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Over slaagsijfers en studiedruk

OndelWijsraad geeft advies
over semeslereksamens
e~9i"februari zei rek'or Oosier-

Jinck do' herg«d zou xijn in
de eerste kandidatuur semes-

tereksamens (semeks) in Ie voeren.
Volge/ISde rektor worden de eerste-

jaarstudenten gekpllfronleerd met
twee vrijheden. Enerzijds is er de vrij-
heid om hun leven in te richten zoals
zij dat willen. Anderzijds hebben zij
de vrijheid om hun studeergedra9 zelf
te organiseren. Die twee vrijheden
zjjn volgens de rektor van hel goede Ie
veel. Hij wil die laatste vrijheid door
semeks inperken en zo de slaogsijfers
doen stijgen (en meer studenten aan-
trekken). De Onderwijsraad bracht
vorige week advies uit over dat voor-
stel. Veto nam het advies alvast door.

Ik onderwijsraad besraar UiTprofessoren
van aUt' fakulteueu en studentenvertegen-
woordigers. lij heeft een adviserende funk-
tie ten aanzien van de Akademlscbe Raad,
die de uiteindelijke beslissing over de in-
voering van semeks zal nemen. Voor die
problematiek richtte de onderwijsraad een
werkgroep op die de voor- en nadelen van
semeks geïnventariseerd heen.

l-en onderwiJ'lkundl8e \li;'flldijking van ~n
jaarindeling en een sem~lerlncklln8. HeT is
moeilijk TeSTellen welke Indeling onder-
wijskundig objektief het beste Is. Er zijn
immers vaak argumenten dlë zowel In de
ene ais in de andere richttng opgaan. Op
nivo van verwerking van de eksamenstof
bijvoorbeeld. De werkgroep zegt dat "ener-
zijds de anticipatie van een retauet snel
aankomend eksamen kan lelden tut meer
'bijhouden' van de gedoceerde materie vla
zelfstudie. Anderzijds kan ook worden ge-
steld dat het voor sommige vakken essen-
tieel is dal de leerstof moet bezinken of dat
ze pas na verloop van tijd in verband kan
worden gebracht met de inhoud uit andere
oplerdtngsdefen." De diskussie uver de
voor- en nadelen van scmeks Is dan ook
vaak meer gebaseerd op een overtutging
dan op basis van objektleve vastsrelllngen.

Proefeksamens

HeT ontwikkelen van een aangepaste
srudlemerode 15 één van de belangrijkste
opdrachten voor elke eerstejaarstudent. De
proeleksamens zijn de eerste toetssteen van
die metode, nadien is er bijsturtng mogelijk.
Binnen een semestersysteem zouden die
proeleksamens al in november vallen. De
werkgroep vreest dat studenten die minder
goed aangepast aan de universitaire studjes
beginnen, op dle manier benadeeld wor-
den. De werkgroep stelt zich daarnaast vra-
gen bij de represenratlvheh van dcrgelljke
proefeksamens: "Zal het eksamen represen-
tatief zijn voor de behandelde leerster en de
wijze van eksamineren?" De prcefeksamens
zullen dan geen volwaardige kennismaking
meer zijn met hel eksamensysteem van de
universiteit. De stof, die de professoren In
november zullen bevragen. behelst slechts
zeven weken les. De eerste volwaardige
kennismaking met her eksamensysteem de
semeks, zijn dan wel niet meer zo Vrijblij-
vend als proeleksamens dat nu zijn.

Kringraad. de onderwIJsgeleding van
de Leuvense Overkoepelende Kringorgani-
salie (Loko), verzet zich STerk Tegen de ln-
voering van een semestersysteem. Een aan-
lal kritieken van de studenten worden ook
gedeeld door de werkgroep. Zo meent de
werkgroep "dat semeks de extra-curriculat-
re engagementen van de studenten (onder
andere jeugdbeweging, conservatoria.
spertel ubs, vertegen wcordlge rswerk. ... )
duidelijk negatief zullen beînvlceden." van-
uit verschillende jeugdbewegingen kwamen
er al reakries. die hun bezorgdheld daarom-
trem uitdrukten. Daarnaast vreest Kring'
raad ook dat professoren hun normen zul-
len verhogen. De studenten bereiden ztch
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bij serneks immers voor op eten kleiner deel
SlOfdan in een jaarsysteem. De: studenten
kunnen dan ook meer tijd per vak kunnen

Investeren In de blokperiode. De werkgroep
vreest "dat dil de graad van vereiste detail-
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• lezersbrieven
Alle tezcrsreakue-, kunnen bezorgd worden or hel rcdakuesekrctariear in de

\ f>kicr~\trilil[ 5,3000 Leuven en moeren vóór vrJjd~gnamjJdJg 16.00 \I binnen lijn,
Iklst "I' diskene ui via e-mail velo@hagar .ans.kulcuven.ac.be.
De brteven moeo-n betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of op

Leuvense [sntdentcn-jaktualitcit. Anonieme brreven kernen nooit In aanmerkmg: dl'
schrijver moel steeds "<lam. studiejaar en adres bekendmaken. Slechts unzonderbjk
en na ultdrukkelljk en gemotiveerd verzoek, kunnen ie weggelaten worden in VelO.

nneveu die langer zijn dan 2400 tekens (SI'.10CSInbegrepen, Wilt overeen komt met
'" 1,5 gelikte bladzIJd e mei dubbele interlinie) worden In principe Ingekort. De redak-
tle behoudt zich hel recht VHm brieven niet I~ plaatsen.

Kinecompromis
Vla deze brid zouden 1'011.' graag reageren op
het anikei dal is verschenen naar aanlei-
ding van hel jdneoompromis. tn hel artikel
wordt namelljk nogal sh:rk benadrukt dill
de töckennlng van de opleiding MOllori-

schel Relvalidatie) en Ki(m:silerapie) aan
de KU Leuven gestoeld is op politieke lobby
en enkel en alfeen "op basis van kwamtra-
neve redenen" aan de KU Leuven wordt
toegekend,
Hoewel in een eerste reaktie dil inderdaad
door de minister werd vermeld, kan het
toch moeilijk ontkend worden dal ook

• berichten
kalarlpayai
Kalarlpavar is een aloude gcvcchrskunst uil
Kerala (Zuid-Indië)_ Ze bezit een unieke en
gracieuze Hchaamstaal (geïnspireerd door
dieren), een uhgcsproken zin voor rituelen
en een eigen massagerechnlek. Als traditio-
neel SySlttm van lichaamsrramfng ligt kala-
ripaynt mee aan de basis van talrijke dans-
en reatervormen. zoals het kathakalt. Op
dinsdag 6 mei om 21 00 u demonstreren
twee lc~gevt'r" KrislllhlCliI' Gurukkal ('11
Kozhl~seri Rajl-(-ve, 1.'11enkele lecrhngeu
deze bewegingstaal "'11wapenkunst in
P<tng,lCil,Ve~aliu~strailt 34, Info «ver de
demonstratie krijJ;je bij Pang",ca op Lel.
32.33.96, en voor alle verdere infu over
kalarip.1yat kan Je I...recht bij Tlraslla V7W

Vo,'I' (k ,,, ..kr",-wliu).: 1'.1u h,l ... ,,<"r)..j,,).:
gedurende h.'1 a)..,uJl'lI1ll'j,)J( ''I7-'9S zock r
Sponraad Studenten KU Leuven 1'711 één
halftijdse werkkracht. De vrijgceu'Ide zal
werk r-n under e...n bedrendekontrakt van
één [aar, en dit vanaf I augustus 1997,

Zijn/haar taak bestaar erin de doelstellingen
van Sportraad uil Ie werken, Deze doelstel-
hngcn zijn:
- de kompeiltles en massasportaknvtrehen
vour alle studenten organiseren
- dl' studentenbclangen aangaande sport
aan dc universiteit verdedigen
- de studenten vertegenwoordigen in d...
verschillend e kcmmlnecs
- d... kringen financieel ondersteunen
- speciale ~Jlunen subsrdreren
Dl- til.lkom~c,1fijvillg van de werkkracht ziet
lor .lls volgt urt.
. begeleiden van en werken rner de leden
van de Algemene vergadcrlng (AV); in een
wederzijdse venrou. ..ell~rt'liltit- (JI)CIl~I,l.ln
voor Inntaucven van de AV,deze uitwet-
ken. zc11met rdeeln uitpakken vu me-nsen
motiveren
- konkreet organiseren lan massasponek-
tivil('i\en en rnrnoolen (onder andere d,-
1,1 ua-ni""!,, tk -audc-un-ruuar.non
. administrancv e t<lkl'l1:arelnet t'11hoek-
houding bijhouden. vcrstagen maken eu
uitwerken. begroting en explouatic opstel-
len
- kuntakt ...n IIlt'l ~1l(lI1~ur\lq(gl'rl en onder-
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"STAPPEN NAAR DE VERTE"

VAN "LEO MICHIELSEN" LERAAR,
MARXIST - JAN DEBROUWERE RED.

IERSE PREDlKHERENSTRAAT 25 3000 LEUVEN
(zijstraat Brusselsestraat - inkom gratis)

STAPPEN NAAR 1)1-'VERTI' . Een hod, over lro Milhil"I\l'Il, hi-torirue.
autcur van l'en gl-/aghdlhl'llde "Gl'\chit'til'ni" ".111 tll- Eur'l]ll'''C o1fhl-îdl-r,,-

bc\Vq::in~(, politoloog, mJrxi~I ell lOllllllllni.,t.

Jan Dellrouwcrc, dk Icll l'en biowarie v('r/t1rgd(-, !..rl"l'~dl' lll{,lkwer!..ing
van Roland CommCT\, Jaap KruilhoL Jan Craeybnkx en Jult',,'Vl'rhd.,\ Illel
hijdragcn ((Vl-r tk J1l'r~(J(llll'l1 het \H'r!.. van Mkhid"l'I1. Marctl M<ll''' ('11 Ben
Van lIuorid, g('llIi}.:cll over ,\tichid.,en al, YeT7ehman en al'> \-Til'tHJ. LO\tb
ROlh zorgde \OOT t'('Jl bibliowafic, Ikl bock hl'V.11 ook cnkcl~' ('l'rtler gepub-
liceerde maar dOl!! Lcn Mid1Ît'l'ell nu opnieuw bewl'rkle oJl~lclkn.
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kwanraucvc reden ...n aan de basis lagen van
deze beslissing. Hoewel er nog geen sprake
was van een compromis, vcrmetdoe minis-
ter Van den Bossche tijdens de lnterpcllatles
van dtnsdeg tê rebruart 1997 reeds dal
"enkel de KU Leuven een degelijke interne
kwaliteitsbewaking nasueeh." Bovendien
komt de KU Leuven hel meest positief uit
het visilalierappon dal onlangs werd gepu-
bliceerd. Zo wordt ondermeer vermeld dat
de KU Leuven als enige een voldoende
bestaffing heeft.
Verder wordt in het bewuste ani kei aang ...·
haald dat de karoueke universiteit bereid Is
"haar katoneke zlelte verkopen." Het is
toch al lang geen geheim meer dat cr nog
maar weinig studenten zIJn die louter op
ideologische basis verkiezen om aan de KU
Leuven Ie studeren. vandaar dal reklor
Oosterftnek geopteerd heeft om het vak
godsdfenst voortaan als keuzevak in het
curriculum te vooraren.

De assistenten Motorische Revalidatie
en KInesiterapie

houden
- perrnanenue en service [uhlenen van
spontruitjes en dergelijke) op het sekretan-
aat ve rzorgen
Gewenst profiel:
- kunnen omgaan met Ilekslbele werkuren
- vertrouwd zijn met hel studentenlev e n
- interesse hebben voor spon
- minimum AI opletdingsntvo
- m~imum 20 en maximum 35 jaar oud
zijn
- VIOLNederlands, Fr':IIlSen Engels kunnen
spreken
- l'en vloren kreatief persoon zijn
Je schriftelijke setnotcue vtuur je samen
met je cv en muuvaticbnet l1,1ar het sckre-
torlaar van Sportraad, 'rcrvuursevest 101.
300 I Heverlee \'001' \lrijd<lg 9 mei 0/11 16.00
u. Oe kandidaat zal dan ultgenödsgd wor-
d"11 voor een solhcuatlcgr-vprek op lil-
kÎl'~AV \1a 11maandag \2 mt"i Olm10.00 u in
0,- spuvc, jcrvuursevcsr 101. Voor meer
il1lnrm.l!il· kan je nlujd naar Sponraad bel-

Krlllgr.l,HI Il'r)..ll',1 "I' h.."r AIgl'lllelie ver-
gadering van 7 mei volgende studentenver-
tcgcnwonrdigcrs:
Een voorzitter. Hij koördineen de aktivitel-
ten van de vertegenwoordigers en is ver-
,1Ill\l\)tmklijk vuur de lIino.:ring van de
bevluiteu \,,111de ;]1~1'1lll'lIl'\'t"rgadl'ril1g_
Fen vcrtcgenwoordrger uil de grol1' Eksak-
re en éen uil dl: groep Biomedische voer de
Akadcmlvche Raad, het hougvrc hesljs~il1gs-
urg.1an \an de \lllill'r\itt'it,
Een vertegenwoordiger lIi. de groep r)..':w][..·
Ie en ': ..11uil Ik JlnKIIl:!i\Ulll"{!bdH' vour dl-
Ollderl\'ij~r.1Jd, lu-t advk-corgaan van Ik
Akadl'mi\(jw Ra.1U lil ondcrwljszakvn.
Ben internenonaal vl·rleg<.'Il\I(Hlrdig\-r. Op
u ntversha ir nivo i~hij SllId"l1ll'nl ertegen-
1\IK)rdiger in het IlCldthkommilll-(- rrucrna-
liun,lk Relanev verde-r i\ hij dl' ,1'-111van
de 1_~'II\l'n'>t"vtudrrucn in Mnvaic. ('\'11,IU-
d"llIl'nkoql<;'1 van 11 l-urupcsc umvervucr-
u-u
Unt' \l'rtt-g"IlIV\)<mJiger~ ,,,or dl' ,el...i,' Ag·
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Studenten kleven stadhuis dicht

Onderwijs is kop van jut
Gorige week dinsdag voerde cell

dertigtal studente" aktie teqen
de nakende numerus dausus.

Biline" enkele jaren kali immers "iet
iedereen die dat wil in bekwaam is
"Of) gl!lIuSkll1lde, kinestterapie of
tandheelkunde studeren. De Leuvense
Overkaepeiende Kri"90r9oll;satie
(Loko) stelt zich ook vrt'gcn bij de
manier waarop de stuáentenheper-
k;1I9qeorqaniseerd wordt.

de alekenfondsen. Hel h ColI,l die als 1111111\-
Ier van Volksgezondheid de kontingente
ring invoerde. "De «udcmcn hebben al in
december aan Tobback een overleg
gevraagd mei de twee mirûcterv en T()bb.lck
err-. licht Picter l)'al~,wn V,IIl LI,kn IOC.
-TOl op vandaag is dal beloord overleg Cf

nouit gl'wc('st.-

Vrees

OmSIrt'cks twee uur kleefden de akilevoer-
ders onder ruime media-aandacht de
hooldjn~,}ng van hel stadhuis dicht. Daar-
mee beperkten ze de roegang. nel zoals de
instroom volgend jaar bij dl' voornoemde
studemen zal gen-geld worden. De aktie-
voerders viseerden SP-p.mijvoorzilll.'r Tob-
back IJIl't hun symbolische roegangsbeper-
klng. Hij heen onvoldoende geprobeerd de
twee kemphanen van zijn pan!j, van den
Bossche en Colla, 101overle-g te brengen.
Vlaams onderwfjsmlntsrer Van den Bossche
zegt niet anders Ie kunnen dan een snelle
ën stevige srudemenbeperklng invoeren
door de rederale druk. Die rederale druk
heet kontingentering. Een vooraf bepaald
aantal afgestudeerden (kontingent) komt in
aanmerking voor een Rizivnummer. Enkel
patiêmen die hij een dokter gaan met een
dergelijk nummer krijgen terugbetaling van
1.- _ ... _. • •• _ •• __ 1

De studenten menen ook dar ht."ton-
der.vijs een Ie groot stccluoüor h van dl.'
problemen in de gr-zondhcjdzurg. ~Maa[re-
gelen in de scktor zelf zijn helemaal niet 70
keukreet en verregaand als de studenten-
beperking. die 101 in hCI k[elnsle detail
geregeld is". zegt Medjcapreses Prédéric
Meekers. -Principes als verplichte pensione-
ring.. globaal medisch dossier per patiënt en
echettonerlng üaakalspraken tussen huis-
artsen en specialiSlen) worden enkel aange-
haald. Voor de kon hele uitwerking ver-
wijst minister Co[]a naar de planningskom-
missie en een nog op te richten Raad voor
Medische Evaluatie." In die kommissie en
raad zitten vooral venegenwccrdjgers uit
de artsensyndikaten. Die zullen wel twee
keer nadenken alvorens In hun eigen vel te
snijden.

Dil politieke spel dreigt In het nadeel te
spelen van de schoneren die eraan denken
tdn,,~i~l"n~ ....t tandarts te worden. Oe

De OnderwlJsla.ad Is een advi~org.aan dat in hel gc.-valvan dl!' '>('ml"'>tt"I"\"J,,)d~n~de voor-
rwkkn van ht-t ~Y"it~m ungedl. Uiteindelijk be~lÎ5t de .akIiJell1i<,(h~·overheid of ~'r
nntn('k\am('n~ kernen. Ik on.lern'lj~raad geelt dus ei~enlijk geen Cl'llduldi~ advres. De

kan worden 1(C'l;lcldr,1 de Underwijsraad niët de plkht had nm een du\Jdiil..f'r
"s re ~ev('n' een ja of een neen.
·n .. Ond"r\vlJHaat! 11.-1 ..nkel JlO'illIl .fe- Invöertng ....an een S<'11le'\t,·r<;ySln:m.indien sa

1llll1Io1..... :ai.......... ,M ...:ow bUD"Voorw.....tm .,n .... ·ii ....... n _ CJlIIF""
maxbna),e Inspattnlnltf'll wurd.'n gt'lt'v('rJ om pott'f1tk'le nt'galil·v.· ('"I·klt'1I te rninl-

maliveren • Dk' gevraagde gJrolnlie~ zijn wel een prohl eem. 10 ~1('1t het advies ondermeer
Jill er ·gel'n " ...-name m;!!: liJn ln Jt· omvang '"'IIl Je Ie be..tuderen man-ne" Ht·t i~ immer~
l11etd(·nU ...·d(hg dat een pmk-çcor meer ~wfg.:lat geven. lij lil hij l)l'wft dat de srudent tf].
den-, .1.. blukpertode rdatief meer rijd kan N_· .. reden aan haar of 7ijn vak. 1>C\'t'rklding kan
dan 001.. gr""1 worden ee-n hoofdetuk dan de J"ur\ll} lot: te voegen. Hoc kunru-n J~·rgdjJk('
~,HJllti("'> !:('J""ntroll'erd werden? Hoe "lal gck.mlTolcerd worden of Ik eksanu-nv ruct n-
t·nq',·il'lll·('1i\t·h wor,kll! Hot 7..l1men nagaan of protesseren hun nonnen niet \'erho~('n·?

