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Op dimdag 14 november venrekt de
tweede oplucht van Loko legen elke vorm
van nudentenbeperkjng.
Om de studenten Ie plezieren loopr het DlfJ-
oêle parcours van de bC'lUglng dat' keer
trouwens deels over de ring. Men hWI ons
bovendien bevestigd dat ook. de ordesrnjd-
krachten en de bestuurders van het
waterkanon weer van dl' panij zullen zijn
om hun kunsten tentoon te spreiden. Dolle
prei verzekerd dus. Afspraak om 19.00 u (Ijl
het Ladeuzeplejn.

Hoog bezoek un ZUId-Afrika op komst
Naar ane waa~jnlijkbdd zal Paniek -rerror- LakOla, eerste minJster van de Zuid-Afri·
kaanse: deelstaat Onnjc: YrijstHt. bij tijn ~toek aan Bdgië ook door de KU Leuven oer-
vangl:n worden. Dat kon Veto vernemen In een 8esprek met de Zuid-Abikaanse profes-
50T Vioor Whlbb (zie' tnrerviewIn deze Ve:tol.ukou., «J1 van de ~trn
binnen de Zuid-Afrikaanse politiek. komt op uitnodiging vaD de Vlaamse minister-presi-
dent VVl den Brande. Hel bezoek uden In bet s.amenwerkingwl!"rband dal vorig jaar
tussen VlaVlCkn:n Cl Zukl.-AIr.iu werd afgesloten nur unlddfng van de reis die de
rmntsters Van den BrVlde en De BalSdier wen Daar Zuld·Afrika gem.1akt bebben. Bij die
8l"1~nheid krttg dal land VVl de VJumse ~nschap uen miljoen ter beschlkklDI
voor het cpzeuen van een tollu!nopJddln.g om de njeuwe t.J.alsltuatle In Zuid-Afrika-
waar men nu elf offldlk talen lelt -Ie begelelden. Die loIkt:nQple:iding wordt uu Inge·
richt aan de universtldt van OranJe Vrijstaat.

Da.amillast zullen LakOIa en liJn gcvulg van ruwe! zwarte ak blanke poIltid van
gemengde polhjeke a[}wmst. tJOk een bezoek brengen aan het Centrum ...oor Radsme-
hMtrljdinll en Gelijke Kensen. De: bl!dOl::llng is een xe!ijkaardig prQjeln op te starten In
Zuld-Afrtb om de lutste resten van het ap.anhekI.sregJme weg te wissen en andcrrJJds
de blanke mJnderhdd voor verdrukking Ie behoeden.

Ten derde zoekt eerste mlnlsu:r Lak.otI steun voer de opleldlng van de nieuwe poIl~
tieke klasse die na de recente gtmeenteruds~rklezingcn aan de macht Is gekomen.
HItTVOOrwil hij te rade gun biJ enkele VJaalJ'U<gemeentebesturen. En daarvoor komt
Leuven In het bljznndcr in iunmerkIng gezien Ikl samenwerklnpvc:rband tussen de KU
Leuven en de universltdl van OranJe Vrijstaat, dat loopt sinds maart jOnSSlkdc:n.

Ha odsu.pjc: in LeuvenS[HI we] nog ma vnl. volgens ha bbinel van minlsIer Van
den Brandc:. Hd bewt:k is echter aUC"Sdnssepland voor de periode nn 20 tot 24 00-
vember. Het kablnèt wuu evenmin de plannen bevestigen voor een toespraak van
Lakot.a. voor bet Vlaamse pa.rkment In zijn eisen t.a.al Mocht dal eveewer dOOJ'Pan dan
zou net weureu voor de eerste mul zijo dIIt een Bantoeta.a.J -In CASUhet soto - bij
een offkiëk gelegenhdd In een EuropttS park~t gcbe:zigd wordL

(bo,

..,

•
•
•-

---

,

- Verdorie, ik heb
geen kleingeld voor
de drankautomaat.
- En dit, wat is dit hier?

Proton. Dekaart f
voor kieme uitga ven. ~,

V
VrJ~gu In uw bankagcntsdup In Leuven,

Heeedee of Kessel-La.
Vanaf nu ook in Herene C11WiI5eIe.
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Slavernij
Omdat Veto precies met handen en voeten
gebonden Is aan de' reklame-inkomsten
vanwege Proton, deze open brld.

De laalSte tijd erger ik me rot aan de
ongeneerde imperiollistische ekspansjeaan-
pak van hel proton-systeem. S)'SIema1isch
worden alk munuelcloonsellen In Leuven
vervangen (en dus okt vergezeld) duur een
Pmtun-Ide(vonsd; een ware
vrijht'jds~renzlnl! want er wordt ons z~ls
in de warenhutzen geen keuze meer
gelaren. BIJ Belgacom lullen ze ectner wel
juichen wanl daar kunnen ze weer iemand
op straal gooien. namelijk diegene dit'
vroeger Instund 'lIMIT hel ophalen van de
mumstukken ... en zo worden ze daar weer
een bedje kompeuuever.

Zelf heb ik nirts legen de zngenaamde
verrneuwtng die Prmun vtMHstaai maar wd
tegen de onbestrane vrijheldsbegrenzing en
monoponsuscbe markuerrortsaue. Hel
proton-ekspertmem kost handenvol geld en
moet ontegensprekelijk gunstige resultaten
afleveren opdat de investering
gerekupereerd zou worden. Maar dat men
htence studenten als mîddelgmruikt (he!

Zeil heb ik niets tegen de zogenaamde
vernieuwing die Proton voorstaat maar wel
tegen de onbesrrafte vrfjheidsbegrenzlng en
monopolistische markuerrorisatie. Het
Prötön-eksperiment kost handenvol geld en
moel omegensprekelijk gunstige resultaten
afleveren opdat de investering
gerekupereerd zuu worden. Maar dal men
hiertoe studeruen als middel gebruikt [het
specifiek toerichten op het schaapachtige
studentenpubliek blijkt nogmaals duidelijk
uit hel gebruikte reklamt>kanaal) is hoogst
wansmakelijk. Proton als bijkomend
betaalmiddt-I aanbieden (als servitt) is een
mooi inilialid alhoewd ik nooit hel nut

ervan heb ingezien. Een kombinatie met
een gewone bankkaan lijkt me helemaal
dom en absurd. Je haalt een rond bedrag
van bijvoorbeeld 2000 frank en na enkele
aankopen zit je met kJeingdd In je zakken.
dat je loch hoogstwaarschijnlijk terug In
omloop wil brengen. Hierdoor blijh je
Proton-plastlekje mooi opgeborgen en dus
lndfidéntle treef

Proton -Ianceert' zo langzamerhand
geen nieuw produkt meer, ze 'dringt' het je
up. Binm:nkon zouden zetrs Proton-
parkeermrters de oude vervangen zodat ik
nug een half uur langer CO de lucht in
kegel lip zoek naar een 'betaalbaar' (in lijn
vemteuwde betekenis) parkeerplaatsje.
Nadat enkele: handelaars zich reeds
verenigd hebben (namelijk de dagbladhen-
ddaars) huuT' ik dal er ook vlug een
konsumemenbeschermtng op (luien
gebracht wordt. Zeker de nieuwe lichting
eerste-kandldaruursrudemen moet behoor-
lijk geïnlllrmeerd worden. zudat zij in alle
vrijheid en na afwegen van de pro's en
con's zelf kunnen beslissen of Proion de
moeite loont. Nadat fysische slavernij
afgeschaft is. blijkl dal het de hoogste tijd is
om onkrttisch-elke-kommerciële-gril-navol-
gende-welvaartslavemf een halt toe te
gebracht wordt. Zeker de nieuwe lichting
eersre-kandtdaruurstudemen moet behoor-
lljk geïnformeerd worden, zodat zij in alle
vrljhdd en na afwegen van de pro's en
con's zelf kunnen beslissen of Proton de
moeite 10001. Nadat Iystsche slavernij
afgeschaft lso blijkt dat het de hoogste tijd is
om onklitiSCh-elke-kommerdële-gril.navol.
gende-welvaarulavcrnij een halt toe te
roepen. Word wakker, srudentenvolk,
Proton: ja naast andere betaalmogt:lijkhc-
den waarom niet 'rhe more the beuer',
opdringerige monopolienasrreverf] en
vrijheidsbeknOiting. Nooit.

Palrick Carmans

E11eo vond dat zij dringend VaD pIUbh moest veranderen..
AruIdle6 wilde ook wet eens IndJe hogere sferen geroken. ••

Wil hebben nieuw vlees nodig

op de volgende redaktievergadering,

vrijdag namiddag om 15.00 u

Inde lokalen van Veto, '5 lIfeiersstraat 5

ou[eur: Tonkred Dorst i.S.m. Ursu/o Eh/er
regie:Johon DehoUonder

met: Brit Alen, Vic De Wachter, Jon Decteir, An Miller,
Karlijn Sileghem en Erik Van Herreweghe

Meneer Paul houdt de rooruitstrevende eigenaar tegen, die hel ve~ollen (obrielupand
wil verbouwen tot een grote wasseriJ- Hij corrumpeert de groei en aktiedri(i

die aan hel moderne management [en grondslag liggen.
Meneer Pau/ is de Ier van Europa, wars van groei en voaruifgang,

de aantrekkelijke konservatief, de gevaarlijke klawn, de innemende (osäsl..
de rechtse grocnlinkser .
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Nieuwe regeling van de aggregatie

Initiële én voortgeze"e
lerarenopleiding
On het dekreet OV" dl.' leraren-

opleiding tekent Vlaams minis-
ter van onderwijs Van den

Bossche (SP) de krijtlijnen. voor dl!
toekomstige opleiding en begeleiding
van ondenvijund personeel. DI.' nieu-
we leraar zal in de toekomst INter be-
geleid worden wan neer hij zijn eerste
stappen in zijn nieuwe carrière zet.
Naast de initié1e opleiding komt er
ook een voortgezette ll'rarenoplriding.

Ondanks hel hindernissenparcours dal aan
her dekreet voorafging, is het dan loch
zover. De hervorming van de lerarenopleid-
ing werd vorige woensdag goedgekeurd in
de vraemse Raad. AI in '91 werd de hervor-
ming van de lerarenopleiding als een doel-
s.dUng opgenomen in hel universitair de-
kreet. De moeilijke onderhandelingen rus-
sen de betrukken panijen (universiteiten,
scholen. hogescholen en studenten ~en
minister van underwljs Van den Bossche
mondden toen uil in de zogenaamde Ele-
wijt-akkoorden. Die vonden echter geen
konkrcuserlng in een dekreet, onder andere
door de tegenwerking van de CVP-spedalist
voor onderwijs Luc Martens en de ver-
vroegde verkiezingen die roet in het eten
gooiden.

Ingekrompen

Enkele weken geleden werd het voor-
liggende voorstel van dekreet nog door de
regentaatstudenten en hun docenten op
boe-geroep onthaald. Zij waren vooral on-
tevreden met de inkrimping van hun les-
bevoegdheid ten voordele van de urnverst-
Idt§r,u~~ Tegenover de huidige_rege,·
üng, waar ae drie veeken mogen doceren In
de eerste en de tweede graad van het se-
kundair onderwijs (in de leerjaren een tot
vter dus). wordt hun bevoegdheld nu te-
ruggebracht tot de zogenaamde drie/een
regeling. De tweede graad van het sekun-
dair onderwijs wordt l'en 'ontmoetings-
plaats' Vu('r regenten en universitair ge-
vormde leraars. Ik regent mag tijdens zijn
opleiding drie vakken in zijn module opne-
men waarvan hij dan nog slechts één 'uil-
loiediept' vak kan geven in de tweede graad.
Vulgens Van den Bossche is er in dl' nieuwe
regeling echter geen sprake van tngekmrn-
pen lesbevoegdheden. DIMlfde toegenomen
autonomte kunnen de scholen zelf leer-
krachren aanstellen die ze 'voldoende be-
kwaam' achren. Ht'"1 criterium hoett dus
nierlanger enkel het diploma te zijn maar
kim ook de vakbekwaamheid zijn. waar-
do. Ir de regent toch nug vakken kan doce-
ren waarvoor hij ge!:"nkwalifikatie heeft.

Autonomie

In hel dekreet wordt de huidige oplei-
ding tol leraar opgesplitst in een baslsoplet-
ding. de zogenaamde 'initiële lerarenoplei-
ding'. en een 'voortgezette lerarenoplei-
ding'. De bedoeling van dit laatste is na-
tuurlijk dal de leraar in funktie zich op
regelmatige basis bijschoolt. In de dlskussle-
nota van de minister wordt dit konkreet
uitgewerkt. Van de untversttensrodem met
leraarambities wordt een groter engage-
ment verwacht. Wie carrière wil maken in
het onderwijs zal naast de lnltiêle opleiding
ook verdere specialisatie-opleidingen kun-
nen volgen, die gehonoreerd zullen worden
met een ofûcteel diploma van hel kaliber
van een 'voortgezette opkiding'. Het ...alt te
verwachten dat de scholen, die binnenkort
meer autonomie gaan krijgen VOUf bever-
deringen en benoemtngen. hiermee sh:rk
rekening zulten houdttl in hun- pt'~on.eels-
~1eid.IX mintster stdr in lijn not.a dn
men voongezene Ctrlddin~ za~kunl'len
vnjgen dil' specifiek gericht zijn op onder
andere basjsedukeue, volwassenenonder-

valent dis vakspecialist is. Hoe jonger de
leerling. hoe polyvalemer de leraar. Naar-
mate de leerling ouder is, wordt meer vak-
specialisatie van de leraar verwacht.

Mentor

wijs en tweedekansonderwijs.
Het nieuwe dekreet wil ook aan de

begeleiding van de jonge leraar sleutelen.
De opleidingcentra voor teraren Zullen de
nieuwbakken leerkrachten beter moeten
begeleiden en ondersteunen bij de aanvang
van hun carrière. Het dekreet spreekt hier
over het aanstellen van -memoren': ervaren
leerkrachten die "de praktijkschok bij be-
ginnende leerkrachten" moeten opvangen.
De konkretë invulling van dit alles ligt vol-
ledig bij de opleidingcentra.

Een belangrijk punt in het nieuwe
dekreet is de idee dat de leraar zowel poly-

Zowel regent als onderwijzer en
kleuteronderwijzer moeten een gemeen-
schappelijk 'polyvalent' basispakket vakken
volgen. Ook hierop hadden de studenten
en dccenten uit het Hobu felle kritiek. Vol-
gens hen houdt zo'n regeling Ie weinig
rekening met de -doelgroepspedfleke oplei-
ding', die erg verschillend ts voor kleuters,
lagereschoolleerlingen en leerlingen
middelbaar onderwijs. Nochtans levert deze
regeling ook voor hen voordelen op. Zo
zouden zij, mits het volgen van een extra
bijscholing. les kunnen geven in het bests-
en kleuteronderwijs.

Al bij al verandert er dus weinig VIMH
de unrversnenstudent. De universiteiten

ktijgen wel extra middelen om hun lera-
renopleiding verder uit te bouwen. Wat wel
verandert, is de financieringswijze van de
akademische lerarenopleiding. De univer-
siteiten zullen vanaf nu gefinanderd wor-
den per afgestudeerde aggregaat. In het
verleden kregen de unlvershetten hun
financiële ondersteuning afh ankeljjk van
het aantal ingeschreven studenten. Voor de
universiteiten is deze maatregel niet altijd
even voordelig. Vele studenten die de ag-
gregatie beginnen, haken in de loop van
hun studie immers af otleggen niet alle
eksamens af. Bij de nieuwe Imanclertngs-
regeling hebben de universiteiten er alle
belang bij zoveel mogelljk studenten in de
aggregatie te laten afstuderen. Maar ander-
zijds zijn diezclfo;(t! universiteiten ook ver-
antwoordelijk vÓ!Jr de kwaürenskorurole op
de opleidingen.

Annemte D«kx

•

ZÎjH de boterhemmen al geS'meerd?
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Regeringskommissaris belegerd
Omdat de studenten meer en meer het
gevoel krijgen dat zij in de hele diskussie
rond studentenbeperking niet gehoord
worden. besloot Luko om vorige week
woensdag het kantoor van regertngskom-
missaris Bosmans in Leuven te bezeuen.
Een twintigtal studenten kImden zonder
enig probleem het gebouw van de
kommissaris in de de Berinistraat brrmen.
dringen. AI snel hingen een eamal span-
doeken uit de vensters op de eerste
verdieping te wapperen terwijl knHega·
Studenten aan voorbijgangers strooibriefjes

uitdeelden met de opmep om op dinsdag
14 november ded te nemen aan de
betuglng tegen studentenbeperking.

De heer Bosmans ontving de Studen-
ten bljzondl't hartelijk en liet zelfs drankjes
aanrukken. Wel drung hij erop aan dat de
studenten uco voldoende zouden versprei-
den over het huis omdat te veel studenten
in één kamer de oude houren vl(leren van
ht't huis teveel zoueen belasten. Het
jo!ezdschap in de de BerlOiStraat werd al
snel vervoegd donr de: Leuvense politie' die
gedurende de hele bezetting met twee

NÎ~lle lilt he. flmgmS' (f010 Sle[an Ik Pauw)
""".

agenten dt' wacht optrok VIMlrhet huis.
De woordvoerders van de srudemen

kregen de gelegenheld om tegenover
Busmans hun gncvcn en standpuruen V'lIlr
te lcggl'n omtrent de numerusclaususprob-
lematiek. Hun standpunt was duidelijk: de
tesnssrngen Vllur de gnue problemen in de
gezondheldzorg werden op zeer kort!'
termijn genurnen en komen uitsluitend
neer op een beperking van het aantal
studenten in geneeskunde. Bovendten
vinden de studenten dat de regering en dl:"
rers zich in hun OcrichlJ.!evin).: al re vee!
laten leiden duor de ansensvndïkeren. die
er bijzonder JoI.>t:din slagen om alle problt:-
men binnen hun sektor al Ie wentelen op
de nek van de studenten.

Ook hadden de studenten bedenkin-
gen bij de onlangs verschenen behoefte-
studie. die eigenlijk een soon van pleidooi
is voor numerus etausus. Terwijl er
verschillende oplossingen zijn voor het
probleem tokust deze studie enkel op het
grote aantal studenten geneeskunde.
Daarenboven stellen de studenten vast dat
de schrijvers van de studie al te vaak
uiigaan van niet bewezen
vooronderstellingen. Ook bij hel gebruik
van het sijlermateriaal gaan de onde:rlUek·
ers soms uil de bocht. zeggen de studen-
ten. Zn hebben zij zich voor hun
nnderzcek gebaseerd up een steekproo:f
van tien artsen. Men kan zulke sjjfers
inderdaad moeilijk represemanet vour de
ansenpopulaue noemen. De regeringskom-
missaris beloofde in elk geval het srucen-
lelJSt.~nd,..Llnt aan de minister OVer tt'-bre:n-
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Metal Molly en Nemo sluiten bloedinzamelinqsaktie af

Alma Omgetoverd in rockpaleis
Ot LAndbouwkring en MediUl

rortdrn hun 11ktie BltH'dsmeus
ook dit jaar af met een rock-

konsen. Deze keer wijkLn u aaarvoor
uit naar Alma 2. Aperitinlen doen u
md Sjef Bq. Evm later warm' hd
ml!wlcombo Crumb ons op \/OOrik
dubbele dagschottl Mdal Molly en
Nemo. Bloed9~rs krijgen naar jaar-
lijku gewoonte W4:e,. een forse kor-
tin9. Het Almapersoned huft zich
alvast omgeschoold tot vollurik
wilighddsmensen die u het diven
naar sjokoUulemou.s.u en ander
lekkers moeten ~'eNnr. U bent
gewaarschuwd.

H~[ hardcore-bandje Crumb heeft zlch in
hel zog genesteld van suksesvene merel-
bands als Channel ZI:Tn en Dëvtatë. Hel
IHt,litt:t:n volop mee van de hausse waarin
de hele Belgische meralscène zit. Onlangs
stonden re nog mei Fundamental in de
Antwerpse Pacific. Eerder deden ze al de
voorprogramma's van Slash's Snakepit en
Dlnosaur Jr. Momenteel hebben ze met
-sweüow een single uit die hun power-
metat nug meer in dt' belangstelling plaatst.

De muziek van Metal Molly is, al doet
de naam anders vermoeden. up een heel
andere 1t't"S1Kt'schnt'id. Harrncnjeuze pop
mei khs.cherlg aandoende reksten. veel
rttmewissehngen met hier en daar een
weerhaak. Samen met Neme. die andere
headllner, zljn ze momenteel op de boer in
België en Nederland, We zochten Metal
Molly op voor een babbel.

