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begon als het ware Ie surplacen.
Ousrerfinck bleef als een volleerd
wirhjeszuîger pertincnl weigeren om
in zijn ksarlen Ie laten kijken en
enkele honderden meiers voor de
meel kon het g rote pak de twee
vIuchters vatten. Mark Debrock wcrd
door zijn ploeg in een zetel naar de
overwiuning ~eloodsl. Dç.,.drpnJ!-
hekkCI15konden de talrijk op~koillen
politie-agenten ..chter niet meer lil
bedwang houden en het kWIIIIIdun
00L: nog 101 een valpnrtjj. Lrmbens
rinishle hoofdschuddend en bebloed
en Irok duidelijk zwaar ontgoocheld
naar de Ideedkamen.

Ancia vindt SP-smeergeld in Historiakas

Praeses in de boeien

EN

ploeg. leidde een entsnepping van
zeven man, waaronder ook zijn grole
rivaal André Ooslerlinck. Toen die
laatste een opgemerkte demarrage
plaatste, kon enkel Lamberts bijbe-
nen. De twee konden de L:.loofmei de
eenzame koploper in een mum van
lijd dichten. Op de helling van de
Cesthoisbeg haakien zij Collen in, dM.:
nog een landje bij Slak maar de grote
molen niet meer rond kreeg. '«'at
daarna gebeurde. is ongezien in de
wielersport. Oosrerlinck weigerde
gewoon zijn deel VIIII het werk op Ie
knappen, en baalde zich zo de woede
van Lamberts op de hals. D;Claatste

Massasprint brengt beslissing in makke rit

Mark Ilebrock in het blauw
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Ouderrussen worden de geruchten als
zou Collen zich schuldig gemaakt
hebben aan bloeddoping" . in een na
de wedstrijd genomen 5taal werden
vru wel geen bloedkjoruers gevonden
. steeds hardnekkiger. Ex-winnaar
Roger Dillemans. winnaar van de
twee vorige edities, lTIOeSl 118 een val-
pauij op de- kasseien van het
Termunckveld ,.-oortijdig de wedstrijd
verlaten. Daarmee verkeek hij ook
onmKldellijkzijn wellicht laatste kans
0111 in hel pantheon der groten zijn
~l8fJ' PEter DeSolru- IC vtr\-"OefPL
Collen voerde vanaf de start de for-
cing en begon aan een opgemerkte
solo-vlucht. Het peloton maakte er
een wandeling van en liet Collen voor
lange tijd begaan De Limburpe p1et.
wals had namelijk de dag voordien
een slechte beun gemaakt ter loogre
VKlI hel Vsndale-ccllege waar hij
lepelcos de miSI inging. Toen Collen
echter meer dan vijf minuten voor·
sprong op he! peloton wsr re \-ergaren,
I~ reZ'A'3rtwannzm terunn
Emiel larnben. s, ~ vën tk: Heter-
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De preeses van Histerja, Said EI

De willlllilir veeklauede lIelllcraf in
gebrekkig Nederlands 118n on:;>:e
reporter: "lek ed deze morken Lij de
opoearllling al geeeo dat een Ooser-
linck en ten Lamberts ook teil 35-12
geslOke/! adden, dus dacht iek, rek
steek een 48-13, maar hij een be-
kliemieug ies dut wel een prehhxau.
Ick 11Ol'1II dlll Ilhijd mijn 'VSU', mijn
'\'ertrallkde Snelhuid Ophellin)!CfI."
C...I),.II, één van (ie grote verlÎczen. van
dele m, uurkende hlll~slarrig de
be~huldiµ-lll~1'1l '11111 d('pingµ-ebruik.
maar betr-urde dal hij dl' w tltistrijJ
(.tIIdcrsrhM had: -lk heb slcçlllS deel-
tijds voor deze woo~lrijdgetraind."

Khadraoui, bekend als de man met de
t andpe sta smile , heefl sinds de
gerneemeraadsverliiezingen een man-
d.at opgenomen als Leuvens SP-
gemeenteraadslid. Het kon dan ook
niel uilblijven of de protégé van Louis
Tobbacl.: kreeg bezoek van de speur-
den ven de AguSla·cd.

Gebit
Hel was Verollique Ancia in hoogst
eigen persoon die de Hi~oria-pe.nna-
nentie binnenviel op zoek naar de
boekhouding, die echter ontvreemd
bleek, naar verluidt door een dronken
L&W-bezoeker. In een exclusief

interview dat door beTLuikse ge~hl
demokratisch per opbod verkocht
werd aan HOB-lV stelde de onder-
zoeksrechter dat de kring volgens
haar reehutreeks gWnliJlcierd is met
Agusta -geld dat via Tobback naar
preeses El Klradraoui werd doorges-
luisd. Tobback ontkende, ondertussen
de betrokken ROB. reporter met zijn
autoluik bewerkend, aUe betrokken-
heid en zei letterlijk: "Als de SP ooit
geld aan Historie gegeven heeft dan
leg ik in Bierbeek persoonlijk mijn
hoofd onder ten helicopter, en mocht
de SP dat dan al gedaan hebben, was
hel zeker geen Aguslageld! Het was