Fr be-etaan lil dit univ,·",irilln: l<inJ,chJp I.. weirug ..tuitende konrrolr-syvternen 0[11dc
g;u,1I11l('\ VOO!'de 1',t\iwnnrw,l.1rtlell h.nd 11·J,,1J11I1I'1lmaken. HI'I InVOI'rCI1 van verrn-çnn-k-
~dmen~ j, een klrm. dl .....h belangrijk onderdeel in het grote geheel VJn dl' naleving van d,'
bJ~iw. )<.)rwadrdeu.

(Id)

Semester
vervolg van p. I

lering en Ju~ hct cncvclopcdlschc karakter
van de kennis op het eksamen kan doen
to...nemen. -

Hel bdangrljkste poreuucct lutmleel
van scmckv boestaat er yolllt'l1S dl' werk-
groep in dal. door sneller meetellende eksa-
mens IC geven. 'er meer struktuur wordt
opgch:gd aan het studeergedrag en dat zo
de kans verhoogd wordt op een evcnwtch-
tiger spreiding van de inzet en de SlUdit'lijd
in hCI akademieJ.lilr. Inzovcrre die bt'tt."re
spreiding van studietijd resu[lecrt in dft-
cii'llIcr studeren, wordl'n hierdoör pOten-
tÎt'el de kansen op slagen In de eerste kan
l'erhOógd,~ Hetlll'[angrijltsie potentieel
nadecll>cslaat crin dm voor cen aantal
sttrdemen St:lI1cks Ie snel in hun groeipe-
riode komen. ZIJmoeten zich in een nku-
we omgeving eerst olanpassen en een gOCdl·
studiemetode omwikkelen alvoTt'ns mei
eksamens Rekonlrol11eerd IC worden.

De \)c:[angriJkste vastStelling bij hl·1
lezen van het advit'S is evenwel dat de
diskussie over de Invoering \'an scme~lert'k-
samens. volgens de wt'rkgroep Illaar ('en
sekundalr problt-em is. De onderwijwoel-
stcllJngen van de univenitcit blijven reali-
Seerbaar In l~n jaarsyslt'em. -Veel belang.

rijker ls echter dl' b[ijH'ndt' aandacht vuur
een verdere optimalisering van dl' kwalhelt
van tie opleidingen. hel docet-rgcdeag, de
onderwijswerkvormen. dt' kwalhelt van de
begeleiding. de optimalisering van de cksa-
mens. normkcnsrcnue. feedback en regd-
matige toersmomcnn-n", aldus nug dl' nota.
Benieuwd of de akademlschc overheid
eerder dr-zr-priorucln-n :ral ondersteunen.
dan wel ol hel sckundarr probleem aangc-
pakt wordt.

Boze rongen durven wel eens beweren
dal de rektor scmcsiercksamens wil mvoe-
ren omdat hij denkl hiermee meer studeu-
ten aan Ie werven. De universiteit van Geilt
is a[ enkele jaren de snelSI groeiende u.ti-
versitl"it. Sclt)l'"Stef(:k~amens zouden in Gent
wc[ eens een altraklÎt've fakwr kunnetl1.ijll
voor nieuwe.: studenten. Het adYie~ sleh dat
hel vooral VIJ()fde uude.:rs van die niellwe
studenten een gerustslelling kan lijn. Hun
zoon ol dochter z.al dan sneller moeten
beginnen studeren en dat i~ zeker gned
voor hun gemoedsrust.

De adviesraad meent dan ouk dat -als
semt."ks nkl gl·katil'rd wonJen in de kOIl-
teksi van een geloofwaardig ol'erkllrnentl
Jo.:ehcclvan inspanningen die on1.e uni-
versiteit leven mn de instap in de universi-
leit te vergemakkelijken. het slechts za[

overkomen als l'en goedkoop \"erk(Mlpsar-
gumenl. - Binnen de werkgroep werd opge-
merkl dat het profilerings11mbleem van de
unÎl'ersiteÎI niel te reduceren valt tot hct .11

sclckue-Insrrumcmen die moelen bepalen
welke studenten worden toegelereu. zijn
immers nieuw, Het is dan ook helemaal
niet zeker of de ontwikkelde proeven de
goede van de minder goede studenten
onderscheiden. De scholieren reageren dan
ook mei een zekere vrees. De tmerscotarre
leerlingenraad die de scholieren uit de
Leuvense middelbare schelen overkoepelt.
organiseert alvast een debat met politici.

•
Scholier

Ziyad Abushima zit in hct teerste Jaar
van het Koninklijk Atheneum en vertegen-
woordigt zijn school in dit tnterscotatre
raad. Begin juli neemt hij deel aan de toe-
lattngsproef geneeskunde. -We hebben de
vragen uil de infobrochure aan alle scho-
lieren voorgelegd die volgend jaar genees-
kunde ol tandheelkunde willen studeren
Meer dan de helft is niet geslaagd. De proef
is volgens ons helemaal niet atgestemd op

de gemiddelde kt:rplanrr('n~. Mensen uit dc
L.Jtijn-Wlskunde h...bben soms geen biologie
en hebben dus veel echteraanc. " aldus
Abushlrna. De setrelen zijn volgens hem
wel bereid op specifieke vragen in Ie gaan
van de aspirant [tandjartsert. maar voor
een gtobale voorbereiding op de proef
prijzen ze de KU Leuven aan.

De aktie duurde een uurtje en kon op
sympathie van dl.' voorbijgangers rekenen.
Diezelfde dag werden in de krant De Stan-
daard de resultaten van een studie van de
Luikse en Antwerpse universlteh bekend
gemaakt. Volgens de studie werkte de
gemiddelde arts in 1996 zo'n:i5 uur per ....
weck, S8 Procent van de artsen zei 'veer of
'Ie veel' werk te hebben. Sterke beroeps-
verenigingen slagen er blijkbaar in de toe-
gang 1111 'hun' markt at-re schermen.

•
Ludwtg Deweghe '\.

•

dan nlet invoeren van semesrerekcamens.
.De slaag:sijfer.; verhogen mag volgens

de Onderwijsraad geen dor! op zlch zijn,
Een beter oriêntertngsbelejd in het sekun-
dair anderwijs en een verdere oprlrnalive-
ring van hel globale onderwijsproces zullen
dan (Mikmeer effekt resulteren dan hel
invoeren van semeks.

Laatbloeiers

Imhen de akademlschc overheid pnn-
ciplcc! zou beslissen lot de invoering van
het ~emeSiersy~teeln. dan mag dit volgeus
(Ie werkgroep ten vroegste met ingang van
hrt akademiejaar 1998-19')9. De mganba-
rortschc verelsten voor een ~C"Il'~t,T~y~-
teem. "lijn Immen zodanig groot dat die
regen volgend akademiejaar onmogelijk
kunnen ingevuld worden. 0,)1. ~Ieh het
advies duiddijk dal er ook volgend Jaar nug
niet mag gcckspcrirncmccrd worden met
scmenereksarnens 111 bepaalde lal..uhdlt'n.

Momentecl1.ijn er verschillende rich-
tingen waar er wdnig uI gel'n volkken alge·
rond liJn in hel eerste sernester van Ut."
eerste kandidatuur. Bij Rechten. Toc:gepdste
Ekouomlsche wetenschappen. Handels-
ingenieur. Geneeskunde, Farmacie en en-
kele andere richtingen is alccfns ':':11 vak
algerond na het eerste senener. Indien er
St:llleslereksamens komen, zullen de pcr-
rnanetlle onderwijskommissit':'i van die
richlingen zich moeten beraden wdkt' v.lk-
ken worden gesplitst zodal ook over delen
1'.111 vakkt"1l in januari kan getik'iolminecrd
worden.

DI' j"afÎndeling 7..J1 cr I'oor de eerSle
killtdidatllllT immers volledig andl·1"5 uitzien
dan dit nu het geval IS, Om een idee IC krij-
gen hoc zo'n jdaT er zal uil1.icn, geven wc
een tlllllVl'rp \'an een akildt·mbclll" J"akn·
der voor de eerSIC kandidatuur meI Iwee
~em,·Sler5 VOOThet jaar 1996·1997.

Eersle scmesler
16 septcmber
04 november
1I november
n dcccmber

7 wekt'n le\
I weck proefekSJmens

6 weken les
2·wekcn ker"l'.lkantil'

o VItO Jaargang 23 1Ir. 28 dd. 28 april 1997

2 weken blok
1 weken eksamen

'tweede semester
03 februari 8 weken les

06 jannart
10 januari

31 maart
14 april
26 mei
09 juni
30 juni

.2 weken paasvakantie
6 weken les

2 weken blok
3 weken eksamen
I week deliberatie

Tweede zinljd
3 ....eken eksamen
I week dcubcraue

18 augusru,
08 wptl·mU(.'r

Dil 15 ~clltcmller hoor je dan ten laat-
Ste uf je al dan niet !-(esla<l~dbe111. Indien
niet, dan kan je l'en weekend later je
[li~i~;!r aanvangen.

Ludwlg Deweghe

Semeks als eind-
ol deelkwolering
DL' werkgroep actu het met ~\oen!>èlijkdal
Ul· ~mt..,t~·T('J,,~melb (semeh) een defuu-
tiell...lrakler hebben. Studenten die nkl
gc~laa",d voor deze eksameus zouden dan
in h-bruar! al weten dal ze eigenlijk geen
\liI<lj;k.m, meer hebben. De mogdijlJleid
om een n<1-la1ld resultaal ~ed~ehelijJ. Ie
reJ"lIlK'rl"Tt'n vla een Idtt'r eksamemleel in
JUI1/ II10el (111\1\ I.llijH·U. O"er de k"nktete
uitwl:'rking - voor h"e\eel mllclen se-
mek, mel'lellen - sprt'ekl hel advies zich
I1ll'l ult. F.r din tWee I!logelijke VOOhld-
1"1) Een ee ....te v(lur~lel houdt In dat ge-
~[aa!(d(' ~lUdenlcn dat v.1k nlellUcer hOt,-
veil ,tf u· kgMeli in JUIlÎ, en dus een deh·
lIit/en' vrijsldUlig <>p:.rakhebben. De Dlet
St..,lololgde,>tudemcn lt>uJell ill jU1I1 al kun-
n~'nherJ"a,,~n. Zl1 kMI ceu Iweed\" ztnijd
m }l·pll.'l1lbcr disllog \t'rmeJ ...n worden,

Een twel'de 1Il(/gelljkheid is dal de
~emeks 1"M.recu hepaald aoiotalllUntt'n
van een \.ak lIIeeldlt.n. Sem ...slerel...a-
ml.'l1~~taal tI.1n l'ljvl.>tlrbt:dd op \1jf pun-
kn I'n op hel einde van h<:1j.a:u )Iaat h<;:1
eksanU-il dan nng op IS punlt·l1,

(Id)
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Zachte weggebruikers voeren opnieuw aktie

Het Lichtend Zebrapad slaat toe
Oweemaal is scheepsrecht, moe-

ten de fiersaktievoerders van
voriqe week hebben gedoellt

'oen ze precies een week IIQ de feiten
opnieuw (Des/oegel! ju het uuw?:,rse
stadcentrum. Zoals de vorige keer
werd er II/OI!IIsdag omstreeks kwarl
over vier verzameta. Een vijftigtal
aktievoerders werd gebriefd OI'Cr de
(1I.:I;e, die IIfI enigzins anders werd
aanoepakt, I" ptaats VOtl de bezettin9
va" een kruispunt, werd er geopteerd

voor een zebrapadaktie op drie vooraf
geplande lokaties. Her autoverkeer
zou worden opgehouden door Uil
kwartier talIg op en "eer Ie lopen over
de zebrapaden, waardoor deze aktie
min of meer binnen Icgale perken zou
blijven en CCII hardhandig politie-op-
treden zoals de \l't!ck voordien minder
waarschijnlijk werd.

In drie groepen venrekken dl' aktievoer-
ders langs verselullende roeres naar twee

{k lVitu Mars. 1111 ook in uw provinciehoofdstad

Toelichting bij de politiestatistieken
(/010 Pntr Creemu'S)

zebrapaden in de 'nensestraat en np hel
Hooverplein, ter hoogte van kafee Donarus.
Even was er enige opschudding onder de
aktievoerders toen biJ de eerere 'oversteek'
van de Tiensestraat het eerste voertuig in
de wachtende rij toevallig een po!itickombi
bleek Ie zijn. Dl' aktievoerders wandelden
wijselijk het plein naar beneden. om enkere
ogenblikken later rechtsomkeer IC maken,
toen de blauwe streep un het Zicht was ver-
dwenen.

Wuif

'toen de aktie eenmaal van start ging,
was er door de voortdurend overstekende
aktievoerders geen doorkomen aan. Met
pamfletten en enkele spandoeken werden
de standpunten duidelijk gemaakt aan
automobüistcn en voorbijgangers. Net als
vorige week werd er geijverd voor meer
ruimte voor de zachte weggebruikers
[hooldzakclljk voergangers. netsers en
bussen). Meer bepaald werd het hUidige
repressieve optreden van de politie u-gen-
over Hersers aangeklaagd. evenets het
gebrek aan voldoende en degelijke nets-
stallingen in de stad.
... Na een kwartier werd zoals beloofd het

aktieterrein verplaatse. Hierdoor kon dere
ludieke zebrapadaktie op opvallend veel
begrip rekenen bij voorbijgangers en zelfs
wachtende auromoblltstcn. Er werd over en
weer gewuifd. gelachen en sommige chauf-
Ieurs moest zelfs niet gevraagd worden hun
motor stilte leggen. Kwestie van geld en
het milieu te sparen. Een tiental minuten

later sloegen de aktievoerders opJeen
gelijkaardige manier In de TIensestraat roe.
op hel zebrapad aan college De Valk. Ook
hier werd de aktie na een kwartier weer
afgebroken en was de politie nergens te be-
speuren. Bij gebrek aan melding of aan
reaktietijd, we hebben er hel raden naar.

Hel laatsle kruispunt dat volgens plan
bezet zou worden was dit van de V, oecos-
terstraat en de Diestsestraar. Hier ging een
aantalleden van de harde kern over tot een
~JlOnl.JIWzitstaking. Er volgde eveneens
een woordenwisseling met een aalttal klnn-
ten van katee Marenge die hel blijkbaar
niet eens waren mei de standpunten van
dl' zachte weggebruikers. Toch kon men op
sympathie rekenen van voorbijg.lngers,
onder meer V.J11een jongeman die enkele
[aren gele~1l in Antwerpen werd <langere-
den bij hef oversteken van een zebrapad en
gedurende 'vijf maanden in koma lag. Hij
had zich spontaan bij de aki ievoerders
ailllgesl~en en deelde ijverig pamfletten
uit. Toen Ó(' politie op de Bondgenotent ..an
verscheen, werd-de akne afgebroken en
verplaatst naar dt"S1nolderstr,lat ter hOCJgle
van het postkamoor.