Ferrari

Allan Muller Is 22, volgt filmschool in
Vorst. zlngl en speelt gitilar. PaSGIIllkweze
Is 21, ht't'fl een diploma van het Rits up
zak. waagt zich nu in Leuven aan psycholo-
gie. zingt en speelt bas. Glno üeudens Is 21.
werkt in Brussel in een plalenzageriJ ~
"lOch één iemand die prcfesstoneel bezig Is
in de muziekbusiness" merken de twee
anderen even later schertsend up - en
drumt. Muziek maken is dus hun huhby en
daarom hebben ze Metal Mnlly npgericht.
Het bekJftt'Volie trio verraste vrtend en
vijand met de sterke debuut-cd 'Surgery Inr
Zebra'. De single 'Orange' bcrclkte de derde
plaats in De Afrekenlng.

Min ui meer hadden ze het wel VO:f'
wacht. 'We huren stelselmatig een beetje
groter en beier IC worden maar beseffen
dal het nit't kan blijvt'n duren. Er knmt een
moment dat we up onze bakkes zullen
!!aan.· VIMJrspeltAllan. 'Bovendien dringt
aües niet direkt vtJlkdi!l tot nns dom. Wt'
beseffen nu zu IIn!lt'Vt't'r Will er drte weken
geleeen gebeurde. Dat Is net ht't wfk aan
de situatie. We hinken steeds enkeie weken
achterop: vult Pascal aan,

AI heel wat talemscours van buiten-
landse platenfirma's zijn Metal Molly de
laatste tiJd Immen bekiJken, Zo bUJkt tor
voor een wereldwijde release onder andere
Interesse Ie zijn van süvenone. het label
waar de Stone R0SC5zijn weggevlucht. en
van RCA. dat Momssey onder zijn dilk
heeft. Allan: 'we hadden al eerder een
Internationale deal kunnen tekenen. We
verkiezen «hier om alles op zijn tijd te

nemen. De A&R-managers van de grote
platenfirma's proberen Je natuurlijk wel
wann te maken. Ze beloven je voor hon-
derdduizend frank instrumenten als Je bIJ
hen tekent. Er was er zelfs eemje dat onze
drummer, een echte jerrart-treak. wou
meenemen naar een Pertart-show om een
testritje te maken. Maar daar trappen wij
niet in.' PaKallut het allemaal niet aan
zijn han komen en laat zich de vlelerl] van
de hoge mensen uit de platenbusiness
welgevallen: -zotang er geen verplichtingen
uit voortvloeren mogen ze me gratis cd'ljes
blijven toestoppen." zegt hij. duidend up
die ene Amt'rikaanse lalenlS«JUt dit' het
stevig vuor hem te pakken heen. "Raar
volkje hoor, ze rijden allemaal met een
sjiekt' wagen en vinden alles wat je duet
amazing en wondertuf terwi]! ze onzin
uitkramen als 'thls rnustc is organtc, with
subverslve etemems'."

Stal
Van slechte kritiek zijn ze tot op heden

vrijwd !!t'Spaard gebleven. Enkel de Neder-
landse journalist van het metalmagazine
Aardschok had het niet Zll up hen begre-
pen. Allan: "Hel gebeurde vlak vuur WC' het
vlMlfprngramma van Bush in de Tlvoll
speelden. De eerste vraag dit' hij nns stelde,
gaf meteen de teneur aan van hel hele
interview 'Nou, waarom Metal MuUy en
niet gewoon Rock Mully, JohT UhdnddlJk
kregen we er vla een belachelijk puruensys-
teem zestig punten op honderd toebedeeld
voor onze debuut-cd.' Enkele dagen gele-
den passeerden ze ook bij Slefan Akker-
mans in het jongerenmagazine Prettig
Gestoord. -ëen ramp. We hebben daar een
mengpaneel gezlen dal stamt uil de prehis-
torie. Men had er voorts geen enkele zin
voor humor. In het begin van ht'1 program-
ma moesren we een opentngstune spejen.
Voor de grap elndlgden we die steeds mei
de weibekende vrêt-tune. Daar kenden ze
ginder absoluut nit't mee lachen. Op de
juiste take hebben we die tune dan ook
knal in het mldden gespeeld."

Stramien

Deze tegendraadsheld hebben ze ge-
meen met Nemo, met Wie ze nu een unge-
breide konsernoemee afwerken. Kunkur-
rentie Is vuur hen een vies woord. Pascal:
'Andt'rt' Kn~rt'n beschouwen we als kul-
lega's. nit't als knnkurrenten. Het gaal
bovendien urn de muziek. niet urn het
imago. Het kMt uns dan IMlk niets om in
ons bhxu bovt'nUjf op het podium de gt'kste
kuren uit te halen. DOllis tuch ronduit
bclacheljk. Ht'1 is trouwens Verre van t1risl-
neet: de Red HOI Chili Pep('lt'rs hebben dat
al gt'daan."

Er zijn overigens nog andere gelljkenls-
sen met Nemo. Samen zitten ze bij de alter-
natieve Nederlandse BrinkmanSlal, waar ze
het trouwens best naar hun zin hebben.
voorts deed Herman Houbrechrs, de drum,
mer van Nemo, hel an-work voor de cd
van Metal Molly. PaSGiI: 'We hebben nooit
opgekeken naar Nemo maar wc spelen wel
met dezelfde tdeeên. We zitten op dezelfde
golûengte. ZIJ zitten mlsschlen iets meer In
een rockstramten. vooral omdat ze maar
met één zanger werken. Wij klinken iels

Bloedserieus praktisch
Dinsdag 14 november
• BloedinzamdIng op Gasthuisbetg van 1I u tOl 15 u
• Vcrbroc:deringsfakkeltochl van Doc's bar naar de Gnorg1. vertrek om 21 u
Wuensdag 15 november
- BJoedinnmelins in de Valk (TIensestraal) en in sporthal De N'ycf van 9 u lot 18 u
- Kleinkunstavond met Jan De WiJde en Combo in het Mar1. lbdeSla-WUqe (St-
MldtleJsstraat) om 20.30 u (deuren 20 ui. USW 2.50 of voor bloedgevl:!rs 150 frank
Donderdag 16 Dovember
- Rockkonsert met Sjef Bef Revival, Crumb. Metal Molly en Nemo om 20_15 u (deuren
19.30 U) In Alm412. VVX 180, kassa 250 en blöèdgcvers 100 Intnk

harmonieuzer, wat logisch Is met twee
zangers. We vinden hen trouwens een
uitstekende groep.'

Picknick

De jongste telg In de xemo-Iamure
heet 'Dum-Dada' en zal naar hun eigen
zeggen geen kommerslële hoogvlieger zijn.
·Het afrekeningspubliek zal waarschijnlijk
afkicken. Er staat immers geen nptsche
single op. De cd richt alch meer tot een
lulsterpubllëk," aldus Neme-bassist Bart
Gijbels. "Als promotie voor de cd spelen we
daarom meer In klelne k1ubs. Zo kunnen
we een trouwere en hechtere aanhang

verwerven.' Nemo houdl Inderdaad niet zo
van grote festivals, "groen engevellen pick-
nicks waar iedereen van alles ligt uit te
spoken maar helemaal geen aandacht heelt
voor de muziek" zoals zanger-gitarist Peter
Houben het uitdrukt. "Eigenlijk zijn we een
sielletje dilettanten die het geluk hebben
hun hobby voor veel mensen Ie mogen
unoerenee. Als we live spelen zul je wel
nooit een perfekt optreden te zien krijgen.
Voor een deel omdat we dat niet kunnen,
maar ook omdat we dal niet ectn willen.
We preeeren de sfeer op te roepen van het
beginnende groepje bij je thuis in de buun
dat een beetje ligt aan te modderen.'

Patrlek C.nnUls
Tom Peeters

sjtf &{ 'Mval. Crumb. MnaJ Molly af Nnno
Iwnurttr.n op dondadaj J6 nOvtmber vanaf
J9.10 u in Alma 2. Ot lotjanjrpn'js btdraajl
100. I§O of 25() frank naar~/anj u al dan nirt
berrid\rnt ook mrt bl«d tt htUlltrl (tit htt
arti~1 t/dm in dm VrlO).

(foto 1'rItr Dhondt)

Leuven Bloedserieus

ook op aangedrongen om hel bloedgeven
niet te beperken rm één keer per jaar nnr
aanleiding van Bloedseneus. aloeëgevers
worden npgerlleJlt'n om op meer regel-
matige basis hun rode duit in het zakje te
doen. Men kan daarvoor altijd terecht op
het plasmacernrum van Leuven. in de
onte-tjeve-vrouwsuaer as.

Wij willen bloed zien

Schrik

Wit' gezond is van lichaam en nuk mln
of meer van !lent kan op 14 november In
GaSlhuisberg en lip 1:1november in Ctlllc-ge
De Valk en sponhal ne Nayt'r zijn bloed
kwijt. De npkumst Kin!! de vourhiJe Jaren
steeds in stljl(t'nde lijn. Vnrig jaar overwon-
nen 1800 mensen de schrik voor de prik.
Ondanks de grote belangstelling en de
nodIge sponsertng was Bloedserieus de
eerst vier ednres nochlans financieel een
tegenvaller. Er was telkens een tekort dal
dan door het Rode Kruis werd bijgepast.
Sinds vorig jaar Is hierin verandering
gekomen. Voor hel eerst werd er winst
gemaakt die Integraal aan datzelfde Rode
Krois werd overgemaakt. Men hoopt uiter-
aard dit jaar heuelrde te kunnen doen.

Om de studenten aan te spreken wordt
de Inzamelakrle ook nu weer gekomblneerd
met een aantal andere evenementen. Zo Is
er een verbroederlngsfakkeltocht. een
kleinkunstavond met Jan De Wijdt' en een
rockkunsert met onder andere Mt'tal MoUy
en Neme (zie het anikei elders In deze
Veto). Dom de aanwezight'id van de ge-
vreesde geluldsbegrenzer zal het knnsen dit
jaar niet In zul Corso plaatsvinden. Vuor
de verandertng wordt er mckgt'wijs vuur-
w~rk geleverd in Alma 2. BJt)t'(jgevers krij-
!lcn als tt'l(t'nprC:Slalit' vllor hun nubclt' daad
t'en miMlie knning up de IlIe!langsprijs.

Bruno De Vos

"

O eu week wordt voor de zesde keer
de grote bloedtnaameüngsaktfe
'Leuven BllJedserieus' !lc(Jrgani-

seerd. ne oude suksesformule. bloedinz.a-
meting gekoppdd aan een aantal konser-
ten. milt'! weer musaal donors opleveren.
-De bOlldschap van het Rode Kruis en de
organiserende kringen LBK en Mc:dica is
IMJkals vanouds weer: geef meer bloedt

Leuven aloedserteus werd In het leven
geroepen in 1990. Aanvankelijk was de
Ilrganlwtie enkel in handen van LBK In
samenwerking met het Rude Kruis. Om de
aktie beter Ie kunnen koërdlneren werd
vurig jaar een partner onder de arm
genomen. Mt'dica werd er als organîsator
NJ gt'haald in de hfMJpdat dit een meer-
waarde aan het projekt zou geven, Blijk-
baar Is de samenwerking positief geêvatu-
eerd want Medica doel ook dit Jaar weer
mee.

Bovendien blljh de aktie niet enkel rot
Leuven beperkt. In Genl wordt er geUJktlJ-
dig eenzelfde inzamelrende gehouden. De
organlwtle is d.aar In handen van VU," de
Vlaams Landbouwkundige Kring of de
tegenhanger van her LBK In Gent.

Drempel

De bedoeling van de aktie Is studenten
en in het algemeen jongeren aan Ie zetten
om meer bloed te geven. De karegone van
jongeren blijkl sterk ondervertegenwoor-
digd 11:zijn in de donorgroep. Aan de
andere kanr vormen diezelfde jongt' men-
sen wel een belangrijke groep als bloed-
afnemers. voornamelijk wegens de vele
ongevalkn. In een puglng un dt'zt' wan-
vt'rhlluding iets te verandt'rt'n. richt de
aktie haar pijl!:'n voornamelijk up de
studenlen.

Elk jaar wmdl er d,Klr dt' urganisatie
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Recht op Vluchten betoogt

Tobback is slechts een pionneQe
eVorige donihrd4gavond

kwamen zo'n 350 mntSC!n in
LLuvm op straat voor de

rechtm van de vluchtelingm. Ook in
Gent en Luik werd er betoogd. Aan-
ldding voor de manifestatie was de
lugu.bere wrjaa,.dllg van th Kristall-
nacht, die th organisatie niet onop-
gemerkt voorbij wou Illten gaan.

koepelende Kringorganlsatic: (Loko). veel
kringen vonden dat de voorstdien van het
platform leLSIe ver gingen en stelden dat ze
zich liever niet inlieten met ronueke kwes-
ties. Verder waren er de lange dtskussles, de
vele plakakties, de uren aan hel station en
natuurlijk was er de prikaktie. Dttc ..kne
had als bedoeling om op een vreedzame
manier de opsluiling van vluchtelingen aan
ti: klagen. De politie vond hel nlet nodig
om op te treden legen hel rustig protest
van de aktievoerders. die met zo'n vijltien
waren. Zij bleven dus afwezjg, en dit was
meteen ook de Ideale gdegenheid voor het

De weg tot de betoging liep niet steeds even
gemakkeliJk, Ten eerste was er de sfechrs
zeer nipte steun van de Leuvense Over-

/

~I .~.

_.--

(fmDPhilip Ot KeyWT)

KiUlultjf! - Hrdtn /tn dagt word/ avtTal in Europa Krinallnachl htTda,hl, In dt mar~ daarvan
wordm er ook hul wal aklrn gtho,.drn in vtTband met vl,.,hlrlingmT(f:h/m, 111Brlgir lijn of
WIlTtn dtrgdiju okrin er ondtr mUT in Leuven, Gml, L,.ik tri Brll$Stl, Dit /ilillSlt srild stond
zondag /2 novtmbv op htl progrilmma, Ruim ilchthondrrd aktinlOtrdtrs \'an dt mUSI diverse
p/uim(l~ schooldm er op vrudz(lffU wijlt Stlmrn in de schaduw van htl Kltin KtlSW/ljt, lH
samrn!wmst wtrd o1ldtrsrtwnd door ren platform van een hondtrdlill kltmt (11 gTOrtTtorganisOh'ts,
Ot ok/it Mtrof il1 fri/t twtt ondtrwtrpm. Aan dt tnt kimt werd dt sI/wan't VIlndt 1IIt/-Europat
vluth/dingtn (l(lngtkloilgd. Ooor dl wI'I$voorsrtllt1lVIlnonder ondl'ft minister Vand, LonOltt wordt
dt et vrrJ' strtn~ vl,.dlltlin~'ffWrll'an /980 nog mililT rens verscherpt. Zo zo,. htll'DDr l'/,.thltlin·
!Jtn sruds motihjur wordtn asit/ Ir knjgrn in &lgI(, Uit dt aongn)'pmdt g(/ui~nis I'on een
Zili"TtSlvlu(h/tling bluk dill dt sit,.,uit nu al ZW(lOfis. Ot man is (ll muIt Jarm trund In Ik/gir,
mOOTv)'n pogin.qm om vrouw tn kindtren ,.,1 8lljumb,.ro It laten overkomen. 111 htl kildtr van dt
gmnshtrtmging, IIJun studs wttr legrngtl'.'f'rkl ft worden dOOfdt Btfg,-sthr hllrokratit_ Or Mudt
plJltr van dt aklir bttrof dt VTumdt s/,.dtnlm in &Ig;;;' Hun snuatie zou er door de nituwt
wtlSvoorSltlltn 001:lIIti brleT op warden. TOldusver werden l'Tttmdt Sfudtnltn aan dl deur gtU/ nil
hUil sludit, moor nu zou hn mO,'/tfl)kworden lt &tIhn land uit /( zet/tn als blijkl dat U "iel,qenatg
geld hebben. Dfdat tr een bnllep doen (lP hel OCMW, [À aklir vtrlup 1'r!J'''.lIig. De Til/lil orh/lron-
dnd (lkllrvcerdtrJ luisrrrden lIaar Afrikaanse muziek til taespraken rn maakten Ol/der/usstn spon.
dotl:- en pamf1l'/fJtwljs hun slondpunlrn dllldtlt)k_ Onder htn de Jon!JfooOli$ltn, Oh;tklitf 479.9/7
rn dt om'trrtlljdtll)u iongrl1$ tri mtlSles I'o:ln dl' PI'dA, moor ook hn l.umr.mbo/wmmlltt til Turkse
MilrXlS/lSth-Ltnmifllstht komml(mrlen. Ot boodschap van dt aklrt WilSdi QQnda(hrIt ''tSllgt" op
htl PToblum I'an dt l'/urhttlinjen en een moalsthQPPl'lijk en politiek dthat rDnd dt moltrit op jong
It hrtngm.

(mg)

NSV om te laten tien hoe zij denken over
het recht op vrije meningsuiting,

De organisatie van de betoging had
hoofdzakelijk twee doelen voor ogen. Het
eerste dot'! bestond erin de achtenvijftlgste
verjaardag van de Kristallnacht aan re
grijpen om een ruimer maatschappelijk
debat Ie openen rond de problemath:k van
vluchtelingen. Ten tweede wou men laten
zien dat men niet steeds met een verwaterd
pamflet op de proppen moet komen nm
mensen op straat Ie krijgen, Beide doel-
stellingen werden vrij v(J()nrefft:lijk vee-
vuld. zo'n 350 mensen op straat krtjl/.en Is
heden ten dage al een hek prestatle gewor-
den, Als je dan nog eens pleit voor open
grenzen. veralgemeend verbliJfsrechl, het
aîscnalten van de immigratiestop en j!dlJke
soctale rechten mik je zeker niet op de:
gemiddelde 'burger'.

Braaf

Op een delegatie: van de Jongsodalis-
ten, Agalev en de PvdA na, waren de poli-
tleke partijen de grolt' afwezigen. Ook de
scholteren bleven veeleer thuis. Er waren
vooral kleinere verenlglngen en rmafhanke-
Jijken~anwt'2ig. De bc:Wl/.ing verfiep vrij
rustig op een enkel Insldentje na. Het lange
parcours liep onder andere langs het
nieuwe NSV-kot, de kleine gevangenis en
het stadhuis en eindigde op het Damlaan-
plein, vele betogers hadden, net als de
organisatoren bij het Indienen van het
parcours, geen weet van de nieuwe uitvals-
basis van het NSV.

Aan her NSV-kot werden de betogers
niet alleen opgewacht door de ordehand-

riavers. maar ook door de NSV~archiefver-
antwoordelIjke die druk beZig was foto's te
maken van de betogers. Toen de organisa-
toren van de manifestatie een suuaneschets
wilden geven van wat op de: prtkaktie
maandagavond gebeurd was, omstond een
regelrecht vuurgevecht. Een deel van de
betogers begon spontaan met - hoogst-
gevaarlfjke. dixlt de: BOB - eieren te
smijten, waarop een regen van appels. Ijs-
blokjes en glazen flessen volgde vanop de
eerste verdieping van het Nsv·kot. De poli-
ue vond het niel echt nodig om tussenbeide
te komen en na enkele minuten gingen de
betogers verder,

Konsert

Aan de kleine gevangenis werd voor de
tweede maal halt gehouden. Met slogans
als 'vluchten ii een mensenrecht werd
erop gewezen dat vluchtehngen geen ddlk·
wenten maar slachwHers zijn en bijgevulg
niet In de g~vangenls thuishoren. Naarmate
de beloging he;!. stadhuis naderde, voelden
velen zich geroepen urn de heer Tobback.
oon nug minister va~_bi.CInenlandst' zaken,
eens exrra onder vuur t'è nemen. Tijdens
een korte jUlize voor het stadhuis nam een
emOlioned bewn)ten Bie De Roo hel
woord, Ze vrneg de betogers, die- over-
gegaan waren tot slogans als "Iobback in
den bak. vluchtelingen vrij'. het niet u: kon
np dt' man Ie spelen. "Hel Iasdsusch en
racistisch gedachtengoed is het gevaar,
Tobback is slechts een piunnetje". lil klonk
het.

Het stadhuis vormde de laatste stop
VOOt de ontbinding van de betoging op het
Damiaanpleln. 'Recht op Vluchten' deed
ten5101Ie nog een oproep om het maat-
schappelijk debat niet uit de weg te gaan,
Daarna vond In hel muhikultureel centrum
MaJa Ibrahlm een benettetkonsen plaats
van de Afrikaanse groep 'ïtmès, dal echter
niet meer het verhoopte sukses had.

Thierry Laenen.

