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VETO AANGEKLAAGD VOOR
HELING

Het onderzoek van de Leuvense
Raadkamer tegen 2 VETO-mede-
werkers (zie VETO 27 en 28) is op
20 mei jl, uitgelopen op een aan-
klacht wegens heling. De twee
medewerkers moeten zich in prin-
cipe gaan verantwoorden op de
Korrektionele Rechtbank. De twee
betrokkenen hebben echter beroep
aangetekend tegen de uitspraak van
de Leuvense Raadkamer. Wanneer
dit beroep in Brussel zal behandeld
worden is vooralsnog onbekend 0

Huurprijsverhoging :

Betaal ze nietl
'de residenties vorig jaar in feite 2,3
miljoen over hadden, dan komt dat 'L ~. ,
omdat er naar die residenties subsidies -'-
zijn gegaan, ook voor de werking
ervan. En het zijn juist deze werkings-
subsidies die de direktie beginnen te
steken, en die ze wil vervangen door
huurgelden, alhoewel er linancieel
gezien geen dwingende reden voor is.
. Gezegd wordt dat men voorzichtig
moet zijn, beter een potje kan aanleg-
gen voor als de tijden nogverslechte-
ren door toepassing van het wetsvoor-
stel De Bondt bv., dat een achteruit-
gang betekent voor de sociale sektor
van de unief, of toch zeker voor de
studenten die deze dan mee zullen
moeten helpen betalen.
Wat Sociale Raad hiervan vindt is

dat men beter ook eens voorzichtig
IOU kunnen lijn voor de studenten.die
men telkens vcrhogingen presenteert.
Zowel het personeel als de profTen
zouden beter de sociale sektor helpen
verdedigen, In plaats van nu rced-, zelf
de weg te gaan vrijmaken voor
bovenstaande wetsvoorstellen. Trou-
wens, heeft men één garantie dat het
geld dat hierdoor vrijkomt beter zal
besteed worden dan het nu het geval
is" Wij,tJcuk.:n van 11I00tl _

Niet betalen!
Zoveel is duidelijk dat, wil cr iets aan
-dczc toestand veranderen, het initiatief
hiervoor van de studenten zelf zal
moeten komen. En het is ook zo dut de
umvcrvitcit "cl niet op haar stappen
za! terugkomen als er alles bij elkaar
maar een tiental dwarsliggers lijn die
slechts de oude prilzen willen betalen.
Bijkomend probleem is nog dat het
gewoonlijk de ouders zijn die de huur
per overschrijving betalen. Daarom
wordt nu al gedacht om vanuit Sociale
Raad een brief te sch rijven naa r alle
betrok ken ouders, met een soort
(liltwoordbon erbij of zij al dan niet
bereid zouden lijn van slechts de
huidige prijzen te betalen, of vanaf
welk aantal deelnemers zij zo'n aktie
het proberen waard achten.
Vooraleer hiermee te beginnen,

willen we er echter ook de studenten
bij betrekken die op deze residenties
wonen. Alle geïnteresseerden, die zich
op deze tijd van het jaar nog voor een
uy rtj~ kunne.n vrijmake~, zijn hierbij
dus uitgenodigd om op dinsdag 31 mei
om 15 u op 't Stuc (Iste verdiep) een
informatievergadering hierover te ko-
men bijwonen. Eén en ander verplicht
on s van er eerder mee te beginnen dan
per I oktober, en de vakantie is nu
eenmaal niet de beste periode om
studenten bij elkaar te brengen. Spijts
alles dus, probeer loch van er dinsdag
bij te zijn.

Noël Herteleer

OP 29 april 11. besliste de waar men dit in 82 maar 3 maanden
Raad voor Studenten- heeft gekund. Enkel al hierom zal de
voorzieningen (RvS) om opbrengst. van B3 zeker ni~t n~inder
.. ., zijn dan die van 82, Bovendien IShet,

de huurprijzen van de umversi- wat men noemt een zachte winter
taire residenties per I oktober proberen, overal waar het kan, de
van volgend akademiejaar te kosten te drukken. En a lhoewel we de
verhogen met 5%. Wat konkreet universiteit meer onder druk kunnen
betekent dat iedereen die daar zetten dan de privé, blijven gebeurte-
woont volgend jaa r 85 tot 172 fr. nissen bij de eerste vaak niet on?eteke.-

ncnd voorde tweede. Wanneer Immers
me~.r zal moeten ~talen, afhan- blijkt dat er aan de universiteit volgend
kelijk van het inkomen van jaar kamers zullen zijn aan 3600 fr. per
thuis. Niet zo prettig dus, zeker maand, dan zal een kotbaas het wel
niet als je weet dat de huur, naast niet zo erg vinden om zijn prijs ook
de voeding, de grootste uitgave- ergens in die buurt te zetten, AI zal de
post is van een kotstudent. uruvcrsitcn dan nog ee~ helc!x?e!
, . R' kamers verhuren aan 3160 1r.,2700 Ir.,

Reden ook voor SOCIale .aa.d 2200 Ir. en 17B5Ir., dil laatste cijfer zal
om eens te onderzoeken ot die voor de privé wel niet de uangcwczcn
verhoging echt wel zo nodig en richtprijs zijn.
verantwoord is. AI vlug bleek dit Dit maakt ook nog maar eens
niet zo te zijn en de studenten- duidelijk ..dat he~ niet altijd ~o'n
delegatie op RvS stemde dan ook gunvug dkk.t heelt als de universiteit
• . r 'I H meent aan Inkomcnshcrverdellng. te

llna~le~ tegen het voo stel. . et moeten doen, In pluuts van 111 degelijke
heelt met mogen baten... I'e en goedkope huisvesting te voorzien
verwachten ook, want door en- voor iedereen. Dit laatste zou een stap
keI aan de onderhandelingstafel kunnen zjjn in dc richting van een meer
te gaan zitten hebben de studen- /cllslalldig statuut VOOf studenten,

ten 'op dl( vlak nu eenmaal n08- Niet nodig!
weinig verkregen, Tijd om naar Het is trouwens pas geleden van bij het
andere middelen te grijpen? begin van dil ukudcmiejuar dat de

,~~ ..~

RECHT OP ANTWOORD Naschrift Wim Verhelst:
(De Me tbovcn afgedntk Ie tekst /.1 niet
de volledige tekst van I. De SO//ler-
die oorspronkelijl; drie gelil..le vellen
bedroeg. IJe stukken dil' I\(' "hic)
weglieten werden door de rcdakt«: 1/1

vcrgudering als niet relevant he-
sch ou 11-d. omdat zij 1'(111 mening 'l1'al

dat de gcweigcrdo stukken niet konden
gelden als een antwoord op 11('1 artikel
uil VUl) 111'. 28).
Hel lag n_iel ;/1 al/ze hl'do('lillg ('('/I

'herziene bespreking van het hoek Ie

brengen. hel artik el wa, (zoals 11'(' zelf
schreven) "hel resultaat 1'11/1 lallg
zoekwerk naar dl' achtergronden van
de groep rond het boek' Conununicattc
of Manipulatie'", Hel spreek! dus
voor zich daler over dl' inhoud van het
boek met geel! woord wordt gerept :
hel hoek werd gerecellseerd in V/. lil
111'. 20 van 25/i'hruari 1983.
'Zonder bronveriticatic 1'('11 ('1'11-

/IIalig artikel OV('l'/Ie/ll('1Iuil 1.1' vlon-
de' : wij ineenden dal de Franse I.. rt/1I1
'Lc Monde' een kwaliteitskrant is, dil'
notmaliter geen gossip schrijft, Boven-
dien waren er verschillende personen
die 0111 hun twijfels over hel boek ('11

vooral over de auteurs van het bock
hudden diets gemaakt. Wij /11('('/1/11'11

dal c/II volstond als l'en garantie, o],
zoals U wil, als 'bronverificatie'.

' .. .werd hem in banden geslopl door
e('11 persoon die wenst anoniem Ie

blijven": bij het totstandkomen van het
artikel heboen hebben wij inderdaad
/11 el medewerkers en informanten
gewcrk I: dal deze mensen '(//IOIIÎl'/Il

II'('//Sen Ie blijven' i.1slechts 1'(11 1'1'1'011-

derstelling I'f/ll de heer De Somcr -
veronderstelling die juist kàn zijn=«;
maar hel gaal hier vooral 0//1 een
kwestie van journalistieke ethiek: (/IJ
journalist verklap je gewoon je bron-
nen niet. Méér nog, dal is ons goede
journalislieke recht.

'... nuttig zijn bi] hel recenseren van
boeken die men werkelijk g deze«
heeft :.. hel boek 'Alors survic:
mdladie' niet gelezen ... kend
wens de titel niet .. .': kl
Guido Lanssens. noch ;'
tttet van het laatste bI"
Moor wij heb
gert'C't'Rs~d ..

'Communicatie of manipulatie'

InVI 10 nr. 28 van 13 mei 1983
hebben de heren Wim Vcrhelst
en Guido Jenssens een zoge-

naamde 'herziene' bespreking ge-
bracht van het bock Communicatie of
Munipulatic. Zogenaamd, want over
de inhoud van het bock wordt met
geen woord gerept. Wel vallen de
medewerkers van de SIRIC, tevens
auteurs van het boek, ten prooi aan
een' lastercampagne, waarvan de
aanstoker - vanzelfsprekend -
strikt anoniem wenst te blijven.
Klaarblijkelijk heeft het ongenoegen
van één van de vtcllers van het artikel
(Vl'IO van 25/2/83) dat hij de
auteurs niet in een of andere strek-
king kon thuisbrengen, hem ertoe
aangezet zonder bronverificatie een
eenmalig artikel over te nemen uit Lc
Monde. Dit artikel, waarvan de
schrijver en zijn informant op dit
ogenblik terechtstaan wegens laster
en eerroof, werd hem in de handen
gestopt door een persoon die wenst
anoniem te blijven.
Wie de werken van de SIRICen de
SIRIMdoorgenomen heeft, zal zeker
meer op lijn 'qui vive' zijn bij het
doornemen van zijn krant of week-
blad. In verband met objectieve
journalistiek en de alerte reactie
ertegenover is volgend boek warm
aanbevolen:' 'Moeurs journalisti-
ques' door Marie-Odile Delacour en
Yves Wattenberg, éd. Mégrelis, 87
rue St. Lazare, 75009 Paris.
In verband met de verbetering van

onze denkprothese bestaat een ander
prima boek: 'Human Inference' van
R. Nisbett en L. Ross, Prentice-Hall,
1980,
Dit kan ook nuttig zijn bij het

recenseren van boeken die men
werkelijk gelezen heeft, Want geen
van beide journalisten heeft het boek
'Alors survient la maladie' van de
SIRIMgelezen. Zij kenden trouwens
de titel niet... I. De Sorner

adj. auditeur bij het Rekenhof
vice-voorzitter SIRIC

De voorgevel van Sociale Raad. Daarachter huizen meerdere studenten.
Sociale Raad weet dus waarover gepraal: ervaring aan den lijve, van
kotstudent lol kotbaas (foto Jan Spilliaert)

'huurprijzen zijn opgeslagen, Niette-
genstaande dat men dus slechts de
laatste drie maanden van 83 met
verhoogde prijzen heeft gewerkt, heb-
'hen alle peda's samen toch zo'n 2,3
geweest en is er effektief veel minder
brandstof verbruikt. De lonen van het
personeel stijgen daarbij ook niet meer
noemenswaardig, en de verhuring van
leegstaande klamers in de vakantie aan
toeristen kan met wat geluk toch wel
twee miljoen méér opbrengen dan
vorig jaar.
Waarom slaat men dan toch op?

Wanneer hierboven werd gezegd dat

Reden om tegen de verhoging te
stemmen was vooreerst dat naast de
huisvesting ook alle andere studie-
kosten de laatste jaren zo sterk
,gestegen zijn dat meer en meer
scholiere n die afstuderen uiteindel ijk b
esluiten om dan maar niet aan de
universiteit te beginnen. Temeer daar
ze, vergeleken met een paar jaar terug,
bij hen thuis ook niet altijd zo zeker
zijn van over een vast inkomen te
kunnen blijven beschikken. Zo ziet het
Vlaamse staal bv. er wel anders uit dan
het Waalse, maar het blijft toch staal,
nietwaar'! En na Flanders Tcchnology
wordt dit binnenkort misschien ook
hier met minder volk gemaakt... Dat
dus geld bij de beslissing om al dan niet
verder te studeren wel degelijk een rol
speelt, kan geïllustreerd worden )l1et
volgende cijfers: wat jongens betreft
(niet zozeer meisjes), afkomstig uit
lagere bevolkingskategorieën (winke-
liers, lagere bedienden, geschoolde en
ongeschoolde arbeiders), is het w dat
de procentuele verte genwooriging van
deze, ten opzichte van de totale
studentenpopulatie, is teruggevallen
tot minder dan 20 jaar geleden (1964-
65: 29;82%; 1968-69: 31,10%; 1980-
81: 23,82 %). Daarom staat Sociale
Raad, meer dan ooit, op het recht op
onderwijs voor iedereen, of je nu veel
geld hebt of niet. Vandaar ook dat we
miljoen meer opgebracht dan wat ze
uiteindelijk kosten aan personeel,
energie, materiaal en werking. Voor
1983 kan 'men bovendien 10 maand
met de verhoogde prijzen ~erken,

Vorming kringbesturen
raad een aantal vormingssessies
voor mensen die in hun kring-
bestuur een zeer specifieke taak
op zich nemen. Ook VETO zal op
diverse manieren aanwezig zijn.