OpleDen dal fietser niet "nieuwe
verkeersaggressor" wordt
Gorige week donderdag lIIerd op

net Ullt'i!llse stadhuis een
pertkonferentie georganiseerd

om de politiestatistieken van 1996 toe
te liduen. Ze Zijll de neerslag van al-
les wat op 'krimineel' gebied fout gaat
in Leuven en omgeving, el! moeten
voor het vijfilOek.\"Ol'erlegtussen burge-
meester en schepenen, de prokureur
des konin,9.\·, de gemeen,epolÎtie, rijks-
wacht en gereclltelijke politie de basis
vorme" \1(1/1 hun beleid, Op basis van
deze gegevens kiezen de politiedien-
sten de brandpunten uil waarop ze
ziell zullen kuncentreren. De aandacht
voor de rijwielende student zal er
alvast niet op verminderen, Eén van
die 'brandpunten' wordt namelijk de
zwakke (heden teil dage ::.aclue) weg-
gebruiker - 1:11 geziell de voetqanqer
nauwelijks in ol/gevallell betrokken
raakt, slaat dil voorat op fietsers.

ln Ll'U\"l'1Iwordr OllJ:,·\t·,·r J 200 I..,·er ing.-.
brokcn, IIJ.Jr\,ln 'S(lOJ..n·r hij panikuhcrcn.
Per Jaar wordt 1"'11"1' (,S hUl/t'll door dil"
venhanden I>t"ro,·nl. l.....durdcud uunck-r dan
vroeger trouwenv Ikt J:,l.1td,1JI vuora! ove-r
karners (~llJlllo'~1 ,'11,11'I,artellll'nten Ik
dreven weu-u hhJl..h,J,lr dat in ~llIdenl\·n·
kuren zoveel ni,'t u- r')11<'11hlh

Aggressor

Irucrcsçanu-r ,<; Ik I ra,l,: Ih',' het de
\l'rkcl'rWetlighdd \t:r~a.lt Per jaar gcbeu-
ren in Groot-Leuven zo'n 600 verkeersen-
gevallen mei lidlilmdijk letsel. Daa maast
zijn er J.250 meldingen van ongevallen
met ~toHelijkt· schade. V.Jn dil' 600 gcvalk-n
met llchanu-lijk leed. zijn lil 25,5 proecru
van dt' gev.llll·n fÎ\'Ij.t·rs heITlll..kl·IJ. elJ 16,7
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procent zijn bromnetsers. voetgangers heb-
ben niet zoveel Ie vrezen. wam ze zijn in
maar zeven procent van dl' ongevallen beo
trokken partij. Wat de FietSl'r~betreft. wor-
den als voornaamsic oorzaken genoemd:
"hel voorbijrijden van fietsers, hel openen
van portieren. het in- en uitrijden van
garages en parkeerplaatsen." liet rapport
maant aan erover re waken "dat de fletser
niel de nieuwe verkecrsaggressor wordt,
naarmate de auto door het Leuvense ver-
keersplan uil de binnenstad wordt verdre-
ven. Een defensieve rijstijl V3n hersers en
bromnetsers is belangrijk in de stad." De
aandacht die dl' pt)liliedien~lt'n willen best-
eden aan de zIVaJ..l..eweggebrUlker-
voorel eau de üctser - b dan ook makke-
lijJ..Ie verklaren. Zo 111111.'1een \"t'rfijnin~
van de analy~e~ duidelijk rnaken hoc hel
precies zit met til- ongcvalk-n in eenrtchi-
tngvtrcren waar fÎl"I~L"r~lil dL' 11\1\'1'neturn-
gen mogen rijden: als bhJl..t dal daar me-er
Onj.ll·\alkn pcbeun-u IlIl'l In-twrc dan in
andere straten. zalmen Cl'n~ opnu'uw
moeten nagaan of het wel opportuun I~
fi,·t'l'r~ in beklc ridllin':I'1l tilt- H' 1011<'11,

Barbecue

W.11til" j.!duld'''H·rl,l\t 1t"lrdt i, het
nog Illol'illjkl'r tl' wete-n iu hocvcm- lwt
ailtl1~llItcJdil]j.!l"1I rl"Jm'\C'llI,ll1el I' vnor de
rl'illi1eit Nll'l .111,'gduitht'll'rl,l'l wordt
gn,ll)Jl"rtl'l'rd, IIkl ,'ll..l' oPro"11 IOIl).:"Vl'l·r
1:1001is rdl'l am Cl] hcc l vaak j, men .11
tn reden als hel lawaai C'IIIIIIIII[\ en \"nrdt
vr ):<','11klacht ingediend Vnra~wnd i~ wel
lil:' \·a'iI'lellillJ.: dJt er "1' dlllHkrda.: mlnder
meldingen zijn dan "I' woen,d"g or VTljcl.lg
Ft'n p.JsJ..l.Hl' uÎtkg hadden dt'
woordvoerders daar nil'l I'oor /.- vcrmoe
den da1 de Leuvenaar uI' dil" dag dan roh-r-
anter i.. jl·.:etl~ dl' ~1Udl'Ill<'1Iomdat hl't dl'
l,l,lI~t.· dag Hlm hel IVITkt'nd i\; 7l" gllnm'n

hen hun pleziertje. Ma.lr ook hier dringt
een verfijning zich op. zei burgemeester
louis Tobback. "Neem nu het weekend".
voegde hij daaraan toe, "wie zegt dat er dan
niet veel (onterechte) klachten zijn van
mensen die zich op hun vrije dag gestoord
voelen omdat hun buurman het gras afrijdt
of een barbecue houdt?"

Een goed drugbeleid W.JSvanaf het
begin van hel r-------------------------,
vijfhoeksoverleg een
prioriteit. Tussen januari
en september '96 waren
er 212 druggevallen. een
jaar later tijdens delelfde
periode wan-n er dat
241, een ~Iijgillg met 14
procent. De pohuedien-
su-n zh-n dat ancsbehafvc
somber 111:de iliJSing
schnjven ze op hel aktief
van een n'rhn"glk aktl-
vuch van de politn-du-n-
eu-n. een hogere elfleien-
Ut' dus. Bov cndicu mot'·
ren lt' maar in twmug
proecru ";]11 de gvvalk-n
rl"f)ll'~,icl optrede-n. tn
dl' andere )-\l"valkll ga.JI
l1<"t"111111.·n\l"1Idit· 11.l
hun ,·,·r~H· g..hruil.. tI"'lr
hl"l parkc-t na.u dl' hulp-
vr-rh-mng vcrwezen
worden eJi mei meer
IIWIdrug~ in aanraking
)..C'!llI'1) Ook hk-r It-gg"n
de pollucdiensten dus lil
hun hch-id de nadruk op
preventic en gt)\_'(k
t....-gclcrding, eerder dan
op hJTUI' maarregelen

Sofie OverSlijns
Bl.'nny Debruync

Fallus

011 zebrapad was het eerste dat buiten
plan bezet werd. Hier viel te noteren dat
een heerhoofdige automobilist zich uil de
ontstane file losmaakte en probeerde zich
door de zebrapadgebruikers heen te wur-
men. Opnieuw eerscheen de ocnne ten ro-
nde en ditmaal werd de aurornobntst
terechtgewezen door de arm der wel. Dit
geschiedde natuurlijk rot grOOI jolijt van de
akuevoerders en mei een zielig IJlIus~eb<l~r
van de automobürst tot gevolg. Na het
zebrapad aan hel postkamoor onsrond er
enige tweedracht onder de zachte wegge-
bruikers. Sommigen vonden het nu wellet-
jes geweest, anderen wilden blijkbaar ÎOI
het bittere einde doorgaan, ~

Een uitgedunde groep maakte nog Icl~
kens een tiental min Uien uitvoerig gebruik
van zebrapaden op het penuaanptetn en in
de Schapenstraat. alvorens hulswaans te
keren. De politie stond erbij en keek ernaar,
maar greep met in. Met deze zebrapadaktie
werd voor de tweede maal in twee weken
aandacht gevraagd voor de zwakke positie
van de zachte weggebruiker. Ditmaal werd
er ongctwljleld een groter publiek bereikt,
nkl in het minst door de verschillende
lckeues. Over verdere akttes is nog niets
geweten. maar het is twijfelachtig of de
akucvocrdcrs het hierbij zullen laten.

Evert Kets

Woningen - Appartementen - Kamers
INBRAAK 1996
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Het slikgedrag van Leuvense studenten tijdens eksamens

Eén op tien studenten aan de pep
0likken om erdoor te geraken.

Uit een onderzoek dat in '93
liet slîkgedr.ng va" de UIIVf!lIse

student peilde, bleek dat meer aan de
Jud!, .'a" de studenten geneesmiddelen
konsumeert tijdens de blok en de
eksamens. Bij Uil op tien studenten
gaar liet om pepmiddelen zoals capta-
gOll, stimut, reactivan, catortt en am-
fetamines. Adel;" De Groole. arls ;'J
het medisch centrum voor stademen.
zette woensdag een boompje op over
deze probtemattek. Veto leende een
luisterend oor.

Voor veel studenten die gedurende hel jaar
niks hebben uitgevoerd is de verletding erg
grOOI om op hel einde van hel Jaar met be-
hulp van pepmiddelen toch nog hun eerste
zit te hollen, UÎt de onderzocksresuuatcn
viel alle leiden dm vierdejaarstudenten tij-
den~ de blok en de eksamens ongeveer het
dubbel slikken van tweedejaars. Jongens
zouden sneuer aan de zware mlddelen 1.0015
capragen zitten. Meisjes daarentegen slik-
ken over het algemeen meer, maar ze hou-
den het dan wel bij cetortt of iets dergelijks.

Pepmiddelen - ook wel eens wekamt-
nes genoemd - zijn in tegenstelling tol
kalmeer- en slaaprnlddeîen noch grondig
onderzocht op hun werking en bijwerkin-
gen. Deze geneesmiddelen zijn omwikkeld
in de jaren veertig. De enorme vraag is de
enige reden waarom men ae nog niet van
de markt heen genomen. Van capragen kan
je na langdurig gebruik psychotisch en ag-
gresstel worden. Bovendien werkt het pro-
dukt verslavend: je gaat al snel hel gevoel
krijgen dat je moet slikken om iets te kun-
nen presteren. Ondanks de rtstko's die sa-
menhangen met bet gebruik van pepmld-
delen. geven de voordelen voor st udenten
vaak de·d,oQl".lag. Waarom 1.011je het Laten?
Lichamelijke en geestelijke vermoeidheid
worden kunstrnatig weggewerkt, je waak-
zaamheid verscherpt en je zelfvenrouwen
wordt opgekrikt. Over andere dingen -
zoals hel ten dat je er angstig, nerveus en
kotsmisselijk van kan worden, je kritisch
vermogen afneemt en je bij langdurig ge-
bruik de dosis iedere keer zal moeten ver-
hogen om hetzelfde effekt IC krijgen-
wordt meeslal gezwegen. Vooral zenuwach-
tige, gevoelige personen kunnen nochtans
beet nadelige gevolgen ondervinden bij het
gebruiken van pep,

De meeste studenten halen hun kal-
meer- en slaapmiddelen uit het nachtkastje
van hun vader ol moeder. Zware pepmid-
delen zoab amteiamtues kan je bij dt' apo-
teker krijgen, maar niet zonder voorschrfü.
Dit hoeft zeker geen beletsel te zijn. Naar
verluidt is er een arts in Heverlee die tegen
de minimale vergoeding van 350 frank
voorschrüü wat je maar wil. Anders voor-
zien korgenoten ol andere kornakten je wel
tegen een vriendenprijsje.

Kortsluiting

In het medisch centrum krijgen de
dokters lijdens de eksamenperiode gemtd-
deld duizend studenten over de vloer. Uit-
eraard schrijven ze bij psychosomatische
klachten zoals slaapstoomtssen. buikpijn,
spa nn ingshoofdpijn, koncentra Irestoome-
sen en hankloppingen niet onmiddellijk
voor waar de studenten eigenlijk voor
gekomen zijn. De artsen gaan eerst op zoek
naar de eigenlijke oorzaken van de klacht.
Vaak hebben studenten problemen op kot,
relatieproblemen of problemen thuis. Pep-
en andere middelen zullen in deze gevallen
eerder konsluiting in het systeem veroorza-
ken dan voor een uitweg zorgen. De dok-
ters streven er vooral naar dat jongeren op
een verantwoorde manier met geneesmtd-
delen leren omspringen en bij hel gebruik
ervan geen onverantwoorde rlslkc's nemen.

Studcnten die aan het begin van de ek-
samenperiode al pep slikken. verminderen

gevoelig hun kamen om heelhuids door de
eksamcns te komen. De srudcrnenarrsen
raden dil dan 001.. ten ~Ielli!l~te al. "Pepmid-
delen verhogen de arbeidskapacitclt en
iemand die een hele nacht op pepmiddelen
blokt. heeft l'en ro)"ale grabbel in zijn ener-
grereser ...~ gedaan. pen gedeeltelijke reko-
peratie van de verinren uren slaap is dan
ook noodzakelijk om er terug wat bovenop
Ie komen. DIt gaat nler als je nog dril- of
vier weken cksamcns voor de boeg heul.
Als dat ene eksamen op hel einde van de
reeks hel cindröultaal in de negatieve rich-
nng dreigt te benivloedeu wordt pep wel
eens als noodoplossing voorgeschreven. Nd
een paar dagen sm.,ken is er geen enkel
probleem om Ie stoppen. Gevaarlijk wordt
het pas vanaf het ogenblik dat je langer dan
nen dagen op pep blokt. Dan wordt je beo
schouwd als een rtstkosukker. AI~je langer

dan een week elke dag geslikt hebt, kan
plotseling stoppen met hel innemen van
srimulanrla nefast zijn. Het gebruik moet
geleulehjk .llgebouwd worden.

Koelbloedig

Sommige studenten hebben te milken
met slaapstoornissen tijdem de cksamcne.
Slaapmlddelen zijn de geknipte oploning
hiervoor. Bij een te hoge dosis zljn futloos-
heid, mi~~t~lijkheid en hoofdpijn de volgen-
de d.18 gegarandeerde kost. gecenre slaap-
middelen hebben deze nevcneffckren min-
der. Slaapnuddclen kunnen niet zoveel
kwaad. het is echter niet de bcdocltng dat
ie ermee doorgaal ze tt" nemen na de cksa-
mens, al is het mogeüjk dat je ln het bo..'gin
meerdere nachten na elkaar wakker ligt.

panfekaanvaüeu voor de eksamens of

DJ een minder goed eksamen komen ook
wel eens voor waardoor het onmogelijk
wordt voor de persoon in kwestie om nog
meer leerstof in zijn of haar hoofd te sram-
oen. Kalmeenniddelen zoals valeriaan, do-
zan en Iysauxla zIjn sterk angsrwercnd.
maar kunnen 101gevolg hebben dJI je een
hele voormiddag onverschllllg boven je
boeken zit te suffen. liet probleem bij deze
middelen is om de juiste dosis Ie VUlden.
neze kan individueel «erk verschillen. Pa-
niekerige personen moelen immers genneg
op hun gt'mak gesteld worden. maar tege-
lijkertjjd nog in staat zijn om te werken.

Goedele Levssen
D.Jkur Ot' GrOOlt ('1/ II/{t al/deu artsen van hn
medisch (('II/rum l\.,.~rswdellftfJ "tbbttJ ten
speciale tksllml!JlStrvkt, \l~wr jt vanef l: j.mi ten
brr,Jepkan op iwtn. Normaal gezien is het cssa-
mencelllrum OpeJI van maandag 8.JO u lOt vnt-
dag IIm 16 11.Na de sfuirll/gsllrm wordt jt bI)
lloodsllllaritS"'.JUI<}matisth door!}tschllhld naar•Hn-rrfte. waar U Je ht' nummer van de arts van
wach, !lnTn. Val/aI2!""; kan je echter !ltdurtn-
dt vijfw"tkm ook l(dtr ....lI1~rdQ!Jva" 1010112 U
in "tl Va" Daleco/!t!Jt '"tchl mtl jt grou of
minder grolt mtJlScht problemen. Blok u.

Op het teateefestival mocht het publiek
geen professionele podtumkunsr verwach-
ten, hadden de organlsaroren vooraf
gewaarschuwd. Kultuurraad wou naast hel
akruele teater van de kunstencemra en hel
reizend repertoiretoneel van de kulturele
ttntr.l hel toneel van de amateur een plaats

geven. Amateur niet in de zin
van zondagsakteur. maar in
de zin van 'liefhebber':
iemand die roncel speeu
omdat hij dat graag doet. Op
'Theater Now' zag je akteurs
in opleiding, naast studenten
die moedig een eigen groepje
uit de grond gestampt hadden
en dankbaar gebruik maakreu
van de unieke kans die ze
kregen om in de StuClempel
te spelen.

De keuze van Kura voor
het jonge geweld vah dan
ook erg goed te verdedigen.
Nel daarom Is het 7:0 jammer
dat de crganisanc haar eigen
initiatief met zoveel ernst
overlaadde. Kijk bijvoorbeeld
naar de kultureel korrekte
titel ~ tweelalig en mei slash
in het midden - ol naar hel
discours in de programmabro-
chure dal ben wel een fris
anarchtsnsch en vooral relati-
verend windje kon verdragen.
Maar ook op de planken viel
er weinig IC lachcri. Als
jongelui vandaag het podium
opkruipen, dan Is dat blijk-
baar vooral om de wereld
kond te doen van hun angst
en vrees. Het psychosociale
drama domineerde 'Theater
Now', gebrek aan kommuni-
katie en verdringing van
gevoelens waren troef. De
neiging om alles uit re leggen
stond daarbij de neiging om
gewoon goed reater te spelen
nogal eens in de weg, 1.0
bleek bij de voorstellingen
van de kompagufes '1 Sirk, De

atue en In Effigie,
Nochtans kon het ook anders. Dat

werd op vrijdag bewezen door achtereen-
volgens Gunther Samson en het duo Clara
Van Den Brock/Bruno Van Den arcecke.
HOewel hun teksten - respckuevebjk 'De
Keizer van het verlies' (Jan Fabre) en 'Plek-
up' (Ocrardjan Reijnders) - mtssenreu wel
de meest zwangallige van het hek festival

Teaterfestival Kultuurraad begin van nieuwe traditie

De onweerstaanbare opkomst van een
•

festival in progress
OoI een lIele hoop studenten en

aaltvenvan' jOlig vofk met
toneel in de weer is, is geen

nieuws. Alleen hadden zij tot dusver
nergens ;11 UIIveIl een podium om
hun kunstjes te ver'Ollen, Dat podium
u.'erd hen 1111 aangeboden door

Kultuurraad met 'Theater Nowrîhis
is Theater: Gedurende drie dagen
werd in StllC 'vijfhonderd minuten
teater van nrellsell in progress' opge-
voerd, verdeeld over zevert voorsteltin-
geil. Belangstelling en waardering
waren groot, zodat ge/lOopt mag wor-
den dat ee" nieuwe Kultuurraadklas-
sieker geboren is,
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,
waren, gingen de akrcurs door hun speel-
stijl met een zekere ongedwongenheid om
met hun matertaal. Daardoor staagden ze er
wel in die spanningsboog te kreereu lussen
oprechte ontroering en reeuale afslandelij·k ...
heid waar het de andere voorstellingen ~
nogal eens aan ontbrak, Beide korte stuk- \
ken vormden alleszins het onbetwistbare
hoogtepunt van hel Iesuval.

Arenberg
Niet dal de rest zomaar onder tafel

geveegd moet worden. Elke voorstelling
had lijn sterke kamen en zijn minpunten.
'De Lecdlozen" van Cic. De Hitte bijvoor-
beeld, die in ware 'do it yourself'-stijl ook
de tekst zelf hadden geschreven, vertrok
van een thematisch erg aantrekkelijk en
origineel gegeven. Er werd een samenle-
ving ten tonele gevoerd waarin uiting van
emoties bestraft werd met vervezehng van
de ledematen: wie weent, wordreen plant.
Hel stuk mhte evenwelecu dinamische
regisseurshand die mei een dramaturgische
ingreep hier of daar teksr en voorstelling
beter had kunnen strocmlljnen, In 'Onze
onweerstaanbare opkomst' was het vooral
de verbluffende naruurljjkbejd van de spe-
lers - allen studenten Kulturele Studles c-.

die kon bekoren. Het weer tot leven wek-
ken van een konsept dat afgestemd was op
een eenmalig roonmomem enkele maan-
den geleden. bleek echter een (tc) riskante
zaak.