SNEAK-SCHOTELS IN ALMA!
Elke woensdag kan je in Alma I, Alma 2,
Alma 3 en Sedes een totaal nieuwe
vegetarische schotel proeven. Doen gewoon,
want je krijgt er een waardebon van 15,- BEF
bovenop. En bevalt deze nieuwe schotel je
echt niet. kom dan gewoon terug : we geven
je gratis een andere schotel.
Maar vooral: laat ons weten of deze schotel
je gesmaakt heeft en of je hem nog wil
terugzien op het menu van Alrna. Onder de
invullers van de mini-enquête verloten we
elke week 10 sneak-
preview tickets. ~ 0

Doen dus! 0 ~j y=il 0 • '0"
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De Taal is gansch het Volk, versie Zuid-Afrika

"We kunnen alleen maar hopen dat er
niets met Mandela gebeurt "

eewrreld verander je niet in één
dag. Maar in Zuid-Afrika
wordt daar toch een serieuze

poging toe ondernomen. De wonder-
baarlijlc srale rnoolurie die 9q1Qord
ging meI de afschaffing ven het
apartheidsregime en hel ;nstatlenm
van een echt demokratisch bestel oogst
internationeal zOlW'llof als verba-
zing. On,û",ks de hoopvolle berichten
wordt hel land nu gekonfronturd mei
vt'le problemen eigen aan de gnKÎpij-
nen van UH jonge demokratie, Veto
sprak erover met viktor Whibb.
professor sociolinguïstiek aan de
universiteit van Pretoria en lijMlIjk
te gast in !Luven_

Prokssor Whihh lx-kijkl hel Zuid-Afrikaan-
se demokratlsertngsproces vanuit de: hot'k
van de: suduJintcuïstkk. AI in 1992 publi-
ceeroe hij over de taa1rrobkm.l1kk in zijn
land hl-\ werk 'Afrikaans na apartheid" en
profikerde zich daarmee als een prnjo(rn·
steve stem in het deOat. De taalsituatie in
Zuld·Atrika is "uk heel bijzonder. Vuurheen
waren er slechts twee "Ifldt'le talen. met
n..me het Alrikaans - een taal met wonets
in het Nederlands _ en het Engels. Sinds
de afschafling van de apanheid ziJn er dl
erkende reten. want ook de verschillende
laten van de zwarte bevolking werden geuf-
Itoeuseerd. Die meenehgheld is een grote
stimulans in het demokesuzenngsp-oces,
umdal zij tocl,at dat mensen in hun eigen
taal kunnen deelnemen aan het beleid.

"Zuid-Afrika is Utopia
niet."

Viktor Whibb: .Een van de kenmerken
van unze nieuwe demokratie is de multi·
kulluraliteil, al spreken wc uU liever nve:r
plur~ilisme. Kuakteristkk daarv ..ur is de
unvurding V.ln ell nfficit'le lollen, Ik vraag
is nu hul' we daarmee IIm moeten gaan.

6

Hct ts duidelijk dal je niet anes In elf lollen
tegelijk kunt doen. Je kunt geen grondwet
schrjjven In elf talen, Maar anderzijds kun
je uuk niet enkel het Engels als tul ak:wp·
teren. wanl din ~ Je' Of! termIjn
van de rijnle bronnen vin je kultuur,»

_Hel probleem is dat elk begrip in
Zuid· Afrika geponuzee-d Is. Je kan de
woorden 'rnulrikultureel' ol 'erntsch'
gewunn nit."!gebruiken zonder over
apartheld te praten. Het oude."Idee van
muhikuhuraliu:il was er één van cU
groepen die naast dkaar leefden, zeus met
een eigen grundgebied. We hadden e."11
kid ne Zutd-Afrika'tje-s. Nu wordt het tijd
om in IC zien dal rnuhikulruraliteit blnnen
één land een reaHldt is. ook in Europa
trouwens.»

Missionaris

VdO: M''''r dt vtrschillmdt tlni«n htblJtn
Io<heen wnt;mtrlttlt band mtl hun laai. Wan/
daarop sUJtlm rij grOlmdttls hun idtntiltit.
Whibb: _Je moet dat niet overdrijven. Het
verschil tussen die talen lijkt historisch
)te."zit"nkunstmatig Hli srand It' lijn
gekumen, Dal is begonnen met de."mtssto-
nartssen. Zij maakten bijbels voor spedfleke
groepen, en daarmee tsoleerden ziJ elke
groep binnen strakke grenzen met een
zogenaamd eigen taal. Terwijl hel taalver-
schil in feite niet groter was dan dat tussen
Zuid·Nederlands en Noord-Nederlands. Ook
het apartheidsreglme maakte dankbaar
gebruik van die 'vemeeï-en-heerstekuek'.
De manier urn apartheid in stand Ie houden
was net het erkennen van de verschutende
groepen en hel benadrukken van hun
kulturele versebuten Maar het is nlet zo
dal 1'I.'n bepaalde taal overeenkomt met één
bepaald volk. Het Afrikaans wordt !!esprn·
ken door les miljoen mensen met een
totaal verschillende afkomst. [e:rwijl alleen
de blanken een seruimentcle hand rnet die
101a1 hebben. Er tInlaai nuchlans wel ttn
sterk t"tnisch zclfbe:wuslZijn hij ht"paaldl'
groefk'n. mee."rbepaald bij dt, hlanke
Afrikane:rs en bij de Zulu's van Ink.llha .•
VdO: In Ilndtrt AfrlUlltlSt la"dt" wordtn
Ewropnrlaftn al5/i"!lull frllnlll nllllr IoOOT
gtschollt1l. tn wordtn dt Q"ûr IQftn In hn n;"

(fOloKis/of BratktltiTt)

officillt rt!lis/tT bthoudrn. Bitdl dal VQOrZuid-
Afriu ut! oplossin!l?
Whibb: .De lingua Iranca biedt nergens in
Afrika l'en oplossing. Kijk naar het nlvo
vin ëe Ilntwikkcfing. OVer h~algcm«n
kent minstens techug procent van de
Afrikaanse bevolking die uflidéle raren niel
eens. Die mensen Slaan machteloos. Zij
kunnen gewonn ntet deelnemen aan hel
polhleke of ekonomfsche teven umdal de."
drempel te hlM~ is. In Zuid- Afrika znren We."
dan nll1-:in een wal bevoordeelde rosnte
maar IMlkdaar heb je bij de awane
gemeenschep zesucn procent jongeren die
school na één jaar voor bekeken huuden.
Vijlcnvijhij( procent van de zwarte-n is anal-
Iabeer. In zo'n situatle is één orJ(eleJ(de
vreemd ... taal Kel'n cemokreüsche "rilissinl(.
omdat zij geen basrs vindt bij het volk. Zo'n
laai lil'1 er misschien wel neutraal uil. maar
is dat hoegenaamd nie!._
veto: Ondtrwijs is "oodzaktltjk VODr
tmansipan·r. Mllar in VIltlkt (Ilaf dlln?
Whibb: -zeu vind ik datonderwjjs alleen
maar zin ht'elt als je het inrichl in een taal
dil- de."mensen hc~rij~n. welke 1.l,1 is dal
dan? slectus vijknde:nitt procent van dl'
zwanen spreekt EnJ(cls. en velen daarvan
dan nog op een onvoldoende nivo om als
basis te dienen voor onderwijs. Een andere
optie lijkt dan ook aangewezen,
Bantoetalen gebruiken ste.1t al heel wal
minder problemen. Wat we in eerste
instantie willen is de algemene houding
veranderen. en daarvoor moelen wc dus
opleidingsmetodes in die talen vooralen.
Hel gaal hier niet om zomaar wat
dralekten. Deze raten worden bestudeerd
aan de universiteit. zij zijn gt'Slandaardi.
seerd en spelen een rol in her openbare
leven.»

Nazi
Veto: HtK SltTk VIlttgldt drwk ~'Qnhtl machligt
En!Jt1sop dit talm?
Whibb: _De rul van het EnJ(ds is
almachlig. u:ker op ht't nivo V3n inlerna·
lion3)e betrekkingen. En~el .. mnel dus IMlk
=n plaats krijJ(en in helonderwijssys'eem.
Maar dat bclekt"nl nit:'1 dal dit:' l.lal de."
nnderwijnaal moel worden. Hel Engds

moet aangeleerd worden zoals dal hier In
Europa gebeurt. Ik ben dus nlel zozeer
legen hel Engels, maar wel voor de
demokratie. Mensen moeten deel kunnen
nemen aan die: demokratie .•
Veto: Htl Afrikaans WdSdt taQI van dt
vtrdrukktr. Is dit lilal nu nin .#JntM,' in dt
ogtn van wltn?
Whlbb: _Dal speelt zeker nog mee. Daar
valt weinig tegen Ie beginnen. Hel
Alrikaans wordt met apartheid geassocieerd
zoals het neus met hel nazisme. M.lar alle
Duitsers waren geen nezrs. en dal geldlook
VIMlrZuid-Afrika. Bijna de helh van de
Alrikaanssprekenden is niet eens blank.
Afrikaolos mag dan wel de."taal van
apartheid zijn. anderzijds kan je nter naast
de nn!leJnliflijke wil 101verzoening kijken.
wlsr Je dat president Mandd a bij zijn open-
In!!spet<}h in hl'! parkment een Afrikaans
gedlchl gesheerd heeft? Hoe veel verder
kun Je gàan In je verzoemngsgebaaro-

FeJeraal

Veto: Lufl di; vtTZDtnin9s~da,hlr (KJkbij dt
man in dt straal?
whlbb: «Er zijn uit ...raard wel bepaalde
Kruepen die niet erg scheutig zij urn samen
re werken. op dit momera Mlaal er zuielS
als een fluJilieke eertheld. Hel parlement
wordt ~dllmlnecrd door het ANC, dal
ongeveer vijlcnZl"Stig procent van dl;' zetels
bezet. Bovendten staal tor in onze ~vIMlTlo·
pl)le."))trnndwel gestipuleerd dal l'en zetel
aan de."partij en nin aan de pt"TSlMlOroebe-
hIM'". wat de."sÏiualie vllor overlopers nlet
echt aantrekkelijk maakt. Eens we: echter
de."Iehelljke grondwet zulfen hebben
(J(epland in 1999, nvdr) zal er IMlk meer en
meer ontevredenheid komen over-de
verandertngen under hel nieuwe beletd, en
zal er ook meer politieke versplfruertng
komen. En dan is het afwachten hoe sterk
de positie van de tegenstanders zal zijn .•

"Ik geloof niet in een
universiteit als spiegel van de
maatschappij."'.:....::.. _
Veto: MaaT een btwt!lin!l 'ZIJa/JInkatha (mlli·
IQrllt Zwlll.btwtJing ondtr ltidin!l van
BWlhtfnl] Ut.it /()(h nitt ZDmaQfopzij?
Whlbb: «De Zulu's zijn ongeveer met acht
en een half miljoen op een totale: bevolking
van drie-enveertig miljoen. Zowat de hl'lh
daarvan neum Inkarh .., de anderen het
ANC, lnkatha richt zich ctble."r niet zozeer
tegen andere emrscf e Ktnef1Cn. maar wel
legen de regerln)l. Het !(aat om de
srrukrurele ontwikkeling van he."tland.
Inkatha su-urn hel Idee van een federaal
besrel met een )lmle male." van
zdfbtoschlkking. Hel ANC wil vlll1rtupiJ( nUK
niet zover gaan. omdat her land daar nog
niel aan toe Is volgens hen. Jammer Kl'noe!(
)laat dat konOikl gepaard mei heel wal
J(l'wdd. IMlk nu nng .•

Weerstand

Veto: Wa,.n«r.it wrzotnin!l UJt, U9 ft
MllndtlQ. Maar is h~t nitl piJ/lr/ijlt om Ik
""htid \lQn"rl land ft vtrbin4tn Ilan Hn
ptrSoon? Kijk naar JOtgOdlll.jl dal uifttnvitlop
htl momtnt dal maarschalk Tito rr nitt mur
WQJ'.

Whlbb: -we kunnen alleen maar bidd ..m
dal er niks fout gaal met Mandda. Ik
manier waarop hij de nationale eenheid
veTJler5000nlijkt is nngelooflljk. Ook hel
gemak waarmee hij door de ganse bevel-
king werd geakscptecrd als nieuwe leider is
onvoorstelbaar. Zijn ultsrraltng is enorm.
HIIot"her oolr verder zal moeten zonder
hem, weel ik eigenhjk niet. We:moeten
gewoon gebruik rnaken van hel huldlge
gunstiJ(e klimaal. dat zijn verdienSIl' is. en
verder )I.l,n lip de inl!t'Slagen weM,.nu hel
fl1'J( kan. Hel ANC hedt ht'd wal kompe-
tente It'ide."rs.z'liIls M'Beki ol Ramapuza.
maar )l.een enkele hrt'1t hel charisma van
Mandela .•
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vetce Eli kggm IÛ blankm zidt Ztlmaar n«r
bij MI vtr/ia vlln al hlltJ priviksn?
Whlbb: _Het meet een traumatische erva-
ring geweest z.ijn voor de blanken. Zij zijn
hun kontrole kwijt en ze zullen die nooit
meer terugkrijgen. Het gevoel van onzeker-
hdd best.illat zeker In hun hart. Maar voor-
lopig speelt dat gevoel n\et mee. lelf de
extreme rechtervleugel houdt zich stil.
Engene Terreblanche van de Afrikaner
WeerstandsbeWeging - een gevaarlijke
vulksmenner - blijh voonopig kalm. Maar
nku Ujt dat het ~tijd zo ~Iblijven.
Vuorloplg heerst het gezond verstand.
redereen wil wel water bij de wijn doen ten
bate van hel land ...

Mi9ranten
-ook de huuding van de zwarten is

helemul niet Ingegeven donr wraaklust.
De vergevingsgczindheld is algemeen. Je
IIclntlh gewoon je eigen "gen nkt. Ik zou
hn in hun plaars niet kunnen .•
Veto; Nochlam rijn d~ 'lltrllnt/m'np voerlopij
sltchts op polititk vlak mnkbaar. Op S«iaal vltlk
is er wrinij 'IIt'lIndtrd.
Whibb: .Vnurlupig zijn de verandertngen
inderdaad louter inslitutinnec-I: het
ajlo1rthddsrqpmt' Is wrvangen duur een
demokratisch bestel. Sodalt' veranderingen.
die veel bc:langrljker Zijn, vragen meer lijd.
Misschien verandert hel IKIk wel nooh.
luid-Afrika is Utopia nlet. De Institutionele
apartheid mag dan wel weg zijn. daarom Is
de aunude nog niet veranderd. Daar
moelen we nu aan wt'rken .•

-we hebben in Zuid-Afrika l'en
ekunumisch pruKramma VIKlJ
'wederopeouw & Ontwikkeling' om de
eknnnmie weer in gang te Hekken. Ht'1
programma heeft ook sodale en kulturele
pijlers. leders kultuur verdient Immers
erkenning ...
Veto: Hot INlanjn"jk is d~ 1'0/ van hn_tm
bij di~ W'tdnf1PboKW7
whibb: .We hebben die steun nodig. De
ekonomische steun is evidenl. Maar we
moeten ook geholpen worden bij het oplei-
den van de ereuwe poliikke klasse die nu
op pla.JIlsdljk vlak aamreedt. De
vrrlctJZe'nc:n van de recente
~n'CTwdsV("T\;k'zingcn hebben onvol-
doende polhleke bagage om hun taken te
vervuilen .•

Asielzoeker
..Om even terug Ie komen t>p de taal-

pmblematlek: kiS wat wc dringend nudig
hebben is een goede upleiding voor raalon-
derwijs. Daarin zouden CCntr.JIals dele
univershdt een ~",Ie rul kunnen spelen.
Hkr is er hijvourbt:dd het InSliluut
'Trefpunt N~t'rlands' van xoen Jaspaen.
dal zich bc:ziKhuudt mei de problemen van
migrantenkinderen dit: Nederlands leren.
Het werk van zo'n inslelling is van onschat-
bare waarde. Steun hebben wc- dus olllC'5zins
nudig. Andenljds mag die steun niel
verlnfl't'n volgens een simpel stramten van
geven en nemen. Dat soort ontwikkelings-
hulp brengt ons geen slap vnuruit. Dat wu
VtM'"uns -die dtMKIin die (Mlt", zoals Zuid-
Afrikollnen d.JIIlt'KKen. betekenen .•

'Zelf zie ik me niet als een
naïeveling, maar eerder als
een redelijke mens,"

Veto: Tot nu I« word, er VIlnuil Ik
J4niwrJiultnI toch nO!] nitt lehr 11«1pdQlln voe,
rmtwikJctlin!JShJ41p.
Whlbb: .Je mOt't zien waar we vandaan
kumen. Niel langer dan een j.JIollrgeleden
spraken we nog nver een tt!lale kulturele
buyo)t. de huidige samenwerking tussen
Leuven en Zuid-AfrikaanSe: universiteilen is
ntlll maar ht't bqµn. Mttr mag Je v'Mlrlopig
nkt verwachten .•

.Ecn bc:l..JIngrijkevt)urwaude vuur de
huljl is d.al zij rechtstJttks 8enehl mllet zijn
up de prublemen van Zuid-Afrik.JI. Het hec-It

bfjvoorbeeld geen zin dat de Vlaamse
gemeen schap uI haar entversneuen een
beurs uitreiken aan luid·Afrik.illans.e
nodemen die Nederlands studeren. Wel
zouden we ons voordeel kunnen doen met
de manier waarop men in België recent de
staatshervormtngen heen doorgevoerd, Nier
dat we dal systeem klakkeloos kunnen
overnemen, maar het biedt toch een Imer-
essanr model,s

ToelJltin9sbeieid
Veto; En hot ril ht' mil dt rt!Qtit tUlltn Zuid-
Afrika ttI dl rat va" A/n'ka?
Whlbb: .Zuid-Afrikoll heeft een plicht
tegenover de rest ven AfriU. Wlfhebben
een porenueer dal de ontwikkeling van heel
Afrika kan ten goede komen. De steun
vanuit ht"l westen moet er ook up gericht
zijn de situatie van hel helt' kontinent Ie
verbereren. Zuid-Afrika kan durbij als
(MMJrtveMlrde rest van hel kuntinent
fungeren, al mag het niet zn zijn dat de
enige weg naar Afrika via ons vt'rhMlf'l..
Vno: BnchollWt7f vul Afrilumm Zuid-AfrikA
nin aà H1I soorl ·lk/ooftk Land'7 I" Eu,opa
word, rlU lWl dru/at !JnffaQkt flJnd \'/wÛlltlin·
~n. Maar Zuid-Afrikil krii!Jrwdlit:hl ook lottl
Mitlz~ktrs (1W7' dl v/ctr.
Whibb: -Op dit mement kun je dat mud-
liJk een probleem noemen. Het lI.iIIat<M.k
niet echt om vluchldinj!en_ maar om
mensen die uil hun eigen streek zijn
weggetrokken. urn welke reden dan IMlk.
veten zijn weliswaar illegaal in hel land,
maar een probleem sielt dat nkt meteen .•
V~to:Slaan dt Zuid-Afriktlang J4niWTsitritm.
dit jt7Itrlitin IlInj dt blankt machlhtblNrs
htbbtn opjtkid, pCl$ititfIt!Jtnovtr dt
wTandnil1jttl
Whibb: .Voorheen waren de universheften
strikt gebonden aan de regels van de over-
heid met betn::kkJng tor het loe:l.JIlinSS_beldd
voor zwarten. Slechts weinig ZW.JInen
konden dan ook een untversnatre opleiding
genieten. Dat Is nu allemaal veranderd. Op
dil moment ziJn er op de universiteit van
Pretoria ongt'vecr vierduizend zwarte
studenten. toch een signIfikam aantal. D.JII
is cen nkuwe sltualie voor een universiteit
mei Ahika.JInsc: achtergrond. In dt'
Engelslallge uniefs zijn zt' al langer vene-
genwoordlgd. aangezien zjj minder dl;'
beleidslijnen van dt' overheid vulgden
in~ke hel beperken van de ttlt'g.1ng van
zwa"e studenten .•

Geneeskunde
.Hlstorisch gezien zijn vde

universiteÎ1en precies nntst.JI.JIn in het
.1jl.JInheidskHmaat. Pt'r t'lnische KftJt'P WollS

er wel e"c- universiteit. IMlkV(KIJde
kleurlingen, oe zulu's ui andere zwarte
ermeën. maar allemaal strikt )(l'Kheidt'n.
Nu staat elk instituut V,Mlr iedereen open,
en staan Zt' mln uI meer autunoom tegen-
over bemoeienissen van hogerhand. De
universiteiten spelen een stimulerende rol
in hel demokranseringsproces. Hel emanst-
paueproees wordt er bevorderd door post-
lieve akiie. Er worden speciale beurzen
voor zwane Studenten voorzien. En hier
gaat het echt wel om veel geld. Bij de
beursverdeling wordt het principe' van posl-
tievc diskriminalle toegepast. Als twee
gdijkwurdige studenten -"een blanke en
een zwarte - een aanvraag indienen,
wordr de vtlUrkeUf gegeven aan de
zwal1e .•