Trouwens Loc WIlJleyll (spelling VIIII

deze naam nog even checken, Jlln) die
ab tussenpersoon diende!"
Ook EI Khadraoui beweerde, eoals
zijn grote voorbeelden. dal hij zich
van smeergeld niets 1.011 herinneren.
Ancill beet zich echter als een woe-
derde pithuh-terrier vast in de zaak
en begon met de ondervraging van EI
Khadraoui, hierin gesteund door pro-
fessor Wils, die de ~l1i,-dI·IlI:.studellt
en peseeut enkele \'eIIiJlligc vraagjes
over de vleemse Beweg.ug stelde.
Deze viel dan ook vrij ....nel door de
mand en bekende aan Anti" dal de
verdwenen boekhouding vals was, nel
als zijn gebit overigens, in de hoop
:zonÎet de vrijbeid dan loch een vrij-
stelling te bekomen. I)ie zwarte
boekhouding diende om de grote ten-
toonstelling die Historia organiseerde
om

(IJm:o/g p. 13)
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'-""aamp wacht de CeJltU5-Knmp om voor Ie stellen de K van Mlholiek
uil hel vaandel van de universiteit Ie weren en te ,-crvangen door de L

van Lmk.\, en toe Ie juichen dot de !UellWte bezen rector hel vaandel zou
'outll van UIL-l.eu\·en, een vaandel dat iedereen VlAanderen zou

benijden en Walen doen overlopen van de UCL naar de aloude Alm8
Maler. !-:elll u dan niemand die kan voorkomen dal Cantus-Kramp een

afkooksel ""(11"(11V(1Il VelO? Hoe kan men Joris van Severen overladen mei
Ilu"tlrijn'n gepleegd nadat I.ijwerd vermoord?~
(t ~d" """R.itn Rcdlla ..uIErpa-K-v- in 't PaIlicccrkc)

41u' duefwonocr of educnnon i~,I.ul
ie does nul ruin (·vcryLxKly uwolved in h."

(11.M.m.)

-Ecn van de euvelen die door d.. \~~mehll:lg \'811 UIlI\'USIICU en
....den .....I...jl 0\1'" Oll~liJn febradII ISdal de leerstoelen. overeenkonwig
de mmllt "lil unze liJd. worden Ir.,\(·rtroU\l.c! aan cle vorsers, drc hij')',!
altijd decht" dOCI'IIIt'I1ZIJIlen hel olldcr", ..ijs aanvoelen als een roof dil'

~'\1W't'!-'dwordt op hun arlx-khhjd IJl la.WmloriuliJ of ardud. '""'* Ortt:ga y c.-)

"En du!>1~lJiJen wij in ëamen .....erking mei de I!fddillg oosmelologic en
hl'l msriruut voor farllllia\e ell seA1.KlIogi!iChewetenschappen kant en
klare acre olilwilkekl die mannen op hun rug of schouders L.1JIIIlt:1I

lIPllbrcll!(t·n. WelcnM:llappc:lljk ulH.lel"Loekheert namelijk eeugeroord dal
vrouwen hCI uildrukken van puistjes bij molmen

vcrkiezen boveuhet klassieke copuleren."
(prol. p~,. ..."dermatologie)

"'Ik lOU graag naar de moan willen,
Daar 5Chijllll!11:l1man te zijn."

O....,..,~u)

~The best wey 10 make two people of one mind
ISbas111heir beede togetber."

(Ibe lncn.Ji>Ie Huif)

"'Ilct !!"'!Jrmk vnn ~t::".t.Ul)deHlt:tlu.g i~l~nwoonJÎf .....en (mil 'I afnClllen.
en ab an,<;vmd il.. dllt In feite geen ~Il'dlle evolutie. Tien jaar gekden was
hel "')!.t al vijfl-'Tlinl'lunu~li en vsergtuucnejercn wal de lJuk ekeg. 0:111
k~ il.. Ilicr VIIIIfhe pllricnll'll binnen waar er spomaan sandelen en

W'Ih'wull"n -,okk"II Dan de voeren begomen re ~'Tocien.7..t:er kwaacllUlnhg
wo~ dm, en vuk !:,'emurlijL: 0111re verwijderen,"

~D.:kbn)

kik vrnoe dus nau 1111)11 Ir,rak.o;e('ollept: ra:~lIIij uw grondwt't even door.
Nou dal IH:dl loch ztker 0,4 seconden ~~uurd ..

(prd, WidJrood, Inter...Danul Recht)

"De DuitSer is een eoceder dlll rolKI25 december de nabijheid van een
kbnt denneboom opecekr."

(P....l Van O!taijcn)

"Schah'e hC:I{til dOl dl' J"ugll Vool'tll opgeroepen Ie lO"di~'l.'1I It1:,'\'nhrt
C,deGebod vun dl' Deceloog. ISde beweriug, al~zou "rijen mér condoom
'\'eilig' Z~Il. de groourc leugen die men sinds jaren de mensen probeert

wijste InuL:en. Uit (-eli tweejarig wetenschuppefijk vIKlcrLucL: uanr
condooms, is gebleken dut er per jaar 800,000.000 (iu. U leest het goed:
arllthon(lcrd rni!ioell') wndOOIllS scheuren dali wc! L'Ipol /,'ll1111.111101001
ISdal 13% vall hel totale coll(luolllt,:euruik in de v.rereld, Dit percenlil~'t is
I-'!!ellbo"eng:rclls, "'al,r een onde'1!rens ... uilonderLoek is gebleken dM

001..81ldersoonitre ongelukken kUIII'K'1)\oorkomen die C\o'ennaddag
uitpakL:en. De dt:lllih 1~'11ik u besparen ..,\\'anneer men nu lIIef deze

Cljrers gallt rd:enen, oon blijkcu cr gelruddcJd zo'n 25 sexuele 'on\'eili~e'
OOIlIIl('ICIi l)Cr5eCOndeIe wordell gl!ma.akt_-

(uil Ktrtbolicke &:mmen. No:Oo:n.nd)