WJt op 'Theater Now' te zien was.
waren - zoals de oudennet deed vermoe-
den - duidelijk voorstellingen die nog 'In
progress' waren. Belangrfjker dan hoc ze er
stonden was dan ook där ze er stonden.
Zowel de organisalie als de voorstellingen
getuigden van een gezonde dosis lef, die
zeker een opvolging verdient volgend jaar.
Het talen! is er, het publiek is er en hel gat
in de markt tussen Stuc en het KC Leuven
in, is er eveneens. wanneer je terugkijkt 011

'Theater NowlThis is Theater", kan je je
enkel afvragen waarom Kultuurraad nooit
eerder op hel idee is gekomen om een
teaterfestival te organiseren. De klacht dat
jongelui bijna nergens in deze universiteu-
stad terecht kunnen om hun
teatcrcksploren IC tonen is aloud, maar
werd door SIUCaltijd afgewimpeld met een
verwijzing naar de bescheiden tassuuetten
van het kunstencentrum zelt. Hopelijk
wordt er bij de roekomenge stucverbuts
naar Arenberg ook eens aan de studenten
gedacht.

Barl eeckhour

5



Guillaume Bijl bij 'Nature Morte'

Kamperen als kunst
0"het kader van de groots op-

gezette tetlloonstefUII9 rond
kunst en ekologie 'Nature Mor-

te' - die nDg loopt tot 23 mei - heeft
de Antwerpse kunstenaar Guillaume
Bijl de Le.wense kruidtuin qetrans-
formeerä rot camping, Nietsvermoe-
delfde wandeiaars krabben ziel. onqe-
twijfeld in het haar bij het zien van
ZO'" 'kIlIlSlwerk' en vragen ziel. af
wal de zin 1'011 dit alles wel moge
wezen.

Wh.' een beetje bekend i~1111:1hel werk van
Bijl 'herkent' de camping als éen van zijn
ëptsche installaties. In 1979 opende de
kunstanaar zijn eerste installatie in galerie
RUImte L IC Antwerpen, in de jaren tachtig
gcvolgd door l'en senter oneindige reeks
van winkclinstallaues. een hiljanual. een
kapsalon. een cernrum voor beroepsoplei-
ding. een 7.olalin een psychlarrische instel-
ling en zelfs een rekonstruktie van een
tentoonstelling met fiktieve Amerikaanse
kunsteuaarv. Als voorlopige finale kreëerëe
hij een magistraal uitstalraam mei wassen
bedden voor de nccumenra IX, in de zo-
mer van 1992 Ie KasseI.

Wal deze verzarnellng voorwerpen zo
Intrigerend en bevreemdend maakt, is hun
gewijzigde kontekst. In legenstelling lot de
'ready-mades' van Duettamp echter, isoken
Bijl de voorwerpen niet van hun omgeving
en verheft hij ze niet tot kunst. Hij wijzigt
alleen de kontekst, en toont daarbij de ba-
naliteit en de lelijkheld van onze leefwereld
aan. HIJ kreêert een getrouwe representatie
op schaal Hl van sftuaues en plaatsen uil
her dagelijks leven In de 'tempel van de
kunst', zodat de bezoeker bijna vergeet dat
hij het werk ziet In l'en museum. Dit be-
vreemdende element werkt nog sterker
door in zijn "installatie' op de tentoonstel-
ling 'NaIlIre Monc·. Wat maakt het grorpje
renren immers lot een kunstwerk? Ze SIJan
midden op het grasveld, een grasveld dat je
als gewone bezoeker van de kruidlUin niet
mag betreden. Hierin schuilt ook de kont ra-
diktie. en verwerft de Installatie een status

kunstencenna. en stelde voor om ze om te
bouwen tot sociale nutstnuetltngen. Noch-
tans is dit kader noodzakelijk om Bijl's
werk als 'kunst' te kunnen identificeren.

De tweede kategorie is die van de 'situ-
eue-rosreneue- die als ersatz- of schljnwer-

'rumzaal' uit 1983 vervullen kamerplanten
de rol van ersanetement. een schijn van
natuur In een lelijke, banale, 'kuJtuurlijke'
wereld. Het artistieke is leugenachtig. re-
produceert. Bijl spreekt over zijn werk als
'drtedrmenstonele stillevens', met een vanl-

kelijkheid funknoneert. Een goed voorbeeld
hiervan is het teruoonstelltngsprojekt met
'valse', onbestaande kunstenaars. Ten derde
zijn er de 'compositions rrouvées', die sinds
1983 dienst doen als hedendaagse stillevens,
De 'sorry's' tenslotte, vanaf 1987 ontwik-
keld, vormen absurde en poëtische voor-
stellingen van een denkbeeldige realiteit.

Guillaume Bijl's installaties evoceren de
~egen~eUiÎlgnaluur - kultuur op indringen-

de en direkte wijze. Reeds in de 'psychlatri-
sche kliniek' uit 1981 verwerkte hij kamer-
planten, die als een $OOn minimum 'condl-
tion humaine' fungeren om van een mens-
waardig beslaan te kunnen spreken. In zijn

Dat manifeste gebrek aan een happy
end vinden we trouwens vaker terug In de
stukken die regisseur Ivo Van Have regn-
seerde voor zijn Zuidelijk To.eel. Sinds hij
in 1990 het toneelgezelschap De TIjd -
waar hij samen met Lucas vandervorst de
arusüeke leiding voerde - verliet, grijpt
van Hove steeds meer naar stukken van
deze eeuw. Vooral de periode tussen 1920
en 1940 blijkt daarbij zijn favoriet. 111die
jaren besteedde d\' avantgarde van de-
roneetauteurs veel aandacht aan eon meu-
we aanpak van her teater; op vormeUjl-: en
inhoudelijk nlvu. VII"r.11'rem-esse ...• wüuams
(~amlijn begeerte'} en Bugene O'Neili
('Begen:n onder de olmen') voor het angel-
sakslsche. en Jean Genel ('Spl('ndic!'sl I'U
Mauriac voor het transtalige taalgebied.
lijken bij van Hovc hoog Ie scoren

Respons

Dat een dergelijke .. Iwijking van her
pad van hernadhlcnele repcrtotreroneel
niet voor de hand ligt CII op flink W"I krt-
nek mag rekenen, was te voorspellen. Beu
Nederlandse recensent vroeg zich in zijn
bespreking van 'De onbcrnlndcn' bijvoor-
beeld af waarom dit stinkende lijk in gods-
naam opgedolven moest worden, Voor Van
Hove schiet deze waaromvraag zijn doel
ectuer voorbij, Hij beroept zich erop dat hij
op zijn intuïtie afgaat en gevoelsmatig tijn
stukken kiest, zonder aandacht Ie willen

besteden aan de bestaande kanon of aan
redelijke argumenten. Dat die aanpak tot
onverwacht mooie resultaten kan lelden, Is
In het verlcden'wel duidelijk bewezen. Van
de stukken v.in. Bugene O'Neill, die bij ons
amper wordt gespeeld, kocht Van aove de
rechten en ensceneerde hij cr maar liefst
drie. Met het zeer sterke 'Rijkemaëshuls'
wi~t hij vriend en vijand te verbazee.

Gok 'De cnberntnden" krC'eg al heel
wat poshicve respons 111 de JK'fS, Het stuk
be-chrljft de geronnenteerde relatie tussen
een ~'adcr, olfidcr De vtreradeóen zijn twee
dochters Meeder de vrouw is er v..ndoor
en hult eert drinkende vader laten zitten
met Elisabëth en haar jongere 1US Marian-
ne. EI~bcth neerrit de moederrol over en
houdt zo haar vader op de bemf Marianne
lijdt nog het meest ouder de snueue: ze ziet
in haar zus het evenbeeld van hear moeder,
de vrouw die ben vraden heelr. AI met al
lijkt er in hel begin van het stuk toch een
wort wankel evenwicht te besteau.

Allomlje

Dat evenwicht wordt echter ruw vcr-
oord op het moment dat. ElisaMth zich

verlooft met Alatn. Op die manier probeert
ze zich te omtrekken aan de ZWJre lamilla-
Ie druk en de verwachtingen die haaf vader
van haar heeft. TUssen de vier onbeminden
gaat het van dan al hard legen hard. Alle-
maal zijn ze op zoek naar een beetje liefde.

tassymbolIek, een morele dimensie die in
zeventiende eeuw niet zou hebben mls-,
staan. En zo past deze kunstenaar perfekt
in het remoonsielltngskonsept van 'Nature ~
MorIe', al bevraagt hf daarbij ook het sla- ,
tuut van de hedendaagse kunst. Is het
kunstwerk geen kitschobjekt bij uitstek
geworden? Daartee plaatste hij bijvoorbeeld
een vlaggetje met het opschrift "Opgepast.
KunSI!- bij één van zijn tnsraüaues.

•

die een gewone kampeertent absoluut niet
heeft.

Ersatz
Bijna twtnng jaar is Guillaume BIJl be-

zig met installatiekunst van zeer uiteenlo-
pende strekking. Hij verdeelde zijn werk
zelf onder in vier karegorieên, De eerste
'Zij'nde 'traris'omiil[ie-irlS(a"álte5~'w;;iblJ
hij een realiteit inschakelt In een niet-reali-
teit: hij plaatst een sociaal of ekonomisch
nutsbedrijf in het per definitie nter-runkno-
nele kader van de kunst, Bijl pletue in 1979
in een pamflet al voor de afschafnng van

Ann Bries
Sofie Overstljn:s

Zuidelijk Toneel speelt vergeten familiedrama van François Mauriac

Nobelprijs maakt niet noodzakelijk gelukkig
O estig jaar geleden schreef ro-

mancier François Mauriac zijn
eerste toneelstuk, 'Asmodee',

Het werd een groot sukses bij zowel
publiek als kritiek, Mauriac had de
smaak te pakken en hij g;"g verder
op de ingeslagen weg. De man schreef
'Les Mal-Aimés' ('De onbeminden'] en
daarna nog een tweetal stukken. Ze
werden echter steeds slechter ontvan-
gen, en tenslotte gaf hij er ontgoocileid
de brui aan, De stukken werden ook
niet meer opgevoerd en zo goed als
vergelen, tot Ivo Van Have er begi"
dit jaar een van onder het stof uit-
haalde. Een tegendraadse, maar
waardevolle keuze.

De Franse schrijver en nooelprljswtnnaar
Prauçöls Maurtac is eigenlijk vooral bekend
van dl' romans die hij in de jaren IWÎntig en
dertig schred. HIJ liet zlch daarvoor inspire-
ren door de problemen van hel karotteke,
burgerlijke milieu in Les Laudes. waar hij
in het begin van deze eeuw opgroeide. In
boeken als 'te noeud de vlpères' - zijn
meest bekende werk - proberen de perso-
nages zjch te ontworstelen aan hun milieu
en de verslikkende greep van het vrome
gezinsleven. Net als bij de schrijver zelf het
geval was, blijkt deze poging rneesta! tever-
geefs. en Iddt ze tOt een zware innerlijke
strijd. met venwljfeling tot gevolg,

•

maar hel geluk van elk van hen heeft on-
vermljdclljk het ongeluk van de anderen
101 gevolg. Een uitzichtloze situatie, waarin
de personages In hun egoïstische gespanel
naar persoonlijke vrijheid alleen maar die-
per wegzinken in hel verstikkende drijfzand
van hun milieu en geloof.

AI met al zeker geen opwekkend, ont-
roerend of zelfs mooi stuk - in de gangba-
re betekenis van het woord. 'Oe onbemtn-
den' Is een keihard lamiliedrama in de na-
turallslische traditie. dat de kijker een beeld
geeft van hot" ongenadig mensen kunnen
zijn voor elkaar en zichzelf. De gedreven
aku-ursprestaties. vooral VJn Hans crotsct
(de vtrelade] en camma Slegertz (Marian-
net. geven een grote meerwaarde aan het
stuk van Ma uriac, dat trouwens heelzorg-
vuldlg vertaald is door Eric de Kuypcr en
Céllne unsscn. Geen gezellig avondje uit.
wel een aangrijpend spel over menselijke
emoties en de ondergang van een geztn. En
dal u nog nooit van Maunac hedt gehoord,
mag geen reden Zijn om niet Ie gaan kijken,
Ivo Van Höve heeft al overtuigend bewezen
dat ook bij de njet-gekanomseerde stukken
parels Ie rapen zijn, en, immers, onbekend
maakt al te vaak onbemind.

Martijn Graumans
H~t ZUldthjk Tonttl $pttlt 'Ot onbtmindtrl' 'lQn
Fran,ois Maurillc op 19 tri JO april in dt Stad-
schouwburs. fr/kms om 10.oo u, Kaantn koskn
ZOO, J5(} of'oo friJnk. Dramaturg Ban VlIn d~"
E}'ndt Itidt dt loonttllins in.
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Nieuwe presidia stellen zich voor

"En nu een heel jaar je zak afdraaien"
(j)11de krillfJl'erkininfJt!tI achter de

rug rijn. de vaten leeg. de stemmen
geteld, verliezende plMgt"

afdruipetl en de ek$amms nDg 'tel
"ie' voor de dellr staatl, achue VelOde tijd
rijp om IIel nieuwe dl/bje \'I!rkozellen lIil

diverse ricl,tillgePl eens rond de tafel Ie
brengen. Hoe 'Zit Irel met de - soms leer
grootse/wUge - kampal/jes I'all de verschil-
lende IJfoegell? Zijn studenten "09 mouttt-
seerhoar "oor allerlei ak,ies." Deze en
mlnen! vragen, die de verschillende nieuwe
IJ/oegen IlIl/I elk(ltIr SIC/de". vormden liet
onderwerp Vat, diskussie.

Uit hel hijwijkn zéér geanlruccrdc gesprek
mei de pas verkotenen Slijn Besnecns
[ondcrwijskoérdtnatnr Ekunomlka), Dries
Bruylandt [preses Pkonomlka]. Thomas
Peeters Ikrtngköürdinatnr Pollrlka]. Luc
Daelrnans t'serteure zaken', vroeger 'hele
hangijzers', VRG~, sujn vancooen (VRG).
Thomas Mees (preses VRG I. Erland Pi50n
[vlcepreses VRG~, Ben Van aecck (preses
Gerrnania]. Jan oerooi tvtcepreses cerma.
nia), Koen Vanachter (vlceprescs Germa-
nia), Snfk Derez (vlcekringkoördinalor
Psychologie). Sven De cremer (krtugkoor-
urnetor Psychologk), en de oudgedienden
Pol Verwildt (huidig preses LBK) en JUTg
Winters (huidige vreepreses LBK) kwam hel
volgende distillaat. Veto gooide alvast de
knuppel in het hoenderhok,
Veto: Hot til het "u/ tm imago val! prtU$ en
presidium, dal dt naam huft val! alteen maar
btl(I! It zijl! mrt kentussen. [uiven en al1due
uitspallill!JtIf ?
Sven (Psychologische Kring): _In de Psy,
chologtscbe Kring spreken wc liever over
een 'krtngkoördlnator-, omdal die til el niet
die ~ in mijn oren - negatieve bijklank
heetr. Het ülustreen ook onze demokrati-
sche werkwijze. ik sta Immers niet 'boven'
de anderen, ik koörëtneer eneeu .•
Stlln (VRG): .Wal iJ de meerwaarde daar-
van1.
sven (Psychologische Kring): .WiJ wer-
ken niet hiërarchisch. maar er Is naruurlijk
iemand nodig die de eindbeslissing neemt.
dus een krtngkoêrdtnamr als gespreksmo-
deraror .•
Thomas (Poihika); ..Bij ons werkt het net
hetzelfde, wl] spreken niet van een prest-
dium, de nadruk Hgt op de kring. Wij wer-
ken in een open struktuur, en als om hel
even welke student twee kringvergaderin-
gen aanwezig is, krljgl hij (10k slem recht.
Dal creëert een veel bredere basis om mee
Ie werken, en heeft d11Seen grool demo-
kratisch gehalte .•
Thomas (VRG): .B{'slaat dan niet hel
gevaar dal men heel mak kc lijk een putsch
kan plegen (Ij) hel demokrausch vcrkozen
prcsldlum?»
Thomas (Politika): «vanaf de derde ver-
gadering in principe wel. ja. De praktij!..
wijsl echter uit dat hel goed werkt .•

Konstruktie]

Thomas (VRG): ,Il' hebr roch verkrczm-
gen om op een demokratische wijze een
presidium te vormen. ,\1<-1jullk wvtccm
loop je het rbiko dat de dcmokrausch ver-
kozen ploeg gewoon wordt weggestemd .•
Pol (LBK): «In til- l..nndbouwkring wordt
er per funktie J.:ekmen en is het de bcdue-
Hng dat de volledige krin~ een [aarwcrktng
goedmaakt. Er wordlook niet met ~(()Ie
kampanjes of Jl](Il'~('11J.:ewerkt, Er lijn
Trouwen, bijna nOC1lImeer d,111twee kandi-
dalen voor een funktie, en die sprckeu dan
onderling al wie npkonu. Zo krij~ je cén
hechte ploc:g. die op de wrkie7inf.:,><w'lIld
zelf wordt voorgesleId en waar bi[na geen
slemmen legell zijn. nal g,H,lndcert t'l'll
heel jaar een goede. rustige werkin~ .•
Dries (Ekonomlka): .Bij ons wordl er wel
met ploegen gewerkt. maar het is ei~enlijk
een vrij IOleral1l systel:m. Na de verkiezin-
gen worden er zelfs mensen van dc andere
ploeg oJlgenomen in de werking, dus dal is
niet echt een probleem .•

Thomas (VRG): «Iemand die bij ons kon-
struktief wil meewerken. is allijd welkom.
Het is nu niet meer w dal de ene ploeg
tegenover de andere StaaL.
sven (Psychologische Kring): «waarom
dan nog verkiezingen per ploeg?
Jörg (LBK): ..Om een basisstruktuur van
een presidium Ie hebben.s
Dries (Ekonomlka): "Hel voordeel is ook
dal we de mensen heel goed kennen, We
bereiden onze kampanje hel ganse Jaar
voor. en dan kan je echt een stevige ploeg
vonnen.s
Thomas (VRG): .Hel h - misschien grol
uitgedrukt - het principe van 'thc winner
takes u all'. Anders bestaar hel rÎ)lko dat je
ploeg bestaat uit twee grote koalhles. Het
moel praktisch werkbaar blijven.

