. Ik keek rond en alles was stil.
De schaamte was er had iemand me ge-
hoord? Weg, snel als een schaduw op-
lossen verdwijnen van deze aarde. Ik
nam Tl\"n kleren en liep terug de stad in
in de SVld liepen mensen die ik niet
kende en ze keken met verraderlijke
blikken en grijze ogen waar niets uit-
kwaM de mensen die de hoofdrol in
m'n neöhtmerries kregen. Diep in m'n
jas weggedoken haar voor m'n gezicht.
Op het grote plein waar de kafees met
drankvenlaafden nog zaten met hun
zorgen die ze wegzopen ocharme. Ver-
der in het kleine steegje stond een hei-
ligenbeeld, hij keek me aan en ik bleef
versteend staan. Hij keek me aan en
lachte, lachte me uit in m'ngezkht. Een
opwelling van angsten ik kotste onder-
aan het beeld en enat niets in m'n maag
maar galsilp was er voldoende met een
luide kreun zat ik daar op m'n k.nieen
ziek te zfjn. Ik moest door doorwan·
delen er kwam misschien wel iemand.
Binnen. naar huis m 'n veilige kot dat me
wet eens verraden had. De trap op gooi-
de m'n kleren uit en kroop rillend' in
bed. Huilde :zacht de warme dekens
stelden me gerust veilig in m'n holletje.
Nam uit m'n [as de sigarettenen de aan-
steker en ze groette me weer eens.

gaan op de tulministratm dinlst van de
KGB.lkbegin mijngeloofteverliezen in
een goede eûoop.
18 december 1965:

_ is er met beidt wa-
gens vandoor te gaan.
7maart 1967: Is het tewijten"an het vele
stof in het archief dat ikde(álltste tijd zo
vreemd (en zo vaak) moél hoe!lten? Ik
kom zelden buiten, dllt kan er ook wat

te maken hebben. Morgen ga ik ze-
de dokter. Deze voormiddag
een nieuwe vernedering on-
werd ondervraagd in ver-

van Li%a naar het
!Ik haat Liza,

dokter naar de andere
al hetzelfde Ie horen.
Dezelfde standaard-a
middeltjo. Het maakt een gevoel van
opstandigheid in me wakker, ik wil re-
volteren, maar daar kan ik mezelf 6ók
niet toe bewegen. Hoe raak ik hier nog
uit?
2 februari 1970: Vandaag is er een einde
gekomen aan mijn loopbaan. Mijn ge-
zondheid, zeggen de dokters, laat het
niet langer toe het werk te verrichten
waarvoor ik ben aangesteld. In zijn af-

Oceevus

bung tÎntS IUmpjes, 1979) en Jan Ver-
meerach (Sdluldigm zondtr $lhuld,
1985).
15:02 u -

een sportvliegtuig. AAn
jetspionnen P}otrSaltikov
Ostrcvski. Hun Opdracht: ....
scheppen van 'een' mikrofilm. ,
avonds, zoals de KGB te weten is1
)nen via een lek in het Pentagon]
ew. Russische overloper 'Zal
overhandigd aan mensen van
Lo~ 'Le Casino Voltaire',
har~n Ouagadougou. 15.48
Vermomd a ls een Japanse handelsreizi-
gers Yahiro Sukokawa en Tsatsuko
Hayamoro nemen Saltikoven Oserov-
ski plaats in het 'Restaurant Tartuffe'
tegenover het kasino. 16.13 u - De
Britse tops pion Simon Kingsley arrl-

van de dood in mijn nek.
3. Wat tussenin kwam (20 mei 1963)
Wat hier volgt is (voor zover mogelijk)
een chronologische weergave van de te veranderen.
merkwaardige gebeurtenissen die fanos Pclemlkcs betreedt het kasino.
plaatsgrepen tussen 15.00 u en 23.00 u, Hij spreekt de kelners, vreemd genoeg.
te Ouagagdougou, hoofdstad van Op- aan in het Duits. 19.49 u =-Eugëne Dé-
per-Volta. Voor wie meer wil weten lire maakt zich zorgen om twee Poolse
over wat de historiCU5 Rkhard Wright ex-voetballers die al zingend en lallend
"De Volteske" noemde, verwijzen wij de grote speelzaal binnenkomen.
naar Samuel E. Bwke (Tht VoilIl VIlU!U- 20.00 u - Een Rusaische overlcper met
ooit, 1970), Gerhard Strauss (&schrei· het uitzicht van een Portugese schilder

nestelt zich aan de bar van het kasino en
knoopt een gesprek aan met een Franse
wijnboer. Russische volkähederèn gal-
men boven hel onthutste orkestje van
hel bsino wt.20.5J 1l..-".0s1rovskiport
zitn vriend aan als Marilyn DiRus50
haar entree maak., DiRuS50 draagt
rood. Al gauw raakt ze verwikkeld in
een luchtig gesprek met Polemikos.
21.10 u - TerwijlOstrovski. in de waan
dat het gesprek mei Polemikos een
schijnvoontelling i1l en Marilyn
DiRusso de mikrofilm al in haar bezit
heeft (wat een idee!), de handtas vande
CIA-agente steelt, overhandigt de
Portugese schilder, in de waan dat het
dé mikrofilm is, het filmpjedat hij opde
safari maakte aan Lemère, in de waan
dat deze een vermomde CIA-agente Is.
21.44 u - Een Russische overloper

bij Polemikos en
toilet ontdekt
ij zich vergist

die zo
het verste tafeltje zit te ge-
die het minst op een ClA-

. Daarna verlaat ook hij
. 22.51 u - Osrrovski. in de

overtuiging dat GuitreeenCIA-agent is
die hem tracht te misleiden met een
nep filmpje, krijgt het lumineuze idee
op zitn beurt de vijand te verschalken.
Hij twijfelt er geen sekonde aan dal
Lamond de Russische overloper is en
terwijl hij hem de mikrofilm overhan-
digt ontvreemdt hij alles wat de Cana-
dees in de zakken heeft. Daarna trekt
ook hij zich terug in de latrines. 2255 u

•
-Lamond, een Canadees, overhandigt film. Omdat verhalen steeds goed aflo-
Digusso, een AmerikaaTlM', de mikro- pen.

Hij
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Blauwe Maandag Cie speelt
---VRIJEN-MET DIEREN

'En hoe dat 't was. Vrijenmet eer, varken.
Ge zijf nog ne groteren boer don ik docht.
Ge moot met de waarheid antwoorden.

Do zijn de spelregels. Dikke Gerda IS een beest.
Hebt ge ooit al eens met een beest gevrejen?

Ikbedoel een dier. hé.
Hebt ge ooit ol eens een kot een tong gedraaid?

Hebt ge al eens een kieken gevingerd?
Hebt ge ol eens op een schaap gezeten?

Hebt ge al ne visafgezogen?
Met uw bloot lijf op een koei gelegen?'

STADSSCHOUWBURG LEUVEN
2, 3 & 4 mei - 20.00 u
Res.016/22.21.13

1
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Wiesuste en Wiske niet kent. is vast op Kwekumus grootgebracht. Terwijl
onze ouders faalden III hun opvoedende taak, stonden Sus en Wis steeds
paraat om ons wijze lessen in te lepeten. Gekruid met bel nodige avontuur
natuurlljk.
1995 zal de stnpgesduedems ingaaD als hetjaar van dt ';ijftlgste verjaardag
van de lDft8t sukstsnjke Vlaamse strip. Op 30 maart 1945 verscheen name-
lij). de eerste strook. oog met Wiste's broer Rlkki. in de krant De Nieuwe
Standaard. Blnnwon komt een O\'enicbr van vijftig)aar 'Suske en Wlske' in
boekvorm uJt. En Veto \'OOdde hoera-sfeer Wf'lgescbikt om dtjeugdidoltn
eens onder Ik loep te nemen.
Voor de v~ eens geen renschap en moraal 0 ja. voordat
gtbtkvethl over welke albums 1945 we vertrekken, Van de reeks
de besteZijn, maar eendiep- 1995 'Suskeen Wiske' verschenen
te:m.~oek.t..!et~T~i';"-" r-....\ totnu toe 176t:ittls,waarvan

Willy Vandersteen er onge-
veer vijfentachtig, Peul
Geerts maximaal ne-

en meuwelïng
verhaegen

minstens twee
1-1~ \ vo~rhun rekt-
~mngnamf'n.

tet's go.

Vijftig jaar op zoek naar verwanten
Depenibelepedigree
Dat Suste en Wbke niet bepo.<lkl doorsnee-familierelaties onder-
houden met de hun omrtngende figuren, is bekend. Vandersteen
vond dat hijgoede redenen had om familierelaties bij zijn hoofdfi-
guren zo veel mogeUJk te vennijden. Minder bekend is dat de hei-
den na een kleine 180 verhalen er toch een hele stamboom op na
beginnen te houden. Ook al klopt die stamboom soms niet hele-
moaL

Vondersteen vond dat je het ouders
niet kan aandoen dat hun kinderen
eomccr de helft van het Jaar ver weg
zijn, zoals het bil '[emmeke' het geval
Is. Nauwe fcunillerelaties staan een
awnruurlilk teven in de weg, vond hij.
Daarom ontwierp hiJ het eneertussen
overbekende zestal dat elkaar in de
loop von wie avonturen heeft. ont-
moet. rDQQI, op WiaIr.e en StdonJu nc,
geen enkele familieband met elkaor
heeft Suste, WlsU, Sidonia. Lambik,
'erom en Barobas.
Het ontbreken van famllierekltie:s

tussen de booldfigW'@n heeft Q)$ lo-
gisch gevo&g dat elke tekenoor/schrij-
~ van de reeks (Vandersteen, Geerts
en tonge krocht Verhoegen) zich op
een bepoo1d moment vragen begint te
stellen over de stom boom van zijn ft-
guren. Oe volgende stamboom 1s het
resultaat van vele avonturen.

Duivel
Wiste heeft ul vijftig faar alleen

moor hoor tante, SldonJa. Hoor enige
andere fomllielid was broer Rikki, een
bokskampioen, die elfeen in 'De
Q'iIOnruren van lUWen Wiske' mochtr

rrr
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r
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volk eten, maar dronk zich 'dood". Als
spook met een droge lever treedt hl] af
en toe op in een ~rhaal. Op het einde
ven 'De maffe maniok' verlooft Sw
zich met booswicht de Zwarte Ma·
dam, moorofdoru nog iets van geko-
men is, ïs nJet<!_uidelijk..

Tante SidonJa heeft zowat de meest
uitgewerkte familie. In het veertiende-
eeuwse 'De koning drlnkf 1sene Sido-
nlc, die trouwens als twee druppels
water op de twintig~uwse tante
Sidonia lijkt, koningin der Kanne-
kijkers. SidoniO ts dw van adel. Dot
wordt bevestigd door een Spaanse tak
van de familie: ene hertog Medina
Sidonia maakte nog deel uit van de
Spaanse vloot op het einde van de zes-
tiende eeuw. Rond 1850 leefde baron
van Stlefrtjke, een snelheidsduivel en
voorvoder van Sidonla, In Kommers-
bonten ('De Tuftuf-c1ub'). Sldonla
wordt in datzelfde verhaal ook Sido-
010 van Stiefrijke genoemd.
In het heden heeft Sidonla nog drle

fomilieleden. Haal vader, simpelweg
de Snor, verblijft even bil Sidonia wan-

vtJr, ~ 80rnn WJf1 Sömijk~,Moe Mlle, Poptll-Ambik, Rikki,ArthUT, de
S>wlr

~len. Ooama werd hil om een
xhoeMnbon gestuurd en we hebben
Mln IlOOItmeft'lI!ruggeZien. Vonder-
steen vond hem ~ groot in vergelij-
king metWiske.

r
r

Suske woonde ln 1945 op het nog
steeds onontdek~ eUand Amoras.
Zijn ()Wf'OftrgrootYOder was de stkh-
te- VQ.D de stad Antwrpia op dot ei-
laDd.. Jijj ~ SUs Antigoon. TH~
\IIQQ beUl werd eee :stcm<IJtekI opge-
ridn. mtt oJ:s opsdutJt: "hij teade.zijn

10 V... ,.. ... .211V• .274d. J'apriI

Deel' het rusthuis waar hij verblljft,
afbrondt ('De SDOfft'nde Snor'). Sido-
nio's niCht Net de Anker, alias eer-
mencita Falosol, is operoumgeres. ze
is getrouwd met de Spaanse uitvinder
Rondello, die een mecho.niSche Stier
ontwierp in 'Oe Stierentemmer' . Sa-
men hebben zij een zoontje, Sprotje,
deat een hoofdrol speelt ln het korte
wrbooJ 'Spruîten voor Sprotje'. Rosse,ohn is een neef VOD Sidonia in Ca-
nada.. Hij wordt betoverd door zijn
~sge>pJlin BigSllOWbelenOlltpopt
zich cïseee boosootdige kariboefoger.
Moor op het einde YQIl 'De Iocbende
woU' zit allesWftI' lekker snor.

Vijftig jaar hunkering
De langoereuze liefde
5bips als 'Suske en Wb:ke' of 'Xuifje' krijgen wel eens naar hun
hoofd gesmeten dat liefdesgevoelens er te weinig of op een te kari-
katurale manier ineen bod komen, In 'Suske en Wiske' loopt ver-
liefdheid altijd met een sisser af. 8il Vandersteen zelf kwamen
emoereuze gevoelens nauwelijks aan~. Geerts lijkterwat vaker
mee uit te pakken. HIJ heeft bllikbaar soms medelijden met zijn
eenzame figuren. Maar een vurige romance moet nog steeds wil·
ken voor het verplichte eventuur.