'Roger Diikmans gaal op emiraat. De bijna-ex.-rectOT veriliuIrc{e 20
maart op eenyencmiferentie aat liij 6innen.i0Tt zai toetreden: tot cfe
'travetTmg gen.eratioTt'. VaD:rmj zal liij vofoy genieten van c{eya{m-
ho-mn&, liel zand; cfe zon. en. Iie, feit aat liij niet fanger voor lIitIiD:n8-
60rávan cfe X. 'lLleuven. moet ~tén. :Met zijn. inzen.áing voor áe
oyslefweáStrijc{ van liet Daviásfcm.ás, getite(á'Ve :Negen Wegen van
áe :J{ooy', s{uple lijj een Cast minute·Hciet naar c{e :Assyrucli.e
Cliristengememscliay van :Noorá-ymurn in áe wacli.t. De jury prees
cfe originaliteit van cfe rectors crearïe aU 'niet meer vertoOPUf sindS
1'inoUio' e1twenste Iiem een.goeáe reis.

iK ..%._,,5 3, 2 ..,~

çp 22 maart werc{ ik 'UMi infJeliul418á. cfe univenitaire .iultulolrin·
frastructulolr, waarin naast liet 'Universitair Xoor, iu.7Utco((ectief
groezet; c{eyostzege[c{loIó van Xesse(-Lo, mariofUttenverenigÎng
J(loIyse 'Beffa en. teatergeze(sc!iap :Mere{zang, ooi áe vzw iunstencen·
tru.m Stlolc-XIoI{tIolItTTaac{ liaar onáeriomen za{ vinc{en. :J(et
'Universitair Sym-fonUcli ariest vie( weer maar eens uit rie 600t. In
zijn 1Ular gewoonte zeer gesmaaite openingstoespraai syrai. c{e
-Voorzitter Stuáen.tenaanee~ge11iU!áen 'Professor :Massclie(dn van
een. grote SJ'TUrtfJ voorwaartJ' voor áe iansanrt.e vende{zwaaiers. 'Dl.
'Unii yrogrammeeráe voor naar oyertingsweei De :Roovers, ár.e voor
cfe veranáeriTI(J Ihseru WiCáe 'Eend' zuilen peten (a(s liet heest onder-
tummo niet door uuáerc{om ofte intensief ge6ru.ii ireyeert ...)

:J(et zefJopscliepsysteem in liet sttukntenreJ'taurant .;.t(ma 2 wordt
onáer impu(J' van :Mora, rie :More{e Raaá van áe Leuvense
Overioepelênáe XrineOTganisatie (Loio), geraalCaflJ'eertl "Wie nog
een 6eest wil eten., za{ á4t ooi zelf moeten vangen en itáanrlaien"
stelt :Mora·vrijgestt.liU 'PU-ter YiVUkierciFiove, áU! liel nieuwe sys·
tt.t.m ikmonstTeert. YoriIJe weei werá in liet restaurant a{vast een
zee·aqu:arium geïnsta«eenl De iny{antinn van een weiáe worc{t
momentee{ áoor ({e dienst 'P{annine van áe X.'U.Lewven árui
hcstwáeertl: "Ve variens vormen. geen J'T06(er:m. Die iunnen we in
áe Stuc:,F,a'rE.wijt.M

Ongr:lmijfdd prut ck::;e column hoe
long:r hae metr op lid t.egtIW'OOI'-
dig concept lI(Ul eh CanJuskronrp
als tJeI1 deJ:Jd op een bott.rvlootjt.
roor iemand als ik, die er in de

jaren ::.eomIig prol op ging rkJt hij
zijn oombeien toonde aan het
eslQ}jlishllleflt U'OQ!' iK nu ulJ deel
ran ultmook, beginl deze toestond
uiterst /Iljitfijke rormen (I(U) te
nemen, Wie ;,ijn gul rerbrondt.
/lloel direkteur txm Acro «orden.

Schudden
I" ('urnlit. draait ht.1 rond de
vraag of columns SrhriJ11(!J1 meer is
dan rrxioJaioflf!el WfIllJemenl I oor
IOl1lJTUge nU!ful'smok.en ti r.en co-
lumn een glijmiddel dal hen toe-
1001 hun Ileus in allcrlt.l ~en te

eteken.
Alhocuor.1 sterk verltgtnll'oordigd

in dl. informatiestroom, rif/d ik
deze ffl(JJujxdwit.lechm'ek al bij al
vnj primitief U roelt tusllell de
regels dal ilr: er mQeite met. heb,
dal ik lichtjes opstandig mijn oor-
dJ.:.arloruletl Heila Hausse tot con-
fetti eermoat en ronulU!1 mei mijn
ero-SQllllxJxJkn.

Dat faal elJen ingrijpl.nd kan
inuerken op houding en gttlrag
als rmedJel op he/ IlpÎJJlJ(!rt~-
stelsel, suisten wt. al siads (Je
troonrede von Albul. Ill.l is niet
omdat iemand ::.ich (.olu"'l1Isl
noemt, ;,ich;.elf geweldig rilicU. te"
pluim in :-.ijn kont steeJcl en mei
opgehect.ll hoofd door de straten
ïxm Leuoen paradeert. dat :-.i;n
stukje dl.::.elfdt. ku-aliteiten uit-
straalt. Zoals je een kamet.I
herkent oon ::Ajn zeee bulten. ee"
boIcJU UWI .. ij" b/of'ftl1.oo/orr.n, ell
een balterdanser aan ;,i;n IJt.j!Ift'
slmk L'fdletje, herken i« ('t'n calum-

nisr immers (Ul{1 de relllJporfll Of'