Klieken

Poi (LBK): -soms zün er wel wrljvtngen.
maar wij laten zien dat wij loch als één

maat één ploeg. maar de andere kan er
gerust bij,.
Thomas (VRG): .Alsje bij on~ verliest,
verlies je inderdaad volledig en daar gaan
vee! kapabele mensen mee verloren .•

Op dal ogenblik eskaleerde hel gt'~pr ...!..
lichtelijk. In alle drukte werd toch nog dui-
delijk dal zowel het ploegen- als hel kring-
svvteem zijn voor- en nadelen hebben.
Veto: Wa,[rOIl! lijn juflit opgrkonll!lI wor dt
kring of hel prtsidium? Er wordl Wil ems /lt:uyd
dat- \l(]oral bij de !ifolr krlll,.,m -lw 9(J~d is
WlOfje CV rn verdere cerritre. In hrvverre spuit
dil voorju/he mrt?
Stijn (Ekonomika): .Als je een heel jaar
je bonen moet afdraaien om verkozen te
geraken en volgend jaar Sla je ermee op eu
ga je ermee slapen. al~ je dal alleen voor je
CV moet doen, dal kun je ntet.»
Erland (VRG): «Ik denk dat we eerlijk
moeten zijn en zeggen dal het zeker niet
negatief staat tegenover een werkgever,
Maar als dal de enige beweegreden is voor
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vrouwen .•
StlJn (Ekonomlka): .Wij hebben twee
jaar geleden hel tegendeel van onderverre-
geuwcordiglng bewezen met een vrouwe-
Hjke preses .•
Dries (Ekonomikal: _Er zlln wel wal
mensen legen een vrouwelqke preses. Een
kanrus leiden gaat heel moeilijk, maar ook
andere dingen .•
Veto; KUII"t" ze "ifl9tnOtfi drinken, mis-
schIm?
Dries (Ekonomlka): .Nel-, jc mOCI sterk
bij stem zijn,.
Thomas (VRG): .Misschien hebben mets-
jes eerder een verkeerd beeld van een pre-
skuum. Ze horen natuurlijk ook veel stoere
vcrhalen over clubtuestanden en zo."
Pol (LBK): ..AI~.,jt,upkomt al-, preses heb
je toch 111In lll'l ~r6idium mccgedreald.»
Erland (VRG): "Ja, ik weel nlet. , Mis-
senten hebhen meisjes een ruinder groot
\'erallt\\ll.lorddClkhdd~gevoel ol ao.»
Thomas (VRG):r ..lk heb het ook gezien bij
dl' samcnstclltng van onze pl<\cg Mtl~le\
vragen meer naar de specifse!..e raken en
verantwoordelijkheden. Ze zien her eeroer
al~ een 7WJ(e taak,.
Dries (Ekonomika): «Ik denk dat meisjes
minder hard zijn Bij ons mikt je veel
kommentaar kunnen verdragen, en soms

slaan zij sneller In
parnek »

soûc (Pliycholo~
glsehe Kring): .Bij
OI1Szjjn Cf nu meer
meisjes dan jon-
gens .•
Erland (VRG): ..De
mei~je~ bij ons vin--
den de laak van ....
preses zelf te hoog
gegrepen, Vorig jaar
was er een meisje
die zelf zei 'ik mag
koördmatte doen.
dat is toch ongeveer
hel hoogste wat ik
kan bereiken in het
prestdlum'.»
Thomas (VRG):
.0011 is misschten
een persoonlijke
laak, dal zij hel
presesschap niet
aankan.»
Stljn (VRG): .Het
gemiddelde meisje is
minder snel geneigd
om vcrantwoorde-
lijkheden op te
nemen. Dat is een
vastSlelling.,
Geroep en getier
zijn zijn deel.
Thomas (YRG):
~Eigenlijk is hel
toevallig dat hij
naast mij zit. hoor ...
Thomas (Polltika):
.Ik dacht net dat
jullie een hechte

(
,(

iemand, haakt die in de loop van het jaar
wd aL_
Dries (Ekonornika): .Als Je na eell lurf
urn 7.t·Suur 's morgens begint ruet de op-
kuis, dal ZLCIgeen ka!._
Erland (VRG): .Om het op een bijbelse
manier Ie zeggen: 'je wordt er wel rijker
van' als je iets organi_~t'en."
Thomas (VRG): Kin de eerste plaats ben it'
studcru. Ab je In je vrije lijd denk! 0111je
konstruktief ten dienste te kunnen vu-llen
van je mcdcstuderu en. dan doe je het.
Maal' als cr 99 dingen prima gaan en één
ding niet. dan krijg je d,l,lT kritiek op. Men
gaat ervan uit dal je het allemaal aankan.»
Po! (LBK): _Eig,'nlijk dlll;'l1 wc hel alk-
maal 0111meer sukses Ie hebben bij dl'
vrou\'\lell.~ Gejoel alom.

Vrouwen

Veto: Een paar lwkt1l !Jd~dw wrrdm dl' rem/-
laltt/ 1lU1Ihtl ondtrziNk va1l dt wrrk!JriNP
Vrouw-Man, Unil'tTSÎleÎ/-Samtnltvin.'i btkend'l('
maakt. Er ZÎI hitr jluhlS iin vrouw aan dl' laft/.
lil)( lÎlltn in de ,,;t'uwt P{rN9tn mei dl' vr"uWl"
lijkt wrrt'!JtI!WO(Jrdigin!J?
Jörg (LBK): -In -I fakhuis rillen er vooral

,

geheel kunnen samenwerken en Iunküo-
neren,"
Jërg (L6K): .AJ~ er bijvoorbeeld zes men-
een funkties onder elkaar 70LJcI~'1lverdelen.
Jouden die in hel Iakhuic gewoon wegge-
nernd worden .•
Sven (Psychologische Kring): «Hoe
werkt dm dan? Kumt tedereen apart op'_
Poi (LOK): ..Er is eén IlTcS('nlati[' in het
voorjaar en ééu toespraak op dl' vcrk!c-
zlngsavond zelf. en op die ba~L~word je
verkozen .•
Stijn (VRG): _Is de jaarwerkrug dan ook
van lager gehalte? Hel h loch uurmaal dat
je dcftige verkiezingen cn een cll'ftige
kampanje V<)(:TIals je een IICd [nar vcram-
woordelûkhedeu gaal 0I'Lll'nWl0.
Poi (LBK): ..Je kornl niel 0Jl vuor eell
funktie in het fakhuis als je nil"1dalllVo(lr al
Je ]lILlImen verdiend heht. al~ regisscur V,lIl
de revue, of bij 'BIOt'dserieus' of zo, Het
I'oordeel is dal ons systeem de ueste men-
sen op hun plaats brengt .•
Thomas (Polltika): .Er wordl altijd de na,
druk gelegd op strubbelingen bij Iwee ploe-
gen. Het kringsysteem ml't ploc~en uil-dl
eehler ook geen nadelen, evenals de werk,
wijze bij de Landbouwkring. Er winl wel
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ploeg vormden!-

Verbrassen

veto: H,'I.';:U h<'lI.'I!Jmhjk mI.'( Jl' deelname aen
dl' rrwd/Il.71s !In m,>t'//I)k om ~~lUbtjul! tr
krii,'1m ~',','r L'f'r_>/aJtri"..,rll 1.''' Z".~
Koen (Germania): _Wij van Gamania
hebbe-n 35 meneen uit een groep van 110
dk virh inn'IH'1I In h.·! presidium Wij
gl·hruil..l·n wel (k naam -pn-stdtum'. maar
de wt'rkiJl): gebeurt toch helemaal anders
dan hij de grote- knngcn. ..
Thoma.s (Pulttlka): «Ik denk d<1lPsvcho-
In):it' r-n "(lllti!..,l het Icgcno\'~rges!l'lde be-
wijlen Wij lijn nok (','L! Wntl' kring V"(1
OI1).\l'VL'L'r1,500 sruderuen ('I' hij fins kou
wt'l wat uij Ekonomie ol RI'{'hll'n blijkb,lar
niet kan.
Thomas (VRG): ..Je moel drieduizend ~IU_
delllcn uverkuepelen, da! b~tekent dat dl'
bl:vc!-CJ:dhl'dell ~ued moelen vaslliggen. Het
'lijn de verkuzCllcn dIe de boel een heel jaar
1ll0dl'rl lalen drilaien,.
Stljn (VRG): _Er is een ~r()(lt verschil
tUSSCnmaChl en verantwoordelijkheid, hel
Raai bij ons 0111dat laats!e. Hel kan dan nok

vervolg op p, 8
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Preses
vervolg van p. 7

nlet dal mensen \',IJI buitenaf zonraar 1110-
gen mee-aeuunen, zonder verantwoorde-
lijkheul te dragen .•
sven (Psychologische Kring): _Ik slei me
alleen de vraag dat wanneer het slecht gaal.
er niemand icl~ aan kan veranderen?
Thomas (VRG): «Nee. een presidium
wordt aangevteld voor een jaar. ~Iel is niet
10 d.ll er in het midden v:111het ja ar een
cvatuaüe gebeurt en d.ll hel prestdfum kan
algezet worden .•
Stijll (Ekonomika): _Bij ons worden
serreuze WiJligin!o:t'1l voorgebracht op de
bestuursvergadering en dan wordt er gezien
waar hel Inut gaaL.
Erland (VRG): .Ik denk niet don dat zo
strlkl gcrcglcmeruccrd moer worden. \'Vlj
worden dj.WnliJk permanent geevalueerd.
Als we een slechte lull organiseren, horen
we dat de avond ze!t wel.,.
sven (Psychologische Krlng): «Daar gaat
het helemaal utct om. het gaat om inspraak .•
Thomas (VRG): _Wij zouden dus, bij wij-
ze van spreken. een heel jaar op onze luie
kom kunnen gaan zitten. het geld verbras-
sen en niemand zou er iets tegen kunnen
doen?
Jörg (L8K): IIlk denk dat we over het
hoofd zien dat we alk mensen bij de wer-
king moeten betrekken. Bij ons kan dat
alleen door naar alle jaren te Slappen en
iedereen uit te nodigen voor de algemene
raad. Er konn echter weinig volk naartoe.
Hoc 7.ÏI d.u bij jullic?_
Dries (Ekonomika): .Wij moeten drie
dagen op voorhand antehes uhhangen .•

Prestige

Jörg (LBK): .Met affiches uithangen trek
je de kringwerking nier open. Ik denk dal
dat sowieso moeilijk is bij de heet grote
kringen ...
Koen (Germanla): .Wlj organlse~ elk
jaar een eerste kanweekend. waarop de

met betrekking lOt de verschillende
beheersorganen staan cernraat Ok worden
eerst bepaald en dan ..omen we "11.•
Sven (Psychologische Kring): • Voor mij
persoonlij .. is een verkteztng een noodzake-
lijk kwaad, Wij komen al een drietal jaar op
met een ploeg en hebben «11 degelijke
kampanje. Ik vraag me som) af of ere
rnege-ekuvnetten nu ectn 1\(:1 nodig zijn._
Dries (Ekonomika): .Wij kunnen ons
niet permuteren om in februari hel I..ndeu-
zeplein niét vast te leggen. Dan hebben wc
geen prestige mecr.»
Thomas (VRG): .H·rst kom je samen
gedurende twee weken tot twee maand en
kg je een konsept vast. Mailr daar vul je de
verktestngen nooit mee winnon. f)aarn.l
gJ,]t het Inderdaad om 7.0 kreatief mogelijk
de kampanje Ie voeren. Meer Volten en
meer sponsoring helpen dus wel degelijk
om verkozen te worden.»
Erland (VRG): .Oe andere ploeg had
nochlans meer geld dan wij en toch zijn wij
vcrkuzcn. Hel gaal dus ulct om nog meer
gratis uil Ie delen. dl' ortgineelste wint
uhelndehjk wel .•

Ramp

Thomas (VRG): .Je wordt verkozen op
öriginahtelt, op sytlll)ilthil'". op hoe je over-
kerm en niel op je konsel)I .•
sven (Psychologische Kring): .Dat is eeu
ramp, wam je moel dan gewoon sympa-
thkk doen om verkozen Ie wordeu.»
Thomas (VRG): eDat Is een ramp. want je
moet desnoods een rolletje spelen. Op ons
fakultair debat was er misschien twintig-
dertig man. Nochtans is dat essenneet voor
de jaarwerking. Op een optreden of een fuif
heb je gemakkelijk 800 man. Een verkie-
zing binnen een grote kring win je "P basis
van brood en spelen. Waarom? Omdat we
juist mei zoveel zijn. Omdat het onmogelijk
is van mens rot mens je mening te verkon-
digen en je konsept uil de doeken te doen.»
Erland (VRG): .We hebben een cd naar
iedereen opgestuurd. vergezeld van ons
programma. De mensen lezen dat echter
niet graeg.»
Pol (LBK): .KIm~ t-rd>·_te-".,.""Imt·
dig voor onderwijs. Wij proberen van Uil

I
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meeste studenten 'gerekruteerd' werden en
betrokken bij de kring en haar aktivitcltcn.
De meesten worden dan ook ln tweede kan
verkozen en blijven een à twee jaar mee-
draaien. We venrekken dus meestal van
nul, maar dal heeft ook zijn voordclen.»
Slijn (VRG): «Dus de mensen van tweede
nc houden zlch daar niet meer mee beug"?
Koen (Germania): .Nct, want die moeten
hun tesis maken en lesgeven .•
Dries (Ekonomlka); .TEW is ook vier
Jaar, ik zif nu in eerste nc en wij moeten
ook een tesis maken. dat gaat toch?
Veto: Ligt at kltmloon bij dt ,,"kirringm nitl
vooral op ZO"'ltlmogt/ijk groli, wt!J!jtVtn tri

luditl« ak,iviltittn Drganigrtn, ttrdtr dan btj
ht! inhoudt/ijl« van dt 'Il'trking, op hn v/ok van
ondfrwijs?
Dries (Ekonomika): «onze standpunten

8

wijsveranlwoordelijke achter de rug. De
gemiddelde student interesseert zirh geen
bal voor wat je doel op dat vlak We heb-
hen dil Jaar werkcollege-aanpassmgcn
gehad, toch een heel belangrijke program-
mawijziging. Er kwam geen mem naar de
spedaal ingelegde vergadering maar nu

Dries (Ekonomika): eBlj ons Î5 dat ooit
voorgesteld. maar waarom eigenlijk? Wij
zouden toch stom zijn van zoiets Ie weige-
ren als ze hel aanbieden. \VÎj vragen wel
diskrl·tie van het kommtnee dal de boek-
houding Inkijkt. Ik zeg dus liever niet hoe-
veel de kampanje gekost heeft .•

•
komen ze wel allemaal naar me toe om IC
vragen hoe de eksamenregeling erun ziet.
Dat is het enige wal de studenten bij ons
roteresseen. Het klinkt grof, maar daar
komt hel op neer. 'Moet Ik meer werken?'
en 'Wanneer zijn de cksarnensj", daar
draait het om .•
Veto: Is dal nil'l wal zwart-wit voorgtsltlaJ
LuC (VRG): "Helemaal niet, je moel er-
voor zorgen dat de student het best gediend
is. Daarvoor heb je ouderwijsverantwoorde-
lijken. die zorgen dat 7.e hun vakken aan-
gepolst krijgen en zo .•

Diploma

Stijn (VRG): »Naar aanleiding van de wil-
te mars met de debatten. wilden de studen-
tenverantwoordelijken oolloquiumlessen
organiseren. De lessen zouden dan vroeger
eindigen, en alle vakken zouden vanuit een
ander - praknscher - oogpunt bekeken
worden. We kregen dat plan erdoor, en ook
de proffen stonden aan onze kant. 'Wat?
Zijt gij zotT was ectuer de reakue van
verschillende studenten."
Thomas (Polltika): ..Als er op Krtngraad
over numerus clausus gesproken wordt, is
de hamvraag ol je er wel mensen voor kan
mobürscrcn.s
StlJn (Ekonomlka): .Alsje eerlijk bent:
wanneer je later in een bedrijf komt. Is hel
enige wat ze vragen je diploma. Zij leiden je
dan verder op. Hel is dus logisch dat bij ons
dl' studenten zich niet met onderwijs
bezlgbouden.»
Pol (LBK): .Er wordt loch gevraagd naar
wat je buiten je studies hebt gedaan?
Luc (VRG): .Ved Studenten redeneren
van 'zo snel mogelijk erdoor, lie(st in eerste
zit, met zo weinig mogelijk lessen en prae-
tlca' .•
JÖTg (LBK): «Je moet toch oppassen met
zo'n Uitspraken. Want op een bij ons ge-
houden enquête kwam er een enorme
respons.»
Poi (LBK): «Interne evaluaue wordt ecfu
wel serieus genomen. De belangrijkste taak
van een Iakuheuskrtng is dat je ondanks
alles toch goed onderwijs leven en dat de
fuiven en kanrussen eigenlijk van minder
beleng zijn. om het kru Ie stellen .•
Thomas (Politika): ~EigenliJk kost je d~t
geld. een jaar in een presidium zinen. Niet
dat je zelf je kampanje moet financteren.
maar op al die luiven en kantussen moel je
ook je drank betalen .•
Thomas (VRG): -vtnd je dan met dat, ,lIs
je een heel jaar uwe zak afdraait, je op het
einde VJn 't jaar eens met heel de ploeg
mag gaan eten?
veao: Hoe zit h~t I'Îgtnll)k mrt dt sponsorIlIg alt
ju//it l'oor dt kieywrtk binnenrijven? Hon'tt/
huft htt gekost en $IDa/ldaar hmieten op?