Elk jaar weer ontdekken veel studen-
tenvertegenwoordigers en kringbestu-
ren hoe kompleks de werking die zij
overnemen wel is. De kontinuïteit van
de vorige naar de nieuwe ploeg toe laat
vaak veel te wensen over. Veel kennis
en ervaring gaat daarmee verloren.
Daarom besloot de. ASR drie jaar
geleden - helemaal in de lijn van zijn
werking - een vormingsdriedaagse te

. . .(ftnola op p. 1)

In september e.k. gaat te
Kessel-lo de ASR-vormings-
driedaagse door - voor de

vierde keer alweer. Drie dagen
lang organiseren de ASR-gele-
dingen kursussen en diskussie-
zittingen. Gemikt wordt hier
vooral om die grote groep stu-
denten die in het komende
akademiejaar een verantwoor-
delijkheid als studentenverte-
genwoordiger zullen opnemen in
de ASR zelf of in een van de
universitaire beleidsorganen.
Bovendien voorziet de kring-
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De redaktie

REDACTIONEEL
Terwijl je dit onder ogen krijgt is de VETO-
ploeg aan het uitblazen van dit laatste
volvette VETo-nummer van jaarg,an'g 9. Een
welkome aanleiding om, fri~{ank in de
hand, schoenen uit en voeten op de
salontafel, terug te blikken, het afgelopen
jaar te doorbladeren en, zoals Robinson
Crusoe op zijn eiland, een lijstje op te maken
good en bad. VETOis volgend jaar - houdt
de champagne al maar klaar, jongens - aan
zijn tiende jaargang toe en in die tien jaar is
al wel één en ander gebeurd. Na een
sluimerend bestaan bracht jaargang 'l de
omschakeling van offset naar rotatiepers,
het opblazen van de oplage van cirka 1 000
tot meer dan8000eksemplaren en, daarmee
samenhangend, een grote aangroei van het
medewerkersbestand, een tendens die zich
vorig jaar doorzette. VETOwerd beter en
beter, zowel op inhoudelijk als op technisch
vlak - er,\~erd een tekstverwerker aange-
schaft - en op grond van deze werking
verleende de ASR de VETo-ploeg na een

soortement rebellie - remember VETO-22
van vorig jaar _.;.volledige autonomie. Deze
autonomie moest dit jaar waargemaakt
worden en, we moeten het bekennen, we
lieten wat steekjes vallen. Autonome ver-
slaggeving over studentenproblematiek,
medebeheer en Algemene Studentenraad
viel grotendeels in het water, door de
voornamelijk centrale werking en de door-
gedreven professionalisering verloren we
kontakt met het kringgebeuren en een'
gebrek aan planning 'en een werking teveel
afgestemd .van week-tot-week verhinderde
ons diepgaander en gerichter over een
aantal onderwerpen te schrijven. De profes-
sionalisering werkte ook het afkalven van de
technische ploeg inde hand. De inwerkings-
. tijd lag hoog. Hierop knapten vele belang-
stellenden af zodat hetzelfde staande tech-
nische resultaat door steeds minder dwang-
arbeiders afgeleverd werd. We haalden net
de eindstreep, maar durven niet te denken
aan de volgende rit. De goede verstaan der -

alweer, zegt hij - heeft uit het voorgaande
een oproep tot nieuwe medewerkers gedis-
tilleerd. Inderdaad, VETOis voorstander van
werktijdverkorting. .'
Nu een tweede lijstje. Het technische nivo

steeg nog maar eens - tikfouten en
zetfouten doen hier niet ter zake -, VETOlag
steevast stipt in de bus en Alma en, gemeten
'aan het pakket lezersbrieven en de snelheid
waarmee de pakken VETOOSuit de Alma's
verdwenen, is onze impakt aanzienlijk ge-
stegen -.waarvoor dank, beste lezer -. We
leverden een aantal goede reportages en
artikelen af over en wijd spektrum van
onderwerpen en wisten de studenten af en
toe zelfs een polemiek te ontlokken rcfr,
porno naar aanleiding van artikels en strip):
In de andere universitaire centra beginnen
ze VETOte kennen, het wordt er beschouwd
als het beste studentenorgaan van Vlaande-
ren. In Brussel wordt een nieuw studenten-
blad opqericnt, gemodelleerd op VETO.
In tegenstelling tot de nieuwe teenrusene

medewerkers stroomden de nieuwe redak-
teurs als vanzelf toe, hoewel ook hier de
inwerkingstijd blijkbaar nogal hoog ligt.
Nieuwe redakteurs worden dus nog altijd
met open armen ontvangen. Begele.id door
de troep anciens zullen zij moeten zorgen
voor de realisatie van de autonome bericht-
geving en het beter uitbouwen van 'een
konsistente inhoudelijke lijn, want de oude
garde is lanqzamernand aan vergrijzen toe,
Enkelen onder hen verlaten VETOna dit

nummer en de redaktie wuift vaarwel, in het
bijzonder naar Marcel Meeus, bezieler van
de pre-rotatlepersvero en anderhalf jaar
v.u, die doorons toedoen een proces op zijn
kop kreeg - we zullen het nooit meer doen,
Marcel - en naar J.H. Verbanck, beter
gekend als J.H. ? uittredend redaktiesekre-
taris en mannetje in de film, die één van de
grote inspirators was van VETO in zijn
nuidige vorm en er drie jaar lang flink zijn
scnouders onder gezet heeft.

./

LEZERSBRIEVEN
minimaliseren, maar m.I. IS er wel
behoefte aanvolledige informatie. Met
de voorhanden informatie heeft men
er het raden naar over welke periode
dezemisdaden zich uitstrekken.
De eerste zin van het artikel 'Een

tijdje geleden werden in Leuven ver-
schillende vrouwen (...) verkracht'
werkt de verwarring alleen maar in de
hand. Wat is eentijdje geleden?Wat is
'verschillende' ?

Verkrachtingen
Een tijdje geleden schreef ik al een
artikel in verband met de verkrach-
tingenproblematiek. Zie VETO, 18
maart. Daarin stelde ik o.m. dat het
niet sleeht zou zijn indien de Leuvense
vrouwenorganisaties eens met hard
cijfermateriaal zouden afkomen.
Nu, twee. maand later, komen

'Vrouwen tegen verkrachting' naar
buiten met een s.tille aktie. H~l

pamflet, (lat ze verspreidden op 9 mei
(afg~irukf op p. I, VETO 20 mei
vertoont -emstige tekorten. Er wordt
gewag gemaakt van 21 verkrachtin-
gen. Men vermeldt naam van het
slachtoffer, plaats en uur. Tevergeefs
zoekt men naar de datum. Door deze
ernstige nalatigheid kanmennog altijd
geeninzicht krijgen in deomvang vanb
de problematiek, .
Het is zeker niet mijn bedoeling de

problematiek van deverkrachtingen.te

Communicatie of
manipulatie revisited

angstvallig 'Mol Center' wordt afge-
sloten. Niet alleen is het aartsmoeilijk
eruit te geraken, maarals buitenstaan-
der is het zo mogelijk nog moeilijker
om erin te geraken of om wat
informatie los te peuteren. Bij het
verzamelen van gegevensomtrent het
ROG, merkten we hoe niet alleen het
personeel begontesteigeren,maarook
de gemiddelde Belg ziet niet graag hoe
deze rotte plek wordt opengepeuterd.
En ik kan u verzekerendat tijdens onze
peuteractie niet onaanzienlijke hoe-
veelheden etter naar buiten spatten!

Helaas ishet ook zo dat hetgros vande
jongeren niet graag met de neusin het
(gesloten) stort van onzemaatschappij
wordt geduwd
Vergeet echter niet dat om en bij de

20000 geplaatste jongeren wachten op
actie, en als we GoJ zijn gangetje laten
gaan zouden dat er wel eensheel wat
meer kunnen worden!

Hoopvol wachtend op actie,
Tim Buyle

(vervolg op p, 11)

Vorming kringbesturen
(vervolg van de voorpagina)
organiseren 111 september - net voor
het nieuwe akademiejaar dus.
Voor 1983 zijn alvast datum en

plaats zeker: maandag 26 t/m woens-
dag 28. september in "De Bron" te
Kessel-lo.: Hef )1rograrflma is nóg niet
helemaal in kannen en kruiken, maar
plannen zijn er al genoeg: defilosofie
van tie dcmokratisering van het onder-
wijs (gemeenschappelijk); til' proble-
men van aggregatie (KR); het lI'eIS-
ontwerp Akademische Graden van
Coens/ Iromont (KR-SORA); Univer-
siteit en Maatschappij (KR); de Alma-
problematiek (SORA); het dossier
Huisvesting (SORA); het wetsontwerp
De Bondt m.b.t, tie sociale sektoren
(SORA); Kringbladredaktie (KR);
Kringbockhouding (KR); Jaarverant-
woordelijkcn (KR); 'Kringen vertel-
11'11': over bijzondere ervaringen van
het afgelopen jaar (KR); Studenten-
inspraak aan tie universiteit : eenover-
zicht van inspraakstruktuur en een
aantal getuigenissen uit de praktijk
(K R-SORA). Ook Sportraad en Kul-
tuurraad zegdentoe eenen ander voor
de nieuwe sport- en kultuurverant-
woordelijken te doen. Veto Lal ver-
moedelijk de pro!J/emaliekl.allde

herinneren, dingen als 'Sugar' en
'Mendocino' naar de haaien ge-
zongen werden.
In mijn verdere jeugd groeide mijn
diskoteek en ik met Herman Van
Veen en Deep Purple enalles, wat
daar muzikaal tussen kon en wat
iedereen kocht. Weinig soep, laat
staan veel balletjes, dus, tot ik
vijftien werd en elke woensdag na-
middag aan een toog stond in een
kroeg, die ik mijn moeder verkocht
als 'de biblioteek', Ze speelden
daar een plaat grijs, blauw, violet
en voor ik dat jaar naar Engeland
vertrok, waar het vinyl toen nog
spotgoedkoop was, vroeg ik de
kafeebaas welke langspeler ik
hoorde, Ene David Bowie zong, zo
bleek, en Ziggy Stardust stond er
op de hoes. In de Londense platen-
zaak, een week later, zag ik dat de
man nog meer muziek opgenomen
had en kocht ik !tet begin van een
passie,
Inderdaad, samen met mijn puk-
kelplantage brak een intrigerende
wereld open. Het ouder werk 91ipte
al snel op het niet meer zo lege
platenrek, het eksuberante reiten
en zeilen van Bowie en zijn neven-

Frans Jacobs

In uw goed gedokumenteerd artikel
over 'Communicatie of manipulatie'
schrijft u dat de 'Groene' (het moest
zijn: De GroeneN!) vrij positief het
j; boek recenseerden. Ik wil hier duide-
O lijkheidshalve toevoegendat die recen-
~ sie een volle bladzijde bedroeg maar
::a dat ik, als redactielid van het blad,iiI ditzelfde boek over meer dal) twee
Z bladzijden heb áfgebroken tot en m-et:
~ Het verscheen in het nummer 21, 3'-- .Bjaargang, 1983. Redactie-adres; Ko-
nijntje, 6,9933 Ursel.
Bij deze, wil ik mijn waardering
uitspreken voor de moed die VETO
opbrengt om deze 'secte' aan te
pakken ..
Graag had ik wat meer opheldering
over de link tussen Saint-Errne en
'nieuw rechts'. Als het kan natuurlijk.
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Het werd tijd dat de jeugd-ibescher-
ming' in ons aller koninkrijk eensa.d.
kaak wordt gesteld.
Naast Vr.&Vr. zijn hetcoo en het

ROG wellicht deberuchtste instellingen,
waarvan vooral het laatste de vergelij-
king met een gevangenis glansrijk
d~orstaat. Het is echter opvallend hoe

. Jean-Pierre Goetghebuer
priester, Bisdom Gent

Wie beschermt wie?

II~HIIIIet eiiiii
aan

'tIk ben blij het volgende nog te
kunnen vertellen in dit allerlaatste
.Ei van Newton')

Het radiotoestel is thuis lang de
enige doos geweest, waaruit mu-
ziek liep, tot mijn vader eens
binnenkwam, ik was tien of elf, met
een platendraaier. De tonale inno-
vatie moestgevierd worden en mijn
broer, mijn zus en ik mochten, op
kosten van het plaatselijke huis-
den, een vijfenveertigtoeren kie-
zen, 'Delilah' van Tom Jones, 'I k
hou van Holland' van Heintje en
'Kasatchok' van een (of andere)
namaakRus vulden zo de eerste
plaatsen op het platenrek.
Mijn twaalfde verjaardag blies de
toeter en een suikertante (inder-
daad, zo'n eksemplaar van een
uitstervend goedhartig mensen-
ras) liet mij een malden-langspeler
kopen. Ik beschreef de gewenste
elpee aan de platenboer als 'pop,
maar niet te hard, want mijn
moeder moet daar niet van weten'
errhl] duwde een Duitstalige verZa-
melaar in mijn handen, waarop,
voor zover Ik hét mij. nog wil

··tot'28·:mei:
open
tot I9.30

verslaggeving over kringaktiviteit en ub
in Veto voorstellen en misschien ook
wat doen om de kandidaat- ".'1 I ()-

medewerkers wat eerste begrippen bij
te brengen omtrent schrijven voor hel
blad van de ASR, Verder worden een
aantal gemeenschappelijke sessies
voorzien rn.b.t. d" ASR tl'(l {lis
organisatie,
Een definitief programma zal vanaf

begin juli op de ASR beschikbaar zijn.
Voor inschrijvingen voor de hele
driedaagse of voor eengedeelteervan
kun je dan terecht tussen 15 augustus
en woensdag 14 september. Dal wil
zeggendat we op tijd willen wetenwie
er meeeet en meeslaapr. De sessieszelf
zijn allemaal vrij engratis. Voor eet- en
slaapkosten werd vorig jaar een lor-
mulc uitgeprobeerd waarbij de kosten
worden verdeeld over deelnemers,
raden en.kringen: voor de deelnemers
wordt hetzelfde bedrag verrekend dat
ze anders in Leuven in de Alma kwijt
Lauden zijn.

Fakutteitskring cn : willen jullie zo
. spoedig mogelijk thuisadressen, oude
en nieuwe kotadressen van de nieuwe
pracsidiurnleden binnengooien op
Kringraad ? Wij proberen dan nog zo
veel mogelijk mensen in de vakantie
persoonlijk uit te nodigen.

beelden kreeg een vinger aan-
dacht, de film 'The man who feil to
earth' werd vijfmaal begroet, elk
jaar keek God en zag dat de nieuwe
elpee goed was ...
Jaren gingen voorbij, maar de
passie niet. Wij misten echter zijn
publiek verschijnen in 1978. Kus-
handjes zijn minzaam en loyauteit
is mooi', zou Boudewijn zeggen,
want vorige donderdag kwam hij
weer en ging ik wel. En het was
schitterend. Een kaartje kostte ons
wel meer dan een doorsnee open-
baar-vervoer-tiket maar daarvoor
treinde Bowie ons door zijn superb
verzameld werk. Echter, het fasci-
nerendste was zijn aanwezigheid,
hoorbaar, voelbaar, bijna tastbaar,
Zeventienduizend getuigen, van
giechelmeisjes met korte rokjes
over hippies met splithaar tot
meegetroonde moeders met me-
nopauze, vulden hun zakken met
herinneringen, die een frele man in
een licht pak rijkelijk uitdeelde.