Het bekendste fumillelid von Lam- Echte uerdesrelcues mogen niet ineen
bUr.lsArthur, de vliegende aap. In een kinderstrip als 'Swke en wtsse'. Vol-
dierenveUetje, maar mét bolhoed ver- gens Vandersteen zou een sterke lief-
bUjft hij in de jungle. Ooorhetsopvan desband (zoals ook een ramiUebc:md:
een geheimzinnige planl kon hij vue- zie De penibele pedigree) het cvon-
gen, hetgeen hij in wie verhalen de- tuur in de weg staan. Een voste ~Iatie
mensreen. Lomblk's vader, Papal- brengt een aantal verplichtingen met
Ambilr;. woont In het oerwoud van Zich, die door een per definitie cvon-
gceswcnc. Hij maakt er verzen per NUrlijkeStripfiguuronmogeUjknage-
tamtam. LambiJr. ontmoet in de loop komen kunnen worden.
van ziJn avonturen ook enkele verre Nochtans zijn Vondersteen's flgu-
voorouders: Lambiorix, hevYloedige ren wel ec menseUjk dat ze hunkeren
stamhoofd VQll een stom van Oude naorUefdevolgezelscho.p,Amoe~uze
Belgen, en [ehcn MatheU5 lambik, eskcpcdes leiden in albunu vaak. tot
een schurkachtige bokkenrijder. Deze avontuurlijkeontwillilingen. De hel-
laatstebleekecllterbetoverdtezijnen den hebben onderling ul ambigue
Lomblkhoeftzlchdwnletteschamen banden. Suske en Wlske ziJn geen re-
voor zijn voorvader. mille, wat het vermoeden dat ze tets
Lamblkisnletdeenlgediezichaoo- met elkaar hebben, een voedingsbo-

vonkelIJk scbccmt voor een snode -dem geeft. Wlske u Immers oltijd 10-
voorvader. Professor êcrcbcs heeft roers wanneer Swke even de andere
nachtmerries over zijn overqrcotvc- kant uitkijkt. De volgende passage uit
der, de zwarte mogll!r SOrO.OOS {'De 'De kleurenkladder' bevestigt dat ver-
heUegathonden'). Moor ook magiër mceden: "wlske, Ik zou zo verliefd op
Barobas blijkt op het einde van het je worden"--Ik dacht dat je dat al
avonruurgeenechtebooswichtteziJn. west". Maar In 'De Jolige ,offer'
De helden zijn bUjkbaarvQJl vaderop spreekt WiSke endere taal: -Ik wil wel
zoon door en door goede mensen. jebestevriendinzljn,moardat1salles
Belde 8arobassen tonen overigens hè. Geen flauwekul met Uefde erac.je
QQI\ dat.de..ctuonoIog6e.l.o_Sw.ke- en moet.ruet boYHI te-.tand gaan leven
WW::e soms problemen steil De ma- hè". Wat de precieze relatie tussen
giër is ongeveer vljf\;lg Jaar oud In beide vrienden is, zal wel nooit duide-
1900. En de professor is zeker ouder lijk worden.
dan vljrenveertig In 1945.lndie vijftig
joor verschil tussen belden moeten
nog een vader en een grootvader van
professor Barabas bestaan hebben. Of
hoe de 8aroba.ssen van deze wen!'ld
zich razendsnel voortplanten.

•
voor vleierij. De heks Antanneke, de
Dulle Griet en de FllIstijnse Oilijla
maken misbruik van de onzekerheid
van de twee helden. Een enkele keer
kunnen de twee mannen genieten
van een kortstondig sukses. De regen-
boogprlnses ziet wel wat In tcmbü,
maar wordt weerhouden door haar
plichtsgevoel. Veelte in 'De mollige
meivis' twijfelt of ze Jerom obman wil,
moor ziet dan jerom voor haar ogen
weggeftitst worden.

Seksualiteit
Swk.e heeft duJdelijk een voerkeur

voor eksotische meiSjes. HIJ kan het
erg goed vinden met zeemeerminnen
(Marlso In 'Het Deltnduel'), negerin-
netfes ('De bevende baobab', 'De
/unglebloem' en 'De pompen ptcn-
ters') en elfjes (Ullemor in 'De lieve
WIeham', Dotti in 'De edele elfen' en ~
Lellebel In 'Het kristallen kasteel'I,
Moor long duren die flirten nooit,
want Wiske steekt er elke keer een
stokte voor. Wiske zeiCIserg trouwaan
Suske. ze probeert Suske 'N'f'1 eens jO-
loer.!! te maken (met CoImorin In 'De
vergeten valiei' ot met Bjoetie de Nu-
ton in 'Het krlstallen kasteel '), moor

daar blijft het dan biJ. Ze 1$ één keer
echt verliefd geweest; op Lilleham,
moor die vlotte loverboy bleek een
onbetrouwbaar sujet ('De lieve Ulle-
ham').

Melkman
Sidonia konsentreert zich meestal

op LombIk, en moet daardoor zelfs
aanzoeken weigeren. Lew:le de melk-
man in 'De gouden gnnzeveer' en ba-
ron de Poefwoir in 'De toffe tamboer'
bijten in hel zand. Af en toe IdJkt
Sidonio ook uit naar andere kandida-
ten, vooral als ze rilk en ongetrouwd
zijn. Ze was zelfs twee keer bijna ge-
trouwd. In 'De Soze Boomzolver' ont-
snapt ze op het nippertje aan een hu-
welijk met Robur, de heilige eik.. En In
'De 8riesende Bruid' grijpt Vonder-
steen zelf Inwcnneerze het tets te goed
kon vinden met zanger Pé Ho!k.song.
Sidonia moet blijven toebehoren aan
het publiek..
In Swke en wtske worden liefde en

seksualiteit de laatste tijd Iets minder
als taboe behandeld dan vroeger. In
'Sogo.rmatha' wil de Yeti cnbe-
schcemd samen met Sidonia In zijn
Strooien bed kruipen en In 'Het kra-
kende ccrecs' brengt [erom met Cers
een hele nacht door in een boom (1).
-ü kunnen het goed met elkaar vin-
den ", zegt de tekst. Zijn er ueësevcue
tijden in het vmchIet?

Gert Meesters

~

~~

Duister
In 'erom 's voorgeschiedenis klopt er

iets niet Volgens een eerste versie Is
[emm een oermens. Zlln oersterke va-
der is vroeg gestorven. Zijn moeder
Moe Mie voedt hem op. HIJ wordt on-
menselijk sterk omdat een sjamaan
hem betovert. Later gerookt hij In-
gevroren In een blok IJS.Pos in 1603
duikt hij weer op alsgehelm wapen in
'De doUe mwketiers'. Hij rookt verte-
derd doorSchanulleke en komt met de
andere helden via de teletljdmachine
naar onze tijd. Maoorr. Er is ook een
tweede versie. In 'De nerveuze Ner-
viêrs' legt professor Bambas uit waar-
om 'erom zo sten: is. Volgens Boro.bas
heen 'erom's kracht veel te moken
met de goede gezinnen woor tûj uit
voortgekomen is. De professor laat als
bewijsmateriaal een gezin oude Bel-
gen Zien, die worden afgeschilderd als
voorouders ven 'erom. Aangezien 'e-
rom in eeeesteversre ten tijde van de
oude Beigen al leefde, is deze tweede
versie niet zomaar verenigbaar met
de eerste. Jerom's familiegeschiedenis
isdw nogal duister. Oeverklaringkan
echter vrij eenvoudig zijn. 'De ner-
veuze Nerviërs' is nog van Vonder-
steen, terwijl 'De malle mergpijp',
waarin het oer-verleden van [erom
voor het eerst verteld wordt, van 0p-
volger Peul ceere ts.
Een ldeun1lk.e verzameling rcmiue-

leden Jn zeerverre aftokkingen vangt
in 'Suste en WW::e' het gemis aan
cli.ftk~ familierelaties enigzins op.
Het interes.san~ aan zulke familiele-
den is dot ze meestal ook stor leveren
vooreen nieuwwrhool.ln "ïcauuren
Tazijn' krijgt zelfs Krtmson een voor-
vader. Oinuoniw de mogIi!r. Na de
goden zI~ nu dw blijkbaor de slech-
tertllin aan de beurt. Who's oext?

GeIt Meesters

Frustratie
rente Sidonla's liefde voor LambIk

Is hopejees. ü zol eeuwig gefrwteerd
blijven, want Vondersteen heeft. In
zijn testament duidelijk gemaakt dat
Sidonia en Lambik nooit een koppel
mogen worden. Lombik zal alvast erg
opgelucht zljndoordattestcunent. Hij
deed ct vele Jaren ziJn best om Sidonia
op een afstand te houden. In 'De Ster-
renplukkers' tovert hij zelfs een dia-
voorstelling tevoorschijn om Sidonia
dUidelijk te maken dat hun huwelijk
verkeerd zou ollopen. Moor SldonJa
zal de moed wel nooit opgeven.
Ook buiten de gewone heldenkliek

gaan de hoofdfiguren op zoek naar
tederheid. Professor Barabos IS het
mlnstektlef Hij vervult metverve ziJn
rol VOD droge wetenschapper, die ge-
noeg heeft aan Zijn laboratorium.
Maat één keer Is het hem toch te veel
geworden. In 'Beminde ëcrcbcs' sterft
hll bijna van liefdesverdriet Hij ge-
neest pas wanneer hij zijn eerste en
enige liefde, Lotje de naaister, terug-
ziet. Don volt Barabas terug In ziJn
rationele plooi en van Lotje Is nooit
meer sproke.

Matrone
[erom en lambik vertonen onge-

veer hetzelfde' liefdesleven'. Ze lopen
achterelke niet ol te lelijke vrouw een,
maat komen telkens van een kale reis
thuis. Lombik en 'erom doen bijvoor-
beeld alles om In de gunst te komen
van Tronlca de robot, Sigrid de viking-
vrouw en Poeskha Fédeesklmo. Maar
telkens heeft. een derde man meer ge-
luk. Sommlge vrouwen zien Lambikor
[erom wel zitten, maar dan zijn de
mannen zelf niet happig. Belde hel-
den ontvluchten in zulke netelige si-
tuaties vreselijke matrones: [erom
wordt in 'De nerveuze NervU!rs' ach-
tervolgd door de fee Ubelildis en Lam-
bik vtucht voor de Indiaanse Silting
Flowerin 'Bibbergoud' . Overigensl1jn
zowel Lambik oJ:s 'erom erg vatbaar
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Vijftig jaar uitvindingen

Briljante Barabas
Als Iemand ooit de mensheid verblijd heeft met fijne uitvindingen,
don is het professor Berebes. Zijn kollega Gobelljn heeft, op de
vliegende bol na, nooit veel deugdelijke dingen klaargestoomd,
maar Berebes ontwerpt de ene geniale uitvinding na de andere.
Alleen lammer dot hij voak uitvindingen doet die onder een QJI.

ëcre vorm in een hoekje van Zijn laboratorium liggen te roesten.
Een greep uit bekende en minder bekende toestellen, weerven
Jammer genoeg geen enkel gekommerslo.lLseerd werd.

De meeste ulMndtngen von Barobas
dienen om de helden zosnel mogellJk
te vervoeren. De Gyronefwru tot voor
een paar maanden ongetwijfeld de
bekendste helikopter In Vlaanderen.
Hij wordt in een kleine dertig vemcjen
venster gehooJd.Soms letterlijk. want
Sidonia slaagt er In 'De Stalen êloem-
pot' in om de GymDef met ëén hand
uit de garage te halen. Het voertuig Is
blijkbaar van een iets lichtere makelij
don een eccrsnee-heïücpter. Geluk-
kig wordt de GymDef alleen in Swke
en Wiske gebruikt. want iedereen die
er een beetje verstand van heeft, weet
dat het ding in de realiteit met zou
kunnen vliegen. Als het ding stabiel
wil blijven, heeft hetnameUjkeen pro-
pelleraan de staartvin nodig. Maar de
Gyronefheeft aan de staartvin alleen
straalmotoren.

Oe Gyronef mag dan hel meest ge-
bruikte vliegend machientje in Swke
en wtske zijn, het Is zeker niet het
enige. Barobas ontwierp nog vliegen-
de schotels, vliegende platformen,
opblaasbare vliegtuigjes, een raket op
mankracht en een vliegende motor
(belde voor jerom), een straalmotortje
om op de ruq te binden, een ruimte-
kruiseren hel ruimtependel Barutras.
De vUqnde scocteis beitonden al in
'ttrt:ringende nijlpaard'. maar in 'Het
zoemende el' moet Barabas opeens
weereen vliegend platform introduce-
ren. Een verbeterde versie mls5chien?
Barabas's Ruimtekruiser kon een
tocht naar verre melkwegstelsels aan,
maar toch moet In 'De stervende ster'
een ruimtependel ontworpen worden
dat veel beperktere mogelijkheden
biedt. Uitvindingengeraken blijkbaar
snel in een verdomhoekje ten huize
van êcrcbcs.

OIiekrisis
Auto's zorgen ervoor dot de helden

zich snel voortbewegen op het land.
Bambas beperkt zich tot het perfek-
tioneren ven de auto. Het resultaat Is
Vitamitje, een schattig autootje dat
niet op benzine rijdt, maar op echt
eten. Na zijn Introduktie in 'De Spriet-
atoom', mocht hij nog in enkele ver-
holen opduiken, tot hijln 'Oe Toa--
tootjes' op rust gaat in de auto-hemel
Rolentirius, een meteoor waar de fee
Seefti over de curc'nes waakt. Noch-
tans zou Barabas met een kommer-
slolisering van Vitamitieeenoliekrisls
kunnen voor zijn. Bovendien had
lambik zich In 'Oe amoereuz.e cmc-
zone' dan niet zo moeten uitsloven om
een milieuvriendelijke bmndstof uit te
vinden. Maar ja, Vitamltje was weer
even vergeten.