::Ajil tong ( el! een excolunillist (JlJII
rle l'(Irlsporen op ::.ijll 8f'1).
Hoe 1;.'1'001de imp<Jcl v(P1 SQumll'ge
idiulen dus ook m(Jge ::.ijll, de /(Inl
is dWI,jjls fIIcf mee- dali een l()IIg·
::.ut!1l I«ng. In andere bereepen
houdt men ::.ijn mond en ll'endl
men fk m()t.l~1 t'07l1QnJOlken-
nis oon roer ágen gel/'ill, Af(lOr

niet in de Canuokromp, Doar
flappeIl l>e,,"elikh:rs er alles uit.
'En dl. grens', =.al één of wldert.
Bosniër ;,eggerr, 'waar ligt de
grl.II'I". Een ,lui/end anlu'oord
"tb ik daar niet op, wel een
denkpiste- de mond mag "ooi!
sroter zijn dan de k01l1 dit. men
likt AI., fervr.nte aanhanger 1'Wl

arhlentitlr.i;'k-Iht.rapie en :-.oetuu-
Ipr-romontiek, lag het eOI beetje
ooor de hWld dal ik hil.r CI'.!I korf
ooerzicht /Jon enkele Joren
gt'Coltmmeer neerpocue.
En ;.()(jls 11 zier slaag iJ. er 110 al
die Juren rIogaitijd niet in om er
ie/s leesbaars 1'Ul1 Ie mnke". Om
het met rif! gl./Jll.ugelde woorden
1:011ree/or De Somt.r te :-.tggen·
'leJert'fn hl.l.ft recht 101 "JI'Olen,
Ml{l}ve die :.ol '-'on t'Ql $/l.IJf!I1l)e
&lIsl.lier .. .) ,
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Hoger Instituut Wijsbegeerte aan lager wal

Gezond verstand weerlegd
WIII: DACHT DAT IN Dil: LOGiCA

GII:EN VOOAUITGANG WORDT

GEBOEKT, HII:II:I"T HIlT VIlA-

KEII:RD VOOR. STERKER NOG,

SOMS WORDEN 'ZELI"S Vl[R-

MElI:NDll 'LOGISCHll WETTl!N'

WEEALllGD llN DAT H1!:I!I"T

MEESTAL

GIiVOLGII:N

DI[SASTRI[U'ZII:

VOOR

BESTAANDE HANDBOI:KllN, OM

VAN Dl[ BELEIDSPLANNEN VAN

R Ii: K TO R KAN DI DA TI: N NOO

MAAR TE 'ZWIJGEN. DIE 'ZIJN

DAN VAN Dil: II:NII: DAG OP DIi:

ANDERE VEROUDERD.

Bewijstechnieken moeten worden
h('rL.I~II,SlImdbeeldcn om\er~dw.akl.
Assistenten ontslagen, op@'AVen en
boekboudmgen herschreven or ver-
brand. Meestnl vmden liergelijke
weerlegpngen plIUI1SMil de depene-
menten lilosofie er wiskunde van de
landen W8fH het gebruik vsn
cannabis niet strnrbaor is, tnna r
vorige week werd ook rum onze eigen-
ete Alma Mater zo'n wel weerlegd.

Gödel

De vorige grote her2iening doteert
van de jaren '30, toen de Oostenrijkse
jodelaar en emeteurlcgicue Kurt

O'

'alpenhoorn' Cödel zijn onvolledighei-
dastelling ('de stelling van Cödel')
publiceerde daarmee aantonend dal
niet alles wat waar is in teil logisch
systeem, binnen dat systeem ook
bewijsbaar is, Een regel die later mei
veel zin voor creenvireit Z!)U worden
ovelè'Cnomen door belastingedvisews,
een beroep dat sindsdicn een hoge
vlucht nom.

COllstenmlie 1110111 Jus 111 het door-
gaans lethargische wereldje der 1000000I.
Hel irueressante van dil soort weer-
leggingen is dat ze door elk zlIhhuord
dat 1I0g wet kennis van de ~ un
het middelbaar onderwijs beef
overgehouden. kan worden
negerrokkeu. Literaard steen de
heren logici nu voor een bijzonder
alaupvurw ekkend en, werenscha pe .
theoreusoh gezien. nelelig probleem.
Welke logische bewijstechnieken
moelen worden hel"'tien? Welke bewi-
jzen die steunen op deze wel moelen
worden verworpen ? Wat moeten we
doen met de talloze consequenties die
volgen uit het opgeven van deze logis-
che wet? Leven dut extene kredieten
op? Hoe lang voor de schuld van Van
Rossem kan bewezen worden? Hoe
gMt Wallstreet ~ren? Berekent dil

de definitieve ondergang van
Vandenbossche EleclroniG?
werenechappere in Harvard, Ouwe
Pekela, Slceewijk-Holsrem en Sidoey,
SllllUl nu 1II hU/ldenwringcnJ, haren-
uitrukkend iu de rij om van de
Leuvense ~.jCIIS Hoger Vertraghcl1 te
vernemen hoe mi precies de vork in
de stel'! lil. lIij hcupt /lug voor de
zomervakamie aan andere univee.
sucnen zijn vondst toe 1(' bchten. AI IS
hel mei leker of de vUIJd5t \\ el er"l
VIiJlzijn hand IS.wal de zaak gelukkig
wal ~pannendcr 10<10.'11..1.