(Als ik die donderdag religieus
geworden ben, dan zit ik dan toch
eindelijk aan de juiste universiteit.)
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Een blik over de schouder: Na de dialoog en het
overleg: de aktie. ASR
(Vis) verbroedert tijde-
lijk met MLB(Clerick)
en bezet de Faculty
Club. AR (De Somer)
weet het ook allemaal
niet meer. Dan maar
aan de drank

(/oto Veto-archief)

Vissen. in troebel water
Studentenvoorzieningen). Alles hangt
evenwel af van de manier waarop je
tewerk gaat, en van het zicht dat je
hebt op wat haalbaar is. Dossierkennis
is ook nodig, maar zeker niet het
belangrijkste. Dat er in het geval van
b.V. Vrancken wat bereikt is, is te
danken aan de manier waarop de
studenten hun inspraak opgenomen
hebben.'

'Dat neemt natuurlijk niet weg dat
studenten op straat mogen, soms zelfs
moeten komen. Als het overleg of de
dialoog springt, is dat als reaktie-
middel zelfs wenselijk. De Alma-aktie
is daarvan een goed voorbeeld. De
keuze voor dialoog is echter niet de
gemakkelijkste keuze. Je zal nooit
volledig bereiken wat je vooropstelt.
Daarenboven moet je bereid zijn
steeds dezelfde diskussies aan te vat-
te!], wat van jezelf als m.ens heel w!l~
inzet vergt.'

Luk legt in dit verband ook uit dat
de aanpak vanwege Sociale Raad in de
diskussie met Sabbe als voorzitter
studentenaangelegenheden (ooit nog

mede door hem voorgesteld) verkeerd
is geweest. Wat dan meteen Sabbe's
houding t.o.v. die studenten momen-
teel verklaart. De aktie tegen hem is er
veel te vlug gekomen. De dialoog was
zeker nog niet uitgeput.

Nog voor we een vraag uit de
zorgvuld ige voorbereiding op hem
hebben afgevuurd, geeft de losse
babbel bij de koffie vooraf al aan wat
Luks visie seffens in het hele gesprek
gaat domineren: relativeren. Het komt
er vooral op aan bij al dat bloedserieu-
ze gedoe rond de ASR en haar funktie
met de twee voeten op de grond te
blijven en jezelf en je organisatie te
kunnen herleiden tot wat ze behoort te
zijn. Zo vindt Luk het bijvoorbeeld
helemaal geen toeval dat toffe, gezelli-
ge, informele samenkomsten tussen de
'werkkollega's' in ASR-verband vaak
tot mislukken gedoemd zijn. 'In de xss
heerst vooral een werksfeer, het dient
niet in de eerste plaats om vrienden te
maken. Ik heb er graag gewerkt, hoor,
maar ik het er me wel nooit echt in
thuis gevoeld. Ik wil namelijk ook
graag over wat anders praten dan over
de ASR en dat is in de ASR met "de Ask-
medewerkers vaak moeilijk ... '

De reeks: 'ÀSR: onont-
koombaar doolfhof of
praktische noodzaak?'

over het al dan niet demokra-
tisch-zijn van dl: werking van de
Leuvense Algemene Studenten-
raad, is vorige week afgesloten.
Toch komen we in deze laatste
VETO van jaargang 9 nog even
terug op de gestelde problemen.
Bekijk het niet als een vierde'
aflevering van de reeks, maar als
een artikel-op-zich, dat - zoals
ook het artikel over de universi-
teit van Huil (VETO-28, p. 4)-
als aanvulling begrepen kan
worden.

We hebben met name eens een
boom opgezet over de proble-
men die in de voorgenoemde
reeks aan bod komen met
afzwaaiend studentenvertegen-
woordiger L. Devisscher (alias
Visje): hij heeft in zijn rijke
'karrière' in de ASR zowat alle
beschreven watertjes doorzwom-
men. Zijn gestoffeerde, door-
dach te en uiterst genuanceerde
visie op medebeheer, op vrij-
gestelden en 'studentenlei/ij-
ders ' (de zogenaamde 'full-ti-
mers'), op de kring-, Kring-raad-
en Akadernische Raad-werking
van de laatste jaren en tenslotte
op de mogelijke rol daarin van
een individu als hijzelf loont dan
ook bijzonder de moei te.

e karrière van Luk Devisscher in
Leuven begon tijdens zijn enige
kandidatuur Godsdienstweten-
chappen (na twee jaar graduaat in

Gent). Jaarverantwoordelijke voor
tien man en een paardekop was dat
toen. Eén jaar later was hij reeds
preses van Godsdienstwet. en het
jaar daarop - met -eén grotendeels
nieuwe ploeg- deed hij dat nogeen
keer over. Datzelfde jaar was hij
naast nog heel wat andere dingen
ook studentenafgevaardige in AR.
Dit jaar hield hij zich- naast deze
laatste job nog enkel bezig met de
oud-studentenwerking Godsdienst-
wetenschappen. Om Luk te typeren
vonden we onderstaande tekst zeer
geslaagd die hijzelf eind vorig
akademiejaar schreef in het kring-
blad IltKA.

Na twee jaar is opnieuw dl' relativiteit
gebleken. Ze is een hardnekkige
konstante tussen hel middelpuntzoe-
kend absoluut bezig zijn en hel
middelpuntvliedend onrustig zoeken
naar een ander cirkelveld.

Het rustpunt heeft telkens dl'
neiging zichzelf" Ie doorbreken, Ze

vindt echter in haar eeuwige pendel-
beweging nooit hel einddoel waaruit
ze vertrokken is.

De kring, de fakulteit met haar
professoren en studenten. Dit alles
lI'as gisteren nog zo belángrijk.
Morgen wellicht reeds veraf!

Het dossier Katechetika waarvan
de inkt doortrokken is met de
zweetdruppels van vele vergaderin-
gen om hel doorslaggevende argu-
ment te vinden. Welke lI'as haar
betekenis?

Hel dossier voor morgen is nog
maar een voorontwerp. Toch zal de
uil eindelijke versie opnieuw op de
letter uitgepluisd en bediskussieerd
worden. Erna zal hel op haar beurt,
ook onbelangrijk worden en plaats
moelen ruimen voor een volgend.

Een onmiskenbare kracht IUJ..1dil
vooralsnog onvoltooid archiefopera-
tionecl Ie maken: relativiteit is de
kracht.

Katechctik a !I·a.\ voor mij relatief,
Katcchctika is voor mij die kracht,
Na III'({'jaar is opnieuw die kracht
geIJld 1'11.

I uk" Dcvr-schcr lil lick". nr.6. 19M2.p, KI.

Stellingname 1
Als Luc spreekt over medebeheer en
inspraak in het beleid, dan vertrekt hij
steeds vanuit Stellingname I van
Kringraad : 'Wij opteren voor de af-
bouw van het macht soverwicht van de
proffen in hel hiërarchisch besluitver-
mingssysteem zoals dat nu aan de sut.
funkrioneen. .. ' Zijn interpretatie daar-
van is nogal duidelijk: studentenin-
spraak moel Vla dialoog gebeuren, niet
via tafelgeklop. 'Dat inspraak mogelijk
is. dat heb ik ervaren binnen de eigen
kring; Katecheti ka. Ook de ASR als
geheel heeft al heel wat op dat vlak
gerealiseerd: zowel op AR (Akade-
rnische Raad) als op RvS (Raad voor

Over full-timers
Wanneer wc vragen naar de rol of het
aa ndeel van vrijgestelden of beleids-
studenten, anciens, in die dialoog-
vorming wordt Luk terughoudend.
Volgens hem zijn er 3 soorten full-
timers op de ASR. 'Je hebt de betaalde:

(vervolg op p. 4)

Verkiezing ASR-vrijgestelden:
Over vergrjjzing en
andere oudcrdomsverschijnseleri'

. ,

markt. zij het dan met een belangrijke
schaduwzijde: Luc garandeert al voor-
af dat hij niet het hele akademiejaar zal
kunnen uitdienen op het ASR-~ekreta-
riaat. Om dat geloofwaardig te rnakêa'

~. ~•• - ~s .. h~ ·.jn.·zijn -kandidatuur veel
." overtuigingskraéht putten uit zijn

privé-omstandigheden. plus het ASR-
sekretariaat als job herleiden lot een
niemandalletje dal door iedereen ge-
lijk wanneer kan worden overge-
nomen ... I n dit keuzeaanbod op zoek
naar de minst slechte keuze blijken de
raden te opteren voor Baltussen in hun
tentatieve stemmingen naar de Stuur-
groep toe.

In mei van een werkingsjaar
plegen de verschillende ge-
ledingen van de ASR in de

choot van hun Algemene Ver-
gaderingen (A V) hun nieuwe
personeelsleden voor het vol-
gend werkingsjaar te verkiezen.
Inderdaad, in de ASR wordt
personeel niet zomaar aange-
worven op basis van selektie,
maar het wordt echt verkozen.
Dat gebeurde voor 1983-'84 op
vrijdag 20.05. '83, maar daarmee
is er nog niet echt iets beslist,
omdat uiteindelijk de ASR als
organisatie personeel aanwerft
en niet de raden. Er is dus
a lIeszins nog vrijdag 27 .05. '83
nodig, wanneer het Stuurgroep
is, om de verkozenen van de
verschillende raden - in een
gezamelijke vergadering met de-
legaties van al die raden (de
Stuurgroep dus) - te bekrach-
tigen.

Het is sinds mensenheugnis
niet gebeurd dat de Stuurgroep
een verkiezing van een raad
betwist of ongedaan maakt. Wel
dient er alleszins die vrijdag nog
over nagekaart en zelfs dan pas
beslist te worden over de ver-
kiezing van een overkoepelende
ASR-sekretaris, waarover de ra-
den wel gepraat en gestemd
hebben om hun radendelegatie
op de Stuurgroep te stofferen,

..~,
';'-

"' .. - .. 1'.-
maar waarover slechts de raden
gezamelijk (alweer de Stuur-
groep, dus) uitsluitsel geven
door verkiezing dàn en dààr. Dat
laatste geldt ook voor de VETO-
redaktiesekretaris, die door de
redaktie na interne verkiezing
wordt voorgedragen, maar in
feite door de Stuurgroep moet
worden aangesteld.

tanten. Naar de gewoonte van de
laatste jaren zwaait een vrijgestelde af
- diegene die al aan een tweede
opeenvolgende jaar op Kringraad
bezig is - en blijft de andere nog een
tweede jaar. Zo gaat Luc Baltussen na
twee jaren dienst op Kringraad weg en
was Relinde Baeten opnieuw kandi-
daat. Daar komt dan een nieuwe
kandidaat bij vanuit de A V-werking,
in dit geval Wouter Colson uit Ger-
maanse.

Daarmee heeft Kringraad nu ineens
twee Germanisten op post, aangezien
Relinde ex-preses is van Gerrnania.
Deze natuurlijk gegroeide gewoonte
- een ex opnieuw plus een nieuwe -
biedt aperte voordelen op het vlak van
kontinuïteit, inwerking en diepgang.
Wel beperkt het de eigenlijk, échte
keuze tot één half-time in de plaats van
twee. Hoewel. Als een A V ontevreden
is over de vrijgesteldenwerking, moet
die het natuurlijk maar zeggen, ie-
mand niet verkiezen en opnieuw een
vakature vakant verklaren. De diepte-
werking van Kringraad de laatste jaren
die zich tegelijk goed in de breedte
ontwikkelt, maakt zulks echter voor-
alsnog overbodig en onwaarschijnlijk.

raad de problemen; niet nu, maar
nakend: je ziet niet meer zo goed wie
volgend jaar (of nog later'!) in staat
gaat zijn om Meulijzer op te volgen
zonder. de dagelijkse werking van
Sportraad gedeeltelijk of helemaal te
laten instorten ...

De rest
Op Vit o is het ook al ~wakjes: ook
hier maar één kandidaat voor de en ige
half-time, namelijk die van huidig
hoofdredakteur Pieter T'Jonck ; al
evengoed een degelijk _ingewerkt ASR-
medewerker van jàren die evenwel niet
meteen over de nodige organisato-
rische achtergronden beschikt. Hier
was er dus niet eens de kwestie van de
minst foute keuze, het was erop of
erom/er en dan is Picter toch wel té
goed volgens de redaktie om het kind
met het badwater weg te gooien.

(vervolg op p. (1)

(ADVERTENTIE)

Sociale Raad
Ook op Sociale Raad gaat de evolutie
dezelfde. wat alarmerende kant op.
Slechts (juist gepast) drie kandidaten
voor drie half-time plaatsen, waar-
onder twee ancien»: Frank Uytten-
daele volgt zichzelf op en Noël
Herleleer maakt ongetwijfeld zelfs zijn
brugpensioen nog ooit mee in de ASR
- hij gaat zijn derdejaar Sociale Raad
in.

De derde kandidaat is nieuw. Enfin,
wat heet nieuw! Het betreft niemand
minder dan Karel Meganck , ex-voor-
zitter van diezelfde Sociale Raad twee
jaar geleden, maar beter bekend
omwille van zijn nadrukkelijke poli-
tieke aanwezigheid in Leuven. Hij is al
jaren overduidelijk een van de moto-
ren bij MlB en zijn verkiezing dreigt
dan ook de door de ASR sterk
afgezworen identifikatie met links -
zeer reëel tot voor en kele jaren, toch
vooral _voor rechtse kringen - in het
gedrang te brengen. Naar verluid zou
het voor Kringraad en andere ASR-
geledingen wel eens aanleiding kunnen
zijn om op de Stuurgroep voor het
eerst een verkiezing van een raad stevig
in vraag 'te stellen. Sociale Raad stelt
daar tegenover dat de keuze bewust
zou kaderen in een progressieve profi-
lering naar volgend jaar toe, na een
wat windstil '82-'83. De A V zelfzou de
behoefte duidelijk hebben om "deze
stilte" (voor de storm?) te gaan
doorbreken.

Ook ingewikkeld is het gesteld met
het .AsR-sekretariaat. Op.' de Stuur-
groep moeten de raden gezamelijk
beslissen over de kandidaturen van
Bart Bongaerts - ook al een ASR-
ancien, maar dan van jaren geleden
(ooit vrijgestelde en dààrvoor nog
kringvertegenwoordiger op Sociale
Raad, voor 1979) - die wat uit de
dagelijkse ASR-sfeer is gesukkeld en
van.i.jawel.Luo Baltossen. Dat kan de'
transfer van het jaar worden op de ASR-

Die formule met verkiezingen in de
schoot van de A V's is levensnood-
zakelijk vanuit de filosofi
ASR. Vrijgestelden moeten immers
organisch voortbouwen op en vanuit
de A V-werking. Zelden ofnooit wordt
in de ASR dan ook iemand tot
vrijgestelde verkozen die niet uit de
A V-werking zelf of uit de onmiddel-
lijke omgeving ervan afkomstig is. Het
is zelfs zo dat tijdens een werkingsjaar
al min of meer duidelijk wordt wie de
voor de hand liggende keuze is voor
die of gene A V. Voor de vrro-redakrle
gaat overigens dezelfde redeneri ng op,
waar de redaktie dan beschouwd kan
worden als een soort A V.