Onder de grond kunnen Swke en
WiSke ook uit de voeten. Oe Tenunef
boort met een diamanten schijf een
gat In de grond en zorgt er met een
koelinstallatie achteraan voor dat 01-

les weer netjes op zijn ploots terecht-
komt. Deondergronde.rwerdaanvan-
kelljk. mei gemoderniseerd HIJ kreeg
een steekvlam in plaats van een dia-
manten schijf en ging ZO meeten meer
op de Stalen Mollijken, een uitvinding
van professor Person In 'De groene
splinter'. Blijkbaar heeft tekenaar
PauJ ceerts dat ook ingezien, want In
'Het Aruba-dossier' werd de Terranef
in zijn oude glorie hersteld, met dia-
manten .schijf. In dat verbaal kon de
Terranef ook onder water varen,
waardoor hil andere uitvindingen
van Sarabas: de llzeren Schelvis, de
Snoek. de IJslandsuite en de RVOl (rij-
den-vllegen-dulken) konkurrentie
aandoet.

Zweetvoeten
Eigenlijk is de teletijdmachine ook

een voertuig. Om tijdreizen mogelijk
te maken, moeten alle tilden zich im-
mers tegelijk afspelen. De teteujd-
machine is ongetwijfeld de meest ti-
plsche uitvinding van de stripreeks. Ze
maakt fcntcstische avonturen In ver-
leden en toekomst moqelijk. In toteet
wordt de teletijdmachine in ongeveer
vijftig verhalen gebruik.t. De laatste
tijd geraken moderne derivaten van
de teletijdmachlne erg in de mode. De
helden beschikken zowaar over een
portable teletijdmachine en cver crm-
banden waannee ze zelfstandig door
tijd en ruimte kunnen reizen.
Vervoer is niet de enige specialisatie

van professor Berebes. Ook op
kommunikatiegebied heeft de profes-
sor de bakens verzet. Hij ontwierp on-
der andere een gedachtenmelker, een
droomlezer. een gepro (waannee ge-
dachten driedimensioneel geprolek-
teerd worden) en de fameuze werkte-
telkieschoen (waarschijnlijk 'afgt'-
voerd wegens zweetvoeten). De klan-
kentapper kon aanvankelijk alleen
maar planten hun zegje laten doen,
loter zwegen ook dieren en stenen niet
meer. En de restoscoop zorgt ervoor
der redereen dit' erçens een voorwerp
laat slingeren, door middel van beel-
den uit Zijn leven gefdentificeerd ken
worden.

GedachtenmeJker
Het Is blijkbaar voor de teeeneers

zelf niet gemakkelijk om het uitvind-
tempo van Bambas te volgen. Teke-
nend Is de volgende evolutie: Barabw
vindt een verkJeinautomaat uit, dat
door Savantas in 'De Sprietatoom'
misbruikt en vemrenqd wordt. Veel
later vindt Bambas een snelgroeier uit
(omgekeerde effekt), die na enkele 01-
bwns wordt geperfektioneerd en dan
ook kan verkleinen. De sirkei is weer
rond ..

eert Meesters

De wiebelende wetenscbap
Met prctesscr 8arabas hebben Swke
en WiSke altijd de w-etenschap aan
hun kant. Omdat de professor een
opvoUende rol speelt, kan je tussen
de Ujoen heel wat opvattingen over
welenschop terugvinden. Vroeger
werd Vandenteen wel eens verweten
dat bil de lëaertjes een rotsvast geloof
10 de wetenschap wou opdringen.
Maar dot Is op djn minst overdre-
ven. Met de komst van tekenaar
Marc verbceçen krijgt de weten-
schap .zelfsmeer en meer skcllte rol-
len.
Natuurlijk Is 8arobas een ~-

dJg grulie dat de meest onmogelijke
toestellen Uitvindt (tk> artIk.el Bril.
kmte Barobas). Van die uJtvindln·
gen maken de hf.:kien dQ.nk.boar ge-
bruik.. En als het even kan, willen ze
80.r0bas's wetenschap ook wel wat
vooruithelpen. Moor zodra er 'be-
langrijke waarden' op het spel
staan, moet de \oft~J<hap Inbln-
den,
In 'De rosse reus' bijvoorbeeld

moel een onderzoek ven Sarabas
WiJken, omdat het enderzoeks-
ObJekt, de reu.s,.1n djn genn niet ge-
mIstkanworden. W~8arobas

wat langer doorboomt over een we-
ttnschappeUjk onderwerp, wordt hij
snel de mond gesnoerd: "Van Jouw
wetenschep begin Ik zo langzamer·
band mijn bulk vol te kriJgen!" zegt
lombik In 'De glanzende gletsier'.
Barobas wordt dan ook vaoJ,:;beteene-
liJk fanatiek voorgesteld.
Wetensc.hopkOmt In de Jongstever-

halen soms In een slecht daglicht te
staan: In 'Oe rosse reus', 'Oe slimme
slapjanw:' en 'De cverechtse aap'
vind Je siecnte geleerden. Krimson,
"publieke vijand nummer één",
maakt aelts vcck gebruik van de Joat-
ste weterudlappelijke snuJ}eS. Maar
enkele verdorven wetenschappers
maken nog geen verdorven weten-
schap. 'De stervende ster' i$ groten-
deels gebaseerd op grootse welen-
!iCh~lijke wrwetenlijlcingen, Oe
rnakenvan 'Swkeen WIske' Zijn hun
geloof In de wetenschap nog niet
kwijt. moor ze beginnen een even-
wicht te vinden. Zoab er ongeveer
evenveel witte cis ~ magie een.
wezig Is In 'Swke en Wlske', Is er nu
ook een ewnwicht tussen we~nscha.p
met goede en wetenschap met slechte
_nden.

Vijftig jaar levenslessen

Demodieuze moraal

Die genuanceerde opstelling vind
Je ook terug op het eusche vlok.. In
'Oe spnetotccm' uit 1948 worden
twee oruchu1dlge uitvindingeo von
Barobos, het sprietatoomkanon en
het stapstroaLkanon, vernietigd om
misbruik te voorkomen. In 'Oe
sUm"1.e slapjonw' uit 1993 hoolt
Sarobas die uitvindingen weer bo-
ven. H~verklaart die ommekeer ah
volgt: "Het wordt tiJd dot de mens-
berdbeer V\!nlntwoordelljkheid 0p-
neemt. Ik diktee!' geén moraal, ik
ben uitvinder." Een gene:rntiekonfil,::t
tussen vanoersteen en Verhaegen?
ot gaat 'Su.ske en Wiske' gewoon
~ met de tijd?
Ondanks die meervol",~ be-

nadering van ~tenschap, blijft een
lnstnunen,,* visieoverheersen. Zo-
long er praktische uiMnd1ngen uit
voortkomen, steunen Swke en WiS·
ke de wetenschap. Mao.r als het om
loutet kenn.lsgaring goot, dan is hel
eentehetbesteek.skuusgoedgenoeg
om de wetenscho.p in de $leek te lo-
ten.

(gm)

Een kinderstrip oJs 'Suske en wtske' probeert net iets meer te doen
dan de Jonge lezertjes aangenaam bezig houden, Oe makers vin-
den het blijkbaar ook hun laak om kinderen 'goede woorden' mee
te geven. En de ouders zullen er niet rouwig om ziln. Oe boodschap
wordt meestal erg olgemeen gehouden, om Iedereen tevreden te
stellen. Nochtans her inde 'Suske en Wlske' -mcrccr een duidelijke
ontwikkeling merkbaar,

De ontwikkeling is het duidelijkst in de
aanpak. Bij Vondersteen had je voor-
al avontuurlijke verhalen, die meestal
afgesloten werden met een volkse
spreuk. ceerts bouwde in het begin
zijn verhalen echt op rond een bood-
schap, zoals in Zijn eerstevernccr, 'De
geklr.egokker' nog het duidelijkst Is. De
personages zijn daarbij ondergeschikt
aan de boodschap. Ie krijgt een tipe-
ring in ekstremen, om de boodschap
toch maar goed uit de verf te laten
komen. En dat terwijl moderne peda-
gogen loch meer de Impliciete moraal
aanhangen.

Kaal
In het verleden werd Vandersteen

wel eens verweten dat de boodschap
van zijn strip ekstreem-katoliek was.
Nu WQ.5 venoersteen wel In een kato-
liek milieu opgegroeid, maar een
pilaarbijter kon je hem toch ener-
minst noemen. In zijn verhalen vind
[ewet veel woorden die troditioneel de
noemer kristelijk meekrijgen, maar
naastenliefde (topper mei vijftien ver-
halen), vriendschap (twaalf verhc-
ten), plIchtsbewustZijn of rechtvaar-
digheid zijn niet van die aard dat ze
een vriJzinnige tegen het hoofd zou-
den staten. De sporadische promotie
van het gezin in de vroegere verhalen
- ambigu als je naaf de helden
kljkt -s-stoot misschien op meerweer-
stand.
Slechts in twee ver.h._alen komt het

katolicisme lets ekspJllltter aan bod.
In 'Oe stierentemrner' mag her jonge-
tje Sprotje niet naar bed voordat hij
zijn avondgebedje opgt'zegd heeft.
Maar dat verhaal dateert uit 1950 en
is in de t1Jdsgeest niet zo erg onge-
woon. 'Het dreigende dinges' vertelt
een verhaal met veel kerken, maar
dat verhaal iSdan weereen bewerking
van een volkse vertelling.
Vandersteen en ceerts putten wel

duidelijk uit de krtstelljke tmdlüe voor
hun inspiratie. Een aantal verhalen
zijn gebaseerd op bijbelse vertelnn-

gen. 'De adellijke art.' en 'Het Mini-
Mierennest' zinspelen op de zond-
vloed en 'Sjeik EI~Rojenbiet' lijkt een
beetje op de parabel van de verloren
zoon. Verder zinspeelt 'De kale kap-
per' op sterke Samson. 'De snoezige
Snowijt' heeft wat weg van het kerst-
verhaal. Onlangs gebruikte Peut
Geerts nog het verhaal van Jonas en
de walvis voor 'De gulden harpoen'.
De- bijbel vindt zo zijn plaats tussen
sprookjes, volksverhalen, films en tv-
feuilletons als inspiratiebron voor ver-
halen van 'susxe en wtske'.
Andere qodsdlensten komen in de

ceerts-verbcten minstens evenveel
aan bod als de katolieke. 'Lam bik
Saba' en 'De parel In de lotusbloem'
getuigen van ceerts's Interesse voor
oosterse godsdiensten. Meestal pas,
sen zulke verhalen in een cntt-rccs-
tî5Ch kader. Hoewel Vandersteen In
zijn testament bepaalde dot suske en
wtske zich beter niet te fel bezighou-
den met mctsme, getuigen verhalen
als 'De scherpe schcrplcen' dat anti-
racistische wenken wel eens In een
verheel opduiken.

Huiver
Een album als 'De gromme huur-

!ing', sterk verhaal trouwens, getuigt
daarentegen van een uitgesproken
radstische houcüng. Oe blauwhuidige

Slippies worden er voorgesteld als
luiaards en dommerikken. En de pa-
terneususene hulp van de helden is er
absoluut noodzakelijk. Gelukkig ge-
tuigen de 'De bevende baobab' ~n
vooral 'De pornpenplcnters' van een
meer vooruitstrevende visie op ont-
wikkelingsamenwerking. De nadruk
wordtergelegdopdezelfredzoamheld
van de plaatselijke bevolking. e

Promotie
ceees heeft de klemtoon van 'suske

en Wisk.e· van de 'kristelijk.e' waarden
verlegd naar ekologie. Oe bescher-
ming van het leefmilieu kwam al aar-
zelend aan bod in de veneersteen-
verhalen 'De toornige tjiftjaF, 'De
stIerentemmer' en 'Oe lachendewolf'.
MaarGeerts heeft er hel top-tema van
gemaakt. Hij schreef al twaalf vernc-
ten over zwarte neushoorns, lijdende
bomen, arme zeehondjes ofbedreigde
walvissen.
In de kiem zot een groen besefal in

veel verhalen van vendersteen. Van-
dersteen huiverde namelijk voor on-
voorzichtige vooruitgang.en stelde in
zijn verhalen romantische of nostal-. _
gischegevoelens tegenover geldgewîn
en hlinde vooruilgangsdrift_ Van dat
uitgo.n9Spunt tot ekologie is niet zo'n
grote stap.

Tapkast
Moraal in 'suske en Wiske' driJft

mee op de schuimkoppen van de
maatschappelijke tendenzen. De
levenslessen in de strip moeten daar-
bij niet çemterpreteerd worden ob
hoogstaande etische teoneën. Ze ma-
ken in hel beste geval op een eenvou-
dige manier eer. maatxhappelijke
betrokkenheid los bIj de lezertjes. 'Sus-
ke en wtske' bren':)! een simpele top-
kastmoreet van volksmensen voor
volksmensen. Ie zou de reeks kunnen
verwijten dal de 'iedereen elkaars
vriendje' -droom wat te irrealistisch IS.
Maar dromers hebben tenminste nog
een droom.

Gert Meesters
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Debat
~olg vQnpag. I

,

het opvallend dat het onderwijs-
aspekt weinig aan bod kwam in de
Joop van het debat. Er werd vooral
veel ever de finondering von de uni-
versiteit en het wetenschappelijk on-
derzoek gepraat. Wot dat toetste be-
treft, ging het onder andere over het
gebrek aan interdissiplinOriteit. Emiel
Lamberts betreurde het dal er nog te
weinig overkoepelende projekten tus-
sen verschillende fakulteiten mogelijk
zijn. HIJ zei dat dit vooral kwam om-
dat er praktisch geen struktureel ka-
der bestaat tussen de verschillende
fakulteiten - die op zichzelf een hele
grote beleidsvercntwoordelükheld
hebben - om lnterdtssipllnctre on-
denoeksprojekten te stimuleren. Het
Initiatief log volgens Lamberts alleen
maar bij de personen zelf, en dat was
volgens hem onvoldoende.
Ocsterilnck recqeerde hier onmid-

dellij kop en zei dat erwer talrii~ voor-
beelden te vinden zijn die op persoon-
lijk Initiat1efgestoeld zijn. HIJnoemde
er welgeteld één op, waar hlj ook zelf
bij betrokken was. HIJ vond dat de
vroag naar lnterdlsslplincrttejt niet te
veel van bovenaf mocht komen, en
senermee daarbij met het belang van
de akademische vrijheid, tets wat veel
aanwezigen waarschijnlijk wel goed
in de oren klonk.
In de lange diskussie over de finnn-

dering van de universiteit werd vrij
Uitvoerig ingegaan op het probleem
van de derde geldstroom (geld dat
hoofdzakelijk vanuit de industrie
komt, fll'dr) waordooronder andere de
autonomie van de universiteit en het

belang ven het fundamenteel onder-
zoek in het gedrang kunnen komen.
Alle kandidaten wezen erop dot de
derde geldstroom noodzakelijk is voor
de universiteit, maar het waren vooral
Debrock en Lamberts die waarschuw-
den voor de gevaren van die geld-
stroom, waarschilnlijk niet toeVallig
de twee kandidaten UIt de Humane
wetenscheppen.