Thomas (VRG): .Het kreskommtnee heeft
hel recht om leders boekhouding in te
kijken. Ik vlnd dal niet meer als normaal.
Bij ons bedroeg de sponsoring 290.000
lrauk, met de spcnscrmg In natura erbl~zal
dat op een dik hall miljoen komen. Maar
dat Is nog niks In vergelijking met Ekono-
mika .•

Verhalen •
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StiJn (Ekonomlka): «Ja. dan doen er
weer wilde verhalen de ronde .•
Thomas (VRG): «Een manier om die wil,
de verhalen te stoppen is gewoon zeggen
hoeveel het Is.-
Stijn (Ekonomika): _Er kwam bij ons een
ploeg op die weigerde kampanje te voeren,
ze hadden maar één grote aktiviteit. WeL
die lijn vlak voor de kies week gestopt
omdat ze wisten dat ze toch niet konden
winnen. Ik heb die gast al drie weken niet
meer gezien, die durft gewoon niet meer
buitenkomen .•
Luc (VRG): .Er zijn trouwens opmerkelij-
ke verschillen in de budgetten van dl" ver-
schillende ploegen. Wij hadden bijvoor-
beeld 7.clfs geen enkele Bekende Vlaming.
dat scheelt enorm in hel budgcr.»
Thomas (PolItika): 6De verliezende ploeg
van Ekonomika vorig jaar heefl 300.000
frank uit eigen zak bijgepast omdat het
budget crucerefkcnd was. Ze weren met
vijftien. dus da 's elk 20.000 frank. 'Als je
wint. heb je dat ervoor over. was de

• redeuering.»
Dries (Ekonomika): _Ons budget dil jaar
was minder dan van die ploeg. Uiteindelijk
ging het om 800.000 Irank geldelijke spon-
soring en een paar honderdduizend in
natura .•
Thomas (Politika): eDe grootschaligheid
van sommige kringen en kringverkiezingen
voelen wij aan den lijve. Afgestudeerde
ekenomen denken naruurlijk het eerst aan
hun kollega's wanneer hun bedrijf aan
sponsoring gaat doen. Hetzelfde geldt voor
het VRG. Zo belde onze ploeg naar het
Nieuwsblad voor gratis kranten. pol &
sokkers zijn Immers krantenlezers. Alle
sponsoring was echter al naar Ekonomika
gegaan.s

•

ARn Bries
Benny Debruyne

onze tkskuus mocht een sitaat I'rgl'n$bij dl' ver-
kttrdt ;UrsOOIl in de tekn ttrechtgekomm (1)"11.

Hl'f was trht~r gUII lin~kur~ Dm dl \ltnrhi/lmae
lUmmen /lit elkaar ti' houden. Daarnaast
II~bbtll wij lIog I'ksk/l::NOll"r l'Oor het ontbreken
dtr fcto's (de pretessen pakkl'll blr)kbaar niet op
papier). Maar !JUli nooä, al! je Zt al!nOBwil
ZltII, IItem dali illlellSl~f dul aan d~
krl/Jguktivlfmm en OnlmDl'Ihen in f~"'lnd~n
"lilt!
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elke raad een zekere ervaring en komtnut-
telt te krcëren. Bij ons gaal het urn een 15-
jarenplan. met een semestersysteem dat
voor de fakulteit werd uitgedacht. Daar
wordt hard aan gewerkr.»
Thomas (VRG): «Een algemene vraag: is
het niet belangrijk om elk jaar opnieuw hel
konsept In vraag Ie stellen, om te alen of er
mogelijke verbeteringen kunnen aange-
bracht wurdcn?»
Pol (LOK): «Dat is een tweeledige vraag.
er lijn elk Jaar verandcrlngeu, die bespro-
ken worden op Kringraad, In vcrc, overal.
Ik denk dat de vraag 'hoe onderwijs geor-
gamseerd moet worden' In alle kringen
nogal gelijklopend is en komt goed overeen
met de nieuwe nota van Onderwijsraad die
eraan konu.»
Luc (VRG): _Ik heb nu een jaar als onder-



Aprilse grillen bij Historiaverkiezingen

Vrouw zwaait uiteindelijk toch de plak
(l)f!t rommelt binnen Historie.

Zij" lIer de naderende eksa-
mens die dreigen, of de zomer-

kriebels die bovenkomen? Werkt de
jaarlijkse sluiting van de [ak: op de
gemoedenm? Of is net misschien weer
verkieûngstijd?

De Hefhebbers van I.ring~("haJldi.lahjes her-
inneren 7.Î,h hoogstwaarschijnlijk HOIlde
penkelen van dl' vorige \crkiezillgcn bin-
nen Hisrorta. Toen trok de enige geldige
presl'skandidaat op hel allerlaatste moment
7ijn staart in en moest er up de valreep een
vervanger opgcdulkeld worden. Daarop oru-
«ood er een pl(ll'g~h('urinJo!. j.le\'olgd door
een komplere narutenhelsa en outaardde
de zaak in een ware obussenoorlog. Dil jaar
leek her even dezelfde kant 0) te gaan.

Hel Is een feu (1,1\ er 7ich in een kring
als Hlsturta noott veel prcseskandtdaren
aanbieden, De doorsnee btsrortaan is op dat
vlak Immers geen echte held, Hij is eerder
het upe dal aan de kam staal en kommen-
taar gt'eft op de waaghalzen die wel hun
nek durven uitsteken, Want kritid. zul je er
als preses gegarandeerd krijgen. Kritiek uit-
oefenen Is de aard van een historicus, daar
is hij voor opgeleid. Deze 'krtrtsche' inge-
steldheid is waarschijnlijk een van de rede-
nen dal de zogenaamde lolploegen zoveel
sukses kennen. Vla deze alternatieve weg
spuit jan en alleman zijn frustraties over
wantoesmnden in de ilk1Uilliteh of. traditio-
neel. over de presidiumwerking van het
afgelopen jaar.

Het aantallolploegen is in de lOOI)van
de jaren in die mate toegenomen. dat men
er een spedaal drcuit voor heeft moeten
oprichten, naast dal van de 'serieuze' ploe-
gen. De naleving van de statuten voor in-
schrijvlng en verloop van de verkiezingen
worden met argusogen jit'\'olgd door tIel
Neuko~ (Neutraal Kommiuee). Het Neu-
kom bestaat normahter uit de huidige pre-
ses en twee vcrkozencn. Om onduidelijke
redenen werd dit jaar van dat plan afgewe-
ken en nam de preses van twee jaar gele-
den de laak van voorzitter op zich. Veel bij.
zonders zou die niet Ie doen mogen gehad

een oproep op om massaal onthouding te
stemmen.

Alles leek ook normaal rot een week • De leden van The H.Family kregen bij.
voor de stembusgang. Toen werd een -oe- na een beroerte en ook de kringvergadering
langrijk bertcbr' ondertekend door "het wist niet waar ze hel had. De groep 'Oldies'
presidium 1996·'9r naar alle leden van was namelijk ingeschreven bij de lolploe·
Historta verstuurd. De brief riep bij de Ie- gen. waardoor ze sowieso niet voor een
zers de fijne momenten van hel afgelOj)c1l kandidaatpreses in aanmerking kwam. Bij
jaar nog eens op, om dan over te gaan op navraag bleek levens dat IWe(' van de zes
-een ernstig i~lsldent ronsLsJe nIsuWS !){$. opdmF~t;-:taa.rLuit_ he~tpresidium niet op de
sesverkiezingen ... ". hoogte waren van hst schrijven. De kring-

In wat volgde werd The H·Family er- vergadering van Historia en het Neukom
van beschuldigd via een 'weldoordachte zet deden nog een poging om hel spijlig mts-
de demokratie te willen uitschakelen" door verstand te herstellen. maar het onheil was
uit haar eigen rangen een tweede groep al geschied. Op het debat dat doorging de
mei de klinkende naam -otdres' naar voren dag voor de verkiezingen kwam slechts 31
te schuiven. De schrijvers deden daarom man af. deelnemers van de ploegen rnbe-

grepen. De dag nadien brachten van de 602
hlstortanen er maar 171 (ofwel 28 procent)
hun stem uit. letterlijk een htsrorlsch diep-
tepunt. De vraag tot onthouding was niet
Ingewilligd (2 stemmen).

En? Voor A1I C(IIn't'Im !Jt5Itmd?

hebben want cr wns slechts één serieuze
ploeg ingeschreven, The H·Family.

uw

THES
geprint op

:oples en dîgltale druk....
TiensGstraat 154·3000 t.8uven· Tel. :01(;/23 &2 64

Open, maan~",g tot vrlldll9"""!tSO u 10\18.30. u.

Onthouding

An Convents en de H-Famlly wonnen
nog cvemugend met 71.5 procent van de
stemmen. We hadden een gesprekje met de
kersverse preses, die pas de derde vrouw is
in 63 jaar om aan het hoold van de kring te
staan.
Velo: Dtnk jt dal dt I(.I!J~opkomst bij dt vrr/dr-
:II/!ltn alf ren te maken hit!t mrt dr brit! of is net
Uil algnni'I!r trend dm sflldmltn minder 11/

krill!JII'tTkin!J ~11I1"tUttrd ;:ij,,?
An convcms: -Dc brief In-dt er waar-
schijnlijk wel mee Ie maken. Ik denk dal de
mensen het beu Zijn dat er altijd vanalles

over hun hoofd heen uitgevochten wordt.
Daarom werken zs dit op zo'n manier uil.
Wel is het ook een beetje een algemene
trend. als je bijvoorbeeld bedenkt dat veel
kringen in Leueren moeite hebben om de,~
opvolging te verzekeren. Het is de laatste \'
jaren blijkbaar een trend datmensen zjch
minder gaan engageren .•
Veto: Rond di vrrkirzingtn binnrn gtJChitdmis
Iwrd hul wal minder htisa gtmaakl dan 11/

andtre richtln!Jt1'l, Is hitr tin reden voer?
All converus: ..Het is vooral een rustige
kampagneweek geweest, omdat we maar
de enige deelnemende ploeg waren. Daar-
enboven vind Ik eigenlijk ook dal het niet
hoeft om vanalles te zitten uitdelen. Het
was een bewuste keuze om het sober te
beuden. We hebben wat affiches ungehan-
gen en programmaboekjes rondgedeeld.
gevolgd door een voorstelling in de lessen.
Verder werd enkel wat snoep uugedeeld.e
Veto: Wat SMal er voor vol,'lt1ld juur op hel
prlJ9nllllmu?
AD convems: "Veel zaken zullen overge-
nomcn worden van het afgelopen jaar.
zoals bijvoorbeeld de barbecue in het begin
van hel akadt'mieja.u ot het colloquium.
Dil waren enkele grote lnttlatteven die echt
wel de roeene waard waren. We zullen op'
nieuw proberen om zoveel mogelijk men-
sen te bereiken zonder daarom veel geld
eraan Uil Ie geven. Het tonen van een film
bijvoorbeeld, kost helemaal niks in vergelîj.
l.ing filet het aantalmensen dat je ermee
kunt bereiken. In die zin verselullen we
dan weer helemaal niet van de grote rtch-
llngen,_

Narhalte Vemimme

Voordeliger reizen kan écht niet.
Promotionele reisformules heel het jaar door.

Exclusieve 'luchtvaart'·'trein'-'bus' ter-teven voor studenten en jongeren .
Dé laagste luchtvaartprjJzen wereldwijd voor iedereen.

A1rpassen en around-tbe-wor-ld tickets.
Last minute aanbiedingen.

Dé voordeligste citytrips en verblijven 'à, la. carte'.
Rondreizen met inter-nattonaal karakter.

AantrekkeljJke huurwagenformules.
Studenten- en jongerenkaarten.

Annulerings- en retsbljstend-verzeker-mgen.
- Connections Leuven CoonedÎons Hasselt

Iieosesfrcct 89, Botemtcrtt 8,
3000 leeven 3500 Hasselt
TEl.,016/29.01.50 TELOIY23.45.45

Ook III~, Antwerpen, Brugge, IIM ,GMI,Lege,
louooon'Lo'Nevoe, Med!eIen. Mon~,~ en l.ImhcrJ

'les: 02!JfOO.IOO @

,
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Optreden van 'Les Baudoins Morts' op 1 •met

"Ik steek mijn riek in elke katoliek"
Oe houden "iel ~'atl weerman-

IIell, lt'eCtvrOllwe" daaren-
teqen kennen in IIIUI ogen wel

genade. Ze speten Nedertandstaliqe
kleinkunst \.'all zeer ""eemd allooi.
O"erdog zes eerbare burgers met een
sociale taak. ontpoppen zij zich des
nachts 10' verdedigers van 'de goede
zaak', Wie 1114 qeeuwt, lIIoet wel weten
dat IUI1I teksten - die de onmisbare
basis \'OI'mell. ,ulI1geziell 1/101muziek
"ogol rudimentair is - getuigen van
een gn'oel voor humor dat werkt als
een betonboos: doorspekt lIIel fijnz;,,·
1Ijgt'fommleri/Jgl!II als "feminist.
mottig wich,. benen open en bakkes
dicht", Dat liedje is een ode 0111'[emi-
nisten mi, get'oef voor humor: ('ti

hekelt diegenen die zichzelf te zeer all
sérieux If('mlm, iets waar mell de
jOl/gells zelf trouwens "iet echt va"
kali hesehuldigen.

CJA. ofte de blauwe dopkaan (zang en rek-
sten). POlierMt'lnhol (zang), Buenaventura
d' Orazlo (gitaar), Baudculn Lahaut (zang),
ötalcclm Nix (sttueuontsusche konsept-
manager) en Milrkie) de Schade (gitaar en
trompen traden totnogtoe twee, nee drie
keer op, als Je het tweekoppige publiek in
de Gentse 'Dcrnocrezy' meeren. Zoals CJA
zegt: "Je moet je publtekbecordelen naar
kwaliteit, niel naar kwantltelt."

Weermannen

In de hagiografie Vim 'Les Baudoins
Morts' strkufercn er verschillende verkla-
ringen voor de groepsnaam. De eerste ver-
meldt dat de naam reeds besrond voor de

dood van Boudewijn. Een aantal mcnwn
had het plan opgevat mu Fran\(_' ,I,.,)lO\Cr<i
van de

fII("1 t"tllllàiJr<Jtlmluarl In ZlJII/hu<1t .11171.:111.'
Malcolm: ·'Vij geloven niet In ~Ingmom·

Dead

xenneov X/lEl'fllû}ll!b{ W55fiJ//.,f&W7 .,fa"%d/7th'
(een pre,

Acugcncn wij geen pre-
srdem hebben,

historisch" punl,.l-:rOt'PI te cpelen

moesten ze het
met Boudewijn
doen. Een ander
pTIIJeI.:t waar de
jongcnv leer akticl
mee lx-alg waren was
Eddy Wally & The
spiders Irom Brtvelde.
een groepje dal schlager-
versles "all Bowie'~
nummers ten genere
bracht. Een aanral 'Blad.
Box' vragen {gezelschap-
spel waarbij je de ander
en vooral jc:.-:ell de dJ~
omdoet) werden op hen
afgevuurd.
Veto: Jt lit vast op een
onbewoond eilQnd Wie
mQg er uker lIIet bIj?
8uenavenlura: .De
weermannen .•
CJA: «Sablne Oe VOS.•
Pater: .Geroll
Annemans .•
Baudaln: ..Andrca
Croncnbcrgs, of nee,
luc Van Den Brandc .•
OA: «Dan wil ik wel
eventueel met Andrca.•
Malcolm: _Augurken,
wan! ik lust dal niet .•
vete: Wit kan nitt lachen

cultureel
centrum

Leuven

I'UNDACION PATAGONISTA
(of Dirk Van Esbroeck, Luk Tegenbos, Peter Van Eyck)

KUNSTENMATINEE
(de enige echte, hoed u voor namaak)

raarten. alleen in
brandbommen .•
auenavenrura: .Ik wrl
'-'.lkolm wc! een augurk
in 7ijn gezlclu gooien .•
Ve-to: Je hchtvan lieH' "'1.11'
gr<l.llm.'tJl'r 1'<'11{.'rlilin
.IIc&fd. 11"ie IQu/ je Jal ukrr
lIi" b.-Itam'
In koor: .Malculm Ni,d.
Veto: Wit \'.111 Jullit is p,,/ltitk
het meen Imb?
Pater: .CJA, want hij maakt
de reksten .•
üuenaventure: .o\1dlcolm,
want hij heelt een strafblad!»