Gezellige kroeg,
met goede
muziek

Kringraad
Op Kringraad waren er dit jaar voor
twee halftijdse plaatsen twee solhei-

Sportraad
Over Sportraad kan een analoog
besluit getrokken worden. Hier dien-
den zich wel twee kandidaten aan,
voor één plaats, maar de A V is zodanig
ingenomen met de gespierde aanpak
van Brabants boerentrekpaard Chris
Meulijzer dat nierna nd er de noodzaak
van inziet om het geweer van schouder
te veranderen, ook al begint Chris al
aan zijn derde opeenvolgende jaar als
uitvoerder van het Sportraad-beleid.

Wat evenwel tegenover de eerder
genoemde voordelen van deze werk-
wijze indruist, is een langzame ver-
grijzing van het personeelsbestand,
een verhoging van de gestelde eisen
door steeds beter ingewerkte vrijge-
stelden en een groeiende afstand
tussen die verbetering, die profes-
sionalizering dus, en het denk- en
werknivo van de kringen en hun
vertegenwoordigers op de A V's. Waar
die eerste twee argumenten zeker, het
derde misschien minder opgaan voor
Kringraad. dreigen vooral op Sport-
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De folders zijn uitgedeeld,
de recepties afgewerkt en
de handen geschud. Kor-

tom, F1anders' Technology, de
Vlaamse piccobeJlo snufjes-
beurs, heeft zijn tenten afgebro-
ken en zit terug in zijn zetel,
wachtend op andere dagen.
Daarmee is het ook gedaan met
de levensgrote affisjes, de radio-
en televisiezendtijd, de kranten-
bijlagen, die allemaal op de
toeter van hoop en toekomst
bliezen en de Vlaamse overheid
en het patronaat bij hun zelfbe-
vrediging een handje hielpen.
Flanders, Technology toonde de
machina ex deus én de deus ex
machiná, die de krisis zal oplos-
sen als een aspirientje in een glas
wa ter, zo zei men, en iedereen
knikrë gedwee. Inderdaad,. veel
kritische of op zijn minst skep-
tische reakties op het Flanders,
Technology - gebeuren waren
niet te rapen. 'De Morgen' gaf
wel een minder optimistische
katern uit, 'De Nieuwe' zocht
vorige week wel een addertje
onder het kunstgras, KAMAGUR-
KÀ stak wel de zoveelste draak in
'Humo'; maar daarmee leek de
Technology - kous af. Wij breien
,er nog een stuk aan, met een
neerslag van een ekstra - nieuws-
brief van de Vlaamse Vredes-
universiteit rond Flanders'
Technology, dat we vanafnu als
FT afkorten, om ook eens ra-
tioneel te zijn.

De bewuste nieuwsbrief, onderschre-
ven door o.a. Oxfarn Wereldwinkel
Gent, Polekar. Elcker-ik Gent, Agalev
en de Vredesurnversitcit zelf wil de
ballon, die de Vlaamse deelregering en
de industrie samen opblazen, door-
prikken. 'Voor hen is FT blijkbaareen
forum voor hedendaagse technologie

, • met hel noogstaaude peil van 'onze
IOc!1epaste wetenschappen als -iritër:
nationale 10kvogel' voor investeerders,
Voor ons is het een schrijnend voor-
beeld van het cyrusme waarmee het

........

Flanders' Critology
nco-kapitalisme zichzelf in stand
houdt, internationale krisissen veroor-
zaakt en nationalt overheden onderde
arm neemt om ~ onkosten te betalen.'
Immers, 'de keuze.dië door de Derde
Industriële Revolutie in Vlaanderen
(DIRV) gemaakt wordt, herbevestigt de
keus voor een aanbodekonomie, waar-
bij gezocht wordt naar behoeften of
waarbij behoeften gekreëerd worden.
Het enige echte alternatief, een vraag-
ekonomie, waarbij geloofd wordt in de
mondigheid van een beschaving om
haar noden te form uleren en in funktie
daarvan een produktiestruktuur uit te
bouwen, wordt hiermee weer een stuk
verder weg geslagen.' De nieuwsbrief
verduidelijkt deze stellingen.

Geenv : k adootjcs uitdelen om dl'
IfldU.II/'/C sterk IC 1/1ak en. zodat (lil'

IJtRI -produkt en kan mak en
IFoto Wim Verhelst)

Produktissimo

Gaston Geens, het 11" en andere
vrienden zien de oorzaak van de
binnenlandse ckonorrusche k risis in
het verlies aan konk urn:ntiekracht van
onze bedrijven Deze auntast ing IS op
Lijn beur t een gevolg var. 'de monetaire
.,b·..lLuua. ,~~. jIlJc.rl)a.tiqqa)t;r!~{)I'.'ullk;.
IUU~ deripkomst van njeu~.e,lI.ldu~-
striclahdcn en. die'hler bij huis ."all'
de kostenstruktuur van onze bedrijven
_.- de vcroudering van het produktie-

apparaat en de hoge loonkosten - en
de verouderde samenstelling van het
Belgische eksportpakker'.
Geen nood. zegt Gaston en hij haalt

de DIRV uit zijn trukendoos. Eerst
worden 'maatregelen getroffen, ge-
richt op het scheppen van een bedrij[s-
vriendelijk klimaat'. Dat uitdelen van
kadootjcs moet de sekundaire sektor,
de industrie weer sierk maken, zodat
die meer kan produceren, zodat die
DIav-produkren kan maken.Zo wordt
de sckundaire sektor bron van eko-
nomische heropleving. van vernieuw-
de werkgelegenheid en van een ver-
ruimde a ktiviteit van de tertiaire
sektor, de diensten. wat ook minder
krisis en meer werk oplevert. Dixit
Geens en het VF.V in koor.

hulp: is het niet de aankoop van SF-16
vliegtuigen, dan wordt een nieuw
telekommunikatiesysteem. TELECOM,
met 80 miljard gevoederd. Het mystifi-
ceren van de produktie moet als de
essentie van FT doorzien worden. FT
was de balans van de geleverde
research in de mikro-elektronika, de
biotechnologie en de nieuwe mate-
rialen en nu moet geproduceerd (en
gekonsumeerd) worden om het onder-
zoek te betalen. Het nut van het
onderzoek mag blijkbaar niet in vraag
gesteld worden

Deze globale kritiek wordt aan-
gevuld. De DIRV en Fr moeten de
krisis oplossen, zeggen ze. Echter, de
'irrationaliteit van de hele onderne-
ming blijkt alleen al uil het feitdatO.a.
ook een kommissie werd opgericht om
de ekonomische gevolgen na te gaan.
D. W.Z., datgene waarom het uiteinde-
lijk toch te doen is, nl. de ekonomische

Futtuttut. zegt de Vredesuniversiteit. doelstellingen en meer bepaald de
Er zitten knopen in de redenering. 'De opbreng~t aan gc?rUlksgoederen,
ekonormsche krisis mamfesteert zich wordt hier als een effekt beschouwd
in het fenomeen van de dalende dat men ook gaat bestuderen !....
koopkracht. En deze i., nu juist het De DIRVen F.T. moeten de werkge-
gevolg van de heersende technolo- legenheid stimuleren, zeggen ze. Ech-
grschc produktiewijze. Het produktie- ter, 'als het inderdaad waar is, dat de
'ySIl:":111wordt altijd maar komplckse r introduktie van de nieuwe technieken
en gesofist ikeerde r en "vcrgt steed-, leidt tot een verslechtering in plu.us
meer energie en kapitaal, en daar- van een verbetering van onze handels-
tegenover daalt het globale resultaat balans. dan zal dit ook zijn weer ..lag
aan konsumptiegoederen. waarvan de vinden In een toenemende druk op de
koopkracht het in geld uitgedrukte overheid om haar uitgaven te bcpcr-
ekwivalent is. Er is dus een wan- ken, die dan zal vresulteren 111 de
verhouding tussen opbrengst en in- beperking V.Jn het aantal overhcrd s-
spanningen.' Inderdaad, konsumptie ambtenaren. nieuwe beperkingen op
en behocftcnbevredigmg is met het het vlak van de sociale zekerheid en de
doel, maar wel het produceren ze lf. vervangingsinkomens. Met als onve r-
Wij leveren 111, wij sparen voor de mijdelijk gevolg de vermindering van
'opbouw van een abstrakte rijkdorn : de koopkracht van weer een nieuwe
gigantische produktiesystemen en in- groep. Len verder teruglopen van de
frastrukt uu r, researchcentra. gcbou- binnenlandse vraag. I- n weer een
bouwen vol buros met gcperfektio- nieuwe golf van werkloosheid.' Voeg
neerde informatie- en kommunikatie- daarbij de arbeidsplaatsen, die weg-
systemen Cl' een militair porenueel' geautomatiseerd ....orden, en we weten
Daarom worden alleen die produk te n ·ook genoeg ...
gemflaki. <ulè· ..:'!~-W!!.':.'P,!i<5..!~ll'lijkë" J~ ;,!j{smiJm_: ~I"'H rglrlltl!ntél!iJ'''~b\' e~'
.rnatelozc ontplooiing .VUII de! produk- " Exel<lItie\1s aanha}; omdcu-av 111 eer
nemiddeicn mogelij~: maken'. Daar- goed daglich te stellen, zijn in ~ct'~I
om worden produktiestimulerende af- grond slechts alibi's. Men wil de
zetmarkien ..;ckreëcrd, met overhcids- ruc uwe technologieën kost wat kost,

Kritiekissimo

De uiteindelijke drijfveer is de fascina-
tie voor de vooruitgang, het enige
middel waarmee men die nieuwe
konkurrentieslag kan winnen. M.a.W. :
de DIRV zal de kapitalistische werke-
lijkheid in Vlaanderen nog verster.
ken'.

Alternatiefissimo
De vredesuniversiteit penseelt ook een
aanzet tot een alternatief ekonomisch
model, met de nad ruk op 'aanzet',
want een vetgemest beestje in het zeke r
niet. Nu, ze moeten zich niet schamen.
want ze zijn de enigen niet, die moeilijk
een alternatief in elkaar kunnen knut-
selen. Wat wordt verteld? Een 'zelf-
voorzienende vraagekonomie' moet
opgebouwd worden. We moeten 'af-
stappen van het eksport-groei-rnodel'.
Zo moet de eksportafbankelijkheid
verminderd worden door 'irnportsub-
stitutie', door hier te produceren wat
men nu bij een ander koopt. Ook moet
het 'obsessioneel streven naar eko-
nomische groei' vervangen worden
door 'de erkenning van de beperkt-
heden van de produktiemiddelen en de
wil tot een zo rationeel rr.ogelijke
aanwending' We moeten goederen
met een langere levensduur produce-
ren en we moeten de ekonomie
a fstemme n op reële onbevredigde
behoeften, 'op vlak van huisvesting.
onderwijs. ge zondherdszorg, kultuur,
openbaar vervoer. rnilieu.kwahtatieve
verbetering van de arbeid ... .'.
'De spil waarrond WIJ een alterna-

tieve ekonomie zien draaien, i, niet de
winst, de rentabiliteit en de konkur-
rentiek racht, rnaa r de koopkracht en
de behoeften van de bevolk ing. Dit
vergt uiteraard een totaal andere
besteding van heloverheldsbudget.
Een politiek van tewerkstelling, dT<J'-
tische werktijdverkorting, van hervcr-
deling zowel van de beschikbare
a rbeid als van het lil korne n, een
politiek van ekonornische dernokrau e
door inspraak en kontrole door de
betrok kenen zcll. ( .. ) En iHs er voor a I
die zaken nieuwe technologieën nodr-;
zijn. dan zijn die van h:;rt(; welke
Wij vinde n dat zo een goed besluit
we er niets aan v. illcn [")..:\ 0'::':CII.

Fili~p Cantyn
....'I7Iain;.!'· vrèdé~4ni~rS1teit:''''',rel1wsb''icf !!

13,1%:. '1'''1''' 1.~;,IIO: Fla nders" t~çhn()10gy
(4() Irank , adrcv: Guinardstruut H. 9000 Gent
giïorl..l;cnil1ó.000-0002691-7:2;

Vissen in troebel water
(vervolg van p. 3) dan komt gans de werking beter tot

zijn recht 111 de vertaling van de
standpunten naar AR toe.'
'To, slot zijn er nog de vrijwillige

medewerkers die géén vertegenwoor-
digende fuktie hebben. Van dezen heb
ik wel wat schrik ... Zij hebben immers
geen kring feed-back en daarenboven
hebbe n ze veel tijd en goesting om zich
heel diepgaand in te werken. Het feit
datze zo tot het geheugen worden van
de ASR is op zich niet erg, maar wel dat
ze een rondlopend, evoluerend geheu-
gen zijn. Ze steunen meestal op een
achtergrond van verschillende ja ren-en
de nieuwe kringmedewerkers kuonen
zover niet terug. Dat maakt ,hen
monddood en geeft de vrijwillige
geheugendragers vrij spel.'

De ASR vraagt teveel
van de kringen

haar vcrtegenwoordigers verwacht.
Het aantal topics zou veel meer
beperkt moeten worden Het samen-
gaan van een goede werking rond
aggregatie en studiedruk is volgens mij
niet haalbaar. Duidelijk is ook dat
hierdoor voornamelijk de kleine krin-
gen getroffen worden.'

Achter de koelissen gebeurt
het

Tot slot nog enkele lossere bedenkin-
gen. Luks evaluatie - met meteen die
van vele anderen - van de werking
van Akadcmische Raad is verplette-
rend. Volgens hem IS het een toneel
waar iedereen zijn nummer opvoert,
maar waar de punten al op voorhand
vastliggen: 'Zo is het zinloos af te
komen met voorstellen waarvan je

weet dat ZL niet haalbaar zijn Hel IS
veel beter eerst kontakt op te nemen
met het Buro om Ie zien hoe men
reageert, daar wordt Immers de werke-
lijkheid bepaalt.'
Lu k stopt er na dit akademiejaar

mee. dat is duidelijk. Waarom" 'Je
moet kunnen afstand nemen , vermij-
den ook val' al te lang i n de
wandelgangen te blijven hangen. Ik
ben dan ook geen kandidaat meer voor
om hel even welke funktie. En daaren-
boven: ik ben het werk op de ASRbeu,
gewoon. Persoonlijk.'
Pcr-oonlijk , -ja. Maar toch lijkt Luk
om onrcchtstrcckx. via Lijn eigen
ervaringen, ook veel tc vcrtellen over
vele andere .vsu-wcrkcrs gisteren. van-
daag en morgen. Daa rUl11juist sluit
deze bahbel met en over een individu

at.. Luk Dcviv.chcr , die jaren w .•~
ondergedompeld 111 de \sl<-",erklllg c n
. haar vcncgcnwoordigtngvstruk IU1":11.
dicht aan bij de rcck s over de I'R ":1'

haar (al of I1ICI)demokratie (111 VI 10-

27, 2~ en 2<) tel ken, op hl/ 4). Dau r

~\V,i'll ;111111":onvotdocndc tot uiuna
welke 'ioudrng tic \SR Je sludl.:nl\!~1
/..:11'dus cigcnhjk. tegenover de 'Iul'-
timen,' 1110..:taannemen en \\;1'11':11":":,t,:
;,'tlllkntenvenegcilwoorlllging la I1gs..:1.
doorheen de l'iR, zoal gckontrontcerd
wordt, intern (kringruud , stuurgroep)
en ckstcrn (Akudcrnischc Raad -
AR). Luks kijk hjero p kun ullccn munr
vcrhelderend helpen werken. En IOC

draaiden we de lichtknop om en ne t
werd weer donker.