"Het Afrikaans wordt met
apartheid geassocieerd. zoals
het Duits met nazisme,"

.Ook de vakinhoud van'vee! cnlleges
wordt aangeflilst aan het nieuwe publiek. Ik
bedoel niel dat ht"l kwallrehsnlvn daalt.
maar dat de clllle8es afgestemd worden up
de sf't'dfieke problemen In Afrika. Vrueger
leek hel alsuf onze uniefs In Europe geves-
tigd waren. Nu leiden we unze mensen up
urn de problemen in Alrika op Ie tossen.
zowel up linguïstheh vlak als up gebied van
eknnumie. landbouw til genenkunde .•

Intel1igentsia
vete: Htl br«kpJ4nf van dt sludmfvllKwtjinj
hin is dt 'dnnokratistrinj van h" ondnwijs'.
HI>tril dal in lJ4id-Afrika? Kunnm allt klaum
daar jtlJ"jktJijk d«lnvntn aall dt oplddîng vlln
hun kl!wlt?
Whibb: -srudemenbeperktng is bij ons niet
aan de orde. We zijn integendeel nog volop
bezig om zoveel mogelijk (zwane) srudee-
len aan te trekken vuur wie de tt>egang 101

VtMIJkun geblukkeerd was.
Drempelverlallinj! - zunder kwalileitsver-
laglng - Is onze eerste zurg .•

.TegeliJk W\lrden er ak.ademische
SleUnprt~r.JImm.ill'S uitgewerkt urn up «n of
olndere milnier le"emtlet Ie komt'n aan de
achtt'rstand die veel van dit' Studenten
hehhcn t>jlgeluf't'n "p gebied van kennis. Je
mt>e! daar eChtef t'rs vtMlrzlchtlg mee zijn
wanl al g.luw wt'k je dt' Indruk d;tl je door
ZWiJne studenten in speciale pRiKumm.JI's
onder te hrengen, jt' ei)o:enlljk de a(l.Jlnheid
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opnieuw Insratleen .•
-om cetn Iedereen te bereiken. is er

uiteraard meer lijd mKlig. Nu al ma!! je
ervan uit)taan dat eender welke student dit'
zijn kunnen bewezen heelt ungeacht zijn
.JIfkomst aan de unief tercht kan. Oe
Iassthtenen zijn er. Hel gaat ecmer niet
alleen om studenten, maar ook om de
akademische staf en de beheerstruktuur
van de universiteit. En ook daar zijn er
gevoelige veranderingen. Maar je moet het
allemaal genoeg tijd geven. Ik geloof niet In
een universiteit als sjllegel van de
maatschappij. Hel is een Instituut dal ert>p
gericht Is urn het Intellektue!e pnlenlied op
tt' leiden .•
V~to: Klopl, malJr ik uni~ kIIn wtl""
dnnokratischt ,0111"fm door dit ",Itlligmlsia
trop ~ wijltn dal hwn vtTSland hm op jun
muit manitr plaiJtst bown andtTm mtl andtrt
mD!Jtlijk.htdm.
Whibb: .Vulh.'dif' ilkkllmd. Elk land moet

zurg dragen V'Mlrde uniwikkelin" van
iedereen lIP alle vlakken. Het is duidelijk
dal we meer nodig hebben dan
verst.andeJijke kapacltehen alken om een
land draaiende te houden .•
vete: U klink' trj hMp~'OI.Als u nu lnll!JkI"jkr
op hu voorbij( JIJa,. i$ uw hll(>p d,3r1 •
!J"tchtvaardigd jtbltkm?
Whibb: -Daar kan ik rnneilijk op antwoor-
den. SimpeIIWZe"d: ik hen nog even
hoopvol als toen. Wel zijn mijn verwachun-
gen aangejlo1SI aan de realiteit. Zelf zie ik
me niet als een naïevelln)o:, maar eerder als
een redelijke mens. Ik ui mijn uptlmlsrne
pas "N:even als er iels verschrikkelijks
gebeurt en de chaos uitbreekt. Ik Wt't'1 dat
het unredetljk is om te verwacfuen dal een
rt'):ering een land verandert in één jaar. Ten
tfjde van verktezingen. worden vele
belonen afgelegd door politici, over sociale
verbeteringen en ekonomisch herstel. Het
voorbije jaar is er in Zuld-Afrikil op dal vlak
weiig gebeurd. Er is wel een programma
voor sociale wuningbouw. maar vee! huizen
zijn er nog niet gezet. Betekent dal echter
dat de regertng waardeloos is? Rome Is ook
niet in tin dag gebouwd ...
Veto: Dtnkr itdtrttn in luid-Aln'ka rr ZD (lWr?
Whibb: .De regering slaagl er nog steeds in
dt' mensen te doen geluven in dt' H>t'kumst.
Als je een lolnd hervormt up legale.
urdelijke wijzt' dan knst dal tijd. Wl;'lIen
all~n heiren niel. Je moet een helt'
.JIUilude veranderen. Daamm moet je die
beslissingen eerst in de pr.JIktijk kunnen
um2enen. Dal kusi lijd. En vIM,rlupi)o:ht't:1t
ht't volk van Zuid-Afrika nu" !!t'duld.

8..an E«khout
Henk DhH"d~n~

,
\

•

7



Studentenoptredens op de Kultuurdag

De 'rielgeur van de kunsl
Op woen.sd4g 15 novem~r oryll-

niseert • Kurtuurkom",i.ssie
van de KV Leuwn IuuJr eerste

Kul'uurd4g. Op die dag wil zij U'lt

staalkaart presenteren van wal de KU
Leuven op kultureel vlak: te bieden
heeft. Ook de studen'm worden aan
de rijke tafel der kunsten uitgenodigd,
rij hn dat zij zich tntrukn ,"«fm
stellen met een pr/Ults~ op tk hoek.
Letterlijk, want Ik duinemetuk
studenten mogen luidens het enige
zin"n~ dat deaankondigin9sbrochu-
re aan hen wijdt .;" universitaire
hallm en eet~kgenhetk" (...) hun
artistieke talenten botvieren ."

De bedoeling van de Kuhuurdag is hel
belejd van de Kuhuurknmmluie Ie bende-
I...n in tin dag. Ik" kummissie werkte lot nu
lilt' rond twee krachtlijnen. Ten eerSII: wil
zij studenten en personeelsleden van de
untverstten nauwer In kumakl brengen mei
kunst. De meest in hel Uiig springende
pijler van haar werking Is he! suksesvolle

Uur Kultuur, het wC'kC'Ujkst uurtje grarls
kunslop woensdagmlddag. Op de
Kultuurdag staan er uersr zes uren kuhuur
naast elkaar geprogrammeerd (1t'C'Sde be-
richtgevIng daarover elders In dit bledj.

Daarnaast tracht de Kuhuurkommlssie
ook aktief steun te verlenen aan kulturele
akuvnetten In Leuven. Over de manier
waarop die steun wordt toegekend. bestaat
echter heel Wat ontevredenheid. In he't ver-
leden kreeg de kommissie meermaals het
verwijt Ie' horen alleen de favoriete projek-
ten van haar leden te ondersteunen terwijl
andere even waardevolle aktivltelten In de
kou bleven staan.

Frieten
Met de Kultuurdag wil de kommissie

voorgoed af van dil naar eigen zeggen ome-
recht beeld. Daarom wil men uok de sru-
denten akilef bij het verloop van de dag
betrekken. Vuural de kwanritëit lijkt daarbij
belangrijk te lijn. De deelnemende studen-
ten moeren In de eerste plaat!i voor sfeer
zorgen en fungeren aIs een won levende

Het Kaaiteater brengt de passies van
Marguerite Yourcenar

aria Magdalena en de
zeven hoofdzonden

U ere van haar eersre Kultuur-
tlo.g t1p woensddg 15 nowmber
pllUltst de Ku/tuurkommissie

helleaterstuk 'Maria MagdalLna' in
een produktie van het Kaaiteater op
de affiche. Voor dne voorstelling
baseerden ugisseur Peter van Kraaij
cn aktrice Frieda Piltoors zich op de
novelle 'Maria Magdalena of de ver-
lossing' van Margucrite Youranar; 'la
grand#! damc' vaH de Franse letteren.
Deze romansc.hrijfstcr; cssayistc cn
dramaturge was de eerste vrouw die
toegelatcn werd tot het manncngczcl-
schap van dl! prestigieuze Acadim;c
Française.

Oe munoluug van Frieda stnoors glnK afHe-
lupt:n juni in premtëre. Het stuk is tnt stand
gekurnen wen Piuuurs besloot om samen
met Peter van Kraaij de novelle van
Ynurcenar te bewerken tUI een teateJ"Stuk.
'Maria Magdalena of de verlussinlf werd In
1936 in Griekenland geschreven. Het ver-
haal is opgenomen in de bundel 'Passies'.
vourcenar laat hierin acht beroemde vnou-
wen aan hel woord. De bijbel~ figuur
Maria Magdalena vurmt een uitzundl·rinl!
<lp de overige zeven vrouwen, dil" allen
bekenden Zijn uit de Griekse mlwlol!ie. Ik
acht prozareksten mei een sterk lirisch
karakter woreen afgewisseld met pt:rsn .. n-
lljke beschouwingen van dl" schrijfster, zu-
dat het geheel nogal doel denken aan dag.
beeknoudes. Voor de novelle boorde
Yourcenar nog andere bijbelse bronnen
aan. Zij versmolt de vler ev angelieën met
met-kanonfeke geschriften en verbond het
geheel met autobitlgralische elementen.

Prostituee

De figuur van Maria Magdalena blijkt
nogal kemplex te zijn. ZIJ verenigt in zich
zowel de gevallen vrouw, de prostituee, als
de t>t-rouW\lolle zondares. die na haar in-
keer een van de trouwste volgeungen van
Jezus werd. In de novelle van YtJurcenar

8

•
wordt zij voorgesteld ..Is de zuster van
Manha. Hier k.n veewarrtng In het spd
Zijn met een andere Maria, want volgens de
evangdie-fn is niet Maria Magdalena, maar
wel Maria van gerhanlë de zus van Manha.
SOit.

In het stuk overschouwt de al ietS
ouden: Maria Magdalen a haa r leven. ZIJ
vertelt over haar Jeugd in het dorp Magda-
la. toert ziJ nog vrij van zonden was, en
over haar liefde vnur Juh ..nnes. diC' haar
echter tijdens hun huwelijksnacht vert ....!
vi a aa n C'lkaar geknoopte lakens om zich te
scharen bij de Jo;n~p volgelmgen van tijn
Kwte vuurbeeld Jezus van Nazareth, Du.. r
de teleurstelling en de vernederingen die ze
bij deze ervaring uploopt. neemt Maria
Magd .. lena haar toevlucht lt>t de pmstlturte.
Zu huuflt ze haar aantrekkinKskracht en
haar sjarmes alsnug bevestigd te zien. Wan-
neer lij tenshure ung in uug komt te staan
met haar rtvaal Jezus Christus. rilakt zij zo
gef .. sstneerd dlMlr deze man dat ze zich
eveneens bij zijn vnlKeiingen aansluit.

Frustraties

Mari. Ma!!dillena maakt in het stuk de
rekening op van haar leven. Ze weegt haar
handelingen en nfl'!,fleringen al regen haar
uiteindelijke oelonlni'(. Ze verschijnt als een
uiterst kwetsbare vruuw die met een kna-
gend gevoel van frustratie en onmacht te-
rugblikt op een leven mei te weinig liefde.
zonder huwelijk en ronder het Ielbegeerde
moederschap. Werd dit gemis wel veldoen-
de gekompenseerd, vraagt zij zich af.

Op dit punt komt de auroblograüe van
de schrijfster kljken. M..rguerne 'rourcensr
schred deze novelle in een periode van
innerbjke nntwrichting om l'en gelrusneer-
de uetde. De Franse auteur en psycho-ana-
Iyticu~ Andri Pratgneau kon haar gevoelens
helaas niet beantwoorden aangezien lijn
seksuele voorkeur uitging naar mannen.
vnurcenar voelde zich in de steek gelaten
en heeft de wanhoop en m achtelue>shdd

v~rvoll op p. 9

reklameborden voor de Kuhuurdag. Het is
de bedoeling dat Zij op plaatscn waar veel
volk passeen -In de AlmolI's conin de
Iakultenshallen - voor het nodige animo
zorgen en zo de aandacht van de andere
studenten op de eigC'nlijke Kuhuurdag
trekken.

En daarmee is het eigenlijk allemaal
gezegd. Behalve zîj die deel uitmaken van
de universitaire muzikale ensembles. zal er
geen enkele student het offidë1e- Kultuur-
dagpodium bestijgen. De akuvrtetten van de
studenten worden weggestopt op pleetsen
die daar hele-ma ..1 niet VIMJT geschlkl zijn en
waar het publiek inderdaad wel in groten
getale vuurbijloupt ma.Jr enkel met de
bedl~Ung up tijd de eulleKes ui hel bnrd
frieten te halen. EI:'"n5 te meer lijkt vooral
het prestigieuze karakter van de manifesta-
tie te lellen en wordt de studentenpopularle
uitsluitend MeappreCÎeerd als publiek.

Haring
Gekunfronteerd met die kritiek geeft

kuhuurkoördlnarrtce Klaanje Preesmans
toe dat de studenten alleen in de randpro-
grammatje te vinden zijn. Wel wljsl zij erop
dat dit ~ds te maken heeft met het leit dat
het inillalief m ..ar weinig respons heeft ge-
krt')<:envan de Studenten. ondanks de her-
haalde aankondlglng. De HTKilnisatt>ren
wedden wel bijn .. uitsluitend vla de SIO-

dentenkrmgcn. Het nadeel van die aanpak
is dat er nauwelijks individuele kunstzinni-
gen bereikt werden. Alleen als de: kringen,
die ook wel Iets anders aan hun hoofd
hebben. C'rzelf zin in hadden, Is tr ook
werkC'lijk lets uit de bus gekomen.

war valt er dan zoal te beleven? Het
meest In het oog springend Is de graffiti-
aktie van de Landbouwkrlng aan A1ma 3.
Het Is de bedoeling dolltniet alleen een

echte graffitlst aan het werx g....r. maar dat
ook de studernen de spuitbus ter hand
nemen en zich een minuutje of tien een
Kdth H..ring In het dlepst van hun gedach-
ten voelen. Ondenusscn geeft een koper-
kwintet samengesteld uh leden van het
untversnatr xarmonïe-orkest en het vrK-
Jazzcombo er muzlnal een lap op.

Vervolg
Ook op andere plaatsen hangt er mu-

ziek In de lucht. In de Ekonomik .. -bar In de
Dekenstraal wordt er kIS geheimzinnigs
gedaan met de nog gehelmzlnnlgere kazoo-
nuit. Sitarfans kunnen dan weer hun meer-
snarig han opha.len aan het optreden van
een Indische groep In Pangaea vanaf twaalf
uur, mogelijk ~evolgd door een bandje van
Filippijnse Slu4emen. Voor meer klassiek
gesremde zlele17 is de klIm naar GasthuIs-
berg het overwegen waard. Als aperitidje
vllur de Uurfultuur-dukumentaire
'Nannuk of rbe.Ncrth' (1922. met live pia-
nubegeleidingl vair daar Ie genieten van
klassieke konsenjes ;l'Jl~hel middaguur.
In Alma 2 Slaal er rs middags een rockop-
treden gepland en Is er ts avonds een spe-
d a le eëute van de weergalilze candle liHht-
dlnners. terwijl de Cuythnek nO~lit meer
dezelfde zal zijn na het mtddagoptreden
van de jazzband van Apollonia, de krin!!
van tendansstudenten. Wie zei daar dat er
voor tandensen na hun opleiding onvol-
doende uitwijkmogelijkheden zIjn?

Ondank.s de vele projekten - ~n er
kunnen er elk mument ntlg bijkomen v~o!-
gens de vt'rantw{)orddijke - hlijf je met de
indruk zitten dat het hier niel zozeer om
podlumkunst saat maar wel om wa.t licht
veneerbere randanimatÎt'. Een gemiste
kans? -Niet echr'. aldus nog de kultuur-
koiirdinatrice. "deze uitgave Is slechts een
eerste poging. Er on Inderdaad nog wat
aan gesleuteld worden. Of et een vervela
komt hangt uiteraard af van het sukses van
deze edlue. Uit die appredaue zal de Kul-
tuurkommissie dan wel de nodige konkJu-
sles trekken."

Bart Erckhout

Jnlls (lP in~rnrt? Ntm. Maria MaSdalrna aan dl _S
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Visconti op de Kultuurdag

De dingen die al dan niel
veranderen
ee IfDUaartUfilmrrgisseur Lu-

chino vtscontt was zeer geïn"
teresseera in DJWra, ",tUhrlaruJ·

se geschiedenis en passionele liefih.
Die drie dnrentm Iwmbinurde hij in
1953 in de film 'Senso', die volgens
vdtn tijn meesterwerk is. W«nsdAg
op de Kultuurd4g wordt uhter 'n
Gattopardo' vertoond, Utt "1,,, uit
196J. Dit film is onlangs hdem4al ge·
rrstaururd en is nu weer in ziin vollt
glorie te bewondutn.

vtseonu. die: geboren werd in 1906, stamt
uil een ilrislOkr,nisch Mllant"t'S geslacht. Hij
krrt'~ een klassicke upvlIC'dlnJ( maar hkt"k
al gauw meer itt'Ïntt'rt'SSt'c:rd In toneel en

vervolg VUl p. I

urn deze I>n~dukkJgt: liddt" verwerkt in
ha.1r verh<1<1L

Ouk Peter viln Kraaij en Frieda Phtoors
trekken parallelle lijnen naar hun eigen
situatie. In het verhaal van Maria Magda-
lena zien zij gelijkenissen met de keuzes en
opofferingen die" ...en prclesslcnele aktrice
moet maken voor haar vak. "Wie als vrouw
voor de podiumkunsten ki~t, Is bijna ver-
plicht om het gezinsleven op te geven. Het
akieren verschaft uiteraard een g.tpot ge-
noegen. Je krijgt voor Je offers veel rerug-.
meent Fr!eda Ptnccrs.

Probleem

De solc-ao van Piuocrs ligt in de Ujn
van de St,lf monologen die de binnen- en
buüenlandse reaierwereld lijkt te overspoe-
len. Sommigen wijren dit verschijnsel aan
de weerslag van de ekonomtsche krisis in
het teater. zën akteur kost minder dan een
heel gezelschap. Bij de start van het munu-
Jngenlt'S1ival'AlJeen Teater' begin dit jaar In
de Singel. gal direkteur Jerry AenS een
maatschappelijke vcrklaring V,M,rdeze ten-
dens. In de munuluo!lzlet hij een uitste-
kende spreekbuis van de hedendaagse
samenleving. Het aktere-n zonder dialuu~
enkel de knnfrnntatie met de: perSlllmlljke
mijmeringen. bren!(t Aens in verband mei
de veelbesproken k"mmunikatieprul>lemen
in de huidige maatschappij. -n het niet Zll

dat dl' mUnOIIM)!(dLMlrn"!(al wat auteurs en
teareemakers wordt gehanteerd om ht:t on-
noembare IC tunen, om het Ie hebben over
het afschuwelijke van de wereld van van-
daag, de (I(!CI\I~de holocaust, dl: ramp, de
gekte, de eenzaamheid," Vul!(ens Acns
wordt de mnnuhll'!( zo "een bijzondere
spreekbuis van zijn tiJd. van een modern
levensgevoet waarin Isotemem en machte-
looshefd regenover het wereldgebeuren
truc! ziJn."

Peter van Kraaij !leel! aan zijn mono-
loug een eigentijdse trek dour Frieda Pit-
toon haar verhaal Ie laten doen in een mo-
derne outfit tegen een achtergrond van
ronkende wasmachines. Hierdoor lijkt van
Kraalj de tergevalten van Maria Magdalena
uit ziJn hi\\Orisch-bljbelse kontekst te willen
halen en haar geschtedents te poneren als
een verhaal van alle tijden.