Fin d'espolr

Malco!m: e Ach. wie niet .•

Krijgertje

Veto: Jullie gaQn IIO(Ir ren maand samen op
vakantie. Wie is er dt maniQk dit dui;:md keer
!I.lat kijbn of het luht wel uil 15 en hel jas JIcht·
9tdra<lid'
In Koor: .M.:tkolm, nillilurli]k!_
Malcolm: «Dat is mijn t ...ak. ook om mts-
bnnk Ie maken van hun teêent nm de
goede ..aak te verdedigen. Ik 7.11mij echter
niet Ilt'r~()<)l1hjkverrijken. Want daar lijn re
niet goed gel1uq; vuur .•
Baudoin: HIk moe bekennen dat CJA en ik
II1l'eslollwel kijken of het bier koud ~t"lilt.•
Veto: Melllü ;:l'1Ijl.' \l,~ltt/IS knljertle WIllen

spl.'ll.'f/ in een nw.lJnbud'
guenavenrura: ..Mei u__
Malcolm: .Met mijzelf. IJm mijn dgen
problemen ee-ns op te loseen. Ol met non
meidengroep, rttaar die m('l~j('~ willen nuolt
iet~ met mij te maken hebben. Spl]lig.•
Veto: Wal hebbenJlIlIit le,'11'11de 11·...emtall? 111
ten liedjt !jaat htl als ~"{II!JI, '~"N'r eert droog 1'11

fris !Jfiw/. 5la rk w«rma/l "p ;:Ijn Jmev/·.
Pater: _Wij lijn vO()raltegl'n de wel'mlan
omdat wij weervrouwen of weerwoh('11
het wl"Crberit:ht wiJlen zien pfl""SCnterell.•
Veto: Jllllie spelen k1eil/kl/llst mtl een .'Ifott
bood!idl<lp.
Baudojn: .De syndikale strijd is on:.-:e
huoldbekommernis. Verder moet je lor niet
teveel ach Ier zoeken_"
Maleolm: ~Ja, en tcn tWloede dcnkcli we
OP lolngere termijn Hel gaal er niet om wat

\'",i!oll' wI"t"k 1Ii1\'('n enkele ;"(11):1'

t euvrnse nrlptekt'ni"lah een
Idgesmd"I,.tl· !l1'rlnrtllaI1CI' wqz (If' de
l.l,ldn v.J1l IJl'! Ordl,'rii.'nh,,1. een
~es[.:tJi:.I,' rmx '-.111 mimekunst en
m.'n'>tr~. I.olall);; hel jaM nog duun.
eullen ,~1j t'nkelt' leblt,o \'.111 hun hand
I'uhl!c("rt·u, \\"lIemk v-eek i~Fcob aan
debeun. J,·I e week !ee<.t u de
ytr1µ.llhkh' a11(·d,l~J.!~'·obscrvaucs van
Han ~çh()nt~.
I I:'rllerni~ 1\ mijn teven. soms Jr"..,m ik
,1,11Ik "]1 een d.,g mijn huls vcrlaat en op
~trol,,1 \"'lInll 01'[.:1'\\ .:tl·hl door een kluitJe
!lU"d,·m,·lI~Il."H~'I"",'" 1I11ldr eeng1"d]l1•1,1.-111"0Fe ~1l1 tm' 'We hebben ft' iJ11]l1
ontje [.:c'n"m("nl .\la,lJ...JI." maar geen lOr-
gen !>VlTloM' tldlmn toni be~ldJ.1 nl"l
"dut 'VI; lijn \llThh een kUJl~'I'((Jjd.l!·
T(·f\.\ljllk ruet bcgnjpend alwccht treedt
r-en man naar veren. ·WiJ kom c:n onze
uru-rlijkc kl"lllocrtc11 van
«omp"linlll}!hclJ hij jt' mteveren" verk-
taan hu. ~A.lll\idard deze uuuccde
vymbolcn en "nbran;j ts: "1..1.11 IW,'I!
menv Tt: ,><litIWlI onder ''I{en krijgtr
ncdolven onder l'en lading mei bloemen
bedrukte kg)(inp, }ngj.!lIlgf'akken in
par.lchutC'tl,1 en \.....1 dtes meer lij word
Ik 7wt""lt'nd wakkt'T .\1etk-rIl("OS'Uilt mij
rlkl In dl' ~It'("klü>ndt"r u un Ik niet
leven!
2. Wall~ het versetul russen vïaemse en
Sl',I.'rf.an.l'I.(' 'tuJrmrodab!.? Oe \eJen
van de laatste kunnen 1J..3 drie puuen nog
anikuteren. uar i~,'CII ~edachle ~
onder andere IJl rnij opkonu WalUll"t'r Ik
in 110'1hoht \·.:tn de n acht tegen wll en
dank in bed lig te luisu-ren naar v(lornl-
Jtfl'kktnd., hord.... l()-l'k,)m~llgt'
ndvokaten. managers, ekenomen en
ander \lIlYt'rb ..-ikkelijks.
A.I Ifi('I('('t'e o ..'oeococ ....-c! Fkonoruika
oe aaeeeeeueeeoooooeet Moedcl1"
Ojl\Jh'N.
Acooeee ..'a,laat·t't't'l"Ullu· lnduvtrja
Il"llandse-uj G'ildeuj! AaOlJaA.!llt· j~wel?
'\.1J.iaMe imi~iöüul;uu, Dad:r heb'
I" de Kelten. IJ...'prin)! o ...eretnd en ruk
het venster open -ne }"p~ilon-, schreeuw
ik, 'julltt lijn de Hhlltln vergeten. stel-
leljt· luhkoJ'~nr Wall!l<>tot er u,",,:h van
lulltl' worden?"

nu 'in' en trendy Is, maar wat er binnen
een paar jaar 1-<11aanslaan. 11,.ben er altijd
111 gc\l,lagd om trends IC voorspellen. Ik
voorepel dat onze muziek binnen een paar
jaar heel populair zal zijn. Md dl.' new bcar
had ik ook ~clijk, dus ..•
CJA: "WiJ vertrouwen hem en daarom
Investeren wc ln onze carrière, ons msrru-
mentarturn en onze cd.•
Velo: WaQr"m liJlt jullit zo fel g(kant IfgW
flirp,,·I.'
Pater: -naarcoor moet je 'Het Klokje' lezen .•
auenaventura: -Daar staat in dat ttrppo's
'the ev+l (lf rhe wurhl zijn .•
Malcolm: _Er bestaat Lclh een fhppo van
Galllct. en dat is een schijf in plaats van et'n
b...l. Dil' mens is daarVoOr doodgemarteld,
en dan Lellen z(' hem nog op een s.c:hijl! En
.11die kindt'rt'tl trdt)pcn daar natuurlijk in .•

Ann Bries
'Ut &lIIdolllS Mans' kol/un",n op I mei //Iltel
Ac1,ll1rtllh,tis (tit a!iwda) en op 3 I juli aall het
nWllumflll ~"OOr dt !Jt:mtu~~/dm;1ILtul~lI. Elkt
;:Dllda9awmd zijl' u I'QII .23 u lOt middernQdl/ It
befulJ'ertl/ op radio Srorpio. Je kali hm allijd
kOll/aklerw IJl dt Clockwork. ,t komttl dali
!jralÎs jt wal1dt/illg*lkampvrWf·lfilif'lbal·
opvrolijken-lill /tt/honderd SlIIrm"lWrju!ftll'
(' Sc/I rappen w<1/nier past).

Ot OtlO\'l!rlrojJm Flmdadoll PalagonÎsta gult een deel Vatl zijn rijkt arcl,itWII aall he/
publiek prijs. Een II/I;wml Em kltmTijke rO'tJe! Op maat ~maakl voor Lé'tn-etl! Ware en

relu ~'f!nOllllellgebeurtenwetf uit ftet rijke Parago/lisçhe levtll worde" (lPmuzikale.
auditin"t. ja ulfs vir/llele wijZt !'OOf hellichl aan /lW \'01'1..."geworpen

TiensestraatMei het Versterkt Orkest van het Ukulogi$i"h Museum. Duo Van E~hroe(kIMasondo. Duo
B()fJ~hlcvcns/Oeslmpciacre. Oe Omchuldige Hand< De Konmgtn t.aure,Thérêsc Wedstrijd, Oe

Emnige Noot. en Thl van Anderen.
Schouwburg, Bondgenotenlaan 21

Zondag 4 mei om 16 uur
Reservatie: 016/222 113

88 118
IOPIËREI. DRUKKE•• PRlITEI· OITWBIII

Maandagtlrn Donderdag
Vrijdag

gesloten Zaterdag 10 -17u.
..... 1T TAKES 1"\\10 TO TANGO .....

TIensestraat

9 -19 u.
9-19u

9 -22u.
9 - 20u.
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~ zoel(erljes
lUt:krnj("<; zonder komrncrsrccl oogmerk tgczooll. gevonden. verloren e.d.) 7ijn grali~.
Voor <Ir antIeu' (Ic koop. te huur. tikwerk) wordt 100 frank per week aangerekend Ik
redaktie behoudt 7Kh hel rechr \"('IOTeen zoekertje niet te plaatsen. zenden aan ol
afgeven op 's MCICrS\trdat 'j, Vi,) e-mail kan ook op vetoëehagar.arts.kuleuven ac.be.

" Aan Robin Hoed. waar golal ge Mdid Marian
VInden? CIvde
..J Aan gonnle: welke dridlOdt$rdali('? eh'de.
~rwish I lIlay. wlsh I migin. Have rh is wtsh [0-
nlght.

,f Parewelt KinK NOihingl
.,J Le chocolar nu\! gravcmem àle sarnë. L
Ydiute.
.J 1....151week wille I)J lOok rny life. The Ydlct.
,f He that conqucrs by the sword. shall ene dav
be conqucred by the swcrd 100. An anctem
vdrousm-muh.
..J Eoos, next III!lC (ooi Jupller-beers please al
noodbye-Penles. A ~I(k YdIOl.
"F.rljoying wasung your time lsn't a waste of
time. Nld: Slaugluer.
,J Jammer dat l.Iui ...hird 1'n mooi gezang nel
reiS Ie laai heeft in~diend voor de Pyro. ce-
lukklg 510nd een deel ervan verteden week in
de Veto.
..J Ç.U.F" t Ieel rhe indilreren~ lil your staring
al me. while Vuur st!eOl anger Is blaming me.
Ptebbargbasted by rhe stone set in your eyes. I
keep telling myseJf I can live without U .•.
,; Geacht boertje (oeps. r vergetent . hoe komt
ge'r In hemetsnaam bij om mij boerin te noe-
menl?
~' Aan zusje: c-ruall-adres "'.11\ \eto likt ge von-
den? Clyde

,J Erratum: 'box'rin' zoekr g<"t':nboerke. wel
pnrukes. en ook lrklel"'l zijn welkom.
..J Alk steun voor hel nieuw presrdlum in SJX'.
Een ex-lid.
"Lieve uonnte, Clyde doet onaardig tegen mi].
Kunt ge geen zachtaardige. positie ve invloed
op hem uitoefenen? Oprechte dank, ikke.

" My bonn!c is o ver the ocean. My bonnle i~
o ver the sea. My bonure Is over rhc ocean. O.
brmg back my bonnie 10 me. Groetje~. Clyde.
van ikke
,J Als hel petekind naar huis (1) is damt de
meier op tafel op den Afzuip.
-.J De Afzuip van Folk L&w ontaardde dil jaar
mer in een massale Afzuig. maar wat bulten
dl' Fak gebeurde was toch wel de moelie
waard. Tbanks re tw
-.J nanje, de riJkswachl wordt inderdaad be-
taald om wijsneuzen te beschermen tegen het
negeren van cvcrvermoekiherd. Nodig1e au-
del"'l volgend jaar ook uu. Wk weel.,? Dan
kunnen we misschien de dag erna opkuisen.
in ptaau van de kater weg Ie: spoelen mei nog
meer bier.
-J Joost. waar is de rosse buurt ...an Leuven
mei al die HUre?
,J Wat toch met Lamben aan vengen? (wan-
hQPI~e eerste It~'er. Lambert SIKh!!)
-.i Deze week worden enkel re volurlnnalre

MAANDAG
20.00 u TEATER Dri .. Vllll«·,~n _pc:.-It Tn)lelen

met KaldiJ!\c OJlIICn, 111Audrtunum ~11I1n,,·
poon. InCII: 400. "rg. KC Lcu~~n. in!n
22,21 [3,

20.00 u VOETBAL (."",dc ~1"l<"J"n)lcn'n '1'''''.
ballcn, In U'"V,·r.IIJII ~1l<,rl«·lIlrllll1. T~r·
VU'I"'C\'~'I 10[, url: 11,'1Gm-" .. l>I"'"r,

DINSDAG
20.00 u TEATER lIel ZuiLIdijl.. Tu'}C'" 'I)t"c!t '0 ..

Onb.-millucn· "':111I'ran(m~ Maurla~. hl Stad-
schouwburg. [OI'R. ~001l501200, org, KC
Lcu ...en, Inlo 22,21 IJ,

20.00 u TeATER II~I Zuiddijk Tonecl 51lrth
-salome in Sl.:Id,.çhouwburg. locII.
~OOf}501200. org. KC Leuven, inlo 11.11 11.

20 00 u FILM 'Thl' Sbop around the Corner van
Ernst Luhltsch. ingeleid door Jan Temmer-
man ...an Dc'.\torgen, In StudiO I. äraban.
çonnC':§uaal 25. IOIC'I.175, org. aceo vzw.

in' .. 22.16.19.
101011 TEATER TI: "'Ian _1' ... ('11 Pri'al"! ,,,.....

"'a" ......-1 C"wiI,d_ lil SIUl7i1i11. hlt·g. \00/200.
"tg. !otu~. in'" 20.111 )}

21.00" KONSERTT<"fTy (;Jrland plill"' Ih.·
bi" ..... in Kr Or~ton""I"'f .•\It:chd,~"r.:l.:lt
111. lu..g lOO/V\'K 25(), "rg, KC:Oral,,,kn-
hof. info 22.81 07.

WOENSDAG
20.00 u TEATE:R I[('t ;.o:ulo.l"liJI..Turll'el ~pedt 'D"

Onb"mind.·n· \'an F,JnÇt>h MJunac. in Stad-
schuuwburg. we!: Soo1l50/200.mg KC
Leuven. Into 22.21 IJ,

20.00 UTEATER Hel Zuidelijk Toneel ~pcdt
-satomë', In Sla<kchouwbulJ, IOI'S.
5001 HOlloo. 01'11:KC Leuven in'o 22.21 1),

20.10 u Tl':ATER Tg Slan sp.-l'lt ·Pri ...are l.I,'t."'t'
van Noel Coward, In Sluaaai. roeg. loo/200.
org. Slue. luid 20.81 l),

lélI"IW"fUM,.?A' !A9T /IET tyJ J'6flE!7a'A't7t.%rU
111/1

I
zoek-
ertjes
aanvaard.
~ Laten we hOIK'i1 dal Juspin
de volgende vcrkiezingen
wint. Dan kunnen we met
1'n allen in Frankrijk
Merde geen kopen.
-.i Nederland heeft er hel
schijt aan
..J Hel volgend zoekerqe
vuldoet daar duidelijk
nlet aan. de indiener
ervan zal brjge-
volg een revo-
lutionaire belast-
hIli ter onderste-
uotng vall de Ve-
to meeten tere-
len.
-.J "Wie de Waar-
heid dient. dient
het Gezag."
(mOllO van hel
tijdscbrtft Jong
Dietschland. kerst 1916).
..' Gevonden: bos deutels. Laat benenne achter

biJ Johan. Schapenstraat 58. 3000 Leuven,
-.i xonrrarevotuuonatre groetjes worden gesen-

,

Pfj
,e Markt verwacht. breng af uw spuubussen
n1U.

,J Woensdag lO april om 19 u In het stadtnus
van Leuven: 20 gram vaten, Vrije toegang.

zoekenjes ronder kommersteel oogmerk [gezocht. gevonden, verloren e.d. I zijn
gratis. Voor de andere (Ie koop. te huur. tikwerk] wordt 100 frank per week aangere-
kend. De redaktie behoudt zich hel recht voor een zoekertje niet Ie plaatsen. Gebruik
onderstaand rooster, I leken per vakje. I vakje: tussen de woorden. Zenden aan of
afgeven op 's MeierssIrolat 5. Vi.l e-mail kan ook op veto@hagar.ilrts.kuleuven.ac.be.

surcerd. Dus groeijes van het NSV, dl' rijk~-
wacht en LoUl~ Tobback komen er niet m.
"1/ Zondag 4 mei tcmse Iasosme vnj. Alle auu-
tasctsren worden om 13 u op het stall(m\pl"111
lil 'remse verwacht.
.. Alle anukontrarevoluuonalreu \Hlrdcn °11

1 mei in de VUil verwacht.
t.rntk1.l:-Robcno IYOrazio en sem-

bene Ousmenc rijn op donderdag I mei in de
VUB.
"1/' Gc:wo;:hl; verse merets voor MClJhi~lO.
~ Unrted celers of Dcnz lil Rumba b- (IJ Ol'
donderdag I met.
~.Knstina verjaart op 6 mei, Iel: 20.55 41
,.'eczeem. zoekertjes. Bclomng' één V("IO.
"Ij' Gevonden: één vutlnisLilk met daarin tIVC('
pegma's van een Veto,
v' Mab \'il r aveu un rnunstrc.
"Gevonden: twee vuilruszakken met daarin
een h.llve 1'<I;:i11(1Villl l'en Veto.
-J (oe/ochl: vetolezers Ier idt"mifi~al1t" van
vetopegtna'v,
,J (ie7v..hl: dood (>1levend. vero-sertemoorde-
na~r
"DJ SW\)(I..a, DJ Saskia en DJ SVN in Rumba
fJ (Q op donderdag I mei .
..; Alle Gralillilr",aks worden op donderdag I
mei aan hel nieu"'e politiekantoor 011de nro-

DONDERDAG
17.00 11 KONSERT n,e Red R"""lul,,,n t>any IJ

r""1 L"" Il~ud"i,,> Mnth. Ikl Prccl..gc" ..dl'"
L"alh"r & H..1len ?nrli~ NO)OIj~,.AJml"ltenU
10,,1"lt'l tij Di.,.;d. in ""I Adlr"...,,,hui,
MMia_Thef<·" ..,lt ..~1 121. I<>eg.200! J 50,

22.00 u FUn" Uniwtl Cu)"" nf 1)",,;. met I)J
!oW"....... {O~n<..,HJII). DJ Sa,~i~ (Srudi"
Htu"d), I)J '>VN (Aug'" G'(IIW"'\_ III Ruml)a
.:.co.

ZATERDAG
14.00 u OPTOCIIT met de bus van t.ueure

E"quisc naar de Roze Zalerdall: in Brussel in-
schnjven bij couperus & Cöctëau, IOC!!. 100.

ZONDAG
20.00 IJ KONSERT -Kunnenmaunee' door run-

dIldon P.l1l1gonisu. mei 0.01,het duo Dirk
Van Esbroek en Juan Masondo . in SI.ld-
wnouwbucg. loeg. 400. org. KC Lcuven. Info

• agenda & ~ ad valvas DOORANN8RIES

011110 Jaargaug 23 nr: 28 dd. 28 april 1997

-J Voor al uw nkwcrk: tel. 20. ~6.26. Snel.

<"

•

22,21 IJ
11.00 u KONSERT Blue BU77. in do: Kroeg. Ou-

de Markt tocll, gra1rs. urg Kale<:"Do:- KnlC"g.

Blos
• 291U4 "1112u.nou: Kamuv. in de Hit·r.-.(lIbt'

Ekonomlka
·04/05 Re ...u 'De Ekonnnuka nies'.

• (151U5 KeH' '1)~ ~~"nlll11il..d nies'. ,
PedagogIsche Kring
• 2811)4 urn 10.on u: "-ringvergadering mer
urtvlag knngverkrezmgen. lil Kringlól.:aal.