Iiel logische raadsel

l)c \\cl in l'Wl'.$IJCken heel eenvoudig
gestekl worden. en je "indt lel in de
meeste logische handboeken al~ de
regel van Mflrk ' de Inaanthnding is
bedrOf?' l'ee'el1l. liet ga;l' om het vol.
geiKIe

(w·> q)" (r.> I») _> {(p.> I) V (r.> I»

\V~Wilt logica kent, zal zonder prob-
lemen deze wet kunnen bewijzentdet
kAu met behulp VII" de bekende
waarheidstefela.twee paar voet-
balschoenen, vier kaarsen en een

(::lrIH~ met een fJet, rjjdt. dan is hij
ojk. of al~ l Ier-ma n met een Saab
o'h. (1;111 i~IIIJunu'
liet gevolg is dat de techniek die U
net gebruikt hebt om (lil \'enlieell(le
theorema te bewijzen. eigenlijk niet
klopt. In een gesprek meI de redactie
vcrrrollwde dr_ venragben ons toe dal
hij 1I0~ lIiel had Uitgevist waar de
zaak precies fout loopt, 'Hel ging ahe-
IImal bijzonder snel', gaf hij roe. 'We
zaten nog een mars te eten in den
llniverslllll na een karanke-avund iIJ
htt Hoger Instituut voor Ulijsbegeene,

l'ervoIfJ c!pyaeina 24-

Hallo schat, zin in een
groot pak snoep?

Scroton. Voor mannen met een grote beurs...,
Vraag IC in uw bankagentschap

in Leuven, Heverlee. Kessel-Lo of wavrc.

Vacature
Admlnistraüef en technisch personeel

Het Bdgt3Ch epecopear mIllILt bcJ.:tlM.1dlll het volgend mandaat wunh opengesteld

RE"-"TOR (m)

Craad 20, Selnris: 2.7QI.6Z5 ( plus extra-legale voordelen)

die het management van de KLJ Leuven op zich zal nemen voor de periode 1995·2000. Dil
belu:1st Ollocr nnden::
-imem besruur V8l1de universheit
hel verl.lIl1lelcn "all 0011groep creaueve indi\'id\Jl;n
-ber epeellen van contil~llCy plalls
·(Wo uitbouw van een career service
-unabSf:nng van de eerste, de Iweede en de derde geldstroom
-wegwerpen \'0.'111overlappingen en suukturen die nÎel duidelijk :lIJIl
·wegwerpen van o"erlal)pinh~n en 5truktuTen die met duidelijk zijn
-nn en dan eens een pint gaan pakken met de cudemen

\'en:isil-ri'
·kandidaten dienen te beschikken over één van de hiernavolgende diploma'
nieur, doctor in de Ceoeeskunde, licentiaat in de Cesehedems of liCt'1I111UII
FiIoIog;..
-de l"'lIJdidalen moeten kunreu llitl~tll wat een conungeocy plen I'"
-de kandidaten 7.Ijntemnmste previnceel kampioen lil hel decentraliseren
·de 1w.ndidttat moet "Is lllthangbonl voor de IIniver5iteit rlllJgcren, dus een minnnum ann sex
appeal is een vereiste.
-op zijn minst zee jaar wetenschappelijke anciënniteit, publiksnee en dt:skululi,_:llCid op lid
oomcm; ervaring met het IIIUllrcJ.:kell, ocè.'l.:ieidelleu uitvoeren vun IJCkllb"erwl.t Olldel"'lOck
-kennis van hel Nederlands
-goede communicatieve veurdigheden or onderwijsen'anng :lijn een piuspuIlt
I lel betrert oen deeltijdse lewerkstclling voor nunimum \ij[ jaar NliJdidfl81Stclling lIIel cv \'ó6r
I april. Voor meer infonnatÎe over de:le vnrnture kali men çOIlI:l(" opnemen met het
HOClOlililt,dienst AcndcllIi5Ch doseer, 1\aalllscstraat 22. 30(10 Leuven
Alleen de kandidaten dM:7.îch tiJc.It:nshUil UllIVer~itaife <tlldil_'s IH:hllCn ull4.leN"lu·Klen, Lomell
111lIfl.lUnerbng.

Burgerlijk inge-
m d,' BOlllllanl<

Jaurlijbo tijdschrirt '\'lUI de Vetu lnÎ\'I'l"l'ilcÎt Leuwn
Hed:ll'tie.-·omilé: Alexander U'ilpils (hoofdrt'd:,rtcurj. ,\lIIl1'lIIlt· j)'·fh (redacteur). Fredenk
Depoortere (redacteur), Kris JaC(JIJ~ (rt:<lfH"Cur). StC\'I'1I \lerr('f1~ {n:d:u kur). Kristien Micluds
(re,laktcur), Jeroen OverstiJn~ (redil('teur). Kn~l4Ir BWl·ll'll'lr(' \foto·n:dadllUr), Filip De
1V!1lkelcen' kOlJlIlu.:rcied consuieni), Kor,.J D.· W.·'·nll (VI~llt:l·l ,·(Jl!:>ulcnt). PCler Vnn BOJlll}l,ey
(\'ool"F.Îtter).
nedecrtcadrcs: '5 Meierssrraat 5, :rooo I~·ll"'·ll. (011l):!:!_H :U'I.ru'l: (01 ti):!:! OI_OJ; E .mnil:
\,elo(o lnstan.am.kukuven.;u;.Iw.
Hl,"(lactÎc;;e('rctarÎaut: (016)22 -fot:qJ