Rationalisatie
Vervolgens kwam ook de interne ra-

tionalisatie van de universiteit aan
bod. Volgens Man: Oebrock moest er
vooral gerationaÜ5eerd worden in het
onderzoeksdomein. André oester-
linck koppelde zo'n rationalisatie in
het wetenschappelijk onderzoek aan
het probleem van de kwaliteit van het
onderwijs. Een vennindering van het
ccnrcrex-ccmecrcccueçes, waar alle
kandidaten voor te vinden ziJn, Impli-
ceert dat er meer tijd zal gevroagd
worden van de docenten. DitzaJenkel
mogelljk zijn, volgensOosterllnck, als
er ofwel meer middelen voor de uni-
versiteit zullen komen, of als er een
rationalisatie in het wetenschappelljk
onderwek zal plaatsvinden. Aange-
Zien het weinig waarschijnlijk Is dat
de universiteit nog meer middelen
van de regering zal kunnen binnen-
slepen, lijkt het er dus sterk op dat de
zo begeerde herwaardering van de
ondefWijsfunktie van de universiteit
er enkel maar kan komen als er gron·
dig gerationaliseerd zal worden In het
wetenschappelijk onderzoek. En het is
zeer de vraag In welke mate hel aka-
demisch personeel daartoe bereid zai
zijn.
Désiré CoUen bracht de mogelijk-

heid tot rationalisatie vooral in ver-

(foto Karel De Weerdt)Désiré Collen

band met de studentenpopulatle. Op
de vraag van de moderator of een
kwalIteitsverhoging van het onder-
WiJS niet een vorm van toegangs-
beperking lot het universitair onder-
wijs met zich mee zou brengen, ant-
woordde Collen dat er geen kontta-
diktIe hoefde te zijn tussenkwaliteiten
demokmtisering. Enkelesekonden la-
ter stelde hij echter onomwonden:
~Als de Leuvense univerliteit acht-

tienduizend goede studenten zou heb-
ben in plaats van de hUidige vijfen-
twintigduizend studenten, dan wor-
den we de beste Vlaamse universiteit
Blijven we bij die vijfentwintigdui-
zend, dan blijven we ook een middel-
matige universiteit"
Lambern reageerde direkt op deze

uitsproak. "Ik ben niet voor dat.soort
eute-coderwus. " Volgens Lamberts
kreeert zo'n onderwtjs ook een maat-

EUROPEAN MASTER'S
IN PUBLJC ADMINISTRATION~....

POSTGRADUAAT PROGRAMMA VAN 1 JAAR

in een Europees netwerk van vijf universiteiten en hogescholen van
de Europese Unie: Brussel - Berlijn - Ludwigsburg -

Leeuwarden - Liverpool

.....
leidt tot de titel van

GEDIPLOMEERDE IN DE GESPECIALISEERDE STUDIE
VAN EUROPEAN PUBLICADMINISTRATION

aanvang: 1 oktober

Inlichtingen: Prof. Dr. H. Wuyts
E-MPA-coördinator ERASMUSHOGESCHOOL

Trierstraat 84, 1040 Brussel
a 021230.12.60 - ~ 021230.99.90
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KhappiJ waar de uruversrtotren zich
elito.ir gaan gedragen, zoals In een
eentot Angelsaksische landen het ge-
vol Is. De reaktie van Collen werddoor
de zaal op hilariteit onthaald: "Dan
zullen we nooit Nobelprijswinnaars In
Leuven hebben."
Het gebrek aan een numerus dcu-

sus heeft er volgens Collen onder an-
dere toe geleld dot in de fakulteit Ge-
neeskunde vele mensen begonnen
Zijn met "flauwekul als homeopathie,
altupunktuur en 'andere kwakzal-
verij", zodat de fakulteit neustdekters
ook een aantal -medldlnrnannen"
opleidde. ,
Het was opvallend dot OosterUndr.

zich In deze diskussie over toelat1ngs-
beperking de hele tijd op de vlokte
hield. De moderator had dit ook ge-
zien en trok meteen ziln konklusie: "U
neemt eerder een tussenpositie in, is
het niet. .. U wordt rektor." Moet eèn
rektor dan toch een kompromIsfiguur
zijn?

Henk Oheedene

Iedereenwerkt
graag bij

Kultuurraad
Kultuwro.ad, de raad binnen Loko die
het kultuuroanbod aan de universi-
teit verzorg! en nauw opvolgt en zich
inzet voor de demokratisering van
kultuur, zoekt een koördinator ter on-
dersteuning van haar werking. Hler-
biJ wordt Kultuurreed geholpen door
het kunstencentrum Stuc. Kultuur-
raad zoekt voor het ukcdemlejcer
1995-1996 iemand die als halftijdse
krocht de koördlnatie van verschil-
lende kultuurcktlvttetten op zich
neemt.
Taakomschrijving:
- de verschillende problematieken
nauwgezet volgen en inhoudelijk on-
dersteunen (dossierkennts, bijv. om-
trent de relatie Kultuurreed-Stuc,
Lok.o-verdeelsleutel, kultuurbeleid op
regionaal, provindool en nationaal
nlva)
· de relatie tussen Kultuurrood, Stuc,
de verschillende raden van Loko en de
kringen verstevigen
- administtotieve ondersteuning van
Kultuurmod (FKK, boekhouding)
• de AV's en OAV's bijwonen
- begeleiden van Kultuurraadorga-
ntscnes (AV-proiekt, bestskursus-
sen, ... )
- Infonnatiedoorstroming (Yerslagen
AV's en OAV's, dokumenren) en ar-
chivering
- begeleiding van de vr:iJwilligerswer-
klng van het Stuc
- meewerken in de Stuc-ploeg
Vereisten:
· sterke interesse voor alles wat kul-
tuur aanbelangt
- konta.ktvaordigheid
- organisatorische aanleg
- studenten bij de werking kunnen
betrekken en motiveren
Interesse? Stuur dan uw cv en een
schriftelijke motivatie op noor Kul-
tuwro.ad, E. van gvenstrcct 2d, 3000
Leuven. Je kan ons ook opbellen op
het nummer016/23.67 .73 (von 10.00
tot 18.00 u, vrogen naar Piet Marî:i).
Alle kandidaturen moeten binnen
zijn voordinsdog 2 mei 1995.



Verkiezingen in Germania

Maffia haalt slag thuis
Dinsdag 28 maart konden de studenten Germoanse Talen een
nieuw presidium stemmen. Na een, zoals de traditie het wU, motte
verkiezingsbiJd werd de ploeg 'Coon and the gong' op de troon
geplaatst.

Drie groepen streefden naar de gun-
sten von de kiezer: de serieuze ploeg,
die uiteindelijk verseeen werd, en de
twee lolploegen AHéWim en Energuy.
Allé Wim, onder het bewind van Wim
Mcris, wou een autoritaire presidium-
ploeg installeren waarbij het jaar van
cknvnetten vooral zou bestaan uit
eerbetuigingen aan zichzelf als 'De
Charismatische leider', Een ander
programmapunt was het bouwen
van een subtropisch zwemparadijs op
het Erosmushuis ter ontspanning van
de Germanla-studenten.

Oe belangrijkste en ook de enige
aktiviteit von de tweede lolploeg Ener-
guy, was het indienen von hun kandi·
datuur als lolploeg. Weinig mensen
hebben echter lets von deze ploeg ge-
zien of gehoord. Het zal ie maar over-
komen: wakker worden met een kater
en daarenboven beseffen dat je de
avond voordien een lolploeg hebt op-
gericht Coon and the Gang had een
uitgebreidere kampogne_ Zoab hun

naam laat vermoeden was de maffia
hun verkiezingsterna. Op de voorstel-
ling in de jaren liet peetvader Koen
zijn maffiosie één voor één aan het
woord, evenwel zonder zelfveel te ver-
tellen.

Wijs
Oe maandag voor de eigenlijke

stemming werd er een verklezings-
debatgehouden waar slechts een der-
tigtolgeintereseerden aanwezig was.
De medewerking van de studenten
aan de Germania-aktiVileiten was
dan ook een van de dîskussiepunten
die avond. Op het debat werden de
preseskandidaten van Allé Wim en
Caon and lhe gang met elkaar ge--
konfronteerd. Het werd snel duidelijk
dat hier geen belangrijke diskussles
gevoerd zouden worden. Oe lolploeg
was lollig en de serieuze kandidaat
wou dit ook zijn. Zo leek het allemaal

Kringverkiezingen Romania
overgedaan

Le Cercle Vicieux stelt
zich audiovisueel voor
Inde week voorde poasvaJcontie mochten de studenten Romaanse
talen een nieuwe presidium eenduiden. Ineerste instantie hadden
ze daar bUJkbaar niet veel zin In. Bovendien bleken de verklezfn-
g;;. .dethele~ verlopen zoals het hoorde. Alles werd uiteinde--
lilk opgelost en ploeg te Cercle Videux neemt volgend jaar de
fakkel over vnn Vachement vcche.

Zoals wel vaker voorvalt In kleinere
kringen, WQS er ook dit ;aar bij Rome-
nla maar één serieuze ploeg kandi-
daat om volgend }aar het ambt van
presidium opzich te nemen. Vrij zeker
van de overwinning had Le cercle
vrcteux, de ploeg In kwestie, zich dan
ook niet veel moeite getroost om kam-
pagne te voeren. De leden van Le
cercle Videux stelden zich tildens de
week voor de peesveeende voor met
behulp van een video, veelal zonder
daarbij hun konkrete plannen te ver-
meiden.

MOf'gen
Dot gebeurde tijdens de pauze en

na het college van professor Herman
- broer van 80rt -,die al hetganse
jaar klaagt dat zijn lessen voor alles en
en nog wat onderbroken worden. Toe-
komstig preses Philippe Wouters, die
dit laar al onderwijspreses wos, en
vice-preses xcct Marièn, hielden het
bij het zingen van een variante van
'Oe Fabeltjeskrant'. De meisjes die
zich volgend jaar over de ontspan-
ning van de romanisten lullen ontfer-
men, beloofden de achterban alvast
te lorgen voor eksno alkoholrijk bier.
De presessen sociaal skondeerden
hun leuze -sccrcci wordt niet de pis-
paal" oflets dergelijks. Als we de toe-
komstige onderwilspreses mogen ge-
loven, zou volgend laar de ombuds-
dienst binnen Romanla overbodig
zijn, want zij wl e!'VOOrzorgen dat
proffen de studenten degeU [ke kursus-
sen verschaffen en zal proffen die
ekscmens subjektief beoordelen of op
andere manieren hun boekje te bui-
ten gaan op de vingers tikken. Ookde
rest van te Cercle Vlcieux had zijn
voorstelling eerder lollig opgevat, he-
laas ten koste van het Inhoudelijke.
Alhoewel een video natuurlijk een
leuke manier ts om de ploeg voor te
stellen, Is het wel vreemd dat bij die
voorsteUing verschillende ieden van
het kcndtdect-presldium niet eens
aanwezig waren. Een folder of Iets der-

gelijks met een meer'duwwme' voor-
stelling ontbrak al evenzeer.

Er stonden verder nog twee namen
vermeld op de stembiljenen, namelijk
die van de Ool-)ploegen veehement
vcche, het Romanla-presldium van
dit jaar dus, en Letteren en Wijsheid,
bestaande uit alle huidige presessen
van de kringen van de fakulteit Lette-
ren. De stembusgang vond plaats op
donderdag 30 maart gedurende de
ganse namiddag. Oe al te entcesroste
Philippe Wouters had meteen ook al
gezorgd voor een filmvoorstelling va n
'3r2 Le Matin' en een gratiS vat In de
fok diezelfde avond om de verhoopte
ovenvinning te vieren. Het bleek echo
ter dat het gros van de romanisten
niet het enroesrcsme ven de preses-
kandidaat deelde. Slechts met mond-
jesmaat kwamen stemmers opdagen
en l.Odoendewerd tegen heteindevan
de namiddag het veretste kworum-
één derde van de romanisten - niet
gehaald. Bovendien werden deversre-
zingen ongeldig verklaard omdat er
geen enkele kontrole gebeurde op de
identiteit van de kiesgerechtigden. Op
die manier kon je meteen beetje geluk
tweekeerofmeergaanstemmen. Die-
genen die het kiesburo bemanden
werden namelijk regelmatig verven-
9'n.

Video
Vastbesloten toch preses te worden

Is Wouters de dag erop met getuigen
van het huidige presidium in de lessen
om stemmen gaan bedelen. En jawel,
vrijdag 31 maart, raakte Le Cercle
Videux dan toch geldig verkezen tot
nieuw presidium. Dat gebeurde met
een grote meerderheid. veehement
vccne kreeg zeven stemmen, teneren
en Wijsheid één minder en één roma-
nist stemde ongeldig door zijn naam
op het stembiljet te schrijven. Le
Cercle Vicieux kon rekenen op de rest
van hondervierenvijttlg Uitgebrachte
stemmen.

Keren Desmet

soms meer op een aflevering van de
Drie Wijzen. Op die manier was hel
hele gedoe wel leuk om volgen, maar
je kan je alvrogen of dal wel de be-
langrijkste bedoeling Is van een ver-
kiezingsdebat.