J.H. Verband
Jos Vandikkelen

de vrijgestelden; daarnaast zijn er de
studentenvertegenwoordigers en 101 slot
de vnjwillige medewerkers. Wat de
eersten betreft, die hebben naar de
algemene vergadering (A V) toe een
voorbereidende rol en op de A V zelf
een begeleidende taak. Met al zijn
beperkingen is dat een zeer moeilijk
iets. Nochtans moet het kunnen, en ik
denk dat de vrijgestelden op Kring-
raad dit jaar daar wel voor een groot
stuk in geslaagd zijn.
De studentenvertegenwoordigers

zijn best mensen' die in de kring
werkzaam zijn, op alle nivo's van de
vertegenwoordiging. In het verleden
werd dut standpunt op Kringraad
-zeker niet altijd ingenomen. Van
mensen die zich kandidaat stelden
voor AR b.V. werd gehoopt dat ze niet
al te aktief zouden zijn in de kring, dit In vergelijk ing met een ingewerkte
vanuit de hoop dat ze zodoende studentenvertegenwoordiger heeft een
voldoende tijd zouden kunnen vrij- kringwerker op de A V het veel
maken voor de kringraadwerking en moeilijker, vindt Luk. 'Wij vertrekken
voor de vertegenwoordiging. Mijn naar AR met een valies aan argumen-
ervaring gaat daar evenwel lijnrecht ten, wij moeten niet zo direkt zelf
tegenin. Vong jaar toen in naast AR- diskussicren vanuit áefilosofie van de
vertegenwoordiger ook preses was, A V. Kringvertegenwoordigers moeten
lukte het mij veel beter mij in te zetten echter dikwijls op de AV meepraten
in de studentenwerking. Vanuit de vanuil een eigen aanvoelen. Meestal
kring zat ik in de goede sfeer om mij wordt van hen gevraagd op de A V zelf
beter thuis te voelen in de problerna- een standpunt in te nemen.'
tie ken die op de AV aan bod kwamen. Het grootste probleem legt hij
Dit jaar, als vrijwillig medewerker, echter bij het inhoudelijke werk, name-
was dat veel moeilijker:ik stond als lijk daar waar hij vaststelt-dat het
thesisstudent al veel verder van de denkwerk door enkelingen gebeurt:
studenten af en daardoor verzwakt de full-timers en enkele kringmedewer-
energie. Wanneer men dan komt kers, 'In een goede situatie moet ineen
vragen om ergens aan mee te werken, werkgroep, zoals die rond studiedruk.
dan ervaar je dat eerder als een last.' van elke kring één vertegenwoordiger
'Wat de taak van de studentenverte- zitten. De fakto is de situatie wel

genwoordiger op het 'hoogste' nivo anders. Hoe meer werkgroepen er zijn,
betrekt, kan ik dan ook kort zijn. Hij hoe groter dit probleem trouwens
moet de AR voorbereiden, hij moet de wordt. Het houdt een versplintering
A V's volgen, en hij dient naar béide en in, maar nog veel meer een lostrekken
naar VETO verslag uit te brengen. van de kring bij de inspraak.'
Daarenboven moet hij zich inwerken 'De vraag die dan rijst is of de
111 één van de topics die op Kringraad kringen dan hun verantwoordelijkheid
aan bod komen. Als elk van de AR- niet nemen. Ik denk dat niet ik meen'
vertegenwoordigers zo éérrtopic heeft, • ..dat ..de..A.SR te ok'C.cl van de ~ingeo J:J1.. ~ J c •••• :rz: .•..'-.. _____ ._
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Jan Decorte en realisme
Jan Decorte kwam op 3 en 4

mei in Leuven pratenover
het Realisme. Wat hiema

volgt is een persoonlijke verwer-
king daarvan en pretendeert
geenszins zo eksakt mogelijk zijn
ideeën weer te geven. Die kun-
nen grofweg samengevat worden
met het credo: 'Als datgene wa t
er is, is wat het is, als je ziet wat je
ziet en je hoort wat je hoort, dan
heb je realisme'.

Tekst
De speciale tekstbehandeling begint al
bij de vertaling, die zo letterlijk
mogelijk bij het origineel aanleunt,
zelfs syntaktisch. De idee die erachter
schuilt is de noodzaak van een a-
conceptionele benadering, opdat elke
vorm van interpretatie van buitenuit
vermeden wordt. De vertaler maggeen
barrière vormen tussen tekst en ak-
teur. Het is trouwens deze eerlijke
tekst die centraal blijft in het werk-
proces en haar eigen wetmatigheden
opdringt aan akteurs en dekor.

Akteurs
Akteuts blijven zichzelf, dat is de
opdracht. Enkel in de konfrontatie
met de tekst tekent zich geleidelijk de
differentiatie af tussen akteur en
personage. Dit is natuurlij+ geen
passief gebeuren. Alle akteurs tege-
lijkertijd - ook tijdens de opvoe-
ringen - leveren een gevecht met de
tekst, 0111 hem te kunnen ont-sirnule-
ren (d.w.z. ontdoen van alle oude,
overbodige symbolen) en er zelf hun
houding tegenover te vormen. Hierbij
moeten natuurlijk een aantal keuzen
gemaakt worden, maar dan wel keu-
zen die onderworpen blijven aan wat
het tekstgegeven aan realiteit bevat.
Geen keuze die zou gelijkstaan met ecn
gratuite toevoeging. Hoogstens een
lichte vorm van temarische inter-
pretatie. De rol van de regisseur blijft
daarbij opvallend beperkt. Hij wil
enkel bijsturen wat hij niet goed vindt
in het aanbod, en dan nog in de mate
dat die ingreep steunt op een objek-
tiveerbare - of intersubjektiveerba-
re? - persoonlijke visie op wat die
realiteit van de tekst is of zou kunnen
zijn. Rekwisieten komen er -op die
manier 'toevallig', ze groeien orga-
nisch uit het natuurlijke repetitie-
gevecht en de direkte gebodenheden
van het woord. Een direkt gevolg
hievan is dat er geen sprake is van een
gerichte intentionaliteit, noch ten op-
zichte van de tekst, noch ten opzichte
van de toeschouwer. Wanr ook als
kijker moet je je keuzen kunnen

LEUVEN EN
DECOR TE

King Lear,
een tragische farce'

Ineen interview van een tijdje
geleden omschreef Jan DE-
CORTE zijn taak als regisseur

onder andere als volgt: 'het
nieuwe publiek zijn klassiekers
leren kennen'. Tijdens de voor-
bije drie jaar had dat nieuwe
publiek de kans DECORTEs en-
scenering van de 'klassiekers'
Cymbe/ine, Maria Magda/ena en
Torquato Tasso te bekijken.
Geen storm in een glas water. Ze
introduceerden een eigengereide
teateraanpak in het 'Vlaamsehe'
land en schoven een gevilde
'homo sapiens' naar voren, die
de punt van twijfel en chaos op
zijn bot weet. Na Cymbe/ine is er
een t\~eede Shake~ea.re-klassi~-
ker die met het mes m de buik
zit: King Lear, een produktie van
HTP, die op het jongste Kaai-
teaterfestival te zien was. Leert
DECORTE zijn 'volk' teater kij-
ken?

wordcn in het feit dat geïnteresseerde
studenten (en l.0 zijn er vcelj opener en
onbevangener naar een teatervoorstel-
ling gaan dan de doorsnee Vlaming.

De dichte drommen Leuvense stu-

Ter gelegenheid van het gesprek denten die in Brussel naar "King ] King Lear, het hoofdpersonage uit het'
met Jan Decorte was de zaal van Leur" gingen kijken, bieden tenslotte gelijknamige koningsdrama van Sha-
't Stuc bijna volledig gevuld. Dit voldoende redenen om te vcronder- kespeare, is op hoge leeftijd en beslist

is niet te wijten aan toeval of ornstan- stellen dat Hel Trojaanse Paard door om zijn rijk onder zijn drie dochters
dighedcn. AI bij de opvoeringen van de plotse annulatie van de geplande Goneril, Regan en Cordelia te verde-
.. Iorquato Tasso" bleek dat het opvoering in Leuven de beste opkomst len, op voorwaarde dat ze hem kunnen
Leuvense publiek een groot aantal en receptie aan haar neus heeft zien zeggen hoeveel ze van hem houden.
aandachtige en fervente kijkers, vooral voorbijgaan. I, er hier sprake van een Goneril en Regan, meer gedreven door
studenten, bevatte. De konsekwente Deconc-ctlckt? Wat er ook van zij, machtsverlangen dan door liefde voor
en intensieve teaterpolitiek die 't Stuc Jan Decorte komt volgend akademie- Lear, zetten hun beste been tie van
de laatste jaren voert, is daar natuu r- jaar een nieuw op te rich ten werkgroep vleierige welbespraaktheid voor, wat

Vanuit ti I· t d t kli kt lijk niet vreemd aan. Een bijkomende rond teater begeleiden op 't Stuc. Dat een voortreffelijke indruk op Learanui een recep Ie s an pun lil I .. liik h I h . d . .
hel allemaal erg eenvoudig. Maar dit oorzaak moet waars.: liJn IJ gezoc t za aansc ulven wor en. maakt. .Cordeha Wil.ech~er haa~. o~
el1èk r makcn is een ander paar mou- .. . . . rechte hefde n!et rnisbruiken : ZIJWil
wen. Er moet een kompleks program- bepalen: w.elke akte~r v~lg Ik! h.oe 111- al~eeldende re<\llt.c.lt.D~cort:s de.:~rs ~een macht, ZIJheeft gen~g a~n haar
ma afgewerkt worden, een proces dat terpreteer Ik. de.ze scene. moet Ik wel beantwoorden daar. met aan. ZIJn liefde voor Lear. De koning, die h~ar
zich grosso modo laat ondervcrdelen symbolen zien! cicetera. Van .hem realisme moet voorall.ngevuld worden antwoord als een teken van schijn-
in drie grote stukken: de letterlijkheid wordt Immers verwacht dat. hij de met. e.en grote porue verbcdden.~e liefde interpreteert, raa kt vertoornd:
van de tekst, de decentralisatie van de boodschap uit het geheel. van de realiteit, evenzeer gemeenschappeliJk. hij verstoot Cordelia - zij wordt
akteurs/personages en de funktie van aangeboden mogellJk.heden disrillee rt , . van aard, maar minder konkreet ..ol uitgehuwelijkt aan de koning van
het dekor als omgeving, maar even- temeer omdat die niet bestaat. Elke bewust dan de normerende werkelijk- Frankrijk - en verdeelt zijn rijk onder
eens als werking op de twee vorige voorstelling moeten. de akteuts hun held. Zulke dekors eisen een verbeet- de twee andere doehters Goneril en
elementen. uitgeprobeerde stclllnge.l.l hemen, te- dende tegenhanger v,an de akteurs. Regan. Deze twee zullen hem snel van

genover elkaar, hun lijnen en hun Ziedaar hun 'werking zijn resterende macht en materiële
omgeving. welstand beroven: als een arme man

Decor(te) Onbezoedeld gaat hij op de dool. Als Cordelia ter
Ook het dekor is 'toevallig'. Geen· Uit deze opvattingen over de funktie ore komt in welke toestand de verbit-
realistische uitbeelding van iets an- van de scenische ruimte vloeit ook de terde Lear ondertussen verkeert,
ders, maar een simpele verbeelding wens voort om in bestaande, konkrete
vandenoodaaneenomgeving,eender ruimten te gaan spelen, ver van
welke, om in te spelen. Dat is al bestaande schouwburgen (of juist
voldoende realiteit. Binnen de grenzen .naast de bestaande schouwburgen).
die het tekstgegeven oplegt beklem- Het probleem blijft echter dat hiervoor
toont het de fundamentele vrijheids- een publiek moet gerekruteerd worden
gedachte in het regiekoncept van dat zijn vastgeroeste konventies zo
Decorte. Als toeschouwer stellen we snel mogelijk wil vergeten. En dit zou
teveel normerende eisen aan wat met zich moeten uitstrekken tot buiten het
de realiteit moet stroken. Realisme teater. Maar waar vind je zulke
wordt immers meestal begrepen als 'onbezoedelde mensen'?

King Shakespeare

George Steincr schreef ooit, in 'The
Dcath ofTrugcdy": 'Sinds Racine zijn
serieuze toncelmakers en serieuze to-
neelkritici mensen geweest op zoek
naar een publiek'. Het zou net zo goed
in het nog te schrijve n teat errnanifest
van Jan Decorte kunnen prijken.

Eric Vanhaeren

De graaf van Gloucester (Willy Thomas) op zoek naar Lear tijdens de storm. Slaagt Decorte
erin een dialektiek op gang te brengen tussen publiek en het gebeuren op de scène ? Das ist
die Frage. (Foto Harman Sorgeloos)

brengt zij een leger op de been en gaat
naar Engeland om het onrecht dat
haar vader werd aangedaan te herstel-
-len. In de nevenintrige begaat de graaf
van Gloucester, net als Lear, een
gelijkaardige vergissing. Gloucester
vertrouwt teveel op zijn bastaardzoon
en intrigant Edmund die zijn 'broer'
Edgar op 'valse' wijze van verraad en
geplande vadermoord beschuldigt.
Edgar moet vluchten, maar wordt
later de gids van zijn vader, die door
Edmund van de macht en door Regan
en haar man van zijn zicht beroofd
werd. Ondertussen is de strijd tussen
de partijen ontbrand. The end: Ed-
mund wordt door Edgar gedood,
Regan door Goneril vergiftigd, Gone-
ril pleegt zelfmoord, Cordelia wordt
vermoord en Lea r sterft in waanzin.
Een 'exitus infelix', zoals dat eufemis-
tisch genoemd wordt.