Aan dit nunenee werkten mee: ·\JmClllU' I)",r l,. Frnlrri!. llepoor1tn·. Karen [k~IHel, Hllrt
EcdJlUlli. Nis Jacobs, Jons Jamsens. Sleven \1<·n.·n~. hlNll'lI \I,d"ek 10n, \,mde n Houtte. Luc
Vander Vulpen, AlCXlllld"r \\~tl)Il~, Peu-r \ all BU'''pfl('~
Stuurgroep publikuti ...,. \'.LLt,u",·n: Kn~ la{"!., I\\ltlf/ltter). Karel De \tt·l·nh. Hcnk
DI.I·l"I('Ile. Serl!t" Franchoo. '''''frIJn LraUlJl:Hl~. Jon- juu-v-u •. Kn<1l1'u .\'llchie!'. Peter \-011
Homp;wy.
Vonllgc\ill,!;": Filip De Keukcleere ('11 Jun. \an 1.1I.....-t'_
Foto',,: l\.n~tlJf Br;,,:kdl·I~. Ntreillo- U'el·nh. 111('1dali!. nnn JIJIl:!.
(',1111001101: MSIOf Hraekekire
Ht.'CI.ulllcl'l'gie: cvba t\J(ase'l:...... \lé·K·....SImat 5 .. iOOO 1e-uven, (0 I hl:!:! +L38_
OpLI!, ...-: 9.000_
Zetwerk: Vereigens. ;\Y
Drukwerk: Anoos. Katup-uhout.
WI,)'righl artiL:els: Ar11ktl~ uit de",· ,·,li,,,· of dekn ,.1'\ all :lIJIIvnj o~·ergenomell lenzij er een
duilltllJkt bmlwcfllleldmg: wordt (HUI tO!ï!t·\·ol·j;:11
Abonnementen: 300 fr tol ('lnd I' ")", \f~t''<Iullecrdt'n dit, hll 1ijn vun AlurmlÎ Vetomenses krij-
gen de Iltllllllwtrs 1I1(·t AhlllllliLljla~'e geen keer per jnar fr:Jtl' IUI:gCSlu·
urd. Zij kUllllen zich voor 1.5(1 Ir. IlbOlltlt'rell op de nurnuu-r c vonder
ItlumJUblJla~e. Ecn buin-ulands nlonremem ku~t voor 1l1111111ll:~()()Ir. tut
\:1I1dI9lJ5 (anderen 600 fr.]. He!.:rlllngllr. 001·1)9;19719·77 111.\ .
's MClCrsslraal 5 te 3000 Leuven, n~1 verrnc1di"l! ~ nllJl~lIb("IIWlJlt'll[
C",""'.

dobbelseen. maar ,llUlr pan Vot" III(·t
dieper op 111). \\'at LllJLt 1111' Dr
Ver1raghell bleek 1111Jarell \'lill ondn,
zoek. door zijn !lSSiSlentt'1l ('IIJdt·hJ!. in
staet om eC-1ldoor~l1Jggevelid tegen-
\'oorlweld voor dele wel Ie Ior .
muteren. Hief volg t ('t'1) VUil de
mogelijke tegenvoorbeelden die hij
kon construeren:

Universum
'Als Curlos met een Iicts rijdt, dan is
hij arm, en als Herman Illtt een Saab
rijdt, dan is hij rijk. Dil! geldt liJS

sI(_ramy

111:'1\'olb'ellde nUlIIlIIl'r "I'r'l'('hijnt wall~t'hij"lijL: "i~t. Hij,lrnJ.:;I'n -
"I:'r:;:Ia/,~n \'1111raden. nieuwe pllhlikatit'~, klllt·ndrl"l'. kortt'. inror-
lIIulie\'e "tukje~ - di('ul:'lI on,. 11' 1.)t'rt'iIH'II. :"u*e ..ti,· .. \'(Klr uÎtgt'-
breide arliL:l'I~ en iuten·icw .. zijn wdkom UI) 111'1rl'dllL:lil'mln;;;:,
ma.ar vuL: nicl lIu:er dun dnt,
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Hel ene Leuvens ulU\'ersiuur blad is hel ander niet. Cantuskramp vroeg BOn
Jon \ 811 lmpe, ~indsjaren bevcorrecbr ~IUige \'8.11het 8C'8<kInis<;h persleven
W81 hiJ HUI hel srudentenpenodiek cero 'mdt en peilde H)(J( de ~legenheid
in één kerf ook maar uaar 2lJII I....'elmgs'-Is_
Van hupe. "'Wal .1.. van VelO ,md' Op een dag als één april? Vrij wisselend
van I..rw aluen De éne keer is het ok. ~II ,tndere keer staan er dingen in die
qua IIIronulllW- loch met I-'Cnoeg geeleekt zijn, in dat versleg van BilJ Cale.\
op de voorpagina bijvoorbeeld. Er is denr sprake Win Ëurcspace en hel moel
Europ:tce zijn. Een fuut van Je tmJrcdaL.1.Îe? Jojo. En wal de rektor lOU
gezegd hebben over onderwijs in de ontwiL:kelin~landen.,. Enfin " is mam
0111iets OMa te \'lIl1en:
-Vtto komt hier IOC \'W de huispoer. Il\(\PT als we daarop moelen wachten, Ik
fleem er dU5 wel !XII aanlnl uit Je Lakken, Dal hangt er vanaf of ze ze hier al
hebben Als er hier llOf! geen zijn, neem a. er soms Iwinlig mee,"