Anouk Vanh~rf

'Mtm'a Magdaltna 'van ht/ Kaai/ta/tr 'WOrd/in
htl kadrr va" dt Kili/ulirdag oPjrvrxrd in dr
5«lnaal, Att"b(rginsrillill/. Naa~rtraa/ 46.
Or voorurllin!J br!Jint om I J.OO 11en dr IDr!Jang

film dan In paardrijden en dansen. In de Ja-
ren denig besloot hij om carrière Ie maken
In de filmwereld en glng hij in de let'r bij
akteur-regisseur Jean Renoir. bekend van
'La rêgle du jeu', en zoon van de schilder,

Toen vtsconu in 1939 zijn eerste eigen
film wilde maken. kwam de oorlog daar
een stokje voor steken. Maar Visconti ver-
saagde niet en In 1942 leverde hij 'OSSC'5-
sione' af. een verfilming van de roman "rhe
Pust man AJways Rings l'Wice' van James
Cain. Hij liet zich al dadt'lijk opmerken als
vurmelijk vernieuwer en Vlll.riuper van het
zugenaamde Italiaanse nt'mealisme. Ouk uil
zijn teaterproduktfes blijkt zijn vernieuwen-
de en kreaueve Invloed. wanneer hij 'As
Yuu Llke 11' van Shakespeare up wnc._.d
brengt, laat hij de decors ontwerpen dlMlr
Salvadur Dali.

Een a ndere kunstante in zijn werk Is
de al vroeg aanwezige kritiek lip het fescts-
usche regime van Mussulini. Hoewel hij
van aristukratische: afkumst is. sluit Viscunti
zich aan bij het linkse prorest tegen de Du-
ce, Dat zal hem door de tasctsren niet in
dank worden afgenomen,

Roodhemd

Het tema In '11 Gatwpardu' is wal Vis-
ale verschuivingen tussen verschillende
klassen in de maatsc~appij. In dit geval gaat
het om de adel en de burgerij. AJs senlng
neemt hij het Italië van de jaren 1860, en
meer bepaald de situatie op stdnë wanneer
Garibaldi daar blnnenvah in zijn poging
Italië te verenigen en weer even pOOlS te
maken als in de antieke tijden.

Prtnce Fabrtzlo (gespeeld door Bun
Lancaster] staat aan het hoofd van de lami-
lil' saüna. DaL-ls een oud.,u1Wl.kraW;(;b--w:.'
slacht, dat echter langzaam in armoede en
verval verzend is geraakt. De Prtnce symbo-
liseen de oude waarden van de landadel en
is niet blij met de revnlutlunalre Ideeën van
Garibaldi en zijn roodhemden. Zijn neef
Tancrcdi. die het verval van de rarnrue Sali-
na met lede ogen aanziet, houdt niet zo
krampachtig van aan zijn adel als zijn oom,
en sluit uit opponunlsdsche redenen een
verbond met de opkomende mlddenklasse.

Bal

Hij trouwt met Angelica, een jongeda-
me die we! erg moor en rijk, maar niel van
adel is. In tegenstelling IUt Fabrtzlo heelt
Ta'ncredi in!(ezien dat het Reen zin heelt
een oude naam te hebben maar geen geld.
Zijn motto en beroemd Mewurden si laat vat
zijn vtste nog eens samen: "lf we want
things hl stay as they are. Ihings will have
In change." Als wc weer rijk en machtig
willen zijn, zullen we dus de principes
eventjes upziJ moeten zetten,

tn hel decor van de film wordt de on-
verzettelfjkheid van de Prince uitgedeukt
door de vele cpnamen van het rui!(e: en
uiteraard onveranderbjke Siciliaanse land-
schap. terwijl de opvattingen van dl.' afval-
lige neet verbeeld worden in de gTOlltSe
scene van het bal. gegeven ter gelegenheid
van zijn trouwfeest. Dat neemt ongeveer
een derde van de hele film in beslag en
vormt er ook een indrukwekkende klimalf
van.

Klasse

Ruim tweehonderd mensen in veertten
verbonden kamers van hel kasteel nemen
deel aan deze monumeruele scène. Die is
nler enkel een Indrukwekkende tuur de
torce van de regisseur. maar geelt (luk een
syntese van de tematiek van heel de film.
Op het feest amuseren de nieuwe rijken
van de burgerij zich kostelijk, terwijl Pabrt-

T«n WIU dt Lido nog rrpm

zi" melancholisch en lijdzaam \(lekijkt. Hij
Ziel in hoe hC1 In tene de nndeql.llng van de
nude waarden van zijn klasse: is die: wnrdt
gevierd. Wanneer Angelica hem echter ten
dans Vraa!(I, geelt hij in een memorabel
geNar meI de hem kenmerkende
wurdigheid en nors de macht uil handen.

-tt Gattllj'ldrdo' is enkele maanden gele-
den hetemaal gerestaureerd in het Neder-
landse Filmmuseum In AmSterdam. In Gl.'nl
en in Antwerpen is hij al in die nieuwe~

verste Ie zien geweest. zudat het première-
dfekt een beetje wej.( is. TI;cIT·ls dit t't'n
m'lI)le kans urn tweehonderd [rank uit Ie
sparen en een m'lI)ie film te gaan zien,

MartlJn Graumans
'/1 Ganopo,do' va" Luchino Visa","' wordt ver-
lOO"d op wornsdag 15 "ovtmbrr; in Studio J,
Burgrmnsttrrtraal JO, Dt- lotgan!J is gra/iJ maar
jt m«t wrllcaarlm gaan halm op Owdt Markt
1J, Er rijn er troewens "09 vrij vttl, Dt- film
brgin' om 14. JO 11,

gewordenFietsakties
Vurige weck woensdag had de fielser Alma 2 Ingepalmd. Zuals vermeld sumd in de Vt'lU
van vorige week: wilde hel SenslblJiscrings- en Informaûecernrurn (Sic) van de eerste fiets-
maraton gebruik: maken om de studenten te kontremeren met hun mobllttelt.

Steeds meer studenten komen met de auto naar Leuven afgezakt, wal loch wel enkele
vragen oproept. lD kan men stellen dat Leuven de Ideale stad voor een mllJeuvrienddljke
mobiliteit zou kunnen ziln Indien er minder auto's rijden, Dit feit was meteen de aanleid-
ing voor een vergelijking tussen koning auto en de fielS. Ook werd er op de
verantwoordelijkheid van de üetser zelf gewezen.

De aktie had vooral een Informatief doel. In de inkomsthal van Alma 2 waren enkele
panelen opgesteld die beplakt waren met de nodige collages. Uit de opgehangen
sransueken bleek dat 'de auto, uw vrijheid' eerder ironisch of zelfs sarkastisch - zie het
grote aanta! slachtoffers - zou moelen opgevat woreen. Daarnaast wilde hel Sic ook de
aandacht vestigen op het probleem van de uersdterstaüen. waarvoer ook de studenten zelf
veramwoordelljk Zijn. Het Sic stC'h verder dat de: stad meer geld moel vrijmaken voor
degelijke Iietsstallingen, waar men hel Irame van de fiets aan kan vastmaken. Gent heef
bijvoorbeeld tien keer zoveel uitgegeven Vjlllr fielssta1\ingen dan Leuven. Hel Sic zal
merever een uitgebreid dosster over handigen aan he:t stadsbestuur.

VIII)! Studenten die: nog ueeds geen nets hebhen. wordt het nOKeen tijdje wachten, zo
klonk het bij velo tveiüg en Ekoluglsch in Leuven op dl.' Fietsl. Blijkbaar was men nog
eens diep in de kelder van Velo gaan weken naar overblijfselen uit een ver verleden. Zo
stond er een prachtige hometrainer. waarop men niet alleen zijn kwadnceps maar tevens
zijn blceps kon bijwerken.

Genneg. het onafhankelijk Groen Jongerennerwerk. had eveneens een standje opge-
bouwd waar de aandacht voorat naar het mobtlhehsprobleem ging. AI!(au\V bleek dat wel
veel flt'tsers en vuetgangers zich ergeren een dl.' huidi~e situatie maar dal de
koördlnerende kracht ontbreekt. Genueg stelt dat hel stadsbestuur met haar Inltlatieven
voor de fietsers, de Leuvense beyulking en de studenten een rad voor de ogen draait. "Het
gaat over prioriteiten en als men vijlti~ fit-tsSlaJllngen bij7.et en onderrussen een
vijlhonderdtal autoparkeerplaatsen wil bijt.ouwen dan Îs het duidelijk waar men Zijn
prioriteiten legl. Er is een dringende ntll!d aan nieuwe lielsakties." Ot: vereni~in!( vindt dat
het aantal auwverplaalsin!(en in hel Leuvense met minstens SO procent mOt't
teruKJo;t'drnngt'n worden. Er werd jll,k even verwezen naar de nprut'p om dl' tielS niet op
her troltllir te zetten maar wel up een auu-parkeerplaats. "Er waren veel emoestaste reek-
ties maar nUj.(al wat momsen hadden schrik vuur de eventuele juridische- ,IotevIIJgen."Als we
de aanwezigen mogen geloven zullen Iit-tsak:ties dus niet uithlijve:n.

•

•

(thl)

En dt fitIS dit bl«f rrjm dt muur (/010 Frank Viamr)
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'De archeologie van de kick' uitgelezen utopie'. Uitvindingen en Innovaties vorm-
den de toegang tot een betere wereld. Maar
langzaamaan wordt 'de allegorische estetiek
van de plechtfge, pompeuze zelfverheerliJ-
king' opgegeven ren voordele van 'een on-
gekompliceerde estetiek van de illusie',
Meer en men wonfen bljvoorbedd machi-
nes gebruikt als middel tot verstreoung van
de massa bezoeken: in plaats van als edub-
lieve Illustratie van de vooruitgang. Rond
de eeuwwisseling doen achtbanen. wildwa-
terbanen en andere attrakties hun jmrede,
machtnes die door hun snelheid en Illusie
van levensgevaar een kick opwekken.

Overleven we de kick?
GolgenIk womsd4g start ., Stuc

1fId luw, nieuwe ;ni,ilttief
'UitgdnDr', Hkntt« wil het,

'""', ri6D' ~. «ft luim bkJDI
lUI" «PI runt' bode dat «rr k4rig
rantsoen ",edÜNJIlnd4cht voorgescho-
tdd kr«g. Op J S nDWMbn" komt dL
essaybufUkl 'A.rcMoIogie vtm de kick'
VJlIi kultIlurfilosoof en -socioloog
Li~ de eauter aan bod.

Zoals algemeen bekend verandert er
zeef veel vanaf de achttiende' eeuw. God
wordt beetje bij beetje opzij geschoven om
plaats te maken voor het individu en, op
het einde van de negentiende «uw, de
massa. Maar hC1 is ook de tijd van de In-
dustrtaüsaete, van hel kukmialismc en van
de werejdrentoonstelllngen. waar beide
vorige tema's elkaar terugvinden In een
overzicht van de stand van de menselijke
evolutie. In 1878 stelde de jury over de
wereldtentoonstelling dat "de verzameling
van alle rijkdommen en meeserwerken
van de mensebjke arbeid weliswaar nug
niet kompleet is", maar dal de wetenschap
eraan werkt.

Skiën
De Eauter loont een dergelijke evolutie

ook aan in zijn 'Korte geschiedenis van het
skiën'. Waar de pioniers van het alpinisme
nug onder de Indruk waren van de wlJdse
panorama's en hel sublieme, beangstigende
karakter van de bergen. maakl deze Indruk
plaats VlXJravontuur en spon. "was er in
het bergbeklimmen nog een kleine ()pening
VIMIf pannramlsche eksrese en sublieme
huivering. de snelheid van het skiën ui
daar een eind aan maken. Skiën, zuals hel
nu bedreven wordt, is geen avontuur
meer." Duur het skiën, maar IXJk dus via de
allrakties up de wereldtentoonstellingen,
knmt de mens voor hel eerst in kontakt
met de kick. Hel skiën kan als voorloper

'Archeologie van de kick' Is een verzame-
ling essay'$. ui luidens de ondenitel
-verhalen', over m,Klernitelt!n ervaring.
De caurer meent, terecht. dat de moderne
mens versl.a.1fd is aan ervaring. M.aar anders
dan bij de voor-moderne mens staat deze
ervaring lus van de tradhle. In de eeuwen
vuur de modernuen verk~ de mens, die
zelden verder dan een paar kilometer van
zijn wlJning tn*. ervaring door verhalen
van ouders ui andere 'ouderlingen'. Het is
ras mei de tlpkllmst van de moderniteit, de
Verlichting. dal hier langzamerhand veran-
dering in knmI.

Verstrooiing

In eerste inst.antie wilden de urganlsa-
turen met dCl)IClijkt: evenementen de
bevtllk:inll warm maken vuur de voorou-
gangsjdee. In 'De panoramische ekstasc',
waarin de evolune van de aud van de
wercJdtenltKlJlSlcllingen wordr besproken,
spreekt de Cauter van 'de returick van de
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Horizontaal - I Klein hemellichaam 2IGodin van de dageraad - Tijdmaat - Haast
3 Voorzetsel - Leer van het heldendicht 4
Rechters in het oude Athene - Mannelijk

5 Geestelijke - Heilige taal uit Zuid-
Indië 6 Zwitserse stad - Oudste zoon van
Noach 7 Hulde - Kledingstuk
8 Logeergelegenheid - Bijbelse stad 9 Dat
is. dat wil zeggen - Bejaard - Dochter van
Zeus 10 Daadwerkelijk bestaande dingen.
Vertikaal - I Tuinkruid 2 Windzijde -

Pers. vnw. - Voegwoord 3 Deel van een
wiel - Bijzonder groot 4 Engelse publieke
school - Vrouwelijk dier 5 Belgische stad
- Schragend voorwerp, steun 6 Stuk grond
bij een huis - Vervoermiddel 7 Vreemde
munt - Stand, hoogte op zeker ogenblik
8 Onwillekeurige spiersamentrekking -
Nuttigde 9 Lichaamsdeel - Reeds - Bast-
vezels van hennep 10 Uitschakelen,
verwijderen.

Door Filip De Keukeleere

worden gezien van het windsurfen, het
watersjdên, het deltavliegen en, als l.utstt
nieuwe trend, het ba5t'-jumprn. De rally
Parijs-Dabr kan ook als een dergelijk
fenomeen worden beschouwd. Net zoals in
de bergen wordt het panorama en de in-
drukwekkendheld van de woestijn gene-
geerd ten voorde-Ie van het avontuurlijk
rijden. Oe woestljn wordt beperkt tot een
piste, een percours en verliest haar mhlsche
karakter.

Het Is niet opmerkelijk dat het woord
'trend' net Is gevallen. Zoals alle moderne
dingen Is er het vrij grute diktaal van de
mode. Dat houdt in dat er steeds nieuwe
middelen moelen worden gezocht om de
kick te voelen. Hel bekende bcnjispringen
ging in zijn beginjaren donr voor levens-
gevaarlijk en enkel geschikt voor avonturi-
ers: tOl de;~wmmerslaIÎsering begon en men
haast icdcffCn legen 200 frank van een
brug afduwde. evenwel dlKITde illusie hlKJg
te houden dal het nog steeds een gevaar-
lijke enlÎlting was. En misschien ui het
base-jumrén, )Vaar de laalste tijd aoveet
rund IC doen is. (KIk wel IXlit in kleuterver-
sie vt'rkrijgbaar z1jn:-

Mier
Hel belangrijkste wal de eauter de

lezer misschien wil meegeven is het inzicht
dal de kick de meest moderne variant van
de moderne ervaring is. TegelIjkertijd Is de
Idck ook .arch.aisch en infantiel. "xtnëeren
zoeken van oudsher Idcks_ Ze zijn dol op
duiken, ldimmen, glijden, schommelen."
Maar ook het eeuwenoude gokken, zuipen
en neuken geven kicks. Het verschil met
vroeger is ectner dat er 'een onvermlJ~eUjk
proces van auronomtsertng' is ing~. "De
ervaring heelt zich als kick afgezonderd van
hel leven, van elke waardegebondenheid.
van elke betekenis, De beleving als doel op
zich is een kick." Het streven naar kicks is
een gevolg en een musuane van de ervar-
Ingsannoede. In zijn epiloog vraagt uevee
de eauter zich af of wij de kick zullen over-
leven. Amper een tiental regels later prijkt
al zijn antwoord: ja, want "alle moderne
ervartngsvorrnen zijn de revue gepasseerd.
Het is In dal voorbijgaan dat we overleven."

Logika

'Oe archeologie van de kick' pat
eigenlijk niet alleen over de kick. zoals de
undertltel duidelijk maakt, pat het over de
spanning lussen moderniteit en ervaring en
over moderne ervaringsvormen. Maar de
caurer behandelt zijn terne door dieper In
te gnn IJp 001 Vind's vliegtuigmodellen, de
roes (waarin hij zich slevig baseert op Wal-
ter Benjamin), Art neco. de.weretdreruoon-
stelllngen. de Alpen en skiën, hel toerisme
en de frivo[Îleit. Niet alle essay's zijn even
goed ol Interessant, maar gJubaal is h"'l wel
een boelend onderwerp.

Spijtig genneg Is er precies wal mis-
gelupen bij de etndredekue van de lekst.
Hel wemelt van drukfouten. maar nog
suuender is hel gebrek aan k'Sika bij het
joIebruik van aanhalingstekens en kursleve
reuers bij bijvlKJrbedd s;laten en termen in
een vreemde taal. Ouk overlappen de
versebulende reksten. die nio:! spt:daal v"ur
dil boek zijn geschreven, mekaar. Hetzelfde
lange sitaat uit het werk van Benjamin is
terug te vinden in twee teksten, en in twee
andere essav's verwoordt de ~uter eigen
inzichten op een nagenoeg Identieke
manier. Is dil mlerermeukeri]? Dan toch
zonder kicks.

&ik Ziarayk
Lirvrn riL OlIlICT is womsdaSllvond 15 nOl-!''"btT
,~ sarI in '1Stllr 0'" "Ir keuV'tJm M'tT zijn
bod:. 'Uit~Jrun' beyinl 0'" 20.10 11~n riL
jnkom is patis.
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De terugkeer van de beeldenstormers

Heropening Galerie
il

Oalerie Transit is terug van hul
eventju lWg!JewuSI. Em half
jaar lang was het stil. Het zlIg

er dan ook naar uil dat het afgelopen
was meI de galerij van But Ot Lun-
heer en Dirk Vlmheckt. Het huis mtl
nummer 39 op de Tiensevest werd
immers verkoeh. en nieuwe ruimtes
mtt dnelfde mogelijkheden lagen niet
onmiddellijk voor het grijfNn. Transit
zou verdwijnen of tenminste naar UH
andere stad uitwijken_ Maar nu staat
Transit er opnieuw voor de kuttSlml,,-
nenth bnoeker.

Ei!(t."nlijk lijkt er zelfs OÎt'1 vee! veranderd IC:
zijn. Mei veel gduk knn men hel wal ver-
dt'wp gelegen huis mei nummer 31 kopen.
Hel is In mogelijk ntlg mooier dan hel
vonKt" en dal berekern vuur de: galerij wd·
licht een nieuwe slan. Hel vtlllrbijt' week-
end werd dal gevierd mei een plechtige:
opening. De stct'r is er niel verand e rd. Nug
steeds wordt na!ot mMc'gbet hel e huis tt"r
I"ot"schlkklngKt"st ld van kunst ...n t....lI"-'k...r
en de gedurfde kombinatie van het oude
huls (b.luwjaar ergens rund 1910) en de
hedendaagse, veelal konseptuek- kunst di e
erin wordt Itntuon)tl"Stdd, wnkt nog
steeds.

Gewaagd

De oude Translt-galëri] was bekend om
haar gezeütge hui~lijkheid en dat is toch
wel vreemd voor een galerij. In het vorige
huis waren alle muren wil geverfd. Dat is
nu niet meer hei geval. Men beeh het hele
huls gllltendeels gelaten zoals het was. De
aucco pI.llonds. de grote luchters. de huis·
dekoratie maar ook de schade aan de deu-
ren .115 gevolg van een oude Inbraak, alles is
znals het was. Hel zeer mooie salon aan de
straatkant van de eerste verdieping lijkt
deel uit Ie maken van het temuongestelde
en in feite is dur niets verkeerd aan.

Enerzijds maakt men het de kunste-
naar wel erg moeilijk om ziJn werk in deze
ruimte te proûleren zoals hiJ dat zelf wil.
Hier laat men kunst zien In een umgeving..
waarbij die urngevlng een groot deel van de
aandacht nIW1st. Htl huls alleen al is het
toekijken waard en wellicht kernen heel wat

mensen eigenlijk ook daarom een bezoekje
aan Transit brengen. Andenljds verkleiru
de aanpak van Transit de Iradltionde drern-
pelvrees bij galerfjen. Je zou kunnen zeg-
gen dat kunsl er up mensenmeer getoond
wordt, zonder aan de etgenbetd van de
werken te raken. De kunstenaar ekspcseen
in een leetruirme. Ben soort 'Chambres
d'Amis' dus, maar toch nuk niet helemaal.
Niets is hier immers vrijblijvend. Oe galerij
overleeft niet dankzij substcjes. maar door
de lnkumsten van de jobs in hel undcrwljs
van de twee galeristen.