Koen reeters. die hier in iedergevol
toch al wat beterunde verfkwam dan
op zijn voorstelling in de jaren, bleek
eigenlijk geen duldeUjkafgelijnd pro-
gramma te hebben. Op spedfteke vra-
gen - hoe hij de eemejaarswerking
praktisch eou organiseren bijvoor-
beeld _ kwamen cüeen moor vage
antwoorden. Daar waar er vorig jaar
nog enkele kcnkrete plannen waren
om de werking van het presidium te
verbeteren, was daar dit jaar niets
meer van te horen. De enige ambitie
van Koen leek erin te bestaan om een
jaar 'de boel gesmeerd te laten lopen'.
Dit Is, als het lukt, natuurlijk ook al
bewonderenswaardig.

Dat de presidium-kandidaten nau-
welijks weten wat hen volgend jccr re
wachten staat Is een traditioneel pro-
bleem bij Germania. Oevoomaamste
oorzaak dccven is dot de Germanlst-
m-spè cneen In ziJn eerste Heentie de
tiJd vindt om een presldiumf .mktîeop
zich te nemen. Daarom beslaat een
verklezingsploeg bijna uitsluitend uit
tweede kenners met weinig presi-
diumervarIng en is doorstroming in de
Gerrnoniawerklng dus bijna onbe-
staande. De verklezlngstrtjd heeft er
bl}gevolg weinig te maken met het
funktioneren van het presidium tij-
dens het volgende akademiejaar . Met
zijn twee-endertig leden is Coon and
the gang een grote ploeg %Odatvoorde
meeste taken meerdere mensen ver-
antwoordeliJk zijn. VoldOl!nde meoe-
werkers dus, maar het Is aan Koen
Peeters om te bewijzen dat hljln.stoot
is om zijn clan voor ruzies te bewaren
en dat hll het inititlle entoesiasme tot
het einde van het [cerweet vol te hou-
den.

Ruzie
Er kwam niet meer dan achten-

dertig procent van de stemgerech-
tigden opdagen. Germania kent ech-
ter het systeem van een kworum niet,
dus de ploeg van Coon aod the gang
won op overtulgend@wljle met meer
dan tachtig procent van de uitge-
brochte stemmen. AlIé..WIm....zug.met
slechts tien procent von de stemmen,
zijnde vierentwintig voorkeurstem-
men, zijn droom van het subttopisch
zwemparadijs dan ook in rook op-
gaan.

Koert Declerq

TIIE NEON ]UDGEMENT IN DE CORSO
ELEKlROCK 'N ROU

Tien jaar geleden was er een
Leuvense scène rond de elez-
tro-woveqroepen The Neon

ludgement en Poésle Ncire. Deze en
volgende week staan twee Belgische
pioniers van het genre weer op een
Leuvens podium. Eerst stellen The
Neon Judgement, de herrezen groep
rond TB Frank en Dirk Da Oovo hun
fonkelnieuwe cd 'At Devtl's Fork' voor
in de Corso en daarna mag Luc Van
Ader, ex-lid van ondermeer Revol-
ling Cocks en Arbeid Adelt, er zijn de-
monen loslaten met zijn nieuwste for-
matieSpineGrinder. Veto belde alvast
eventjes met Dirk Do Ocvc

Samen met Belgische groepen als
Front 24.2, SpUt 2nd en The K1inlk had-
den The Neon Judgement en POOie
rccrre een groot aandeelln het Inter-
nationaal gebeuren van de 'electronic
body mustc'. De Invloeden kwamen
vooral van Engelse (Cabaret Voltaire)
en Duitse (DAF en Kraftwerk) syn-
thesizergroepen. De zware, vaak mo-
notone elektronika-klonken hadden
het voornamelijk gemunt op onze
donsspieren. In de eklektische jaren
negentig Is het genre- nu industrlal
genaamd - aan een heropleving
toe, de stompzinnige new-beatvari-
ant is ondertussen al lang vergeten,
house en techno Zijn komen over-
waaien en de kruisbestuiving met
harde gitaarrock zorgt voor interes-
sante nieuwe Invalshoeken. Denk
mOOI aan groepen als MInistry, Nlne
Inch Nails en Cap Shoot Cop.

Veto: ~ lIOrigt cd \lQn Tilt Neon }udge-
ment dateert van J992. Wat ~nJu/-
{ie ondertussen ui/gevreten?
Dirk Do Devo: ~Voor het grote pu-
bliek zijn we Inderdaad drie jaar van
het vaarplan verdwenen, maar on-
dertussen Zijn er nog wel enkele Neen-
konsetten geweest en waren er ook
nog onze hobby-prejekten. TB Fmnk
speelde bij Wovoka en The Lords of
Add en Ik was bezig met het dans-
projekt Deep Progrom, maar voor-
toon zijn we terug honderd procent
Neon ludgement.~

vete: ..YQOrde.nieuwe-cd 'Af Devil's (ark'
trokkm juJlk ;e trrug in te'n rwtic~cno.
/rtin dcAtdmnen. Toch cm wat .tantra·
diktorischt omgeving l'OOr jullie muziek?
Da Dcvo: ..Heel eigenaardig ja. Ik
ween op de buiten, middenin een bos
en daar repeteert ook The Neon Iudge-

ment. Bijde voorbereiding en produk-
tie van deze cd hebben we eigenlijk
steeds In de voUe natuur gewerkt. AJs
wij een rustige omgeving opzoeken
worden wij harder. In een drukke om-
geving verzacht onze muziek. Zulke
tegenstellingen zijn een wezenlijk
kenmert. von de groep. Vroeger uitte
zich dat bijvoorbeeld in onze Intro's:
een snelle overstuurde drum met het
fluwelen stemmetje van Marilyn
Monroe erover ...

Velo: Op de cd staan ook twee nieuwe
remixen van oude Neon-klassiekers:
'Ch(tlesc Black' en 'TV Trroted'.
Da1)avo: .We hadden vorig jaar ei
veer'cudee materiaal opnieuw gear·
runqeerd, maar over de resultaten
W4lren we toen niet zo entoestcst, On ..
zt Quitse platenfirma vond het wel
een goed idee. Zo hebben we die twee
nummers-dan toch opnieuw bewerkt.
8ovendicn.iS het voor de nieuwe fans
een brug naar ons ouder werk..

Veto: Is er van de vroegere Leuvense
sctfl(! waar jullif.' uit nammf.'n nog iels
CM!rgcblewm?
Da Oovo: _Die hele scène Is verwa-
terd. Er is in het Leuvense geen ge-
mene trefplaats meer en veel muzi-
kant-Vrienden zijn elders gaan wo-
nen. Vroeger had je bijvoorbeeld kafee
Amo'z en daar repeteerden op zater-
dagnamiddag dan zeven groepjes die
dezelfde avond nog optraden .•

(ivr)

Tilt Neon }udgemenllreden op dirUdog
18 aprI/ op In zaal cono vanaf 19.JO u.

Vrijwilligers
Ofkande houdt zich al vijfentwintig
jaar beZig met de opvang, begeleiding
en huisvesting van urumceen. Deze
thuislozen zijn ex·psychiatrische~-
ttënten, mentaal gehandicapten,
mensen met psycho-sedele proble-
men, ex-gevangenen, ... Voor haar
gemeenschapshuizen vraagt Oikon-
de vrijwilligers die minimum 1 jaar
metde thuislozen willen samenleven.
Voor het knsisopvcnçcentrum zoekt
men nog mensen voor de avond- en
nachtpermanentie. Die vrijwilligers
slopen 1nacht per week In.Voor meer
informatie: Oikande, Tiensevest 17,
3010 Kessel-Ia. Tel: 016/22.%.13

Geschoren benen krijgen voorrang

Op zondag 23 april vindt de eerste 'vetcrcptc' plaats". Dat Is een ludieke fietshappening, georganiseerd door de Vl:W

Velo, die daarmee aan bewustmaking wil doen rond de mobiliteit van de zwakke weggebruiker in het Leuvense.
Fietsers leggen er een parkoers ctrmet een boodschap van hoop voorde nets". Velo vindt dat meer dan de helft van
de autoverplaatsingen in de stad afgelegd kan worden met de flets, en wil nu tonen dat ~Imensen zich daarbij
kunnen aansluiten.
Vzw Velo is een fietskollektief dat, naast een fietsverhuurdienst met een tewerkstellingsprojekt voor kansarme
jongeren, een afdeling bevat die aan bewu'itmaking wil doen rond mobiliteit. Die afdeling heet het Sic, en organiseert
nu de fietshappening 'velcteptc'. het Isdaarbij de bedoeling dot fietsers in groten getale uit deomstreken van Leuven
komen toegestroomd naar het Leuvense station en dan van daaruit een parkoers oneggen door de Leuvense
btnnenstcd, dit tussen 14.00 u en 16.30 u. Oe deelnemers komen dan aan op het Lcdeuzeplein. waar ekologisch
verantwoorde kraampjes hen opwachten met biobroodjes en derdewerelddrank. Aan het startpodiwn zal een
informatiebrochure verkocht worden waarin heel wat knel· en aandachtspunten worden opgesomd. iedereen die wil
maggrotis meerijden. Maar al wie bereid is Velo te steunen met een gift van honderd frank, maaktdaarbij ook nog
kans om een dure fiets te winnen. De verloting van de fiets zal de k1imax worden van een ongetwijfeld zonn~
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Evaluatie doceergedrag blijft
gedeeltelijk geheim

OndetWijsevaluatie
geëvalueerd
Sinds vorig jaar worden aan de KU Leuven niet enkel de studenten
geëvalueerd, maarook de docenten. Enige terughoudendheid van
de universitaire overheid belette niet dat er een evaluatie kwam.
Oe studenten hadden doorsterk op aangedrongen. Na een testjaQr
ging het projekt dit okodemiejQQr «hl van start, Volgend jaar
zullen de ondetwljskwallteiten van de 'onderwfjsqevenden' innog
meer richtingen geëvalueerd worden.

Proffen die zichzelf aangeven krijgen srrofvermitldering
(foto Karel De Weerdt)

Het untversitctr dekreet van '91
stelt dat de universitaire Instellingen
een systeem IIOnpermanente kwcrr-
teluorg moeten uitbouwen. Dat ge·
beurt door eksteme en Interne kon-
trcles. De eksteme kwcutettsbewc-
kJng of vtsttcue gebeurt door de VUr
(Vloomse tnterunrversttctre Road) en
de VSNU, zijn Nederlandse tegenhan-
ger. De Nederlanders hebben op dit
vlak Immers een traditie waar Vla-
mingen nog een puntje aan kunnen
zuigen.
Elke studierichting wordt vanaf nu

om de tien }aargevisiteerd. Om de vijf

JOOl vinden eraan de KU Leuven ook
Interne k.waliteitskontroles plaats, die
de universiteit zelf organiseert. Eén
keer om de essteme visitatie voor te
bereiden en één keer tussen twee eks-
terne visitaties. Men kan moeilijk stel-
len dat het bevrogingstempo te hoog
ligt. Het rapport van de werkgroep
kwaliteitzorg stelt dat 'vermeden
moet worden dot de betrokkenen een
gevoel kriigen van kontinu gel!valu.
eerd te worden" en dot "een rustpauze
noodzakelijk is om aan gewenste re-
medjërtnqen te kunnen werken". De
bevraging gebeurt per opleiding, zo·

CAI."·nw~
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dat men een goede visie krijgt op het
geheel. Bij de Interne cecerwusevctu-
atle wordt aandacht besteed aan het
programma en aan de docenten. In
het begin van het akodemlejaQl tor-
muleerde een oontal dekanen bezwa-
ren tegen een koppeling van belde
onderdelen. Op de Akademl$Che
Rood van 13 maart scheen men het
toch eens te zijn over deze manier van
werken. Het deel van de enquête dat
de cnderwtlskwclltetten van de do-
cent behandelt, besteedt onder an-
dereook aandacht aan de inhoud van
de kursus en de essemerworm.

Eva
Door de studenten zelf worden al

langer ludieke akties georganiseerd
die een graadmeterzijn voor de popu-
lariteit van een prof. De gouden valk-
les van de rechtsfakulteit en het gou-
den krijtje bij Ekonomika zijn daar
voorbeelden van. Tot voor kort was de
Evadoc (Evaluatie van het Doceer-
gedrag) het enige offid~le middel btn-
nen de universiteit voor het evalueren
van ondP.rwljskwalltelten. Die gebeur-

de enkel op vraag van de docenten
zelf. De Interne evaluaties die nu ge-
beuren, wordengeorganbeerddoorde
evaluatiekommissie, een tijdelijke
kommissie voor de periode van twee
jaar. De kommissie Is samengesteld
uit zeven leden waarvan twee studen-
ten. Het Is de look van de POK, de Per-
manente OnderwijS Kommlssle, om
het onderwijskundige referentiekader
- een grondige visie op de eigen rich-
ting - en de doelstellingen van de
evaluatie te formuleren. teeveiecue-
kcmmissje reeltseert dan de konkrete
Invulling vande evaluatie. Oitakarle-
mIejaar zijn de richtingen Wiskunde,
Ardleologie en Kunstwetenschappen,
Uchamelijke OpvoedIng, Werktuig-
kunde-Elektrotechniek, Rechten, La-
tijn-Grieks, KinesIterapie, Architek-
tuur en Geneeskunde aan de beurt
geweest. Over het algemeen WQS men
tevreden over de evaluaties. Volgend
jaar worden WIJsbegeerte, Biologie,
Notariaat, KerkellJk Recht, Ekono-
mtsene wetenschappen, Oosterse
Studies, Godgeleerdheid, Germoan.se
Talen, Materioalkunde, Informatika
en Sociologie gefvalueerd.
De resultaten van deze evaluatie

betreffen dus de opleiding in het alge-
meen maar ook de evaluatie van de
Individuele docenten. Neerbuiten toe
wordt echter enkel een algemeen eva-
luatierapport opgesteld, de Indivi-
duele resultaten bllJven geheim.