-Welke vis ik hel hefst
eer? Even denken.
Mbeljauw mei gekoekte
aardappeltjes en ges-
molten bot er.
U'erkm3ns.k~l. ja. Dal 15
ieu dal je echt heel lekker
kan Id~lllrmaLen. ~
-11. denk wel dal ik
gevoel voor humor heb.
Ja. Een paLJe ~Îgaf('II('n
kost 115 frank. 120? Ik
heb hier nog een (ulill/Il
aan de oude pr~s in veer-
raad. Een brood kost
arhlem1jflig en ten IUII"e
frank. al dnu niet ge~ne-
den. Onder' de aestig
frank. Hel hMLIfl er vanaf
of je naruurbrood neemt,
volkoren. wit, rozijnen-
brood. kramiek. En ik
heb geen idee waer de
flamingo' s in het stadsporl.:

's winters naar roe gaan. ~r de 200 ,'lUl Antllo'erµ:n, verorderstel ik. .,
-\\'aarom de maanlalKiing gttn bed.rof IS? Ah, de man mei zijn maanland-
ing. 11.: heb hem de raad gegeven dat hij !OGh gemakkelijk rotokopies kon
maken. Moel ik daar echt §er1eus op !lJlIwoorden~ Omdat ik tien of elf J3ar
\\a5 toen Ik die eerste maanlanding reehutreeks heb gezien om vier uur 's
mo~lU, Il ben toen spec ..aal wald.:rr geJlltUlkt. Dat kan dU5 geen bedrog
zljr!. 'Star trek' IS ook gtcn bedrog. Je kan trouwens "ia hnemet fOlo's van
de mnanlandmg oplaoen -
~N~_ ik heb er flOg nOO11aan gedacht Veto Ie pAn:)(liëren. Ik "om IIrt'heolQ!!ie
gestudeerd en ben 3ó, Ik heb een beeue overal gewoond Antwerpen,
Bnl!>."I'1. Is dat tigenllJk een filoo;ofischc ,'raag? In die zin heb ik natuurlijk
nog gt't'1I Hlllwoonl gegeven. Zeg manr dal ik van Brabent ben. ~
-11.ben fOOIgetrouwd. lIL15 kan mijn vrouw moeilijk voerbel spelen, Ik zal hel
eens vragell vnnHvUfld. 11. heb ooit voelbul gespeeld op school, speel geen
basketbel en rook heel veel. Ik speel echter f!C<'-ngitaar en cel grnag kabel-
jauw."
-De dokiers lillen nu inderdaad al als sardienen in een blik_ maar rosseben
'celen dl' mensen meer lets "oor ansjovissen. Verandering van spijs doet
veneren. ~Iisscillen dal de mensell wel rijp zijn voor ansjovissen. ~

A
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Kinderen? Franse kussen?
Een geboterd broodje?
Ene met choco?

Scroton. De kaart voor alle gleufjes.
'f'

Vraag ze in uw bankagentschap
in Leuven, Heverlee, Kessel-Lo of wavre.

Wilde Eend niet tevreden over de Roovers

Gel{wek zonder ei
0.1: ROOVII:RS, H.l:T STUCS
I!ILOIEOIEIGIENTHIEATII:RG.cZIlrL-
SCHAP, TRIEKT "'O"'IrNTI:IEL
DOOR NEDERLAND EN VLAAN-
DEREN "'ET tasENS WILDE
EEND. NAAR IIIGItN ZEGGILN
SPIILIEN ZE DAARMIEE EEN
"'ACAI!lIERIE ~ARCIt WAARBIJ
SP.l:EI..STIJL EN AANKLEDING
GROTESK ZIJN, "'AAR WAARI!Il.J
ANDERZIJDS DE INWENDIG ..
SPANNING GETUIGT VAN EI!:N
GROTII: BETROKKENHEID OP DIT
STERK SYMBOLISCHE CI!:ZINS-
ORAM 'T Is MAAR DAT U HIi:T
WEET .
111\\ end~1" ~I):ulliillgen. daar welen
De Boc-ers alles "SII. 'MCI"II,."tr,de
knecht en fatalis(, het stuk dat oor-
.spron1..ehJL zou worden opgevoerd.
werd een week vo.,.. de prenuere
argdasl om 'artistieke redenenDe
reisvoor-tellingen waren e.;hler al
geboekt en hel gezelschap nam dan
maar eens Ie meer De \\~lde Eend
onder de arm. Ceruchten deden de
ronde dat de Eend zelf daar niet zo
geluld.:ig mee waa, vooral vanwege
haar tanende geeondhesd (botu .
lisme, zo werd geûuisterd in de
<:ouli5sen), Een korte serenade op
onze lokfluit bleek voldoende om
een interview Ie bemschngen. De
\\~lde Eend (die Il3llr bijnaam vee-
diende met het bevoien en verme-
Ien van kleedkamers) bleek een
aangename doch eigenzinnige
geeprekspenne- te zijn.
CANTUSKRAMP: Hoe bem u eigen-
liJk bij De Iloovers terecht-
gekomen?
WILD~ EEND: Kwak, kwekkwak
kwak en kwak. kwek kwak kwek
kwak ...
CAMPUSKAANT: O~twijfeldl
Kwuk kwek kwek kwek kwak
kwek "'WAAK kWII!.: kwak, kwak
kwak kwak kwsk kwak kwak ,
KWllk kwuk kwak kwak kwak
kwak kwak kwak kwak kwak kwak
kwak kwak kwak kwak ... kwak
kwak kwek kwak. Kwek kwak
kwek. Kwak kwak kwak kwak
kwak. kwak kwak kwak kwak
kwnk kWllk kwak kwak kwak

kwak.(lachl...)
cANTUSKAAMP:
Maar u was du.') nooit
echt laaiend enthousi-
ast over dat laboraio-
riurnidee.
WILDE EEND:
Kwak.Kwakkwakt
CANTUSKRAMP:
~funrdan ..
WILDE EEND: J..:\\'ak
kwak kwak? Kwak
kwak. kwak. (grin-
nikt) ... Kwak kwak
L-v.·ak1..-wal.:L"Wak1