Het halve jaar rust heeft hen de moge-
lijkheid gegeven um de zaken even op een
rijtje te zeilen, waardoor een aantal dingen
zullen veranderen. Ik tentotlflstellingen
zullen aan een ander ritme verlopen. Er
zullen daareruegen otlk performances.
weekends en kursussen georganiseerd
worden. De ~dueJing is op een andere
manier mei kunst om te Kaan en zo steeds
verder weg te evolueren van het beeld van
een klassieke galerij. Sinds zaterdag zit
Transit ook met strkses up Internet waar-
dour ze nu naar verluidt reeds meer vtnu-
de dan fySieke bezoekers zoueen hebben.
Een beetje een vreemde tendens toch die
men bij Transit echter als een nieuwe Uil,
daging beschouwt. of dat l'en goede zaak is
zal nog moeten blijken, maar her is wel
dulddijk dal 'nansn ztchzel! nog steeds ver-
nieuwt en in vraag steil.

Krachtstof

VEEAKKE
SPECIAAL VOOR U

Op vertoon van uw studentenkaart
Spaghettisaus 199 frlkilo

+ een pak biologische spaghetti gratis
Verse Natuursoep 49 fr/liter

Alles zonder hormonen, antibiotica of onnodige additieven
Gecontroleerd door de vzw Plattelandsontwikkeling

Zwarte Zustersstraat 14 Leuven, V (016)/20.62.38
de inaana van het Grëot

krachtstuf heeft verwerkt. Kunst vemjeu-
gen om er nieuwe kunst uit te lal e n voort-
komen, het Is wentctn nog niet eerder
gebeurd.

Pi}1

Overal in hl.'"thuis waren lel oranje
luidsprekers aangebracht waardoor mars-
muziek weerkkmk Je kon er onmogelijk
aan omkomen. je hetu geen keuze. je
wordt gebralnwashed. In fdte kan de per-
lorrnanee van het Officium censorurn dus
gaien worden als een kritiek op iedere he-
perkin&,_van het eigen denken. AI en IUt"

werd dt' muziek nnderhmkcn d.M,r vreern-
dl' mededelingen, waarbij dan t>ijv~M,rl'oeeld
een IIolledigt be-Jlchrijving van een of ande
r...)(csignaln'rde verdacht e- wt'rd verspreid,
AHiches overat in het huis vroegen leder-
een lich uI' te geven VIM)rwal de ·Algem e-
ne Rekrul ...ringsdagen' genoemd werd. Wie
clat deed, schreef zich op die manier In voor
een kursus op 25 en 26 november. Transit
goes Imeracûve. Zaterdagavond verbrand-
den ze in de tutn op rituele wijze de tijd.
Stof en as, Niets is wat hel was en niets Is
wal het lijkt.

Transit wil aktief aan kunstbeteving
doen. 'Beeldenstormen' neemen ze hel zelf
en daarbij moet het ook eens uit de bocht
kunnen gaan. Ht't ornoum censorurn. een Veelspraak
initiattef -van de Nedrtlandw kun$1en.ar
Allaen Lacke dat mensen enoe wil aanzet-
ten IxWUSh.'T met beelden om te gaan,
zorgde op de openingsdagen VI"'r een kon-
tin ut' performance. Het was een heeljt'
vreemd om te zien: raar geklede mannetjes
In 1t'lIe kleuren die heftig gebarend rond-
marcheerden, vreemde gesprekken met
elkaar voerden en achterin de tuin vreemde
graafwerken verrichtten naar e en soort
geheimt krachtstuf. Mlsschi ...n niet onbe-
langrijk om daarbij te w eren is dat Allaert
Lacke zijn vruegere kunst heeft vernletlgd
en hel SIOIdat daarvan ov ...rblt'd In deze
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Het belang van Transit in een stad als
Leuven wordt echl duidelijk wanneer [e de
andere werken gaal bekijken, gebundeld
onder de noemer 'Ackrochage', êen deel
daarvan is afkomstig uit het depo van de
galerij, de rest is volledig nieuw werk. De
volumes in geglazuurd porselein van Johan
ereten bijvoorbeeld Slaan mooi opgesteld
centraal in een ruimte en nongen uit om
erop Ie gaan zitten, Zijn werk is nu uuu-
wens ook Ie tien op de grootse -sëmtntn-
masculin'·tenltMIflSlelling in hel Parijse
eerure Pompldou. Tiperend voor de aanpak

(/010 Peter Dho"dl)

van Transit is bÎ,...endien dat ereten zelf
aanwezig w~ Hr de opening en duidelijk
geïnteresseerd was in een dialoog met zljn
publie-k. • ~

Eigenlijk v~armen-d .. tentoongestelde
werken ......n overzicht ván Zeven jaar VlW

Transit. Vde van de kunstenaars van wie
hier w erk tl' zien is, Zijn zu'n beetje tl(lgt'·
)tf(,,-,id en Kruut geworden met Transit. Hel
valt ~M,kmeteen up hoe gevaneerd het aan-
b.1d dat de )takrij te bieden heelt wd is.
Binnen de fUlollrafie is er bijvlMlrbedd de
moo!e reeks 'Manner dreser Welt' van
Chrlsta Naher IFreddy Mt'rcury als 'Tndes·
t'nKeI') en de polanüd-komblnatles van gru-
lt" naam David avme. Hel werk in nliever1
en akryl van Raymond Allaens. Wulfgang
Betke en Rnbert Suermundt leunt kwa
materiaalk euz ...dan misschien meer aan_t>ij
de traditie, dt' resultaten doen dat niet.

Pil

Van weer een heet andere orde is het-
mixed media-werk 'Penibele situaties' van . ~
Johan Slabbynck, en Annt'·Mie van ','
Kerckhoven goclt ht'l op haar beun over
een tolaal andere boeg door verf en plak.
film te gebruiken up kunststoffen, De
werken staan of hangen naast elkaar. Ze
lijn wat ze zijn en je neemt ze voor wat ze
waard zijn, Je vindl nok nergens tekstplaat-
jes en dat is een bewuste keuze. Je huef!
nlet alleS zomaar re slikk ...n. Hl.'"tis de
toeschouwer !.df die dl' waarde van ht'1
werk bepaalt, niet hel l...kSlplaalje.

Galerit' Transit heeft er l>t'wust V~M,r
geopteerd urn in Leuven Ie blijven. Hler
hoeh ze zich niet zo nndig een t'igen profiel
aan te meren. Hier is Keen sprake van een
moordende konkurrc:mie en hier kan ze
eJ" ...nzinni!ot haar ding blijven doen,

Pet;r Dhondt

•

Ga/tn'~ Tral1sil: Ti~l1Sn'€"51 11. 1010 Leuven, I~I
11.61,44. fax lJ.17.B7.
h/lp:II\II""'\lI".arltfatl.b~/"prl1skiNrr rQI1$ÎI. (mail
1I1.,rQI1S1l(j arl~faCf.N

I:("~ 1cr.~" !
Tiensestraat 118 - Leuven

016/23.70.30
Open van 9 tot 22 u.

ZAAL TEHUUR:

SILO
basisprijs per vat: 6000 frank
VAART29A LEUVEN

teI.016120.17.71
digit049121.38.31

DISCOTHEEK SILO
IS OPEN ••

VR·ZA·MA lVANAF22h

Ma 22-24h: happy hour
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Media overdrijven probleem van de megadancings

Koeien en boeren in hel verweer

GMd dIJtIr nog vooroordtlm lijn

Gorise dinSlUlg maakten çonny
Vercaisnl! en professor
Walgrove van de

onderzoeksgroep jeugdkriminalireit
van de KU Leuven de resultaten
bekend van hun studie over
meglUümcings. De studie, uitgevoerd
in opdracht van het ministerie van
binnenlandse uzken, relativeert sterk
het heersende negatin-f! mediDbuld.
Ma4Ir de onderzoelurs zijn ook niet
mals voor het overheidsoptreden. dat
omschreven wordt als spokenjacht.

Hel venrekpunt van de studie is ~ht'1spek-
lakuiaIn: medlabeeld van megadancing-
bezoekers als zouden zij dagen en nacht ...n
aan één stuk een diskoteekrnaratun doen,
dal zIj slechu volhouden dankzij XTC en
andere pepmiddelen en als levensgevaar-
lijkt' zombies achter het stuur nuen or weg
van de ene diskl) naar de andere, een spoor
van lawaai. drugs. wapens en verkeurs-
ongevallen nalatend." Op basts hiervan
werden 951 mcgada ndnl-:llanHI.'r5 bevraagd
en vervolgens werd een pmllcl van de
mcgadancingbezoeker Ht"SchcLSLOver
gevCleligc matenes als druggdH\Jik werd
nlet alleen gevraagd of de persoon Zelf Ze
gebruikt. maar Levens ol hij vrienden heel!
die er gebruiken en meer algemeen ui hij er
al zien gebrulken heeh dll"f onbekenden.
l'wee derde van de ondervraagden ware-n
mannen en dl.' grocuste )troep werd !o\e-
vormd door 18· LIILz r-jeelgen. Het over-
grote deel van hen zuu elk weekend één
avond naar een disko gaan. die meesralIigr

12

in een snaai van denlg kilometer van de de overlast weinigen stoort. Dit dlleL nietS
woonplaats. HeL gaaL gewoon urn een af aan de hinder die koelen en boeren
avondje uil, en waarom ook nlet, zo bewe- ondervinden, maar de meeste overlast
ren de onderzoeken. Ze argumenteren dalsltueen zich toch in de buun van kalees.
we in zo'n srressvoüe samenleving ztuen Terwijl weinigen van zichzelf zeggen
dat het goed Is dat men ergens stoom kan dar ze wapens metnemen naar de disko,
aflaten. weet maar Hebt twintig procent van zijn

Een aantal van de problemen die men vrienden dal ze er bijhebben. Naast de vast-
assodeert mei megadandngs moet genuan- stelling dat niet iedereen met getrokken
ceerd woreen. zo Stelt de studie. Ongeveer messen of geladen UZI's tegenover elkaar
één vijfde gebruikte Ix.iI wiel of XTC. Er staat, blijft dus wel de prangende vraag
~lrdLwd_M=n_.mderKhcid.w::mukLlu$· 1 • waaJ:WII swnml8f:.Jl +jch In megadans'ngs
sen de eenmalige avomurters en de Cypress laten kennen als bezitters van wapens. Een
Hdl'ers onder de gebruiken. De overgrote ander ernstig probleem is het rijgedrag van
meerderheid van de dandngbezoekers de dancingbezoekers. Er is de overvloed
gebruikt geen Illegale drugs. Men dient er aan verkeersdoden tijdens de weekends en
wel rekening mee Ie houden dal deze daarnaast is er tegenwoordig r:aogher
sijfeTS gebaseerd zijn (lP zelfbeschrijvinK- fenomeen van eurobestuurders die elkaar
l.lIdaL de 28 prorem van hel zien dru~ vermoorden als de kleur van hun ugtn
gebruiken door vrienden dIchter bij de elkaar niet aanstaar. Meer dan een kwart
werkelijkheid zalhggen. Een markante
veststelllng Is trouwens dal het gebruik van
XTC niet h,,!o\cr blijkt dan dal van wiel.

Brievenbus NEDERLANDS NATIONAAL CIRCUS

HERMAN ii~~Slechts acht procent van de onder-
vraagden 7.egl van zichzelf dal ze ooil over-
last veroorzaakten. onder de vorm van
lawaai maken rond de dlskn, met de wagen
rundcrossen in de buun van de dlskuteek,
of urineren in brtevenbussen nf op voor-
deuren. Maar doordar heL vandalisme vrij
opvallend is, lijkt het aiSt.1 hel een wijdver-
breid gegeven is ..neer de megadancers.
Bovendien bevtodr de meerderheld van de
megadiskoteken zich (lP relatie! afgelegen
plaatsen langs grote steenwegen, waardoor

van de Jongeren wordt hiermee gekonfrcn-
reerd, hetzij als bestuurder; hetzij als
passagier.

Hoewel het fout Is om alle megadan-
dngbezoekers te beschouwen als herrie-
schoppers, drugspuiters of wapendragers,
vah het niet te ontkennen dat er een se-
rieuze probleemgroep is (ongeveer 5 tOl 7
procent van de housers). Deze mensen ken-
merken zich door frekwent druggebruik.
het aandoen van meerdere diskoteken per
avond en het vaak bezoeken van aner-clubs.

Adres
Hel Is nu precies tegenover deze groep

dat de overheid mud optreden. stellen de
onderzoekers. Het huidige overheidsbeleid
is volgens hen te repressief en schiet ziJn
doel voorbl]. De overheid baseert ZIch op de
speklakulaik beeldvorming en niet op wer-
kcllJkhelds~truuwe rntcrmeue. Sluitingen,
razzta's en verkeerskoruroles werden zo·
doende s:Merlng en inslag. Enkel de ver-
keerskomnûes pjn nunig en dienen nug
UJllotev!lerdte worden, vindt de onderzoeks-
)Intep. Rania's en-stutungen leiden echter
tut hd lel(enlJVer~esield effekt: Ze hebben
bij de housers een wt]. gevoel gekreëerë en
bovendien heeft hel gebeuren zich over het
hele land verspreid - en dus gevestigd.

Razzia's, die: vaak lip voorhand uitlek-
ken en dus nutteloos en duur ZIjn, werden
ullcindelijk een onderdeel van het avondje-
uit dal je eens moest meegemaakt hebben.
Na een raar maal worden ze ervaren als
een nuueloze pesterij. En wie op het ogt'n-
blik van een rania illegale drugs hij zich
heelt. werpt die gewoon "p de grt,nd.
Dealers lllijvl'n w bullen schOl en hel is
uiteindelijk de gebruiker die. na eenver-
pllchl plasje. wurdt gerrclten. Ook stulun-
gen zijn weinig zinvol. want 95 procent van
hel publiek zoekt daarna toch een andere
diskoteek op. Dit zoeken vereist bovendien
verdere verplaatsingen, wat de kans op
verkeenongevallen niet inkrimpt.

In de beleidsadviezen die in de stuw,
gegeven worden. Slaat de koordinaue een-
traal. samen met een konsekwent drugbe-
kid. Preventief aprreden duur een memall-
rehsverandertng Ie bewerkstelligen gebeurt
veel Ie welntg. Tensloue moet cinddijk wal
gedaan worden aan het weren van kleur-
lingen in dandngs, als duidelijk signaal
regen het sterker wordend radsme in de
maatschappij. xoctuans beStaat deze up-
merklng aan het adreS van de overheid al
lang.

•

Dietmar Bosmans
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Apolloon-LBK 2-0

Favoriel maakllavorielenrol waar
Cl) IUIr zijn de ;"tnftJkuIÛlirr be-

kerlunrtpetities weer. I,. ""vol-
8;"9 van VTM en Superspon

smijt nu ook het wukblad van dL
Uuverrse OwrlcoqNlmtk Kringorga-
nÏS4tk zich voluit op de sport. Va",,!
nu brt!ngt Veto met Ik rrgelmaat van
een stadionklok een wrslag uil hel
Sportkot. Omdat we echt niets beters
te doen hadden, g;"se" we iku week
eens kijken n4Qr een dlJmtsvoetbal-
wedstrijd.

I

I(

Geen nakvol stadton voor Apouoon-t.äx.
wel een sfeervolle panij. waarin de thuis-
ploeg onmiddellljk een vloere slan nam. Ik
vrouwen van ApoUoon legden Vim meet af
aan de betere komblnarles op de Heverleese
kunstmat en LBK mocht met elf achter de
hal. achter de reuen aanhollen.

Superspits

In de tweede minuut bleek al dat LBK·
goalie use Delebelle hel hard u: verduren

\

De studentenmaraton zit er weer op

Omgeving van Leuven
onder de voel gelopen
Gorige WMnsdag org"nULerth

Sportraad deja,arlijku Studen-
tenmaraton. tets minder dil"

800 stulhnten en "iet·studnrten "wa·
",~n ondanks het herfstwe~r opda~n
aan het Spot1kot. Ih dappersten lie-
pen een volledige maraton, wie min-
thr ",«dig of gewoon realistisch was,
kon nog 42 kilometer stappen of fiet-
sen, een halve maraton lopen of st4p-
pen, of tien kilometer lopen: een pro-
gramma waarin hopelijk ietknen ids
~reikba4rs kon vinlhn.

VUIlral hij de marawnklpt'rs was de
slrijd om de overwinnlng spannend. AI
vwejot was Jan Wil molens, een rersoneetsnc
van de unief, met vOllrsprunjot aan de leid-
Ing gaan lopen, tt'rwiJI gaand(:we8 tee Par-
daens. een leraar aan he'! Leuvense srm-
Pieterscollege. zijn achterstand meer en
meer wegliep. Uiteindelijk werd Jan Wll-
rnaerts loch winnaar In een lijd Vim
2u55'31", waarmee hij maar 6 sekonden
voor Pardeens bleef. Stljn Meeust'n hulde
In 2u56'32" de derde plaats,

Minder spanning vi(:l er 1(: beleven bij

I:("~ 1crij:.rl !
TIensestraat 118 - Leuven

016/23.70.30
Open van 9 tot 22 u.

de fit'lsllIcht. Die was echter nuk nlet opge-
val als een tijdril van 42 ktlomerer, maar
gt:WtMlOals een cruspannende fit'tuut:k-
tocht. Ik fietsers legden hetzelfde percours.I' als de slarpers van de maraton. dal vnl-
d(lende kasSt'inruken en helllnkjes bevatte
IIm een muoi beeld Ie geven van de srreek
rund teeven. Or dk nemocm was er spij-
lig gen neg een grote afwezige: veln. On-
danks IWn' maanden van afspreken en toe-
zeggen en V.ln uhgebreld publtdrelt krijgen
in het kader van de maraum, bleek een
Brusselse betoging vllldtlt'nde om Ie vef)!e-
ten dat er !10k in Leuven leiS Ie doen was.
Geen hulpposten onderweg, maar gezien de
vrij beperkte IIpknmsl [ongeveer 50 liet-
st'rs~ waren er geen umwerknmelljke pro-
blemen.

Miriameter
En dan waren er nog de andere onder-

celen. De tlen knometer werd na een jaar
weggeweest Ie zijn. terug In het rru~ramma
opgenomen. Hel spurtnummer van de
avond werd bij de mannen gewennen duur
steve snters in 12 min uien rond, en bij de
vrouwen door Marianne van Huof in
44'J9". De meest bevolkte wedslrijd was
die VIM,rde lopers van de halve mareton.
420 inschrijvingen waren er, en de sneeten
waren Paul êmbrectns en Ues Maeyens,
met respcktleveljjk luI2'40" en lu18·. Wie
geen zin h.ld om deze 21 kilurneter Ie lu-
pen, kun ze IM,k stappen, en in legenslelling

zou krijgen, toen voor het eerst een hal
lussen de palen afgevuurd werd. een loeier
die met moeite kon afgeweerd worden. Nog
geen halve minuul later moest oe laatste
vrouw van LBK bijna aan de noodrem trek"
ken om een diepe bal door hel han van de
bezoekende afweer weg Ie werken. Toen al
werd duidelijk VIK,r het aanwezige kenners-
publiek dat er panlekvcetbalIn de rangen
van de boerekntsters sloop. Hel eerste echte
doelgevaar kwam er pas in de vierde mi-
nuut. superspns Petrol Van Elderen van hel

een wedstrijd aan verbonden. Hter waren
Micht'l De Gandt en Annemie V.ln Hinurn
de besten mel2ulJ' en lu21'1l".

Met de vlereruwlmlgurenloop en nu
de maratnn is meteen hel lutlpluik van ht'1
SJl<)nraadjaar voorbij. Ik volgende klassiek-
en ujn veel ludiekere aangelegenheden:
om te begtunen is er de GaslhuisberKlwphy
op woensdag 29 november, U bem biJ deze
verwiulgd,

Koen Verheyden
Filip De xeekeleere

Sportkot kwam vrij voor doel. mikte Oe'!
naaSI. en LBK was aan het kleinst mogelij-
ke verschil emsnept. Maar de ApoUoon-
meisjes bleven zoeken naar het [ulste gal in
de vlj.lndelljke verdediging. Ze speelden hel
ronde ding misschien wel lekker rond, maar
misten voldoende kreativÎl(:h In hel spel
om het verschü ook in doeipunten uil te
drukken.