Toekomst
Tot nu werd bij benoemingen geen

rekening gehouden met het doceer-
gedrag. Enkelde ondenoeksprestattes
waren bepalend. vancr nu kan de
beocrdeljnqskcmmjssfe, die proffen
benoemt öf bevordert, de volledige re-
sultaten van de Interne evaluaties
opvragen. lij Is hiertoe niet verplicht.
MOOI proffen worden wel gestimu-
leerd om hun onderwijspresteties zelf
In het dossier voor de kommJ.ssie te
stoppen. Proffen die geen dossier over
hUn onderwljskwaliteiten indienen,
Ru:tken natuurlijk geen goede indruk.
HQpelijk laten de beoordellngs-
kcmnussles de onderwijskapadtelten
'aar genoeg dcorweqen.

Annemie Oedot

Kringverkiezingen bij VRG

LexodusKoning
Eén week voor de paasvakantie wem aan de Rechtsfakulteit naar
traditie een nieuwWG-presidlum verkozen. Er waren dit laar
maar ueïst vter ploegen, waaronder twee serieuze kanshebbers:
Rechtop Rechtvan kandidaat-preses Joost Hendrix en Lexodus, de
ploeg van Niels lenssen. Het was die lootste ploeg die overtuigend
het pleit won.

De twee andere deelnemende ploegen
nomen hun kandidatuur zelf niet ol te
ernstig. Ploeg Valkfeesten bestond uit
een gedeelte van het uittredende pre-
sidium en de ploeg AgWita was een
dekmantel voor een groepje HOR-be-
heerders, in een zeldzaam nuchter
moment door de aktualiteit geïnspi-
reerd. Maar de echie SIl1Jd ging dus
tussen lex.09W en..&ecbt op Recht.
In hun programmaboekjes deden

Recht op Recht en Lexodus uit de doe-
ken wat ze in petto hadden voor de
werldng en organisatie van het VRG
volgend akademiejaar . Kerngedachte
daarbij waseen 'open' vxc ccrervccr
moet zorgen dot elke rechtstudent
zich betrolden voelt bij de kringwer-
kIng. Het VRGwil blijkbaOI niet over-
komen als een elitair klubje van
gelijkgezinden dat over de hoofden
van de studenten heen oktiviteiten
organiseert. Ook een goede samen-
werking met de jaarpresidia werd door
beldeploegen vooropgesteld Volgend
Jaar viert het VRG zijn twee-entwin-
tigste lustrum. Beide teams wilden dat
niet zomaar voorbij loten gaan en
hadden in hun rongen een 'lustrum.
man' aangesteld die voor een onver-
getelijke verjaardag zou zorgen.
Echte tegenstellingen tussen beide

programma's waren ver te zoeken zo-

dat er op het presesdebat van woens-
dag nauwelijks In de clinch werd ge-
gaan. Kritiek kwam er wel uit het
HOR-kamp. Daar vroeg men zich af
waarom geen van beide serieuze kan-
didaten kontakt met hen hadopgen0-
men in verband met een betere 50-
menwerking tussen HOR en VRG. Het
Huls Der Rechten maakta!sfakborals
dwdanJg geM. eeet uit van het VRG
maar ze zijn wel beiden gehuisvest In
de Tiensestroot 53. Het huuJt.ontrokt
met de KU Leuven loopt ten einde In
1999. Oe kans dat beiden don op de
stroutstenen zullen staan, is reëel.
Daarom wordt er nu reeds een gem-
melijke spaarpot aangelegd die ook in
de toekomst moet worden gevuld.

Rijkelijk
Om de kiezer voor zich te winnen

werden doorbelde kandidaten kosten
noch moeite gespaard. Belde ploegen
hadden in de hal van het nieuwe
Valkgebouw een stond ingericht.
Daor kon men drie dagen terecht voor
een grotis pita mereteen koppel pan-
nekoeken daar, uiteraard rilkelljk
overgoten met bier. Recht op Recht
had zowoor een fitnesscentrum voor-
zien om de bierbuiken weg te turnen

en ook Lexodw bediende de sportieve
rechtstudent op zijn wenken en trok
een klimmuurop.
Nowt het gebruikelijke weggeef-

festijn was er ook plaats voor cpee-
eens, debatten en filmvoorstellingen.
Recht op Recht of9011Iseerde een ver-
kiezingsdebat met enkele politieke
kopstukken en docht de mensheid te
verblijden met een optreden van 'The
CamelIons'. Lexodw debatteerde
over de legalisering van drugs met
specialisten en had een optreden
voorzien van de populaire dichter-ft-
losoof Kamlel Kafko.. Kamagurka liet
echter enkele uren tevoren weten dat
het zaakje niet doorging. Paniek bij
Lexcdus dat gelukkig voor hen nog op
Geert Hoste stootte die bereid bleek
Kamiel Kafka te vervcnçen met zijn
show 'Geert Hoste Koning'.

Verdikt •
Het laatste wapenfeit van de hui-

dlge-VRG-troepm ww de organisatie
van de volkfeesten. Stujfed Bobies on
Wheels. deonvermljdelijke Big Bill en
The Choke mochten dit jaar optreden
op de laatste avond vertier In de
rechtsfakulteit. Diezelfde donderdag·
avond viel ook het verdiktoverdever-
kiezingen. Negenenveertig procent
van de rechtstudenten trok neer de
stembus. Recht op Recht haalde vier-
endertig procent van de stemmen bin-
nen en moest zijn meerdere erkennen
In Lexcdus dat maar liefst drie-en-
zestig procent van de kiezers voor zich
wist te winnen. Niejs lanssen wordt
bijgevolg de nieuwe preses. Eén troost
rest de verneeers. Terwijl de winnende
ploeg het podium mocht afbreken na
de optredens en de boel opkuiste, kon-
den zij in het HOR een pintjeoftwintig
gaan drinken. De overwinning van
Lexodw smeekte zoet moor ook wel
noor plastiek bekertjes.

êruno Oe vos



• Te koop: kIelnbeeldkamera SIGMAS..UOO
met 2 objektieven )5-80 mm en 75-300 rnm
zcecee als nieuw (6 mndl Vraagprljs 20 000
fr fel: 204620
• Zong PiOIo fref", ooit don mooie 1ifd 'MIX'.
• frt vtltoopt zijn bwd VOOf 15.000 fRnk
o 'De zieke roos' van EMs Peeters van Ot le-
gende Is gewoon et" letterlijke vertaflng Viln
een gedicht Vim Willlam !!Iake! Niks aan dusl
Intlie [zie Veto 27 maart).
• Nog ten beeIJt verder leun, jeroen.
• Helloneel WilS9tweldlg. Mario.
o DonderdagmiddJg VOOf Alm! 3: gastoptre-
den van de Red Hot PiUPeppers.
• Prachti~ .IkleUfS dit chiromanMn. Tam M.
• Pili loekt mIIffe Plzi om samen te peeeren.
• Enorm spektakel,dle 'NormaltzOC guocht'."n.
• Onze Pili-Pili a1lleproefd?
• PrIma IItSPfeldJoollensl veerle.
• Mooi, meer moet dat niet zijn. "'aB,
• TWH Pili's IoPtn nauulltaar in de woestiJn
Zegt de ene Pilj legen de andere: 'Zullen we
u.rnen gun cnilH!zen?"
• Het WilS de moeite, prima. s.ablne.
• PilI-PlU, nu ook vtrtrljgbur In bmillt-Ytr-
pilk.k.ing.
• jammer dat ik.eoemem hild.lk. hebwu ge-
mist! LilriSSil.
• 't js rocdten un betIje groen), 'us pikant, 't
Is burgie, 't Is JllIi·Pili'sl
• PriKhtig stultJt teater. An.
• Moegeblok.t? Netm etn PiIt-Pili-pjl!l
• De unholider wint, jereen reen tlebt voor
Fugazi).
• L..men, gitrtn, brulltn. Tof! Anneli6.
• Etn fijn toneelnuk Smtyers.
• Elgen Pitt eersn
• Fnzzlt, WI"l gebben un nlemant vertelt dat

JO MEUWISSEN
c.

i4'.ll9jJolei.".

Jt binntnkon op VTM komt In het progrillll
'8Iind Dalf' en daljt durnil nog eens op VTM
mach om te vertellen hot hët was In Kreta en
om ~artjes te kituren Ban PS, Friule komt
volgend jaar 0011: nUf lewtn
• Mark wil op eeee manier ziJn ouders vrilgen
hem nlel te hard uitte lachen
• Op hUT hoofd gtvillltn meisje is wilnhopig
op zoek nnt blondt, lilIlghilrigt AnfWerpe-
nur dit vw In de Shrlnk k.wilm
• Chilrmilllt verstilndlg ongeschoren punker-
{jeVilll 2S jUf zoekt een kltln, slilnk k.ordut
meisje 112 tOt 46 jUf) dit geen kinderen en
geen honden wil om umen een front te ver-
men tegen de rest van de wereld. Zich wenden
tot Krlngrud lussen 14 30 u en 18.00 uof na
deze uren in 8oI!khilndeistrilill 1
• Steven lol, hou nu eindelijk eens 09 mtt el·
gtn ambitits te projekttren 09 onschuldige
chlromtisjts1
• Preseshndiwt Histotil niet teveel boter,
hammeljes eten, h~1
• Pieter, ik besefill dat het niet meerhet begin
van het akildemlejlill Is Nu nog Zin krijgen
om Ie blokkenl reevee
• Help! Help! Ik wil weer een stukje uit hel
toneelstuk (1 en 2 Ipril)1
• Chlrojongens Horendonk d<lRkt alle unwe-
zigen. Bl!danltL Volgend jur ziJn we er weer

"""• zuster MIII, ziJt gij verdomme schul of
wat?
• Gezocht: Nuktmodellen SOO fr/u Zich
wenden ConSIamin MeunlerSlrul 66_ Vr"9f!n
raar Stanl
• vatene's nieuwe motto: Smak. smak smak In
de fak fak fak,
• AJs er nu nog eens itmillld H:n suaun onze
Clfmen-song In de Veto zet, slepen we die
voor de rednlwlk of laten we Carmen los. Ban
&. Thom.u.
• Wie ruUt ticket voor Rolling Stones op zon-
dig t~n een licket voor uterdag 24 juni18el
63.32_12_ of32,30 16.joztfDeWitte.
• volhoudenJeroenl
• jeen-aerre en "'arle·jos~ antwoorden de or-
glnische fruftblnd: wie zoekt dit vindt.
• [tnmul ontbijt op btd komt erun_ TilIIl's
overbuur kan op twr beidt oren slapen Sap-
pa,
• EJleke: H-ler1lnd wilent op jou, en Ik nog
meert Ue.fs, Dmd. '
• let opde 'Ik ben een kommunihtit mode!'·
e-strlrts, nu ook in N·lerland en Zweden.
• Op 7 of 8 mUit ben ik een gouden ketting'
Irmlwldje verloren. Daar ik er erg aan ge-
~echt ben, wil Ik de eerllJke~lndergrug belo-
nen, Karen MitlnlS, Meenselstr.aal 30, 3211
Binkom, tet: 63.4S.99, KU tewen-binnen-
nummtr: 7S 02.
• Afienhfoeftnog steeds nittdoordalelkedag
doptfWljes eten nJet gezond is. Wlever1tlt het
hur?
• Te koop: 1 ticket voor MegAdeth op 25 .aprIl
in de Srielpoon Ie Otlnze, 11"126.42.7<4(vrug
naar Tom),
• Doe zoals Ik, mami, en lut ~ bakkes open'
vallen! (En zit dIt uw gebit er niet UÎtvllt)
Toneel I en 2 Ipol
• fft Hlgrug 5l1'1Outebollen; Muio ook mur

DINSDAG
19.30 u KONSERTThe NeonJadgement, lewenseelektro-andensstellen hun
nieuwe cd 'At Dtvil's Fork' voor (ZIe ook anikei), in Zul Corso

20.00 u KONSERT Rob De N1JSmet zijn nieuwe programma 'DedUlltllsoud', In
SudIDlouwburg, toeg. 200/-400/700/850/1 000, org KCleuven.

22.30 u KON5ERT The Non.alis.u, in Clf~'t PlKttum, Numsestrlat 46, toe·
gIng gratis,

hiJ vond ze niet lekker
• Ol geloof Ik, ditje spot dur, dieje brn1dt
nie Toneel I en 2 apnl
- Je weet het bljnajerotn
• Anb, moetgij niet studeren7je ware eerste-
kanner
• Frederlkhoodtvln Katleen,en toch studeen
ze niet In Lewen!
• BIJ probltmtn met je komputer-Tom Van
Loon, OlV·Stra.at 52
• Zegtill mur nJhmeerl Ik .lIhier IInit fTlHr
komen kuisen1 TOIletI , en 2 aprW
• rrê wil toch toneel spelen (op I en 2 en 3
Iprilrrn joepIel
• Anka, gaat giJ wel genoeg naar dl" les, meis-
je? Je eerste eerstekInner
• Zo en gelooft gij dat jongehng1 Hebt gij aJ
!!tns met een 5inler1dusk.ostuum rondgelo-
pen? .IIjl, t~1 1 en 2 IPril
- Durjulsl hadde kik. nog ten tijger in mijn
tink, mur nu is da mllr klfin klfm k.arwie-
pietje meer Icneell en 21prJl
• Tim, hot Zit dit met die plua(kompensalle
voor de wlteroverl.ut op kopstucm? önder-
tussen Is onze honger totgenomenll veerle,
Al:elenJln
• MkI, bedlnkl voor den IUumeurl je enige
terstekanner
• UItdoen zegt mijne mutl reeeet 1 en 2
Ipril
• Tim, hot zit dat meI die witerovtrl.ul(kom-
penseue VOOf onze honger op koe»tuc71)?On·
denussen is onze piul toegenomen!! veede,
JIn en Axel.
• Sor,.,. [eroen-Tsjoene.die kunen voorFugl-
zl waren al besproken IElgenlljkls de eigenaar
ervan gewool'l een egoctntrisd1e gelduk, die
er In ruil voer hetl grof geld en veel seks wel
nog eens over wil praten) Tot 18 me!?!! Kris·
tltn
• The Termlllllor hetft ooit nog kllnen en is
eventueel ook bereid dur IfstlJld VIJl te doen,
mits heel vHlgeld natuurlijk
• Fr~, vindt gij gevulde p.annek.oeken niet lek.-
lter1 Mur wat deedt gt dIn in den Alma?
• Geëngageerd gemunschapshuls zotktkot·
genoten voor volgend JUf Wit is gelnterts-
seerd? Neem voor mei k.Oittakt met F. uets-
strut 13 oftel23 82.B8