King Decorte
Opvallend bij DECoRTEs enscenering
van King Lear is de behandeling van de
dramatische taal. De akteurs zeggen
de tekst met sterke nadrukkelijkheid
en laten hun bewegingen zo letterlijk
mogelijk aansluiten bij de gesproken
tekst. De koning van Frankrijk (JEAN-
PIERRE MAES) bijvoorbeeld spreekt
konsekwent in het frans, al komt er
voor Lear (DRK VANDtJcK) dan wel
een tolk (J. HEESTERMANS)aan te pas
De vertaling die DECORTEvoor deze
Iopvoering maakte, tracht niet een wig
te drijven tussen een poëtisch -
abstrakte vertaling en het 'reële hande-
len' van de akteurs. Integendeel: de
letterlijkheid van de vertaling ten
opzichte van het engelse origineel
zorgt voor een sterke band en wissel-
king tussen de tekst en het letterlijk
spelen van de tekst. Het resultaat van
deze tekstbehandeling is niet alleen een
politieke parabel over de macht,
evenmin louter een psychologische
analyse van blindheid en waanzin of
een bezinning over goed of kwaad,
over orde en wanorde. De politieke,
psychologische en filosofische temata
worden niet als aparte zeepbellen de
zaal in geblazen, maar worden wel tot
een komplex geheel - net als de tekst
overigens - georkestreerd.

'that I am wretched,
makes thee the hap pier'

De kompleksi teit die ult de tèkstbe-
handeling voortvloeit, wordt niet door
een intense veelvuldigheid van dekor-
elementen weergegeven. In het eerste
deel van de opvoering zie je een hel -
witte wand met twee deuropeningen,
het tweede deel toont een mat-grijze
achtergrond (met eveneens twee deur-
openingen), waarop schuin een wit
vlak vol beweeglijke stippen en strepen
leunt. Een uitdrukking van één of
meerdere temata uit de tekst hoef je in
de dekors niet te zoeken. Ze pogen
eerder bij de tekst als totaliteit aan te
sluiten. Primair is en blijft de tekst.
Toch zit je als toeschouwer niet naar
een 'Sprechoper' te kijken. Het letter-
lijk spelen van de tekst, de twee
deuropeningen in de dekors - ze
onderstrepen dat de akteurs op- en
afgaan - en de belichting op de scène
beklemtonen dat er gespeeld wordt, nl.
de teatraliteit. Het is teater zoals te
verwachten en te voorzien was. Maar
veel belangrijker dan de teatraliteit is
de tragische farce, die de voornaamste
uitloper van de kornpleksiteit vormt.
Bijvoorbeeld na de ogen-uitruk-scène
krijgt Gloucester een saksofoon omge-
hangen en wordt hij door een rock-:n-
roll-nurnmer van de Coasters tot
vrolijkheid aangepord. Als het num-
mer uit is, steekt de onrust opnieuw de
kop op en Gloucester zoekt al strom-
pelend een opening in het doek.
Komisch en tragisch tegelijk. De
stun teligheid van de personages, de
klinische kilheid van dekor en belich-
ting (o.a. fluorescerende lampen) en de
teatraliteit onthullen dan het scenisch
gebeuren als een metafoor van de
mens, die niet meerweet waartoe, voor
wie en waarom hij nog handelt,
beweegt en spreekt, Een tragische
farçe vol bittere ironie om de 'con di-
tjen·,humaine'. Lachen gaat dan nog
net, al lach je als een boer die kiespijn
heeft., Paul Verduyckt
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De muziek zelf
Malasch heeft waarschijnlijk te weinig
oog gehad voor het specifieke van
Glass' muziek; zijn koncept zelf oogt
trouwens nogal hybried, 'De Foto-
graaf' bestaat uit drie delen, een stuk,
een diavoorstelling plus koncert en
dans. Wat er ook van zij, Glass'
muziek kan heel goed op zichzelf
beluisterd worden, los van de 'De
Fotograaf. Ze ligt in de lijn van de
vorig jaar verschenen "Gtassworks' el-
pee en zet de daar aangekondigde
evolutie naar een grotere nadruk op
harmonie en melodie waarbij de
voorkeur voor ritmische veranderin-
gen en strukturen - kenmerkend voor
Glass - afgezwakt wordt, dQQr Gla,ss.:
'Het was eigenlijk heel gek. Op een
gegeven moment begon ik andere
noten te horen. Op een ochtend wordt
je wak ker en alles klinkt anders. Ik
begon dus ook andere noten te
gebruiken voor mijn komposnies.
Noten en kombinaties van noten die
tevoren nooit tot mijn persoonlijk
patroon hadden behoord. Het was
opvallend hoeveel protest er kwam
va n de leden van mijn ensemble ... Ik
kwam op een keer niet op de repetities
en toen hebben ze zelfs noten veran-
derd omdat ze overtuigd weren dat die
er verkeerd in zaten.' (Vinyl, juli '82)
In het koncert in Act 2 is er zelfs een
partij voor soloviool : de viool her-
haalt een korte, scheurende, perkus-
sieve muzikale zin, die door het
kontrast met het uitdijende spel van de
rest van het ensemble een vreemde
spanning oproept waardoor het geheel
bijna 'begrijpelijk' wordt, minimale
muziek met een menselijk gezicht.
Voor Act I schreef Glass drie 'songs'
- niet te veel bij voorstellen, de stem
blijft louter instrument en herhaalt een
aantal nietszeggende zinnetjes steeds
opnieuw -, waarvan één, 'A Gentle-
man's honour' instrumentaal herno-
men wordt in een heel gedreven versie
die van een rockband had afkomstig
kunnen zijn. Act 3, de dansmuziek,
klinkt nog het meest als Glass' oude
stijl.

en tiaar mytologie staan hier centraal.

Hetzelfde tema wordt aangegrepen
in /'Ombre du Corbeau, een verhaal
over de oorlog en haar verschrik-
kingen. Dit werk mag als een over-
gangs faze gezien worden, zowel teken-
als verhaal technisch. Tekentechnisch :
-na de eerder traditionele edoch briljan-
te stijl in zijn debuut en de experimen-
ten in Le maitre des ténèbres kiest
CoMES hier resoluut voor een door zijn
eenvoud treffende teken wijze, waarin
kleurschakeringen en spaarzame, erg
zorgvuldig afgewogen arceringen er-

De eer

Silence, s' il vous plait ...

De dorpsgek van Schoonvergeten

V·ijf jaar na het verschijnen
van de eerste aflevering
van Silence in het franse

striptijdschrift (A SUIVRE) is dit
opus van COMES in het neder-
lands uitgegeven: De dorpsgek
van Schoon vergeten. Op deze
nederlandse versie zaten wij
uiteraard allang niet meer te
wachten, maar het is wel een
mooie gelegenheid om COMES'
werk en in het bijzonder Silence
toe' te lichten.

Batard de deux cultures
Dieter Hermann COI..1Fs. De naam
alleen al wijst op een verscheurdheid
die doorheen heel het werk van CoMES
te onderkennen valt: die tussen de
germaanse en de latijnse kultuur.
Geboren uit een franstalige moeder en
een duitstalige vader in het duitstalige
gedeelte van ons kleine land en dat
temidden van de chaos van de tweede
wereldoorlog; het zijn allemaal fakto-
ren die hun invloed hebben op het
.eeuvre van CoMES. '
Op de invloed van de tweetaligheid

wezen we reeds; de belangstelling voor
het fan tastische, het mytische is te
wijten aan de germaanse invloed, de
opbouw van CoMES' verhalen en hun
psychologische diepgang is ontegen-
sprekelijk latijns. Ook de marginaliteit
speelt een grote rol in zijn werk, en dan
vooral in Silence en La belette, beeld-
verhalen die respektievelijk handelen
over een stomme en als zwakzinnig
beschouwde wees en een door de
keltische religie gefascineerde vrouw
die in konnikt komt met haar man en
de dorpspastoor. De verhalen van
COMES spelen zich overigens meestal af
in kleine geisoleerde dorpjes, waar-
door de marginaliteit ekstra in de verf
wordt gezet. Ook de dood intrigeert
CoMIS; te wijten aan zijn prille
,Jeugdervaringen ?

Na op zijn zestiende jaar - ge-
dwongen te gaa n werken - zijn karrière
gestart te hebben als industrieel teke-
naar in een tekstielbcdrijfje, zocht hij
zijn heil in de muziek. Als drummer
speelde hij in diverse jazz-groepen,
zowel belgische als amerikaanse. Veel
later pas kwam CoMES tot het strip-
verhaal: in 1972 verscheen zijn eerste
opus, Le dieu vivant.

Mort et marginalité
Hoezeer CbMES doordrenkt is van de
hogergenoemde motieven blijkt uit de
evolutie van zijn eeuvre. Zijn debuut,
Le dieu vivant, is een verhaal over de
eenzame ruimtereiziger ERGUN L'ER-
RA NT , die op een vreemde planeet landt
waar de autochtonen onder de dikta-
tuu r staan van een aardse astronaute,
de enige overlevende van een soort
APOLLO-II reis naar die planeet. Hier
reeds is het motief dood aanwezig,
maar nog niet geëxpliciteerd. Dit
gebeurt pas in het tweede verhaal, Le
maitre des ténèbres, waarin diezelfde
ruimtereiziger voor metafysische vra-
gen komt te staan wanneer hij na een
dodelijk ongeluk een queeste naar zijn
tichaem moet ondernem.en. De dood

toe bijdragen dat er over het verhaal
een irreële sfeer hangt. Verhaaltech-
nisch : voor het eerst schotelt CoMES
zijn lezers hier geen avonturenroman
maar een psychologisch diepgravend
en bitter verhaal voor. De evolutie
blijkt nog niet ten einde: na inde eerste
hoofdstukken van Sitenee terug aan-
geknoopt te hebben met de stijl van Le
maitre des ténèbres sublimeert CoMES
de stijl die hij pas tevoren in I'Ombre du
corbeau gebruikte: iedere tekening is
een harmonisch geheel van vloeiende
lijnen, met weinig arceringen maar
hoofdzakelijk zwarte vlakken als scha-
duwpartijen (cfr. H. PRAn). Ook in La
belette maakt CoMES gebruik van deze
stijl, zij het met nog enkele vereenvou-

'...
p

digingen méér, zodat ieder plaatje als
het ware blootgelegd wordt en spréékt.
De tekening wordt taal. Steeds sugges-
tief schommelt de tekenstijl van Dieter
Hermann tussen realisme en karika-
tuur.

Silence
Silence (zijn nederlandse alter ego:
Stilte) is een wees, opgenomen door de
machtigste boer van Beausonge, Abel
Mauvy. Deze gebruikt en' misbruikt
hem als knecht op de boerderij en
wantrouwt hem sterk; hij kan de
gedachten en gevoelens van de stomme
Silence immers niet doorgronden.
Silence wordt door het dorp als een
zwakzinnige beschouwd; de pesterijen
van de dorpelingen en zijn baas ervaart
hij als uitingen van hun vriendschap.
Immers, wrok en haat zijn Silence
onbekend. Hij komt er pas mee in
aanraking wanneer hij de 'heks' ont-
moet, een verstoten vrouw die bij de
rand van het bos leeft en hem duidelijk
maakt dat zijn geboorte de geschie-
denis van en de verhoudingen binnen
het dorp sterk heeft veranderd. Zij
onthult hem dat hij het kind is van
haar man en de jonge verloofde van

'Abel Mauvy, die destijds onder de
wapenen geroepen was in de tweede
wereldoorlog. Uit wraak doodde Abel
Silences vader, maar wat later stierf
zijn verloofde bij de geboorte van
Silence.
De vrouw van Silences vader werd

uit het dorp verstoten en aangezien
men haar van hekserij verdacht wer-
de haarde ogen uitgebrand. Verbitterd
zoekt zij nu wraak, en daarvoor heeft
zij Silence nodig, naast haar magische
krachten.

Nu Silence zijn krucialc rol in de
geschiedenis van het dorp kent onder-
gaat hij een ware transformatie: hij
heeft de indruk verstdndtg te zijn
geworden. Paradoksaal genoeg ge-
beurt dat tegelijkertijd met het ontdek-
kenen van het gevoel haat en het
verlangen naar wraak. De 'heks' wendt
haar magische krachten aan om het
dorp te teisteren en Abel Mauvy, de
moordenaar van Silences vader en dus
eveneens de echtgenoot van de 'heks',
te doden. Dit laatste wordt door
Silence verhinderd; steeds weer staat
hij in tweestrijd tussen zijn oude naieve
kijk op de wereld en het pas ontdekte
haatgevoelen.
Tussen Silence en de 'heks' groeit

een liefdesverhouding, waardoor de
stomme weeral in aanraking komt met
een nieuw gevoel: de liefde. Dan
echter ontbrandt de grote' afrekening,
waarbij de protagonisten oog in oog
met elkaar komen te staan. Een
grootse konfrontatie die geen van hen
zal overleven ... en toch eindigt het
verhaal niet in mineur.

van een Heer

Er was eens een fotograaf. 'verandering' (dr. Verhaal) maar 'her-
en die heette Eadward ha!i~g' de ov~rh~ersende stijlfigu~r is.
Muybridge. Deze foto- r-.:tll1lmal rnusic IS neutraal en blijft lil

f b t dd bii .. h I Zichzelf rondcirkelen, zonder verban-
graa es ee e ijna ZIJn e. e den met een buitenmuzikale wereld,
lev~n aan het fotograferen - In zodat de verhalende en onderstrepen-
sene - van bewegende mensen de funktie van daarnet problematisch
en bewegende dieren, want ooi t wordt. In een ander verband kan het
had hij gewed dat van de vier oninterpreteerbaar karakter .ervan
poten van een dravend paard er echter een pluspunt worden, bijvoor-
o een be aald moment een! beeld in de d~ns waar de muziek een
p p g 1 neutrale voedingsbodem voor bewe-

en~ele de grond raakt. M uy- I ging wordt of in het theater van Robert
bngde was op zoek naar het IWilson (o.a. [ was sitting on a patio,
zwevend paard. Einstein on the beach), waar de

muziek één van de vele 'handelingen' is
die door hun ondoorzichtelijkheid het
geheel spannend maken.Deze fotograaf had ook een pnve-

leven, en terwijl hij de afstand tussen
grond en hoef aan het beloeren was,
legde zijn vrouw natuurlijk aan met
een ander, ene Colonel Larkyns.
Muybridgc ontdekte dit, zocht Colo-
nel
Larkyns op in de Yellow Jacket
kwikmijnen vlakbij San Francisco,
groette hem - 'Good Evening Major,
lIIy name is Muybridge and here is the
answer to the letter you sent my lIife'-
en schoot hem neer. Het proces -
Muybridge was een bekende figuur
vanwege zijn bijdragen tot de ontwik-
keling van de fotografie - werd een
'major news event'. Uiteindelijk werd
de fotograaf vrijgesproken.