Psychologische Kring
• 29/U4 om 20.00 u Kantuv, in de: PalaJ'<.)lJf

11



V'

Wannes Van de Velde stelt eerste boek voor

"Ik reis liever in mijn hoofd"
P 11"",lJ)d~IJJ2) ,'pril ..."r,/ "' ..,

. re lJ' Û.. liltr,U'rr km"
U'UWIf ;1/ ,Ir J..ijkrr 9r-

\1.., '0.- ,I(Jlltrk,mt
R~J.._-,,/, Ihrma

, Ihrrd..ll ik d(un:n ",m de
b<w:kh"".lr/J .." ui/gc.ocrikn in
l~uw:n~ "-.JfI('n,,·iid

"pnl~,t'ld. Eell ".,r.i..D'W,d;" ,I.. I.'OOr die
lIdel1<'"hrid Ji'''ru;rr Illi" ''<U, l-ilgne"ii PWilS
Uil wuardiqi' Qfs/uilt'r wm de d,,!!_ Walm",\ vu..
do'Velol... ~kt'lld Qls~lm9u 1'<'111 11e' btle, ..
\'1<llInr54' >"!}I~II..d. dtJ./e di.. """lid Immt~· ::ijn
nieuwe bMk \'oor, 'Eell ",,,.I jll ,I.. lijd', \'..rlu(/II
mer hinusned ..n van d!Jè" hand.

V.."ralnr Wann ... "p hel ~Inopr"",,,,<'r<k' J"..o.Iwm
~( ... hrcn. .. as hel Ik' hocun .uil 'c' .Il<hl"''' ",cn,

.... n. uil#intll b bIjU"tc",,-TlJr Ik ll-,.m~~ krorn
hrnlt'lrtn mocbt van ...al .. eken tn la, v"'kr ",,",'

....~" uil "m bun.!d 'WIld VIt"'" z.o.I"\k liJd .ll.,tal
....m''' ..o.I .. n Is 'liJn welJ,. u~er tw." ~lgrnwrl1 r""",h
1i~Ll<kn. 1n.lM zeker en VUl Ie ~JTWk~n 1\'1 ..... n1

... ,,,Igd door ,\J/rnl W3rrllll~r. ".. or wmJJllg~ Ltuvc:,,~

ru,kmen zeker gn" "'1I1>t.;~,·n,I~.BC>I~n ,k- man alge·

b.a en lopoIOJ!lt UOCff!!. 0. 1)O>,1]("e _lellKhapptn
...urmrn ....n ook U" ."Jf d ...~J0.1"0' .tIln ",·Il. WJt
JolerrgdJaanbJ"'K pi 1<>1 "".n',,·nJr I"....l.l.. (Wt'rhet
bcht ~anNntpulen..bermrn ell ~.1k0Jk neeen

Wani""" hcKt'" IrouWfm rlJn ..."".J,acht l~tr10("}lIL.'·
.bJk " ..... edl; ,Haat van WllLvnOLeln ·Vlulmldy.

lnalbo.manö I' JIOt'lry'
~fv"lg ..n$ p.J.,.·c ...trn K" ..I ~.. rH..n. Jnh.a" \oon

Clu ....·f\i>t''!Ie 1b.:1~' i>t'~~n,1 ~.n " .. I R.Ji" 1-

p«>ttfJmJJII 'Oe KUl\SlbI·rjt· dJn ~Is dl(hlrr). K~ld'j"r

V~'l I~. uane" c:" Wil",· \I",he~Hhr ,k P'<"'21e"' ...""

"'~n (;11~,"\IrriJ ~ Hun P'<'ai.' was vulr tree "ilrenkr

p"no1 "an aard. muf ~ltlid van Irw~llIcl. V,."ral 'WWk

Vuhr&lo:he vl<"lbiJ \1"1" en.k ""'irak mei l.ljn N<tIidlieu

,'H' ,k J"od ....n A)non ~nN"" d.· mIJ"'.mp 111

MIIrd""I~ ..'<'Iu, de lIliUl w;wn>fllrocr...,u<mVI""jfdJ
... ·.. Khl had ...~ W.>llI"It?ViIIl di- Wkk.

"Taal is niet te beperkt om
grootse gedachten uit te
drukken"

-
V~n <.k V..kk. bi, h,""!b~ puMi<-k "'0'.0.1 Ikken<!

met Ik~,o:n aJ.·1k WIld<"7"n..o-u In <k '''a' ..n v..,·
,lw~lrn·. wa~ nagal """",,,"Id N ttn ""."'<ku In d..

AnlW~","" Bou.laIChnu ....t-urg d ... v"",l ".. o,d1"11 Bo-

v.. nJio:n - ZIJ1..,Iro"d" hij .... ,tiJk aDn hel publiek-

had hIJ Jueb VlK,ok.rJd~" d",o:~ IJij dm lukraak

enkele k"nt. mijrn ... cnd.. IÜ.>I"n "''''0. ui, '&n ",ad In

Ik- lijd' Wanncs's ,,.umanlldl en AlII_"Pk IQngval

maak."n alle; meer dan]lOt"d lll"l'"

VC1.0: Op lIW rnt16'1r WT)4Qn/4tJ Iv.u " "" nmh _«I
k"q"J .Is U..",btua~1t§n" »-MI ~ "In Hl ilt:I ...,..,'''~

."'/'nIk JlIn ""'" ..... I"mu ....•wk >

V..n do: vddr. .Ten «,,,,, is kk.",k",151 .... u woord uil

d<: Ja' .. n znlig (griJ'ISI). Tcn t ....... 1k ben Ik hrtl ,<,«I

mei le!rit en taal bnig. d,n '" ..rk)l: ook In miJn

muliek Thai i~ollgcl...iJI"W nou •• " de b.:lanjtrljblf

""'overlns ..n van dr ",~ns W~I"Wil met laai un
oo..n ]i ",,~dol ellJIr..W~I oonp'onkrlijk \'00' <k IJK'IJS
""11 acoe was - _Il. df" bl}tn _ om pr.lnhmt

dlngrn.e orpnlscrrn. Is "llrlOJkltjlr een 1)'SI«m

, ..wordtn om dlrpi' gtdac'lIc" 'IIlml tI!' ~n. IIr vind

ebi ntlnrkulcus. ~ basls ... n miJn borlr 1.lJn mij"

dagbocll.not.~ dk' ok nu al "fit' ~rrn tnillIk fn waar ik

ntljn ptrsooniJjke U"MlnIl"" en ~t"n In opschrijf

Ht"1 boü I, In feil<'" e ..n se kluk' van dae 0\)\111...,._

Vakl't(1M01(" ".sc"""r o:n IlU bedl 7i.jn dochl"r ......... k

llOII sl«d~. Op do: binn"npL. ••ns van dat hui .. ttn patio

mt'1 '(I"'l»Ion«bo:~. stnndc:u vaten wijn t~tiJJl<:n
.. n dit ",ljI n n~ allijd b'lMchlevo:n. In I";t,, w", d"l
nub~" kldn !IUIrJC SpanjeI" AmwcfTlCn. virnd~a,
d.llk l;lIe, mb.rhi~nIk weg Vall Ik flrun~n('«ollu~k"1I.

ben Ingcllagc:n. V"'~~(I "ou_nS ru ..t dal tic Spa.aJlSl'

po:rIod.· altijd h""ft dnörK<l<,=fd In vlaanokr .. n, "" uk ...,

In AlII_rpt"", 0.. .chddnaa.tl ~OOr d ...AlII_I"pl"1\.1'''''.

tIC' IIInjOkTl. ISm,o_IJS ouk anmmscig uil

di<"lijd <>IndalDj zld> """'n hooghartl&

8<"dnl<"S<'n .Is do: Sp.o"n"" h" ...... dl' Snwrtl.

WCf.}t IIO""'.-n. wat Ik .·dll .. bljn.aa.m Il.
van do: AlII_'l"'na",n?

.De ...-",i"isklndt-,(n (br"de: vij"').

O~tl.,'ml v~f"I... m",1 nf prla~p. "en vruchl-

b;o •• hridsld"ol uit de "udhdd. ""''P", ..a.r.
lijk Rnm,",ra en "'1(' .... ,,,,o:,,gd mrt Ge,·

mailn"" o:1.",.nlert 0, e vrudubiNlrhdd
h"",,, ""u"",nS nlt-to tIIel ~'oUck to: m.Ll.tn.

dal w•• E..... Het I<lil OVt"f de vnJchlbür·
hriJ .... n ....,kkn en vrou~. Nel bo},,", de

inga.nx "~n ht"1 Sttt" brvtDd'" J:kh lrou·

_Ol ten Irldn """"nUbc ..Wjt' dil oor-

"".unl.d.jlr voorn.,n was "Jn ...~tI8t'W\"ldl8("

""ni!. In ",,,kIk. 81J Ik ,,,I van Anlwerpc-n

in 1'8' ... erd don: faUus eduer -ln de

ge"'l "Dn de knlllr.t",'onnlllli' _ d{J()r de

u,obek .. Span;own vfrwi)Öl!'rd Mur 1<>1In de Ja,.n

l"';nll, Ut." VlQu_n p.IIl... rn>e;lcn.o: bid.kn aan dit

ee..kI)e om zw~naer te ,tr~k"" (bttiJI mt"1
arnw::b.:I",n .....0 zwan8C"'" bulk 11111.Nlclt"" 11Ig staal
dl. oude b,:rldj" (lur In hO:ISlt·~".d. l>laar. aar

1>J1IWCIll<:II ooit nntstond. Dal sedcdl" va" de 11ad ligt

"Cl lell hofccr. ff" l"lp .• n ""ndur Ik ""a",

Antwrrpt"n nok. wal cigt:nJijk .. 'Ik oud~ I"'P' belÜtlll.
" S,~n ;, 'rou"'O:I\S nog altijd «" bctlc:vHruooro "oor

'11l1l\1~e1""1<""111 ..". "','"1 '" h~bbtn u ,b" ~.."

hl"lc h(~'J1""III"~,,d

-

.-'

(.

Spanje
V<:ta; T4<l'ISrlus ""I" bq<rr~1M' grtmst prlili'hlrt> ~f
fM.'t"/nu ,." U/I It d",kkm"

Van de \leldr. .Allwlulli ,,1f'1I.

V~IO: I" MI b«.t;:lp, ~k ..bil" wtlo<m4~"~I btpul4L

,1",,_ Sf'CflJlJiWh hur _.t Mr ",III"I,,/i, rr>I

V.n de ""Ide .Ik heb uk er en "'nt 11:15mt"1Sp;l,,}t".
[11. bIon g<'bIl<"tn t'n OpgI:JJurid In «n bo..mhuis in de

Atn_fJIK lirlrnrUi _ IUwn do: Gtl)1O:~rkt rn hn

SdtJPflC"nkwltt .... - boven een winkel tn(1 S.... UTUC

~oedJnl!"_re". OOrloj1m"lrdIJk h ee uc dlo: WÎt.kc:l

C!ntlp~'" dt l"ldtl1ll' en werd Ik- zaok ullaebN~ 000,

Ikll(cn. LoIer ...t'rd de zuk ullMeb6llt d,.,r de 1::el1IWIII!;I1~deuil Wannes's botk 'Et" Wl/lt in de tijd'

vrijme tseloarsneu
V('IO. '.... 1tdIv" dt A_""""' .......k~_'" "'""""

V.. " d~ " .. Id .. : .Ant ... e'Ik" ...."" h .. bben ",'" JI

"'p,,'.n, '<In hao"",,, I.. rijn. nraar 'U" ,uk 111»<1,

dfnkt"n ... ·wt"<"<I.In Anlw~fT'<'n h~bbtJl lc d.· 1"'1"'"

"'K", ~J"'d.Jrd rn ,k .. ad "altild "1«,,

vn.lm~I"-·I~i'''H'' ~~w~r" \'.mwar ,Ic. ,I«h.c tt·I'U·

I.He '~n ~I""'rprn InVl,andn ..n.•
V.. IO; Ik"f" ../klis u", "Jd •.."t1l'tI/ Rlû?1>t d,' fÜrf. <'<Ik!ll

.,,",,~kl J,,,. I1 ,jdJ _. 11~1'§'l.'rId.?

V~n d"1fo:Jd ... :-...... t ben uke. "kl "(Ol"".kn''''''1

.... " I\m o,"o:" al, hiJ. Ik,no """n 8'kJ In «n ~.Mklr

".d ~unr n Inrn,.11r ben n-k ... wd ....." .. ~oklUqj..
\10:10; z.../J ",·k .. "' ..... 11. m Ion IkJ '[" dt ....lIOu•• ""

Il •.,....."-..,

\I.n d .. V.. ld .. : .Dal w," 1n<k,o;Ia.od I... n""h. 0 .. ",a,

in d~ flld dat i..u..'ttn loruIIlIl de naruur WIlU JlUfl

ljtl~n..'lDlu"ri'jlr." ~~IIjermeue m"t vIOt'l"'o«"m'"rmJ"~
(!.ochllUJdl l" h.tobelllJC liet pl~lId,lnd ,.,,, , .. .."

~(·h"ll'.·" .•

V<:IO' ~m 11n~"'lJk «nJtrvmI rtl:r>grr~
Van de V.. ld .. : .Ab",lIuul nid Een f~b .. 'Ol'" mij «n

h,",,, hoop pr.ktisch" br"onlfll<'rlll,~n. Ik r~~ Jltvtf In

miJn tmnId Ik pmt"1 Jk""r d" )ft .. r da<I' ~rJfns .... 1

wn",. Ie ...e.bhl'~l1. lA:! hdJ .k 001< MI Khlr ~,,",n}t"

lI;",n krn...,n. ""ek"""i IIItI flRT l 1000n..., In de

lL.a""'t1Ol<.lut...lJIlljj«n 'pekn. de 'po:"~fl.1ITKnQ·
D........'.Jr h"d ,k }I'Jl\J~JI 'lI\~..b""id kU"-' pJOr"tll

,n d,,, "",~d ~n d~ llrltsl~1 •

Proletariërs
V~O: In rl",," "lil ok _.-rki rond .. rn;:,.". "'a. 11 ,I.-
,,~.<lJIln..' "~~I 11"'" IwIflDl i" A"r.. ..rpm.
V.n d .. Vt'ld~ ·rlltlcrl.t..ad Am_'l"'n ~b ha,·~

wa. ....""g ... h'"l:ll.,,,mopoIntKh Su is dal andt"n. ,nel

.... oplcUllI<1 ~af"l""'U'" ,<:d,,~.•
Vtl<O: H«fI JJI ~ jm lI' ",dm "'" IN ... 1vM1~ """

Jon ""WOIftbr"urtl1 '" • wrJ . ...n_ .../iJJf1r ~
V.n d~ v.. ldr. .(d..""I .... iDal.s intknl.l;tJ <en helt

11<"* ,,,, ....."'I"tI. Vroego:r """"tm bljn~ ee hrlf1 ....n
de Anlwcrp:"ut1 In de ha ... ·n. En dit .....k cr~~" dal
w.'"" gcrn ~t"'un~ p",lclall~l~ [)l~vt'rdt den lun"

d.n dil. h,,"1~H"lhJ"'. Ma~rlt ",I.~ .." n~lu",JiII>. p

_1 h .. d _rL .. ,~ J""l'p"nk (11' en Ioopplank.r lUi

zn.ien uur I><:r\b. M.lu ~n<bde oorloj; i, h.t nopJ
oched 1I"1ope"[n Amwfrpt'n. ukr' in dr jer." Intl ..

"'cU t:>Jn'" herl ",al ncfölr ingfl"Jl("n pur<! ""

"'Nlllih ....h ""bint. Er 11Itttl wal nnJ,.,..,. "fmi<Jd

WH'"""," nel wc"""'I ... ,, Ik su.1 wmJo:kll .. ""Ir ... d·

~al.Vruq!(r "'d. dh sladfWllk ""Il«n dnrp Of'_h

f)~1 ....... cen Jo«1 hUHl,Int: jtrno:t"n.ctuoo .••
V,,~(>; W", iJ" ""!!tors 11iJ.iJ "',,' ~<lop,,, ..
van de v.. ldl!': -zen unI,,1 m<:nse" dacht ~n Ik·nkl
aan nlel~~Ildeo>n("~,d.n """ WU1S.b<:,..~. Dun)",,'"
Ant ..... rpen n .. "" .. n.ed ..... n •• al en arrhil~kl ...nl"'-h

~.. rknoeld Vroq; .., ' .... Ii'ï'.x n",!ulic n<>ljl..wlwll

"",maal r". op. Ik """""lp niet dIk, Viln dr nieuw,'
wtn:ld, Een Iud kAn nic. dUiundja.o' ht"1z.%k

blr)~n. amkrl knJVn W<" wie .. als B<>krijk ('1<"CU" lI)n

nkouW( bo<:k ter ha"d en blade" zoekend). Zu;llslk

hie, gCSdIJ"("V"n hd>: ·N .... ' Bokrijk ui ik ........ 1&U".
omdat [Ir de hulzen ul! tIC' KulpcnJ"ul ..n de houI .. n

gevels ut, oe ZWa .. lU!I.ru" .... 1 daar niet willkn. ...... r

hlo'r IIU" tIC' "rn .. " ""11 St...,oJ. op .... "laaI} waar lf

dulft'ndrn J.rrn 1I0000.:d<:n"",rdcn n~"rg~ze~·. Da. S;Jar

""", de ~I~nr" va" C~",ac In BretagrU'. 1>.11vlnd Ik

(assin.r ..nd.Mur d<: jIU<"<k dinJlfn Van dto voorul",,"lI
bliJvrn """k aJwnlj Ant_rpt"O Is no ttn )JlOOhr..d.

llcb I<" .1 S..n..n hOC'ud" Groenpla.au vf1knarid

hrhbrn ? ("'IWlI tlPII .... ·.>fIlkn) Of dt' /oItlf. nm dit- ZB

IC vo:"'nodc:n hd> jo: ~"d mad .. nodla.Nu rq:rcn tIC'

wo:ucioo<hrid ~a" tic m.achl .•

"<'to.: Ot nJIJ!t1 ""'/1 .\.Ir" llJ" mdvd"Jd "''f'" "''''''''''.f
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"""Van d., Vo:ldl': .1\10 ~e dan nlel ,,~r de bl"k!k~, ",",I·

'rltl.
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Van d .. V"ltJ .. : .Inlk'ro.l.ud. :w tw:n Ik bt-gtn,,,,n 10:
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