Vorig nummer

• Welkom to the wortil'l9 wetk jas
• ZJnom Slmen meI andere enlotSlasteChlro-
leidln1 op kot te zitten7l1at ons letS weten
voor een Jolé, Chirogemul'Ischlpshuis jP
hllncktlerstraat 17 (Boven De Banier), 3000
Leuven
• Het Kot·à·Projtt 'Nederllnds Kot' In tou-
valn·U·Neuve zoek.t gelnteruseerde Neder·
Iindsuhge studenten voor I 99S·96 Meer in-
hchtlllgtnOl0/4S 4710
• GMzegt 'De k.ruistochtenwerden gtof9ll1Î'
seere door nymfomanes'
• 0e,aI~ejomm.tjelJktr1
-Ikzeg Gemoetdatl'littdoen'
• 'Waarom nlelT
• Ik zeg'''Ole wordtkwaad."
• Beste Jan van de Campuskrlnt lR(!erdaad,
jullie nieuwe lavoot müktlilnge titels moge·

'J'o 'En gij ~Indt dIt norm.a.al'

• Ik zeg TJlh'
• Zie ook Pl9lnlacht
• Kristien zoekt een bloode vtnt om Ie nou.
wen, mur niet In hel wit
- Tikken ~an tesissen, vers11gen, briefwisse-
ling Kris Roselie, Hof!er Bl!ktnliln 12, Wlnk·
sele Tel: 20 70 77of22 92 66
o Ot maagd lookt nlar het boertnl~ndleven
• Oe ijdeltuiterij van de boogschulur 'Nfrkl
alseenboemerang
• De lente heeft je te p.akktn stier
• PusgroetJesunNiele_
• En alJl Gudrun
o En aan ledefH:n die ik vergeten ben
o Kflstlen, VIn zwanst worstjes uil Wenen
krijg je dikke benen
• wen. wo den Apfelstrudel der Kuhur ein
nesl9u Arsch 91bl.
• Die Gitarre, den KJrl, die ueseicrte mlt die
schWllrzt Hiren Und das Meer

Horizontaal - 1 Deel van een zeilboot - Gelaat 2 Slaginstrument
J Voltooid - Vrucht - Pers. vnw. 4 Muziekteken - Geldelijke verpli~-
tingen 5 Deel van een schip - Delfstof6 Ambachtsman - Vormwaaitn
tetsgesneden is 7 cencbtswcter-czwcrte, kleverigestof8 Lengtemaat''''t''
Wel eens - Voorzetsel 9 Bedehuis 10 Stllgl- Bevallig.

Vertikaal - 1 Verbolgen _ Strondgeu! 2 Dellinfekliemidde!3 eunen-
aards wezen _ Muziekinstrument - Zangnoot 4 Vaatwerk - Taaleigen
5 Houtbederf - Levant6 Wiisbeqeerte van Zeno- Krompachtlgeadem-
tocht 7 KJappenge~n -Kort ogenblik 8 Voorbij-Ultstapje- Voedings-
middel 9 Scherp maken 10 Een bedje scheel- long dier.

Door Filip De xeuketeere

Het "groene-' CloPV·center ven Leuven.
a ..recycl .....-d en 1(1o()% chloorvrlJ pepier

Th •• I..III.n • Cur.u._n • Fold ....
Form •• t A5 tot A2

ALLE Inblndlng.n, Ple.Urlceren tot A3
Snel _v...--zorgd• volledig etge_r1<t

Tlen_sueat 118
3000 Leuven

ter.: 016·23.70.30
til:': 016 - 23.34.31

CANON KI.urlcopl. sa Fr. en mlnd.r.
van 9 u. t01 22 u. doorlopend.

;r.. t. 10 u. 10t 17 u. MIt ... _

AGENDA & VALVAS
...6..

~b.

Alle verhuur video-. klank-. DIGISTORE
en lichtmateriaal voor J Weggevoerdenstraat155

optredens, kottuiven, TD's, 3012 Leuven
cantussen en revues. Tel: 44 36 43 Fax: 58 07 01

DISCOBAR Verwerkingvan gegevens.
~ I Thesis, databestanden, e.a.

GROOT SCHERM TV ~ Wij kunnen uw thesis ook oP TEKSTVER WERKING
CAMERA ~ ! CD-ROM zetten. VER TAL 1 N G

j Prof,opmaaken print. I TELEFOON 01612606 58_jL - L-:"':':::-=.!::.:;:::::_:::.:..:::.""'--, L ~

DOOR. KOERT DECLER.CQ
aIJe ~ns KlOI" agenda en l'OIvas fflOC'fe:nlen laalSl~ vriidag lIOOr-..erschll·
n~n om I tWO u op hef redakfinldre5 tKzorgd wordtn. Ve:l111t'ldduidelijk alle
informalie (datum, uur, pJoofS en prij1).

20,00 u FILMVldeotlpes VIn Ken Koblilnd w.aann hij eigenzinnige portretten
maakt vln1tSchiedkundig bellngrljkewereldsteden, programmIl ,In Stuc,
toeg_IOOI 50,org.Swc

2000 u LEZING 'World Svstem Anllysls, Ruults and Prosperu', door profes·
sar Giovannl "rrlghi {Still" Universlty of New VorkJ, in MSI 0028, Ofg
Historia Ism Voltooid Veneden en Masereelfonds

2030 u TEATER 'Ombat', monoloog gespetld en geschrtvtn door Peter Oe
GrIef (zie ook lrtlkel), in klpel Romaanse Poort, toeg 3S0/4oo,org KC
lewen.

WOENSDAG
15.00 u TEATER 'Ot baron În de oomen' door 8lauwVler, voor kinderen vanlf
acht jUt, In Auditorium IoIlnntpoon, toeg 140/200. org. KC leuven.

1g-30 u TEATER 'Wes!·KnoIlendlm' door Tg Holl.andia (zie artikel), In hal op
de voorm.aligewerkplutsen van de NMBSlchtef Mt Slanon, toeg 300/400,
org Stuc.

20.00 u VERGADERINGOrganisatIe VilIlHn brederover1eg voor Iktle-Ideten
in verband met antiracisme en ·f.ucisme. in Tint (Trefpunt Inltgratle),
OillllJaanpleln 10, org Los Butnos.

2000 u LEZING Gespreksa'lOnd rond homoseksualiteit in dl" Kerk, Rik Otvill~
(schrijvtrVin 'Ot laalSte diklatuur') prut mtt etn homoseksuele priester en
een homoseltsuele dominee, in Oratorienhof, Mechelseslrull11, org Ot
Roze Drempel vzw, Postbu$ 113, 3000 lewen 3

20,00 u KONSERT Mldredeus, uitverkocht murop 18/04 zullen er nog extra
kunen te vtrkriJgen zljn(derde rlJlgJ, fnStildschouwburg,totg 300,org KC
Lewen.

20.30 u TEATER 'Omb.i.t', monoloog gespeeld en geKhreven door P!lfr De
Gruf (zje ook artikel), In klpel Romunse Poort, toeg. 350/400, org KC
uwen.

21.00 IJ VERGADERING jong-Agalevavond, ondelWerpen zijn' 21 meI. begin
met ten schoon blad, en het verkiezlngsjongerendebat, in 's Meiersstraat 5,
org jong Agalev

VRUDAG
19.30 u TEATER 'WU{'Knollfndlm' door Tg Hollandia (zie anihll.ln hll op
de voormlligewerkpla.atsen VIJl de NMBSIchler het station, toeg 300/400,
org Stuc. •

20.00 u FILM Videotapes van Ken Kobland wlarin hiJ tlgenzinnlge ponretten
maakt van geschiedkundig belangnjke wereldsteden, progrlmmill, In Stuc,
tQ!9 lOOI1S0,org StliC.

20.30 u KONSERf Interfak Big Band atv SIn Perneel. er worden nummers
gebr.cht ~an Count &asÎe, Glen '-1iller en Chlrlle Parker

ZATERDAG
20 IS u KDNSERfHet koorOver-Hoopuit Mechelen zingt overde wunzlnvan
het nlrionllisme In de ooriog in ex·joegosIIVit, Over-Hoop brengt muziek en
dans afkomstig uit de BaJkilll. Afrih en het Midden.()asten ,in Auditorium
Minnepoort. Koni,,!! Albertlaan 52, toeg 30013 50, OI'g.Oe BaJkanaktle vIn de
gemeenlen.

20.30 u KONSERT Vocul Enstmble Florilegium olv L, Laurent brengt
barokmuziek, In Abdijkerk VlIerbeek, Kessel'lo

DONDERDAG
19 30 u TEATER 'Wut-Knollendam' door Tg HoIllndil (Zie aMlkel), in hiJ op
de voormIlIge werkplaatsen VIJl de NMBSIchter hel station, toeg. 300/400,
org_Stuc.

MAANDAG
20_00 u FILM 'AlphIVIlIe', film van jun·Luc Gadud waarin hiJ In etn menge·
ling vin film nOtr en scitnce-Rction de IngsLunjlgende vervreemding VIJl
het heden uitbeeldt, in SIUC,tQt9. 10011 SO, Ofg Stuc_

20 1 5 u KONSERf Bl!ethlWen Akldemle oIv Jan Caeyers en Ensemblt W
Boeykens spelen Hayden en Mourt. in Aulil Pitter Oe Samer

20 1S u INFO·AVONDOlkonde (organisatie voor opvang en begeleiding van
thUisloze mensen) organiseert een Infe-evcnd over hun vnJwllligerswerkl1'l9
in hel Stuc. Voor meer informatie bel nur Olkonde 016/22_96 13

20 30 u DANS 'Toccata', danutuk vIn Rous met een choreografie VIJl Anne·
Teresa Oe Keersmaeker.livt begeleid door jos Van Immersul Gp piano met
muziek vIn B.ach.ln StadschouwbUlg,tQ!9 1 ~OI2S0/S00nOOJ800, org KC
Leuven ism StliC

21 1S u FILM 'Ot zeven Samoer,,!", film van d, J~panse Clnust KlJrosawa uit
19S4, in Vlaams FIlmmuseum ~n -Archief, \lanaerkelenstraat JO, toeg 100
org KClel/ven

22.30 u FILM 'Alpha~III~', fdm van Jean·Luc Godard waarin hiJ In I'tn mtnge·
ilng van film noir en SClenct-fiaion de ang~!aanlagende vtrvrttmdlng van
het heden uitbetld!, in StliC,!0f9 100/150, org StliC_

HISTORIA
1!119/04 om 20 00 u Krlngve.tga.derlng ,In perma. I!!I 20/04 om 2000 1.1:
World S1Stem Anillysls. Resulu and PmspectS', lezing door professor
GiovaRl'lI Arr1ghi (State UnlYenity of ~ Vork),!sm Voltooid V!fItden en
Nastfetlfonds, in J,(SI 0018. IS 24/04 om 20.00 u: Ver~iezlngsdebat, In
M510218

KATECHEJlKA
1!118/04 om 18.1 S u: EllcMi'iStievIering voIgen$ de Indische ritus, in klpel
PlIISCoIIège_ 1!I1 BI04 om 21.30 u_ Fuif, In taal Cuythoek, toelJ. SOJ70.
&119/04 om 14.00 u Wandtlme~to(htdoorLelNtI\..' g~ om Ig 00 u:
Diner ~sióiUl1\ {voor.al' inschriJ'ltn}, In MilIdtialokul, toeg. 100.

W1NA
• 20/04 om 2030 u: 8111Sktitn "~Ienaalt ITIf.t '~Doubtflre', 'TM.
Romance', '11It Hand thlt Rocks me ~It'.'MlVettclc' en 1n!he Nlme of
tbe Falber' nndanlmltle met Gil mlS~S om stijft nóktn weg te wer'
UJ\, de liethebbets VIII 'sllenl·movies' komen In de Re-bil' UIl hun trek.-
kefl, In Alma. 3, tOft. gratis
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Handen

Zeg niet dal u van niks wist (foto Karel De Weerdl)

Tentoonstelling over Auschwitz in Centrale Biblioteek
DidierPollefeyt:
'Wehebben geen enkele morele verdienste
omde holocaust teherdenken 11
Toten met dertig apl1l nog loopt de tentoonstelling' Auschwitz, een ges.c.:h1eden1sles'
in de Centrale Btbüoteek van de KU Leuven. Het initiatief ging uit van de
Auschwitz.sI1chting - een intem.atlonaleorganisotiedie zich tot doel heeft gesteld
de herinnering QQJl de k.cunpen levendig te .houden -t- en van het ~toatm1useum
VODAuschwitz in Polen. Veto praatte met Didie.r Pollefeyt van het departement
momalteoJogie, die enkele weken geleden zijn doktorcctsknpue 'Voorbij afSchuw
en verschoning' verdedigde. Daarin peilt hij zevenhonderd bladzilden lang na.arde
dJepere betekenis van Auschwitz.
'Auschwitz, een geschiedenisles' werd tien jaar
geleden voor het eerst samengesteld, ter gele-
genheid van de veerti9Sle verjaardag van de
bevrijding van Auschwitz, en maakte in ziÎn
huidige vorm al een lange rondreis door de Ver-
enigdeStaten en verscheidene Europese landen.
De Leuvense untverstrettsbtbttoteek kreeg de
Belgische primeur. Een handig tegengewicht
voor de toch ietwat omstreden tentoonstelling
over JorisVan severen eerder dit jaar.
PoUefeytstelt z.ichin %.ijnskriptie vragen zoals

hoe het mogelijk isdat breve huisvaders veran-
derden In beulen, welke mosonsene en teo-
logische gevolgen een katastrofe als Auschwitz
heeft, en wat Auschwitz zegt over de mensheid
vandaag. Pollefeyt toont zich ook een fervent
tegenstander van de diabolisering van de nazi-
misdadigers, en pielt vurig voor het onderken-
nen van de komplexiteitvan hun gruweldaden.