In de zestiende minuut werd het weer
even heel voor het boerekordoef een per-
Iekte voonel vanoplinks werd milia! cenu-
meiers naast geduwd, de zoveelste verwit-
liglng VIKIrlBK. Toch bleef de sland skore-
ItMJS.Stilun begonnen (MIkde bezoekers
meer in het stuk VIMlrIe komen: onder lel-
ding van dirigente Els Brtluwets kwamen
U' enkele keren bijna gevaarlijk over de
middellijn en vlM,rjlet eerst in de match
moest IKlk de Aj'loHIMm-ket'pcr de handen
uil de mouwen sieken. Toch kwam hel
laatste hele slandjt' van de eerste helft aan
de LBk·kanl. mlor list' Delobelle redde nog
maar eens mei o:en-iflt'_klakulaire parade.

Na de rust bied hel iflt'lht'eld herzelfde
en de druk van hel Aptllll1i.lI:Jleam werd
no~ tl~edrevt'n. In de zesde minuut KinK
DeJllllelle ~edwlln~en plat toen van Elderen
een ~emelen vnnrU"1 vanup rechts in de
nellen wilde jaj(en. Een minuut terer was
hel dan eindelijk wel raak: hij een romene-
lige l.1Izt'in de zesden meier kwam hel leer
vnor de voeten van tnes Slaeckenlx,rgh Ie
liKKen die mei een stmpel hinnenduwt'nje
n.laSI de rechterpaal de nellen btll deed
Slaan. Een-nul. een meer dan verdiende
v"orsrrun~. Tuch 1l1~'t'JApullo..,n zoleken
naar een tweede pUl. In de ne~endt' en
zevenu ....nde mlnuur kun Delobetle- mei hel
n..dijot'"luchtwerk l8K vuur erKer behoe-
den. Eventjes later gebeurde dan Inch her
onvermijdelijke: ërmeues 'nmmermans
kwam aan de bal en venop twintig meter
trapte ze een gekruiste bal naar de linker-
hoek. Onhoudbaar suisde het bonte leer
naar de gapende leegte van de hoek van
het doel. Een schljnbaar onoverbrugbare
kloof; twee-nul. Toch scheen Apolloon nog
steeds nlel tevreden en ook de laatste grote
kans ging na.lr de Sponkotmeisjes. Maar
wederum stond LBk·keeper use pal. en na
haar schlnen:-nde save spatte de zwan-wille
speelhal mei een droge knal uiteen op hel
lrillende dllt'lhoul.

Wanneer een korrekr fluitende scheids-
reehier Van Dijck had afgefknen. moest
LBk.hulpcuach Jan Van Bauwt'! zijn kom-
mentaar kwijl: -Ja kijk, Ik zeg hel, we heb-
ben dat hier onverdiend vertoren. he. linze
keeper was nocmens In grote vorm. M.lar,
Iel, euh .... Ik blijf her zeggen, Terbank heeft
mei 4-0 verloren tegen Apolloun, en dal is
aljernaal rakrlek, h e. Wij gaan gewlMIIl
tweede t:indij(en in unze poule. en dan
~efiken we in de finale, he."

,

10% Korting op elke CD.
Daar kan je als student al wat voor krijgen.

e

(kv)

Op "'"Ot'" .. n )t: .. ,,-
dt:n'cnk~Orl hll! ,. "'J
Supcmuh""",~n om....·..."~n
~'..hnJ ....n (11'10 (h<n) ''I' ~I1''''"
1nOOd" CD', Inin rumulccma. • ...._~
.ndt:", "' ... 1 [~oJa.,~.n"......,.....'"...",...."
.ndt:1'I ~0Ilf ~n...... biJ'~ ",'n ",_'"r1~~~"I'pcl
pc_ft """ """"""""'~" p:~"''''''' .. r~lo.." ,ft •..,ft
'-'ken<!u.:u,e...... udo:., •.,.""".u,.".

Su"'_'''''"~ ...,d, nu..
CD. ",,,~c,, ,urmN"hooJ

.. ft ,·..._~otil"",- M{"._ CD·I_
IX'C. "" ,,-CD. I'hoU.· ... "·""_

Gom" •. (-on "ft Blanco "lidI<>-
V"'""-' J~"III H"" mI""'" """ft lanplup:ft.
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Eï'rmmtrm
Krtngraad nrllilst
Krlngraad. de onderwfjsraad van de
Leuvense Overkoepelende KrinKI'TKanlsatle
(loknJ, lOt.:kt een vrijgcstckic. Dele bedt-
endt, Imlvl wmdl halftijds aangeworven
v,"'r dl' inhoudelijke en administratieve
nnderstuunlng van dl' w((kinK van Kring·
raad. Dl' vriJKt~tclden staan onder andere
in VOOThel maken van verslagen. VUOT'
bercldende nore's. VI"lr hel ouderhouden
van kontakten mei de andere raden en rner
dl' lakllltdtskrinllen. vuur dl' pcrmanemle
op hel kantoor, de Jcidinll van werk-
)lrtll.'pt'n. f)e .lThcidsoven'enkl.mSt wllrdl
bepaald v.. lgcns de KAO van het PC 200,
Het wl'Tk van l'en vrijlleslclde verdit de
nudi1(t, IJcksihililcil in werkuren. ~~~_
fk kilndidilro:n dient'n ïllj v'K.fkeur over
I.ndnwijsinhuudelijkt.' ervarinK IC
beschikken binnen de krinll (POK of Iekul-
tl.'itsr.adl,

I<rinKraad zoekt eveneens n<lKsteeds
twee vl'T1ellenWI"lrdiKers vuur de
Vl'Tt'niRinll van Vlilamsc Studcnu-n en twee
vcrtcgcnw .... rdiKl'rs vuur de Seklil'
AlIl(Tl'Kalil;"van hel Akademisch vormtngs-
rnsrnuut VIK.r Leraren ti':n uit atomedtsche
en l'l;n uil Eksakle WelenSt.hilI1I'Cn),

Kandidaten dienen hun kandldatuur
hlnncn u- leveren "I' hl'l kantour van
Krlnwaad vUllr Wllt:nroall 22 november
1995 om IK,OOu,

[nlichtinRen zijn IC bekomen up het
kilnHlllr van Kringraad. 's Ml'it'rsslraat 5,
tel. Ol (,/22. 3] ,09 ui 0161 }2,37 ,89
jKU Leuven) tussen 14.00 u en 18.00 u,

Studenten Café

Oude Markt ~
Tel: 20,06,38

Gezellige sfeer

Ambiance DJ

14

UW ICOMPlUf _, ...... _.~ .. ~.

Nacht der Reklamevreters opnieuw in Leuven

Festival van het Goede Doel
Op donderdag 16 november ui er la ual J van de Studio FUnu~ten opnieuw een Nacht
der Reklamevretel'S pI~tsVinden. Van Iwulf uur -s nachts lOt ees uur " morgens wllen
honderden reklamespotjes: uit de immense Vl:t'U.mdina van de Fransman Jc-.an-Maric-
Bounkot de revue passeren. De Nacht .uden In een hele reeks voorstellingen die: nur
jaarlijkse tradnie georganiseerd wordt dourhttn heel het land. N.a Brusse! is nu dus ook:
Leuven, en later nog Antwerpen, BruW en Gent aan de: beun,

De filmpjes. die dom- Bourstccr zelf werden gesekkteerd. vol'D'lCneen kleurrijk pakt
van suspense. humor, spedal effects, erotiek, muziek Cl emotie, kortom al die elementen
die men oak terugvindt in een gewone ~dfilm, In de editie '95 stam vooral spots uil
Zuid-Afrika en Australië in de kijker, naast een eerbetoon aan de Franse: reklamefilmer
Jean-Bapusre MondJoo, eee Qvenicht ven de beroemde Perrler-spoes en de nieuwe
Swaldl·kampagne. Ook veelbelovend z.i,lnde bijn.a honderd zogenaamde -rnet-kcmmer-
$i~k oommc-rdw', de spots voor hel ëcede Doel. waalOtKar Amen Zonder Grenzen,
creenpesce of Amnesty tmemauonë. Dat de reklamemakefs voor dil 5UOrt Illmpjes van
de adverteerder veetal cane blanche krljg-en.. is Ie merken .a~n bet Jdl dal deze vaak heel
wal origineler en artistidter :djn dan hun kommerssële tt!if:nhangen,

Ik aantrekkingskracht van het festJvalligt volgens Boun:icOlIIl hel feil dat het festi-
val voor de bezoeker veeleer een ~spc<:tade de ciném.a~ is dan da" het een Sludie-obfe:kt
vormt vanuit DllIIrketlll8- of kommusleel-t«hnisch oogpunt. "De Uleeste eoeschouwers
zien bet ah een soort komen. een rijke vloed aan beelden, klanken en muziek, ~De
Teklamespot wordt dus in deze köntekst niet meer als een puur funknoneel medium tlJl
zich benaderd. maar als een kunm:tnnig eksprnskmidl:kl. dal echter teorzelfdenijd nooit
zijn kernmerstele Inslag ui kunnen loochenen.

Tom MlchklSC!'n

•

KlMr1m voor Ik 'Vf>t1n~/linJ van dottdadD, zijn I~ verkriiY'r 41m Ik Studio Filmte4tn'S en in hn
Fn,,( snvfa-«1f1er in d~DÎn1HStr4(lt, ,,, de toch md rm"a1lti~1ijlcr ,,"ft va" 8SOfr""t zijn zrs !lllr
pr"j~kri~.«ti aa"rtUpmmolÜpchmkjn m rm tmrbijt inlNs'~por.- wor wK t7p hd dndt ven d~
rlólchllOCh ems WIlT andn-r wil vrlwn,

TIensestraat 118
3000 Leuven

tel.: 016 - 23.70.30
fax: 016 - 23.34.31

CANON Kleurkoplu 50 Fr-.on minder.
van 9 u_tot 22 u_doorlopend.

zat. 10 U. tot 17 u.

~ Education Centre Leuv~;-"

Lekkere studenten gerechten

Zaal voor vergaderingen of feescen
lOt 40 pers,

Met de PowerBook 53001100 leidt Apple
haar notebooks de wereld van de
RISC - technologie binnen!

H. Hooverpleirr 24 , B - 3000 Leuven
Tel. 916l29.!l.50-, FaJc016/29':31.50·
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ti zoel(erljes
.J Smurf hou j~tuL Gcnn005.
" K.mp.llane numbc:kendhrid bijzonder whes·
vol. Claudc kwam drk mul voor op de: front-
~&in. un Ik S{anlbud (9/11).
" Edwin. los h~ ~rmoos mys:tery op en I.... '
ons zo mc.-llJlOKClijk wal weten. eerreoos .
.J Tom Truyu z~kt Jit'vt: vriendin. grinlrrn-
kt'rd in TlI-kwando.lezen. muziek en nln-
roken.
.J Wir ~rlt Ik rn<JoJiS11.'nrus van lhW1

" Edwin7
..J Wrndy. waar wasjr (Io'ndt'rdall urn negen uur
'Ii mul"Jlt"R$?
"K" ..n. kit in " v.:rvol8 de EIg.a-I~j~ t'l"rlijk
op. Kar",n.
.J Tobbad: n"diJl~rr ..n uil om Dau~ nku-
we pn-p-lhuw Ir gaan kijken.
"Passrn doorÓI.' Munl5ll'&lll~nllW'r de
AmedC't' en kijk du .. r dc Vl:nReni van Ik stad$di-
rnSCl"n_
" J ~ autonomen van Berlijn, 100 rrds.kins van
l"nd .. n. ,"0 RUÓ<"nlrn van Zuid-K"rn tum"n
''1'1 uitondigingvanX nur hrt ~uzrpJdn
d.inlodag 14 nuW'mbcr urn 19 u.

.J Elke w~nJd.a8 om 19 u YOlksJc:eukcu: een
vltrRlSendc vrlWrische m.a.utijd op basis van
bioIotiSch JC1n:lde ingredifmen. GrtM'n r"*k-
thuis. Vbmingensuul 116. org. Gen0t'8. Fieu
alkn durhun. met of zonckr koe.
v Gr.lIlls voor Rooenlcn.
~ Miss ()('Iobn was wel beier dan Miss
Novtmbrr.

TEKSTVERWERKING
VERTALiNG
A4·KLEURENSCANNIN G
MET TEKSTHERKENNING
lASER. OF KLEURENPRINTER
Tel. 016 / 26 06•. 58

~ Leen, na lin [aar opnieuw een kanluI.. nen.
~ X h«h via een dubbdageOl van de CIA eee
IPrilY gn'ODden, die pcnonen on:Ddl1~r
maakt, Htl ultjeme mldckl om cbaJBrS van rijk·
swacht, poIilie, bob en suauvali.ghdd IC' onl'
wijktn en dil voor de belachelijkt prijs van $0
Ir, lnltrnse 21.19,00,
V aen. een beetje duidelijttr Khrijvcn aub.
.J Help, hn spookt in Uuvcn.
V Pull Puft (Va.nop Kora 21.05'). 'I Is saai van-
<Lu,.
V 2 lrom I pany met oe Cypress Hill Dolmig.
Dub War. Nirvan-. Nob:. While Zombi.c. In
RumN & CO op 20 november.
~ Kuen. uw kx-appral daal! mei de VC'10 IOV
<bI van CLalKk.
.J Hans. tlVt'r pcnnaztJmbir gespruken, hoevn"1
kalrrs vu,.rsjWt.ng Mbt gij vI' mij?
v JunOIn, dic I'olonly's p.n Ie mn r....-h..-id dragen.
.J Uw benen k..m...n er brler in uil dan di.- van
KriSlt,f in zijn knusd>rt ....k.
-J G«n. u k..vrrke is mnoi, nu ... n ..g.v Ge Rude.-n u>dl g..-Khkdtnis om I"weten
wal j>lax.ia.u is.
.J ClalKk, zijl go" nu al een bt'rtjot" rvrulair? Ger·
moos.
" Aant>o>dvan de G..-nnanialapf"C'rs: C'C'nJ>inljr"
uil CTn ~""rk"m.
-J J"s uurs i5 dnlklijk weer M"liN~ir. A.D.
W«"I van 1Ik'1.'r1

.J Voor verdere inrormatie motl u rich wcRden
tot ODS aller 'VooJ7.Îttn" Ba.n S •

.J gent u een k1jk'lipc of «0 loon·tipc1

.J ~mc ka.nners moderne FSChIedenis. Imus-
sen hopelijk allemaal ontbLauwd.
" Sugus zoekt wcrlr.. Tei. 21 04 40. Kan blind
typen. 1csJuc-n layoulcn en voor her plak- en
vUrgwrrk zo,..-n.
.J ~I; bc:hn.-nkr die cindC"lijk eens een
scanner pal unlwpcn.
-J Gvd. de pi%u is ~ klur VUOI" 2.00 u.
V 1Dc:mpc olifanl wkm met snelle muis om sa-
men RL'uiloto's t1ij Ie wrrlr.cn.

DONDERDAG
19.00 u 11.11.11 11.1 1.1 I·Nudem ..n houud..n

.",al,.unir IUJkn put ..n pim ("i lruitsap), in
VLamingeOSl~1116,.W)t. 11.11.II·Nud.-n·
Irn.

20.00 u ALM 'PUYU,,' v..n JUIK..n R..-bl.-. in
SIUC, telt1- 100/150. "fit. SIUC.

20.00 u kONSEItT Or~rc-<ilai do.".I;J" Ru,.
mutiek wan BKh. DiRl"r, Frnoob.Jldi. ["lu
en n:xrvalin.. Id. 21.19.67. K,IIlk"nUöLI
Lo:mrtlt"n.vnsûlUuL.. Ho:mtr<J<lt 5). loq.
2001250, or&- Konsen~reniglng
Lo:mmcruinRlluul.

20.00 u VOORSTEU..lNG 'Allarpndo (O!I

mil!!"', d, .... 0... Friw<lk Fralllb .. ,'5-. In

SI~"'wburx.. "..-g. }OO14001500.
20.1 S u LEZING 'Philusuphy, Thetl."KY .. ,MJ

r"ljln On Spio"U',Tr.K1iIlu~ IOO,j,'l:ic .. •
I'"rilicu,·. do .... prul Baltley uil BöLhimurt". in
mw. Kudinn[ Menit'"l"pldn 2. tel<""!!- gra,is.
,,~ I!lW.

20.)0 u TEATER Oe R,.>Vt:"n brtn!,'t"n h ...1 slUk
'0..- BeMrnen' IlöLaf Camus ..n Fjod, ...
o.Kwjr~. in VL.1mingo:nslr 81. I.."g.
2001300. oIJ- SIUC.

10.10 u LEZING 'Hct Lkblend Sal(l(l'. over
Iotognlk Of' wcrtkbdlul In Romnnsc
Poon, <HB. KC Lr.-UYOl.

JO MEUWISSEN.""'"Alle verhuur video-, klank- en
lij::htmateriaaJ. f

Video"!'hermen tot 4 m. {
DISCOBAR EN CD's met ol -

<zpnder D.J.

~ 016201.301

$ agenda & ~ ad valvas (H)(>I'HII""'

DINSDAG
20.00 u FILM 'Insgbik Milccrie' van JürJCn

R...bk, in 511.1("loo:j.. 1001150. ol'J.. SlIK.
20.00 u TEATER 'DI' Ccod'. duor bn Zuiddijk

T"nc..-1. In Stackdtouwburx.. Ioq..
150/250/40014501500.

10.)0 u TEATER DI' R'.wen brengen hel S1uk
'De Bnrtentn' naar Camus ...n Fjodt.r

OolSlt;rww. in V1vnilJllt"flsuaal 83. ltJq..
1001100. '>rJI.. SIUC.

22.10 u FILM 'Spraki"ll pans' van E.Joy .. n. in
S'uc.. Ioq.. 1001150, OIJ. SliK.

WOENSDAG
11.00 u KULTUURDAG Barnkdansen d.. ", hct

Ensnnbk Ft lJI.intbk ..u. in ItadtK·bf'C"l
VlöLmi~mu 1 19. ltq. gralis.

\ 1.00 u KOLnJOROAG P"eziemidditg met

Hr-rm..n I)t" C"ninek. in MSI 01.18. I,q.
Krali,.

11.00 u KULTUORDAG D"kum("fll .. it...
·N ..rn~,k,de nkim,,', in Gasthuilbn'l' GAl .
....... ):rali5.

11.00 u KOLTlJORDAG Schuto.-n do'm hel Tti ..
Rum.."n. ''I' IYrnpu, Arrnb...rs-
Celnlijn ..nlnn l00c aud. A.. "rg. gr"lis.

11.00 u KOLTUOROAG O"S1duiuc li"dt"rrn
dt .... p"riri.J Ikyscns. in H,ogrnh.-uYrkull..-gc

Ol.ZA. N<J<Im~r<u1 69.1'''"II.lI1aliS.
I1.00 u KOLTUUROAG TUlrr 'M;o,-i.a

MilJCdakna' d .. " Frieda 1'111"""" in
S"t"!t."7.Ul N....m..... r;ul 96. """lt. gJ""lis.

14.lO u KULTUURDAG Film "11Gau"pard,,'

nn L VHronIi.. inSludio 1-4,

Bu~ce-stersu:aal 30, ">eg. IJillis.
18.00 u KOLlVURDAG TC'.öLltr'&n bn>id In de

'"""Jo:n' naar HUJ<)Claus door De Wnlcn
un Kc-pIn, in Sw:bchuuwbutg.. lOCI. paUs.

19,00 u F1LM 'Jun&)cbo<ok",ln Michutlc, PSI.

1<q. 60, OIB. S"cul.- pcdiolf'Pd::.
20.10 u TEATER De R•• rvrn bn;-nll"n h<1 stuk

'Ot Bcttt ...n.-n· JliIoIr c..mu~ t"J\ Fjod .. r
OtKlc;rww.. in VLlminacnsu 8), tocs-
2001100, <>IJ.. SIU(.

20.10 u KOLTUURDAG SI"t:kom.-n doot- hd
Univc:nilair Symlunisch Orknt. lIarm"ni,,·
,orkcsI. uouvrns Uni~lJI.ir Kou" en In'emk
Bipoet. ltq. anils..

21 u ALM'~ of lhe- FaU·.in Mich""e,

PSL Itq. 60. "f1.. StJdooIt f'C'da1l''l!kk.
22.)0 u FILM -sr.- ..kina hns' van EP'Y ..n. in

SlUc.lUeJ.. 1001lW. "r .. SlIK.

22.lO u FILM 'Spraki~ Pans' van EfC''Yan, in
SIUC. uq. 100/\50, ..rg. SIUC.

VRIJDAG
10.00 U KONSERT J"hn Ptzzar .. lIi en Jt>lo M .... ru.