CAN'n.JsKRAMP: En die
subsidies dan? ,'-leer
W.UI twee miljoen IHUlr
het schijnt?
WIL.DE EEND: KW(lL
kwak kwak kwak.
"'WAK "'WAK ",WAK
kwak kwak kwak
kwak kwak kwakK\\'EK KWEK

"'WEK.
CANTUS KRAMP: Welke waren dan
precies die artisueke redenen?
WILDE EEND: Kwek .. .Ifrunet},
Kwak, kwak.
CANTUSKRAMP: En hoelang gBol
het stuk nu nog gespeeld worden?
WIL.OIi: EEND:Kwak kwak kwak
hlak kwak kwak kwak kwak
L'Wak.
CANTUS KRAMP: En met uw
gezondheid ?
WILDE EEND: "''WAK "''WAK ....WAK
"'W4K!! ~ (klapl:lt:n met de vleugels)
C.A.NTUSKRAMP: Ter afsluiting, ik
heb gehoord dar u samen met de
meeuw van Tsjecbov. de veervogel
en de stervende zwaan VIIJJ
Tcharkowsky en een vlucht regen-
wulpen van Manrten 'I Hurl een
vakbond gaat opnchren?
WIL.Oe: EEND:Kwak kwak kwak,
kwak kwnk , kwak kwak
kwak. Kwak kwak kwak kwak
kwak ,,"WAK kwuk kwak. (geefl
gedurende tien minuten een uitvn,
erige op50rnrniog vnn ornilhologis-
che mÎSS18.ndLnin het looalermilieu
nvdr.)
Kwak kwak kwak kwak kwak
kwak kwak kwnk kwak kwak Kwak

moet afleggen rond deze
materie, betekent deze o u t-

dekking heel veel. Wie in juni

(of voor peehvegels: septem-
ber) ge .. raagd wordt om deze
wel te hewij e en (ervan uit-
gaande dat de prof oog niet op
de bo ogte is van d e se e n r-
dekking), kan rustig dit kran-
teknipsel bovenhalen en het
tegenvoorbeeld citeren,

Carlos

Verder knmt bet er voor de
drukkers van cursussen 1'0
handboeken op aan 1.0 snel
mogelijk een gereviseerde ver-
sie van hun uilgaven klaar te
krijgen V04lr het nieuwe acade-

kwak .. kwak kwak kwek kwaL.
Kwek kwak kwek. Kw ak kwak
kwak kwak kwak ikwak kwu1..'~
Kwak kwak kwak kwtlk? Kwak
kwak kwek !.-wekkwel.: J.:wek kwak.
C ....NTUSKRAMP; Als de uil van
Minerva alleen des avonds wil
vliegen is dal toch 'lijn goed rec:ht?
WILDE EEND: Kwak kwak, kwak
kwak kweeeek kwak kwak k\\ok
kwak kwak KWAAK kwak kwak
L"WaL:kwak kwsk kwak.kwek?
CANTUSKRAMP; Moeder de C8n~
misdUen? Alla van ~pneb? :\'ils
Ilolge~n?
WILDe: EIi:ND:Kwak kwak kwak,
kwak kwak kwak, Kwuk kwak
kwak, kwek kwak kwak.
kwakkwak. kwak kwakkwa k-
kwak.. kwak kwak kwak kwak
kwak kwak kwak ... kwak kwal..
kwek kwu k. Kwek kwak kwek,
Kwak kwak. kwak kwak
kwukj Kwa k kwak kwak kwak.
Kwak kwak k .....a k kwak kwak
kwak kwak kwak kwak kwak kwak
kwnk kwak kwak kwak kwak kwak
kwak kwak.Kwak kwak kwak
L"\\'aJ,:kwak kwak
CANTUS KRAMP: Bed/UILn vöör dit
ge1..-weken veel succes met uw trek
door \laanden:n en I"ederland.

vervolg van pagina 23 mrej aa r 1'0 tegelijkertijd op
sfinkse wijze de prijs met 500
frank te verbogen ..

;\et zoals Mark Peeters of
Calileo de paus niet konden
overtuigen, zo zijn er ook nu
nog twijrelaar5 die de zaak niet
ver u-eu wen. Heeft dr.
Vertragbefl eicb vergist? Is er
misschien tocb iets fout gelopen
met de Couendonck die bij
gedronken bad? Bfijft Carlos
p s-esid e n t en waar haalt
He.rman hel geld voor ûjn Saab
vandaan? Wordt OoslerJinek
rector? Vermomt bij zich dan
als ijsbeer ? Vergrijpt Cuido
VandenboSliehe zich aan zIJn
s ek r et a eea se f Wie zal bet
.r.ewn?

toen ik plots tot het Grote lnaicht
kwam, Ik kon een en ander snel in
de nek van mijn buurvrouw
noteren. en heb het, na nog een
rondje Eorsendonck, kunnen veri-
fiëren bij mijn collega Offeriers.
Ook zij stond perplex: de logische
wel bleek inderdaad weerlegd te
zijn. We hebben alle5 lIog eens uil.
gebn:.id lIngerekend en zelfs in het
buitenland raad gevraagd. maar de
reacties waren formeel: dit was
zonder Iwijfel de oersaaiste ont-
dekking op het lerrein van de logica
sind5 de uit"indi~ van de filosofie.
Het Is moeilijk Ie cvereien wat
nu precies de gevolgen zullen
zijn "oor de logica. Voor wie
aan deze universiteit examens