Oidier Polleleyt: ~Wemoeten niet te veel kijken
naar de grote machinerie, de grote sijfers, de
grote breinen achter Awchwitz. We moeten klj.
ken naarde kleine mensen, die elke dag als een
tandwieltje hebben meegedraaid: spoorweg-
bedienden, journalisten, advokaten, verplegers,
mensen die kleinedingen hebben moeten doen,
maar die nooit een moord hebben gepleegd,
mensen die deel uitmaakten van een systeem.
We moeten ons niet te veel op het eindpunt
fikseren. maar op het hele proces dat tot dat
verschrikkelijke eindpunt geleid heeft.s
Veto: Is deze tentoonstelling volgens u - I'OOrol
inhoudelijk dan - een iJOede tentoonstf'lling?
Pollefeyt: ~Ikvind ze goed, omdat ze historisch
is. Ze geeft in essentie enkel de naakte feiten
weer, zonder dat er onmiddellijk de moralise-
rende toer opgegaan wordt. Zonder een bood-
schap op te leggen die je zomaar moet slikken.
Belangrilk 1$ook dat er veeldokumenten worden
getoond: tretnmbellen, bestellingen van gas,
bouwplannen voor het aanleggen van nieuwe
crematoria, dokwnenten waarmee precies alle
argumenten uit de handen geslagen worden
van revisionisten, die ontkennen dat de holo-
ccust ooit heeft plaats gehad .•
-ten tweede reden woarom ik de tentoonstel-

ling goed vind, is de spanning tussen het grote
en het kleine: enerzijds het massale - de mas-
sa's bagage, de massa's merueUjk haar - en

aan de andere kant het kleine drama van ge-
wone mensen dle van heel nabij gevolgd wor-
den,·
.Er zitten allerlei Uitdagingen in de tenteen-

~telling. Je ziet bijvoorbeeld op een bepaald mo-
ment foto's die door de geallieerden in 1944 van
Auschwit2genomen zijn met daaronder een uit-
vergroting van een stukje van die foto waar de
gaskamersduide1îjk te zien zijn. Dat is hel bewlls
datde Duitsers het deden én dat de Amerikanen
wisten wat er gebeurde. En toch hebben de geal·
lieerden - noch de Engelsen, noch deAmerika·
nen, noch de Russen -Ingegrepen. Ze hadden
bijvoorbeeld gemaUelijk de spoorweglijnen
naar de kampen kunnen bombarderen. Ook de
geallieerden waren in zekere zin medepllchtig.~
Veto: De tentoonstelling isopgeut door Poolse on-
derzoekeN en gelans«Td door de Poolse AuschwÎtz-
stichting. Houdt dat yet'n gevaar In voor een te
Poolse visje op Auschwitz en de koruentrotiekam-
pm in her algemeen?
Pollefeyt: «Er is inderdaad een hele spanning
tussen enerzijd'i het Judeocentrisme, waarin het
Jodendom centraal staat, en anderz1Jds de rich-
ting waarin de loden gerelativeerd worden als
slachtoffers en ook de zigeuners, de homosek-
suelen, de Getuigen van Jehova, Polen en Rus-
sen duidelijker aan bod komen. En ik wil niet
ontkennen dat de tentoonstelling dUidelijkeen
Poolse signatuur heeft. Er wordt systemensen
benadrukt hoeveel Polen er omgekomen zijn.
Oot de tentoonstelling precies door Polen ge-
maakt is, is ergen_seen deel van het historische
dokument dat je daar te zien krijgt, maar Ikzou
dat ook niet overdrijven. Je moet volgens mij
zoeken naar de algemene boodschap we ercch-
ter zit. Dat Î5 veel krudaler dan de interne
diskussles die daarrond gevoerd worden .•

Veto: Uwdoktoraat draait rondéén centrale vroog,
namelijk hoe het mogeüjk is dat gewone mensen
zoals u en ik tot zulke gruweldaden tn staal Zijn. De
nazi's en de Dwtsers in her aIgtmetn waren geen
duivels, het Duitse YOIkwas eigenlijk niet eens het
meest antisemitische in Europa."
Pol1efeyt: -op dat moment had het cnnsemt-
tisme In Frankrijk bijvoorbeeld even sterk wortel
geschoten als in Duitsland. Toch is de holocaust
In Oult:dand gebeurd. Ikdenk nochtans nietdat
de holocausttipiSch Duits Is.Heel de richting om
de holocaust voor te stellen als onmenselijk, als
cbaeenccr, als patologisch ofals ttplsch Duits Is

volgens mij in feite heel voak ingegeven door
een soort vetdediglngsmechanisme. Het Ismak-
kelijker te zeggen dat het tipisch Duits of zieke-
lijk of onmenselijk is, want ik weet van mezelf
dat ik niet ziekelijk of onmenselijk ben en dat ik
geen'()uIts~r ben.-"
_We hebben geen enkele morele verdienste om
de holocaust te herdenken. We zouden beter een
tentoonstelling organiseren over ons eigen kolo-
niale verleden, om te zien wat we daar hebben
uitgestoken. We kijken naar Auschwitzals naar
een aquarium, terwijl we Auschwitz zouden
moeten ZIenals een spiegel. waarin we onze ei-
gen identiteit als mens kunnen herkennen.s
Veto: U heell het uitvoerig over de psychologfsche
mechanismrn die toelaten dot men gewone mensen
zover kriigt dot ze ~ellr.eal oan zulk.eyruwefdaden.
Pollefeyt: ...Ik heb in mijn doktoreet drie derqe-
lijke mechanismen opgesomd. Het eerste Is dat
van de fragmentatie. Als ie kijkt naar de meeste
kempcpzlchters, dan merk je dat ze een zeer
gefrugmenteerd bestaan leidden, dat ze op het
ene moment enorm brutaal konden zijn en op
het andere zeer medelevend. Mengele bijvoor-
beeld, de kamparts dil' de medische selektfes In
Auschwit2 uitvoerde - een selektie betekende
dot men tweedulzend mensen tegelijkertijd de
gC1Sknmersinduwde -, kon tussen zo'n twee
selektiebeurten in met de grootste zorg en toewi].
dIng een patiënt uit zijn priveeproktijk onder-
zoeken. Hij kon makkelijk overschakelen van
heteneophetandere. Dat iswatlkfrogmentatie
genoemd heb, hetopwerpen In zichzelfvon een
soortvan diskentinuïtelt, van een soort absoluut
verschil tussen verschillende levensferen. Oot
betekent dat het perfekt mogelijk wordt tegelij-
k.ertijd een goede huisvader en een massa-
moordenaar te Zijn.•

Angst
.Dot Is niet tipisch Duits. Volgens mij is frag·

mentatie verbonden met het moderne leven in
het algemeen. Het is een grondkaraktertstiek
van de moderniteit dat we onszelf konstant
moeten fragmenteren. Een student geneeskWl-
de die tijdens de eerste lijkdissektie niet kan
fragmenteren, zal nooit het einde van zijn stu-
dies halen. Men moet emotie en rationalIteit
kunnen scheiden In het moderne leven ...
"Daar komt nog eens het tatalitaire systeem

bil. Dit buit deze fragmentatie uit. Heel het tota-
utcnsme Isgebaseerdop angst. Als jemensen In
zo'n systeem plaotst - als je Iemand In een
konsentratiekamp plaatst en dwingt daar te
werken -, moeten ze zich wel gaan fragmen-
teren, tot In het ekstreme. De vraag naar de
mogelilkheid van zulke misdaden is dus een
politieke vraag: hoe komthetdatereen systeem
kan bestaan waarin mensen zich moeten frag-
menteren?
"Een tweedeproces, datnauwbij die fragmen-

tatie aanleunt, Iswat Ikde depersonalisatie ge-

noemd heb: mensen worden voordat ze ver-
moord worden, van hun gelaat ontdaan. De
mensen die Inde konsentratiekampen ccnkwc-
men, werden ontkleed, hun haar werd afge·
schoren. Alles wat hen specifiek lot een be-
paalde persoon maakte, werd hen zoveel moqe-
lijkafgenomen. Men herleidde ze tot nummers.
Als zulke mensen dan voor jou als kampop-
zichter slaan, in grote massa's, is het veel moet-
lijker om je met hen te identificeren. Het Î5 veel
moeilijker één kind dood te schieten dal vlak
voor je srcct, don een beetje zyklon·B·kolTf!lsIe
strooien in een kamer waar duizend mensen
staan. Het kreëren van een afstand, de ceperso-
neuscue. zorgt er voor dat het etisch appel niet
meer dootbreekt en dat de fragmentatie lukt.~
..Eenëede faktor die iknaar voren schums de

ideologie, het uiteenleggen van goed en kwaad,
wat ik ducdisme of manicheïsme noem. Dat ts
eigenlijk een komplex proces dat zowel bij çroe-
pen al~ij Individuen werkzaam is. Als ik een
vijand heb-dan heb ik het heel moeilijk om die
persoon in een apder lichtte zien dan in termen
van wat hij mij heyft,o.angedaan. Dan ga Ikhem
erebonseren en hem op die manier bestrijden.
Zulke kenflikten Ziln nooit op te lossen. Het Is
pas wanneer men in staat is om de ander in een
ander licht te bekijken dat er verzoening en
vrede kan komen, zowel tussen individuen als
tussen volkeren. Dal isookhet moeizame proces
dat we nu bij de Joden en de Palestijnen kunnen
zien. Zijkomen juist uit die wederzijdse dtcbch-
seling .•

Zelfbedrog
Veto: Dil ioar en ook de vorige ;artn werden we
cwerspoeld door een vloedgolf YU/I infOrmatie over
de twet'de wereldoorlog en de holocaust. Een film als
'ScflJndler's list' en talloze documentaires cwer die
periode op alle tv-kanalen hebben btOOe lagen YOJI
de bnulJdng opnieuw hmnnerd aan Wal er toen
gebeurd u. Kan uwm InfiHmatfe zelfs geen cse-
rechts effekt hebben? IS er een tolerontiegrens \I0OI"
informatie?
Pollefeyt: ..Ik zou niet zeggen dat dat allemaal
zo bekend Is. Het Is pas nu dat In het bewustzijn
vande meeste mensen begintdoorte brekep wat
toen precies gebeurd is. De eerare twintig, dertig
Jaar na de oorlog werd over de holocaust· bijna
nietsgezegd. Ook in scholen wordtoverde holo-
caust te weinig gezegd.•
..Vandaag springen demedia inderdaad n.

ol sterk opdat onderwerp, maar dat heen ook te
maken met het opnieuw opduiken van het fes-
cisme in Europa. Het beste wapen legen het na-
ztsme, het fascisme of het esstreem-recnc is
aantonen watde ultieme gevolgen zijn van een
konsekwent doorgedachte Allp De Winter. Ik
ken geen enkele vloerns-Blokker die zal zeggen
dat wat In Auschwitz gebeurd Is, goed of een-
voordbeer Is.Hetvoordeel van deze tenteenstel-
ling is dat gewone mensen - je moet het gas-
tenboek maar eens lezen - bij de konfrontatie
ondubbelzinnig zeggen: "Ditkan niet, puntuit."
Het Is gewoon de ultieme morele verontwaardi-
ging. Het is niet toevallig dat ekstreem-rechts
vandaag de holocaust niet goedkeurt, maarwel
ontkent. Het ontstaan van het revisionISme Is
niet tcevctuq. Ik geloof dat veel revisionisten er
echt van oveltuigd ziln dat Auschwit2 nooit ge-
beurd is. Dat is ook een vorm van zelfbedrog.•
.In zekere zin heb je ook wel gelijk. Het is ook

mogelijk dat mensen zich gaan fragmenteren,
zich terugtrekken en een verdedigingsmecho·
nisme opbouwen: "Het is daar weer. We hebben
het al gezien. ~ Op die manier wordt het ook
weggeduwd uit het eigen bestaan, wordt het
weggezapt. We zappen zo veel weg. TegeUjker-
tijd mag men ook niet vergeten dat men dl' men-
sen een slecht geweten schopt. En als ze zappen,
weten ze tegelijkertijd ook dat het zeUbedrogis.•
«Fragmentatie is trouwens in reite geen zuiver

kwaad. We hebben fragmentatie nodig om te
leven. IkvergellJkhetaltijd metde koorts. Koorts
1$een deel van de ziekte,maar het iserook al een
bescherming tegen. Het kwaad afu:hudden en
zeggen dat je er niets mee te maken hebt, dat
hebben de nczl's ook gedaan. Kompensatie-
rolletjes spelen: thuis de zorgzaamste vaders, In
het kamp de brutaalste beulen. Het één kern-
penseert het ander en zo proat men zichzelf een
goed geweten aan: "Wil doen elkaar toch goed.
Ik doe het voor mijn gezin."_
"Men moet één ding voor ogen blijven beu-

den. Duitsland uwat moderne techniek, filoso-
fen. wat dichters betreft toch het grootste land
van Europa. Dat het precies daar gebeurd Is,
raakt echt het hart van onze beschaving. Het
heeft dan toch geen zin om vandaag alleen
maar naar Rwanda te kijken en te zeggen: "Het
zijn Afrikanen, die zijn nog nietbeschaafd. "Het
verschil tussen ons en die 'primitieve' Afrikanen
is gewoon dat wij niet met kapmessen werken,
maar dat wijpc's kunnen gebruiken om mensen
te killen.Wezijn allemaal tot hetzeUde in staal.

Wouter Masschelein

De tentoonstelling 'Auschwitz, een grscflJedenisles',
nog tot 30 april In de Centrale BibliOteek I'Iln de
KV Leuven, Is elke weekda9 Ie bezichUgen lo'Qn9.00
tot 18.30 Il rn '.1 zaterdags YOJI 9.00 tot 12.30 !L