Ba,>d. in Mt'lr<'I".Lt". DiolK"Slraal I)J, ",.,1·'

3501650, "I);. VrrllWl'k"""MJ)..
10.)0 u TEATER Oe R"..v..n I>ren):.. n h ..1Nuk

'De lklC'1"Ilt'n' naar Camu) en Fj"d ....
Dt.K,,,jo:Wsltl. lil V1amingensu 81, " ...g..
2001100. 0fJ. SIUC.

22.10 u FILM 'Spo:aldng Pans' van Egoyan. in
SIU(;.I~ 1001150,01']1. sIUC..- 15/11 teevee ~riCus. meer lnIormade binncniu de Veto_ E

16/11 om 19.30 u: RockkOOSoCrt Sjel Bd. eromh. Mct.al Molty, Memo.
E 15/11 as uu. wlOk en SpllIuak. E 1511 J om 1'.00 u; Doup, in • 111
S"""'.! 15111.. u.oo ti:: DóiiP-ïC'E 1f1lt om 11:]0u:fflilii1lf • 11-
""' .......
EII._Ju
"E IJ,}t om 19.00 \I: SoUidlatittlainlng.ln Aula Gmon EysUru. E
Hili om 20.00 u: Filmavond 2de lil: TEW'1n me Name of tbc:
Fathcr', In Aula GuIOJ\ Eysttm.. E 16111 EltUk ~rot~ wede.. inde

"""".
EIIS
E 1)/11 0111 20.00 u: pV. E J 4111 Doop en luil in satnamtNtia. maar
1'rij brl.n ook. E 16111 Eoos Ulpt. in Ik Fak. E 16111 001 21.00 u;

~ (Hisu)ria + Eool' bzaok~·nond in de Fait.
8IrII.1I.
E Il/tl om 20.00 u; Er.Ilmu5 inlNLwnd. in 1zgcr Van nee. E 14/11
BctoBiJ'tllqJeO numerw; ctr.~s.. E 14111 Gcnnanla tapt in dt Fal. E
14111 om 20,00 lr. film. in MSI 00 ..21. EISlil Kuhuurdiig SIUC. E
16111010 20.30 u: ICIDtus.ln ADlbInr\l. E 20111 ErasmllSfulf.

E IJIII om 21.00 u: Polzie ...vond. op ptnna. E 14111 lkwJîng tegen
nUJllnUi dausus. E IS/I I om 20.00 u: Infoavond ovrr dl: r~b naar-
TunHil. E 15111 om 21.00 u; ~vond. in FOlk.

E Il/II om 19.30' u: prrsktium (open vt"Qlll~og), in hoel
Manddalokaal. EISlil om 9.15 u: Slad$wa1Jddins in Gmt. vertrd
loiIInbet ,,_liDI). E 16111 om 17.00 u; Jam sessie, In ManddaololtaaLl.

1111
E 1)/) 1 om 19.30 u: lC1uliekc avond Clo _vondkledlj), in Fak. E 11/11
om ZO.JO 11: FUmvoontc:llinJ 1"1w: Bdty of All Atdûtca', in MSI CIO.2&.
E 14111 om 19.00 11: AJgCJDC'ne bcrogIng. WIn op htr l.JI<kuttpIcio. E
14111 om 21.30 u: Film 'Moms", op Gcnn.an~prrtJ"lllnet)lk:. E t 511 J
om 21.30 u: KIlo sjot samc:n met Ruroania U1JC'DAlla. vertrek aan
balYd MSJ. E 16111 IXU20.00 u: Mds)nvllctlML in Sponkot... E 16111
om 20.30 u: film 'Much.su aboul JMHhins', in MSI 00.215.

lil
E J4111 ~vm B~ mocrinJonnalk:binncninlk Veto. E

E 14111 Leuw:n Bk>cdkrieus. 1IM'd" inionnatk binnenm de \'t:1J). E
15/11 Lcvvm B.Ioedserleus. meer lnfOCJJULIk: binornin de \'t:1o. E
16111 om 19 ..)0 u: R.oc:Uomcn Sjc:! Bef.. Crumb. MetaI Motty, Memo.

NFI
E 16111 om 21,00 u: fIIkbaravond.. in ~ Pluto, ondc:t jcusdJluis
Cloxtwmt.

PlllUu
EU/I I om 19.00 u; ~rpdcrtnJ. beeen '1IYf~. E 14111 om
16.00 u: Jlçopy hout. in 'I Kalff, E 14111 om 18.4S u: IktOSÎfl:l..
YmCDkOD'l!it aan bet Stuc. E 14111 om 18.4S u: FnltaSóSChc
piJnnd:~kenbak. Obje:ktid 99.907 (bl), ·spijs f1I"IU kas met
pöLnncltoet.cn en sjoko.· EIS/ I1EI&h~ in f'olIllu.

E 1)111 SChufScn 2drt.an.E 14/11 01111&45 u; IklOginlltegfl!
:nudatfmbrpcrting. samenkomst Mlt PSI. E 15/11 Xuhuurdafl, E
IS/IJ om 14.00 u: Kaart en ~k'nnllJ1liddaglvv 'Of: Dant',
in Ik Shrin.t..

VR8
E 14111 om 20.30 u: Bcgin ftlo'lfculval, öLVnll prcrml:re 'UttIc Dcath',
achto1If receptie ma rcg.\s5eu.r Jan Vn.tKrm en aJueurt. in Supc:mty,
tocg. SOIIOO. E ISJll F't1mIc$llvaL "'1""he' Hond tha-t Rocks the Cradk'.
'Lqtends <)f the FaU'. in PSt lueg.. 80/100. E 15/t I Filmfoatival ·tink
~'. 'Hudsuckoer ProJ:y. In PSt mq. 801100. E 1611 I Almk$rival
"Tho: Hond !hal Rocks meCradk', 'lqcnm oIl~ Fall'. in PSt. IUCJ·
30/100. E 16/11 filmkstivao!'Uuk Odc-s.sa', 'Hudsudo:r Proxy". in PSL
tocg.. SOl I00.

111
E 15/11 CorooNo-aV'Olld. In ome fa.kbar ~NapoIl). E J6I11 CodtaJ.I.td,
in de W~rg. E 16/11 om 11.45 u: Nighl oIlhe Proms. vatret. park-
ing Stade LcuYl:rl.

Wlna
E IJ/II om 20.00 u: 1CMttw. In Unlvc:num.. E I SlII om ll-OO u;
Disney..avond.. op ICmlpus A«nMfl3. E 16111om 20.00 u: Ik
frivole: fTaomOOos. in StadKhouwbufl.

0". Jllllrgang 22 nr. 9 44. J J nD1lf!mwr J 995 15

IIAANIIAG
20.00 u FILM ·Sp..-..k1nl p..re- van "Wffl

Egt'Y"n. Carm!.t (19881, in SIUC, "q.
1001150. "'11. SIUC.

20.00 u nLM 'Spr,lkinll p..n~·van Egt'Y"n. in
Smc. " ...It. 1001150. "rg.. SIUC.

21.00 u VERGADERING Qr.-n Ynµ&ring.ln
VLamin~nNr<u1 116. t>rJI.. MiiÎt'uröLad.

21.10 u FILM ·Sf't" .. k.infCPam' van Awm
Ew"'Y .. 11. c..Mdit 119831, in Stuc, toq..
100/1 50, 011. SIU(.

22.lO u FILM 'spo:aJdna Pans' van ElO'Yan. in
SIUC. Ioq. 100/1W.OIJ. SIUC.



Veto's Witte Raven: kroegdichter Cyriel Vandekerckhove

"Op elke vraag over mijn leven kan ik ani·
woorden mei een sluk uil mUn gedichlen"

'am;ngmsrr~t110. Op~* bel staat: 'hier is
het' en aan het raam
hangt Uil uithangbord
met de woorden: 'Het

,",nkl4l1.r. trefpunt voor
autenticiteit en ievenskunst', Cyrid
Vluukurckhow doet open. Zesm·
veertig j4Dr. dichUt; romanticus. rosse
baard en licht ~tekmd doorzijn
bewogen lew". Als de kassetterekar-
der dntklijk w,7 werun vertelt hij
rijn wrhtUJ/. Een verhaal over een
man die de overgang overleefde van
een !lOOT ons normaal kven meI un
Smn. un vaste job. een huis en een
tuin naar het Itvtn "'alf een dakloze.
Gedichten werden zijn redding. ZOWf!1
psychisch als mQ,mul. Maar naar-
mate het gesprek vordert. blijkt dot
hij niet alleen een kroegdkhter ;s
maar een professor in Iwrnskunst. die
in vier jaar tijd doktoreerde op Ik
straat. Zijn proefsehnf' draagt de
naam: 'Een bu~ Columbus'.

Cyrit'lls K('hor~n In G~nk en )tl1ldde er 4)P
in een mulukuhurele samt'nJl!Vinj(. Zijn
moeder wa~ hutsvrouw en zijn vader werk-
re In de kolenmijn van waterschel. Hij Is de
oudste van acht kinderen. In 1969, toen hij
ach uien was, kwam hij naar reuven um er
politieke en sociale wetenschappen te sru-
deren. Hij deed di! maar een Jaar en ging
nadien werken. TIen Jaat lang werkte hij ah
boekhouder bij .Eleclrabel. en vier jaar
werkte hij bij de uitgeverij PI,1ntijn. tnun-
sen was hij getrouwd en had jonderen.
mur hij WflkMlr :djn bolan en nwakte een
m()CC"ilijk~echl.scht'lding door. HJJ'bd,mdde
van dCC"ene op de andere dag op S(1,1'II.

Mijlpaal

CyrieJ woont nu in een studlo in de
VlamlngenSlraaL Meer dan eens in zijn
leven werden zijn psychische grenzen over-
schreden en het huis dat hij nu bewoont
Staat symbul.ll voor de herovering van zijn
psychisch rerrhcrlum. "Mensen breken
blnnen In je pcrsuonlljk leven, bemoeien
zich daarmee. doen bljvuIJrbt-t:ld brteven
open. merken waarmee [e worsteh en hoe-
gjnnen je daarover aan te pakken. Je wordt
IJÎlgCC"sI01t'numdat je nkt rem hoe de an-
oeren willen dat je bent en tenslune wurd
je op SIraat Io;elet met t!e~ld. Oe cniK~ plek
waar je dan kan gaan slolpen is in een huts
VIMlrdaklozen nf in een psychiatrische kil-
niek, maar Ik hom In geen van heide thui$.~

aunen een slaapplaats in het statkm ol
een stud In een nachrkro e !1 had hij nters
mecr dan het Nedichl 'U' van Klp]!n" met
de woerden: ~Je hebt nog altijd Jezelf en er
is ahijd een weg.~ Om re overleven kllpÎ·
eerde hij ht""l~cdfCht en ging het verkopen
in na(htkrl)('gt"n. Enk.:le weken later om-
moeue hij een Russische jcocse vrouw die
even omwcncld wa~ als hiJ. ~We hadden
een heel spomaan kontakt en zij heen me
eigenlijk hrt vertrouwen gegeven dal wal
Ik ze! nlet gek was." -s Anderendaags W<lS
le weg en uit heimwee schreef hij toen zijn
eerste gedicht. 03t Kl.-dkht verkocht goed
volgens Cyrie!. -Hl.'t ging IJVC'reen goede
reden om eens in de kruI.,!! IC:zruen.' 2n
bq~<ln een vier jaar durende overtocht die
hij stap vuor stap. Kl'tlichl na gt'dicht onder-
nam.

BIJ elke mijlpaal tijdens zijn ovenecht
maakte cyrter «0 gedkht: -Ah dat gedicht
er Is. grif ik ht't in mijn hoofd t'n \'erkOllp
ik hC't In krcN:"genInt het w vaak bevestigd
is dat ik één wurd mei dat g~dkht. dat mijn
tM.'!ihssin)Chard Memaakl is. Als die ~~lissing
hard )i:em.aakt i~ dan ben Ik weer een Slap
verder.~

Op een kerkhof kwam hiJ 'Mary'
tegen. -H~kerkhof is een heel serene plek.
.EIgenlijk lagen we daar enetwee in zekere
zin. Onze" levens waren kompleet vernietigd
door onze partners. nnze liefde was kapot
gemaakt. Maar we hadden hel aanvaard
dat we daar op het kerkhot lagt""n,Je kan
ermee leven dal je dood benr. Het lijkt
triest, maar het is niet zo want het geeft je
een vorm van rust en tangs de andere kant
ontstaat cr (Jok een kiem om Ie leven. Er
ontstond een interaktie. In Iellt: had zij nuk
die joodst' vrouw kunnen zijn wem ze
leken erg op elkaar van karakler.~ samen
begonnen ze de overtocht In een harmonie
waar twee dementen belangrfjk lijn: vrf]-
hetd en veramwllnrdelJjkhcld. ZIJ was de
pcnllnlfikatit"" van de vrijheid en hij was
doc'gt:nt'die belast werd met de vcraru-
wuordelijkheid. -De ovenocbt is ci!lt"nlljk
helemaal vertopen zoals ik voordten in een
gedicht beschreven had: 'en wij werden
weer een luflt"nd vuurtje. naar een her-
boren renaissance'. Wt: moeseen eigenlijk
wel \'t""rKhrikkelijk veel kracht zenen urn er
te komen:

Combi

Cyrtel vandckerckhnvc is vader van
drle kinderen. Sedert lijn t'chlscht""idin~ zter
hij 'u: nlel meer vaak hoewel hij dat wel
zou willen. 'ik had mijn kinderen (luk elke
week kunnen gaan halen omdat Ik bezoek-
recht, heb, maar dan moet ik het doen met
een deurwaarder en een riJkswachtcombJ.
Als je op die manier kontakt met je klnde-
ren moel hebben. kan je hel beter ntet
hebben. ~ Over alles waar hij mee worstel-
de, senreet hij een gedicht. Ook om aan zijn
kinderen te Liten een ~ bij IUd ~IIU'D.IF
dingên'm~-H:Wlfkht:delih;d~n-i:r nplt,ssln·
gen voor zucht. -Ik kan mijn gedichlcnbun-
del acjnertaien voor mijn kinderen als een
soort testament, lk wuu miJn kinderen een
goede relatie laten zien met een vrouw."

credo

Ji~fdt
i,

tin lij"

met Uwn

In ik lul
omdat ik
hondtrdu,t
jt/l.aun h,b

~wrjou.

Lît'lde en vt""f)tt'vinNSlaan cemreal in
zijn Kc:dichtCC"n.Op de vraag 1)1hiJ een soort
krisrus ts dil: mensen, wal ze hem oolk aan-
doen, kan blijven vergeven. 'CMIhij: "Ik
zou het tluk heidens kunnen tonnuleren. Ik
sptc"t'1niet graaf: Krisl\Js. ik wil niet aan hel
kruis hangen. De donden hadden een
geheim vroeger en dal was onvoorwaarde-
lijke Hetoe. tctale vergeving. Daar konu hel
op neer: als je [ezelf en de anderen niet kan
vergeven ben je ntet \'rij en bliJI Je met een
beklemmend gevcet znren.'

In hCI ~gin van dil akademlejaar
verzorgde Stijn Meurb In Hel Bt:lantl van
Limburg een rernrtage over de kroegdlrh-
Ier. Hel artikel liet hem lichter met een
dubbel gevoel. Bij was b1Üdal einde-lijk
naar zijn verhaal werd 8('lulsu:rd maar
onverwacht omstond er )lIj een aantal
mensen een agressrc tegemJVer hcm. Nog
stt'"ed~ vet"Stolal hij niet waamm. -Plutsellng
VCN:"ldoc:ik eoc:n d(ltldsan~sl upkllmcn. Ik
vund het t.~n 1!(lt'd anlkd maar Ik werd nu
pllll~ in hct nauw Kedreven dUllr mensen
die vroegel van mij Kookhten klJchten.~ Hij
zlKhl hulp in een kafee waar hij aan d~

deur werd geul. Wat verder was een nU'\($
katee waar hij binnen strompelde en aan de
bazin vroeg om te kunnen relefoneren. -ze
ziel dal ik sta te rrtllen, gaal mee naar de
telefoon en draait voor mij het nummer
van mijn vrtenctn. toen Ik aan het bellen
was, stond er naast mij een l\Jrk VIXlO·
durend stukken van lwintig lrank In Ie
steken. Hel was een eigenaardige ervaring:
Als CyrieJ in een pur terechtkomt, draalt hij
intuïtief hel nummer van zljn vrtendln. ZIJ
~lIrgt eTVIM)1dat hij onmiddellijk zijn even-
wkfu rerugvindr en laat ljjll angst verdwij·
nen. "Ik had gewoon Ît'b bdedd Wil ik
niel verweent had, waar Ik nter up was
voorbereid. Ik dacht dal de mensen bil]
zouden zijn dat ik eens in de kram stond en
dal ik mijn verhaal (MJkeens had kunnen

hebben: "Jezus had ook rood baar en Wat
voor een man is dit niet gewordt"n."
ondertussen heeft Cyriel zelf zijn weerbaar-
heid gevonden tijdens de periode waarin hij
zijn gedichten verkocht. Ni~ zelden wer-
deo zijn gedichlen gescheurd ol met bier
besmeurd. "In het begin deed hel pijn en
zagen ze het ook en vonden zc: het leuk om
het te herhalen. Nu g<I ik er anders mee
om. Als Iemand mij bijvoorbctld zegt:
'prachtig gedichl. ik koop hel. hier heb je
vijf Irank', maar Iedereen weet dal zo één
blad mij meer kost dan dal. Dan zeg Ik:
'hier, pak aan, vijltig frank en drink Iers
van mlf. Als Ik dat niet doe, dan blijf ik
ermee zitten. Nu zil hij ermee. ~

Toch heelt hij er genoeg van om zijn
gedichten ,te gaan verkopen in de kerees.
De 8gTessll,waar hij mee wordt gekonfron-
teerd kan hij nret meer aan. "Ik ben her
beu, ik kan bet nlet meer verdragen, die
katees ~n Ik ut.- Voor de nabije toekomst
hech Cyrie1 dne doelen. Ht"1t't""rsle is biJ
hem Ihuls een udpum Ie verzorgen voor
aut ....nudteu en levenskunst. Hij w!lln zijn
konklaaf een ruimte kreëren waar alles
bespreekbaar is vanuit versealllende fnvals-

(fiw Frank lIlatnt)

"''' ,rra;Y;pr~,f
roM-._.....:.u..,...,....,

Em /nonukll11stma,n mtf MI h40fd ,-" dt wo/km

doen. Dat is het cigenlijk: ik vene! In mijn
gedichten het verhaal van anderen, en in
hel artikel is het plotseling hel verhaal van
mezelf en dan kan het niet meer. Het is het
verhaal van een man dit: gedichten ver-
k(lopt en die daar eigenlijk niet eetn van
kan teven."

Peenhaar

De 1.1lt:ktl)Çht naar weerbaarheid Is een
IJclangrijk element in het tevensverhaal van
de poëet. op de eerste schooldag van de
Iager e ló(:hnnl is er iets in hem geknaps. Zijn
Wild haar was al snel een vO(lrwer"Jl van
Sj'II.Hen hl'l fdt dat hij van thuis uit niet de
vaardighedoc:n had mcegekrt""1ten urn IJch Ie
WTWeren, maaklc ht:1 alleen maar t:rgJ:r
"TllCn ik al huiknd lhuiskwam bt-gml mijn
mocdt""r m~ Ie huikn en mijn vadcT werd
kwaad. - Zijn vader 7.e1dCC"()pl\)s~ing t~

hocken. De tweede betrachting is met zijn
avondvullend programma te gaan optreden.
Viert:OIwintig november vindt tljn t'"èrslC'
optreden plaan in hel jeugdhuiS 'De Molen'
in Alken. Hij hoopt ook zijn verhaal Ie kun-
nen venellen aan sruderuen van de ver-
~chillelldt: Iakulteiten. Het derde doel dat
hij voor ogen heeft, is Lijn rutmte te laten
Jungeren als een plaats waaruit Initiatieven
kunnen 1Irllt'Ïen, zoals bjjvoorbëeld het
samenstenen van een [IIlti"ZieblJndei v"or en
door studenten. Alle vormen van kunst zijn
er welkom. U ook.

J05 L('uT$

Tom Mlt:hlelu-n
Wlllem Stf"lIamans

Ird,rt maatldllj. dmfda.'l~n wottudajlu.utn
17.00 w tn 21 00 u. '-J i~d,rr·tn ....'I'lkom in dr \'Ia-
minjtl'fSlraal 110 om ramnt ~I Cy,üJ Votnd,-
/a,.dchl.'lw ,ottd d, la/~/lt Jw~n n:ntn. Alk
idum (I)n wtlkl.'lm· brl. in "wordt opm!,dtltl'"