Glass bewerkt Muybridge
Een reeks foto's van Muybridge doet
sterk denken aan minimalistische
kunst. Van foto tot foto verandert er
omzeggens niets, afgezien van enkele
haast te verwaarlozen verschuivingen
in de posities van de poten ofin die van
een arm, lijken twee opeenvolgende
foto's tweelingen. Enkele plaatjes ver-
der blijkt dan echter dat het totaal-
beeld ondergraven is, volledig ver-
anderd door die 'minieme' verschui-
vingen. Volgens dat struktuurprincipe
werkt ook de minimalistische muziek
en het hoeft ons dan ook niet te
verbazen dat Philip Glass de muziek
schreef voor 'De Fotograaf'; een 'mu-
ziek/theaterstuk naar het leven van
Eadward Muybridge, op touw gezet
door de Nederlandse regisseur Rob
Malasch ter gelegenheid van het Hol-
lan Festival 1982, opgevoerd door De
Groep. Glass is hiermee niet aan zijn
proefstuk toe: hij schreef al de opera's
Einsrein on the beach (1976) en
Satayagraha (1980). Naar men me
vertelde flopte het stuk THEATERMU-
ZIEK..
In theater, in opera - zelfs bij

'modernistische' opera's zoals Woz-
zeek - speelt muziek een verhalende
en onderstrepende rol. De dialcktische
logika van de plot wordt weerspiegeld
in de muziek, wordt gekristalliseerd in
aria's of songs. Nu is minimale muziek
bij uitstek een non-narratieve, niet-
illustratieve muziekvorrn, waarin niet Peter De Jonge

Philip Glass met een Colgate-smile en warrig, weerspannig haar: het
menselijke gezicht van de minimale muziek, haast 'begrijpelijk'.

Roman
Dit eeuvre is geen gewoon stripverhaal,
het is een roman. In acht hoofdstukken
- 150 blz - diept CoMES het hele
gegeven uit, waarbij de personages
Silence, Abel Mauvy, de 'heks' en
sommige van de dorpelingen als het
ware geanalyseerd worden in hun

gevoelens en handelingen. De machts-
verhoudingen 111 Bea usonge worden
anekdotisch en ietwat ironisch uit de
doeken gedaan zodat je na het lezen
van dit werk werkelijk in de wereld van
Silence geleefd lijkt te hebben: je
beschikt over alle elementen om die
wereld te rekonstrueren bij het lezen.
Een wereld van bijgeloof, liefde, haat
en kleinmenselijke gevoelens. Deze
roman is beklemmend. In de fiktieve
wereld die ('..oMEShier schept herken je
maar al te vaak elementen uit je eigen
vertrouwde omgeving ...
Zonder enige' twijfel mag dit magis-

trale oeuvre van COMÊS nu reeds tot
klassiekers van het stripverhaal gere-
kend worden. Het is geen ontspan-
nende lektuur. Neen, als beeldverhaal
is Silence als een Hrrcucocc-film, als
roman een meesterwerk. Een must.

BRAM

CoMES, Silence, Casterma n, 1981.
CoMES, De dorpsgek van Schoonvergeten .
Casterman, 1983.

De andere vermelde beeldverhalen zijn alle
uitgegeven bij CASTERMAN,zowel in het frans
als in het nederlands, mei uitzondering van
î Ombre du corbeau, uitgegeven bij LOMBARD.
La belette is nog niet in boek vorm verschenen.

-
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Video; van marge naar commerce

Wij houden niet van men-
sen die overdrijven.
Met Video staan we

dus niet aan de deur van een
nieuw tijdperk. The electronic
Age zou dat met het nodige
gevoel voor bombast heten.
Toch betekent Video een ernsti-
ge vernieuwing en verrijking in
het visuele informatie- en kunst-
medium, én houdt het een ge-
gronde optie in voor de demo-
kratisering van het 'hobbyisme'
beelden en beeld reeksen maken:
amateur-fotograaf en dito-super
achter worden vervoegd door de
amateur-videoot. De eerlijkheid
bebiedt ons wel toe te geven dat

wat samenloopt met eenzelfde drang
naar estetisch dekadentisme, disso-
nante harmonie of wat dan ook -
kortom: drang naar 'artisticiteit' -
van de makers van de muziek: Visage,
John Foxx, Ultravox, Peter Godwin
e.a. Deze filmpjes bewijzen hoezeer het
bijgevoegde beeld de appreciatie voor
de- gebrachte muziek (het te verkopen
produkt eigenlijk) in de hoogte drijft:
zonder die fantastische blote tieten-
grieten zijn nummers als IMAGES OF
HEAvEN of GIRLS ON FILM (Duran X 2)
hooguit leuk, niet 'geweldig'.
En hier zitten we aan de clippen van

de zaak: de enorme hoeveelheid aan
stereotiepen - zeg maar: clichés -
die in deze nieuwe 'kunst'vorm bij
elkaar gesleurd worden. Zo wordt de
artisticiteit in eerste instantie al ernstig
geschaad door de - uit het oogpunt

~-~f

op haar best. Claudius. verkleed als Hamlet. verliest
zelfbeheersing en scheldt de regisseur achter de kamera de huid vol.

wat het doorseinen van informa-
tie betreft, video reeds nu al haar
volle .}Vaarde heeft bewezen,
maat dat het raakpunt van video
en kunst momenteel nog erg
broos en weinig kwantitatief is.

Fabienne Van De Clip
Zoals dat gewoonlijk gaat bij de
opkomst van een nieuw medium,
bestaat er onder de meest fervente
voorstanders ervan een enorme be-
hoefte om zich af te zetten tegen die
'vorm' waarmee het de grootste affini-
teiten vertoont. Wat film betrof,
betekende dat het afzetten tegen het
louter fotografische; wat video be-
treft, zet men zicht tegen het té
'filmische' af en benadrukt men het
'videornatische' - whatever that may
be -: teoretisch uitgedrukt beklem-
toont dit de eeuwige drang naar
eksploratie van het nieuwe medium, in
een poging tot het beklemtonen van
haar eigenheid. Hoewel zulke 'ekstre-
misten' nogal goedkoop voor louter
formalisten versleten worden, hebben
zij een belangrijke taak: zij wijzen er
namelijk op dat men met film en video
wel degelijk over twee onderscheiden
entiteiten bezig IS. De video-c1ip bvb,
waa rvan er tegenwoordig ongevee r
een twintigtal dagelijks het TV-scherm
teisteren, mag niet afgedaan worden
als een louter kortfilmpje. maar wel als
'videomatisch' - dit hoewel hét grote
voorbeeld/de grote voorloper van het
genre, Ultravox' VllNNA, in de tegen-
overgestelde richting schijnt te wijzen.
In het ander uiterste - de zgn. 'echte'
video - refereert men eerder aan
Qursr 10NNAIRI van Chas Jankei of
.Tom Tom Clubs 'abstrakte' Gt NIos or
Lovi ; men stemt hier in met George
Adés definitie van Video als 'de
samenvloeiing op het kleine scherm
van showtechnieken, de eksprirnentele
(!) cinematografiie en de onoverzichte-
lijke mogetijkheden van het elektro-
nisch scherm'

De Kleine Verveling
Wat vooral wringt aan deze definitie
zijn grootse adjektieven als 'eksperi-
ment eel' en 'onoverzichtelijke moge-
lijk heden', die in het merendeel van de
praktijk weinig tot niet aan bod
komen. We stemmen dan ook volmon-
dig met Adé in waar hij het fenomeen
videoclip slechts een 'schuchtere uiting
van het beeld als gebeurtenis' noemt.'
Laten we immers wel wezen: video-
clips zijn geen klerne pareltjes van
kunst, maar handige en in de markt
liggende promoueprodukten. Er zijn
uiteraard wel enige stukjes die zich
graag de notie 'kunst' laten aanmeten,

van kommercialiteit en vedet tisme
begrijpelijke - neiging om telkens de
Band, Voicc and Performers in beeld
te brengen in een origineel kader: het
middeleeuwse kasteel, de verlaten
fabriek, het Hilton hotel of ~ sum-
mum - de Recording studio. En in
welke staat dan nog! Muzikanten zijn
niet onmiddelijk beroepsakteurs en
hun pedant posegedoe en video ver-
vreemd-blik werkt op de lange duur
wel op de lachspieren (behalve natuur-
lijk als de muziek inderdaad Aliëne-
rend werkt - cfr. David Byrne).
Voor de rest presenteert men ons

steeds dezelfde vormen van 'wipes',
slow motions en freeze frames, zoom-
bewegingen op de interessantste delen
van de chanteuse, gedecoupeerde han-
delingsfragmenten - repetitief - in
de beste strukturalistische traditie,
danspasjes die de blanke moet instu-
deren, taboe op enige logika in het
'verhaal'verloop en menig, menig
knipoogje naar de jaren '30 (ekspres-
sionisme) en 40 (Bogartisme). Soms
kleine verveling, soms grote geeuw. En
soms, edoch soms, kleine stukjes
kunst, vooral als de auteur (spreekt
men in dit verband over regisseur?) D.
Bowie heet. Maar ja, deze Olifant
Mens weet tenminste wat akteren voor
een kamera is...

Videofilm: video min film?
Toeval of niet, maar het zijn toevallig
twee van de meest markante en door
de kritiek dikwijl bekritiseerde mees-
ters van de pellikule, die het aange-
durfd hebben om vidco-cksperirncn-
ten in het normale, kommerciële
tïlmcircuit in omloop te brengen:
Antonioni met IL MIS-I~RO DI OBLR-
W\LD en F.F. Coppola met zijn
momenteel in de Leuvense Rex draa-

. iende en aanbevelenswaardige ONE
I ROM THE HlART. Daarmee waren ze
echter niet de eersten. Zoals dat
betaamt, genieten het voorrecht van de
primeur de marginalen binnen het
filmcircuit, in casu de Underground
groep New American Cinema, met als
meest recente voorbeeld de cult-film
OrSIDE IN (DAS INNERE BLOCH) van de
.uitgeweken.amerikaan Stephen Dwos-
kin. Ook Ken Rococo-Russet heeft zich
reeds, met zijn fameuze ALTERED STA-
TES, aan video vergrepen, uiteraard
met het befaamde Russel-effekt: een
kakafonie aan kleurveranderingen,
vertr oèbelend beeld of ritmiciteit zon-
der stuwend tempo. Daarmee beoogde
Russcl, naar we uit goede bron
vernemen, een gevoelen van Angst
over te brengen, maar aangezien die
mooie beelden-reeksen daar niet in
slagen, achten we het niet meer dan
juist hier het predikaat 'formalisme' in

zijn zuivere betekenis aan toe te
voegen, zijnde het 'angstvallig hechten
aan de uiterlijke vorm, zonder (aan
inhoud of betekenis) te denken.'

IJ Mistero del Cuori /
The Misery of the Heart

Hamvraag blijft of eenzelfde kritiek
van formalisme Antonioni en Coppola
kan/moet/mag treffen. Wat Antonio-
ni betreft, zowat al zijn films werden en
worden - neem bv. IDENTlflCATIONE
DI UNA DONNA - een high-brow
attitude, gewilde gekunsteldheid en
ontoegankelijkheid toegeschreven. IL
MISTERODI OBERWALDontsnapte daar
ook niet aan, integendeel, en mijns in
ziens terecht, dit hoewel de naam van
Michelangelo uit Ferrare hoog in ons
filmblazoen geschreven staat. Wat zo
irriteert aan deze film is de geringe
belangstelling - en dito persoonlijke
verwerking - die Antonioni aan zijn
subjekt gewijd heeft: het lijkt wel alsof
hij per puur ToevalCocteau's trouwens
al verfilmde toneelstuk "L'aigle àdeux
têtes" (De Tweehoofdige Adelaar)
gekozen heeft als nu-eenmaal-nodige
basisgegeven voor wat niet meer blijkt
te zijn dat een STijloefening met video.
Men kan dan wel leuteren over een
warme kleurenschakering - symbo-
liek der kleuren? Onbekend- en over
een door artificiële kleuren ontwrichte
natuur, het effekt is povertjes, dunne-
tjes en vervelend.
Eenzelfde kritiek zou in eerste

instanue ook Coppolla 's Q.lL tROM
nu, LAB (erg hartlijk is de film nl.
niet) kunnen treffen: is het omdàt men
met video gaat eksperimenteren dat
het scenario rudimentair moet zijn?
Zeg nu zelf: een Coppola die nà het
grandioze epos APOCALYPSENow een
film maakt over een 'gewone' love-
story. Toch is de film niet formalistisch
ofgewoon 'mooi'. Het werken met de
elektronika, én de visuele effekten
ervan maken ONE I ROMTHIoHEART tot
een formele, eerder dan inhoudelijke
visie op de (Amerikaanse? Ruirnerj)
leefwereld als een kitchwereld, vol
valse kleuren, lichten en emoties.

Geld, schat

Een ander soort video-filmpje dat de
regelmatige bioskoopbezoeker een re-
gelrechte doorn in het oog is, vormtde
'video-clip' van de filmzaal: het rek!a-
mefilmje. De reklamespot werkt voort
in de traditie van Harold Lloyd of
Buster Keaton: je lacht met zoveel
klungelarij, met immens geforceerde
situaties, met onvoorstelbare hyper-
bolen en pseudo-waarheden, maar
uiteindelijk onthoudt men toch die
naam. Tapijten Keaton, Lloyd verze-
keringen, Martini Buster. Ecco la
commerce lang; haar vulgaire kant.
Anders de andere kant van de video-

kommeroe, - over Video 'Tron'

en nuae lil atctte: r erain zie je niet maar hij was wel degelijk ook in
München: het IJ-punten Rendez-vous ging voor op de video-werkgroep van
'tSTUC.

Games als Pac Man, Space Invaders of
Pengo hebben we het niet. Verge-ten !
- met name de massale inflatie in de
verkoop van hardware: de Home
System Video Recorder. Er vallen
natuurlijk pagina's te vullen met de
morele kant van dezaak, over verkeer-
delijk gebruik van de recorder ('Dy-
nasty' overtappen e.d.); feit blijft dat
er enorme mogelijkheden bestaan tot
het nuttig aanwenden van LUik speel-
goed. Als men niet al te gefortuneerd is
- zoals de meesten onder ons,
vermoeden we - is de kans op volledig
kreatief gebruik van het medium wel
erg beperkt: huur of aankoop van een
kamera betekent zware onkosten, en
dan blijven er nog de montage-,
sonorisatie- of synchronisatieproble-
men.

Alléén in de Filmzaal
Voor wie het lange aanschuiven in de
rij, een filmzaal vol kuchende, bekom-
mentariërende, vrijende en ongepast
lachende/wenende (E.T., bvb.) buren
of ongemakkelijk zittende zeteljes
(waar krijg je die voorpoten ook
kwijt?) een konstante nachtmerrie
zijn, bestaat er slechts één video-
oplossing : het aanleggen van een
filmotheek, het beste van de pellikule
,vQfdpldus op video vastgelegd. Eén
groot bezwaar daartegen kan slechts
gedeeltelijk worden weggewuifd: het
gebrek aan aktuele (dwz. 'nieuwe')
films kan amper weggemofleid wor-
den door een of ander lidmaatschap in
een Video Club. Primo, omdat zij
normaliter niet over films die nog de

_ bioskopen afdweilen, mogen beschik-
ken' secundo, omdat zij waar dat wel
hét geval is, meestal slechts de door
ons gelaakte genres als seks-, ka rate-,
spaghetti-, of geweldfilms in voorraad
hebben. Vergeten we even de drang om
het nieuwste van het nieuwe te bezit-
ten, en stoten we toch nog op een
ander probleem: bepaalde films ko-
men op het kleinere scherm (zeg nu
niet dat u over een Large Video Screen
beschikt) zo goed als niet uit de verf.
Dat geldt dan voord I voor spektakel-
films, films op Cinéscoop - waar de
adaptie op T.V. rechthoekig blijft,

maar de helft van het scherm zwart
wordt.
Laten we tenslotte het probleem

van de Dubbing achterwege. dan blijkt
het wekelijks aanbod aan te Bekijken/
te Verzamelen films op de vereende
zenders (BRT, RTB, NL, DL, FR en
soms BBC) hoger te liggen dan
sceptischer wijze kon gedacht worden.
En we bedoelen wel degelijk kwali-
teitsfilms, hoor. Uiteindelijk blijkt hét
probleem van het privé-bioskoopje
dan toch van financiële aard: het
aanschaffen van blanco cassetten is
lang niet goedkoop - maar dat is,
sceptici, de platenindustrie nu ook -
en it takes a lot of courage om een
geliefkoosde film weg te wissen, wit-
wassen·. Dreft!

Rendez-Vous in A.V.
Treurt ghij toch niet, mijne vrienden.
Er bestaat een manier om goedkoop
ende kreatief met video om " .prin-
gen. Dat is dan het volgen van een
video-kursus, ook wel Video-werk-
groep genaamd, die jaarlijks door 't
Stuc georganiseerd wordt, en die ook
werkelijk de moeite loont, wat onder-
getekende als werkgroepeling van dit
jaar u in alle bescheidenheid kan
garanderen. In deze werkgroep heeft
men namelijk dl: unieke kans om -
voor de enige keer in cwteven wellicht
- met (kwasi) professioneel materiaal
om te springen, van binnenuit te leren
hoe moeilijk het wel is om goede
beeldenreeksen te kreëren, om zelf
eens een eigen produkt je - hoe
amateuristisch ook in het begin - in
elkaar te steken, om, tenslotte, het
werk van anderen beter te leren
waarderen. Wat de kursus van dit jaar
betreft, toch enige smet jes : de 'les-
gever' (of hoe noemt men Walter?)
was niet bepaald een toonbeeld van
pedagogische onderlegdhejd -' wel
van technische -, de goep deelnemers
was te groot om de werkintensiteit te
bevorderen en, uiteindelijk, had de
lesgever eind april een belangrijke 13-
punten ontmoeting in München die de
jaargang wat bruusk afrondde. I n alle
geval: volgend jaar een nieuw werk-
groep-rendez-vous? M. E.

ILSE of de absurde ondergang van een strip bart ram akers



;

8 Veto, jaargang 9 nr. 30 (laatste nummer), dd. 27 mei 1983

verpletterd onder het beukende geweld
van de musts uit de Oscar-mallemolen:
GANDHIen SOPHIE'SCHOICEmonopo-
liseren al weken Studio I en AN-
OFFICERANDA GEi'ITLEMANis al aan
zijn vijftiende week toe ...

Rex en Studio mikken dus gewild
laag en doordacht trefzeker op Jan
Modaal en Mieke Middelmaat. Maar,
kop op. gelukkig is er na dit alles het
goeie ouwe Stuc nog. Niet dat het Stuc
niet al eerder uitgepakt heeft met een
pakket films voor blok en eksamens,
waarbij we ook naar onze snel vergrij-
zende haren dienden te grijpen om
zoveel misvatting over filmprogram-
matie voor de blokkende en sneuve-
lende student. 'Xfaar kom, al doende
leert men duidelijk en dit jaar hebben
we duidelijk niet te klagen, zo laat het
zich aanzien.

'Alleen verwanten voegt het zonden:
van verwanten aan te zien en
aan te horen'

De Duitse kritikus Georg
Hensel kon, twee jaar
geleden, zijn recensies

over 10jaartheaterleven in beide
Duitslanden, Zwitserland en
Oostenrijk bundelen in een boek
'Theater der siebziger Jahre'; dat
zeer interessant en historisch
relevant is ('). Indien een Vlaam-
se recensent zoiets in zijn hoofd
zou krijgen, zou zo'n boek erg
dun zijn. Het aantal interessante
en/of historisch relevante pro-
dukties is in Vlaanderen te tellen
op dev-vingers van één hand.
Maar even belangrijk is de vraag
of de uitgangspunten waarmee
de Vlaamse theater kritiek tegen-
over het verschijnsel theater
staat en de kriteria die gehan-
teerd worden een ernstige toet-
sing van hun journalistieke of
wetenschappelijk - historische
waarde kunnen doorstaan. Bo-
vendien: welke zijn de kriteria
voor zo'n kritiek van de kritiek?

iest. Opmerkingen als 'Het dekor
verwijst tegelijk naarde bovenliggende
realiteit als naar de onderwereldse
onrealiteit ' en 'Het is geen peulschil-
Ietje om gedurende anderhalf uur
tussen falset- en gewone stem een
behoorlijk moeilijke tekst blijvend
aanvaardbaar op het publiek 'over te
brengen' (over Roelof Hartplein 4)
blinken uit door banaliteit: ze zeggen
niets over het funktioneren van deze
middelen (dekor en stemmen). Zowel
naar een publiek toe - dat niets wijzer
wordt, want er wordt niets verteld over
hoe de kritikus tot zo'n oordeel komt
- als naar de theatermaker toe is zo'n
recensie zinloos. In zijn recensie over
'Koning Oidipou' is Meert wel duide-
lijk over zijn vergelijkingspunten - hij
vergelijkt zowel het gebruik van de
ruimte als de akteerprestaties met de
Berlijnse Schaubühne: als er in deze
voorstelling één zaak duidelijk is, dan
is dat de oprechtheid van de zoektocht,
de queeste. Hierover geen woord,
Meert beoordeelt de prestaties enkel
op hun techniciteit, niet op hun
potentie om inzichten en betekenissen
te doen ontstaan. Dit is arrogant: het
enige wat deze recensent aan inforrna-

Roelof Hartplein 4' StllC- Stuc-produktie 1- in Amsterdam: prooi voor de
Nederlandse theaterrecensenten ? (/oto Pieter T'Jonck)

We zullen dit beoordelen op basis van
enkele recensies die verschenen zijn
n.a.v. de Stuc-produkties Roelof Hart-
plein 4 (op tekst van Jan Arends,
première 30.4.82) en Koning Oidipous,
een queeste (van Sophokles. première
11.4.83). We hebben het met opzet niet
over tijdschriftartikelen - zoals Wim
Mariëns analyse van Roelof Hartplein
4 in Kultuurleven n- omdat precies
het efemere karakter van de dagblad-
en radiorecensies hun specificiteit
uitmaakt.

In het landschap van de Vlaamse
theaterkritiek zijn er, grofweg, vier
richtingen te onderscheiden: de zoge-
naamde non-kritiek, die gekenmerkt
wordt door volslagen onkunde overde
mechanismen die in het theater werk-
zaam zijn, en waarbij de kritikus zich
vastpint op het uiterlijk effekt van de
beelden. Ten tweede is er de journalis-
tieke kritiek, die vaak niet meer doet
dan een haarscherp verslag geven van
de 'voorstelling, zonder een ekspliciet
standpunt, en waarbij een toneelvoor-
stelling dezelfde behandeling krijgt als
b.V. een parlementaire zitting. Dan is
er de opiniërende kritiek, die vanuit-
in het beste geval geëkspliciteerde -
premissen een voorstelling goed of
slecht vindt en die enkel aan verslag-
geving doet in funktie van te trekken
konklusies. Tenslotte is er de analy-
tische kritiek, die veel weg heeft van
uitgebreide analyses (zoals die van
Wim Mariën) omdat daarin beeld per
beeld een voorstelling wordt ontleed
en getoetst aan hypotheses, als een
soort toegepaste theaterwetenschap.
Deze laatste is, voor de theatermakers
veruit de interessantste, maar niet elke
kritikus kan zich zo'n analyse permit-
teren, vaak uit plaatsgebrek. Deze
indeling heeft niets te maken met al
dan niet waarderende opmerkingen
van de theaterkritikus: een positieve
kritiek kan nutteloos zijn, een negatie-
ve integendeel zeer leerrijk voor de
makers.

Non-kritiek
Over de non-kritiek - Brecht noemt
di t soort als (anti- )rekla me fungerende
recensies- kulinaire kritiek - kunnen
we kort zijn: aan kritieken als die van
Hugo Meert (1) en (') heeft niemand

tie meedeelt is dat hij het werk van de
Schaubühne kent. Maar daar heeft
evenmin iemand iets aan.

Ande re recensies in dezelfde strek-
king verschenen in Knack C) en
Spectator (') over Roelof Har/plein 4,
en in '/ Pallieterke Cl en Gazet van
Antwerpen (") over Koning Oidipus.
Wat de Oidipous-recensies betreft lijkt
het ons geen toeval dat de waardering
va n deze pers samenvalt met een
opvallend onbegrip. Een analyse zou
dit entoesiasme wel nuanceren.

Journalistiek
Het is opvallend dat zich op het nivo
van de journalistieke kritiek, waarin
met name Jef De Roeck (9) en ('") zich
het vlotst in uitdrukt, de interessantste
recensies verschenen zijn. In de Roeloe"
Hartplein 4-recensie sprak deze over
het ontstaan van 'een nieuwe esthetiek'
- een term die Paul Arias verbasterde
tot 'de nieuwe esthetiek' -, en dit
werd een uitdrukking die tot eht
ongenoegen van vele theatermakers
hun individueel werk dreigde te redu-
ceren tot eskponenten van een bepaal-
de school. Bij Oidipus behandelt Jef
De Roeck uitgebreid alle elementen
van de voorstelling (ruimte, vertaling
en tekst, personages, regiekoncept) en
toetst deze aan - Icwa nonkonfor-
misme en ernst van het werk -
vergelijkbare produkties en aan de
evolutie van het kijkgedrag .bij dit
soort voorstellingen. De juiste aksen-
ten worden gelegd, bijvoorbeeld de rol
van het koor. Maar nergens gaat De
Roeck opiniëren of oordelen, en zijn
enige subjektieve gevoelen is twijfel
over de juistheid van zijn indrukken.
De Roeck's recensies blinken vooral
uit door hun integriteit, niet door hun
analytische diepgang. Meer analytisch
is Paul Arias (" )en ('2), radiorecensent
die in zijn verslaggeving ook analy-
tische aksenten legt (de niet-psycholo-
gizerende personageontwikkeling, de
konfrontatie akteur-personage, het
aspekt werkvoorstelling in Koning
Oidipus). Zijn opinie beperkt zich tot
'eerlijk' en 'interessant', inaar een
finale konklusie trekt hij zelf niet. Een
ekstreem voorbeeld van verslaggeving
is Anne Van der Wee's artikel ('3) over
Roelof HarJplein 4, dat helemaal'

opgebouwd is uit interviews met de
makers, en met achtergrondinformatie
over Jan Arends. Duiding ontbreekt
helemaal. Terwijl de betrokkenen
precies daarom smeken. Bij De Roeck
en Arias stoort dit niet, omdat hun
bijdragen minder pretenties hebben.

Opinie
De opiniërende kritiek is de meest
kontroversiële 'stijl', zowel binnen als
buiten de Stuc-muren. Dit soort kritici
heeft ofwel een aantal vaststaande
esthetische of politieke (voor)oorde-
len, waarmee ze naar een voorstelling
trekken, ofwel bouwen ze, op basis van
het programmaboek, of, in het beste
geval, de voorstelling zelf, premissen
op. Bijvoorbeeld Edward Van Heer's
aprioris bij de bespreking van 'Koning
Oidipus': •... in die zin zijn beide
produkties (hij behandelt Oidipous
samen met een ander projekt) werk-
voorstellingen, m.a.w. momentopna-
men binnen een ruimer werkproces.
(... ) Een bespreking ervan moet dan
ook konstruktiefblijven. ' ('.) Dit soort
minachting, deze idee-Iixe over het
begrip werkvoorstelling is jammerlijk,
zeker als verder blijkt dat Van Heer
gewoon slecht heeft gekeken (' ... het
vervlakt tot slechte slapstick: een
herder in slipjes en beha ... '). Wim Van
Gansbeke ('~), ook radiorecensent,
'konstateert dat de meerduidigheid van
het akteergedrug niet in de hand wordt
.g.:houden en eenlijnigheid mist. Dit is
eventueel een hypothese, maar kan
geen konklusie zijn. Het feit dat de
akteurs niet eenlijnig akteren is an sich
geen kriterium. Op zo'n opmerking
moeten argumenten volgen, en die
blijven uit. De algemene kwaal bij deze
recensenten, naast het feit dat elke
systema tick in hun premissen ont-
breekt, is dat ze zichzeif'en hun kriteria
vaak belangrijker vinden dan de
voorstelling die ze beoordelen. Dit
heeft vooral te maken met hun nefaste
manier van kijken naar een voorstel-
ling. Elk beeld wordt geassocieerd met
een bedoeling die niet voortkomt uit
de logika van de voorstelling, maar uit
de dogmatiek van hun premissen. Als
bijvoorbeeld Van Gansbeke vertelt da t
Kreoon de vensters openzet om de stal
te luchten, dan is dit beeld waardeloos
voor de potentiële toeschouwer. Dit is
geen duiding, dit is manipulatie die
bovendien voortkomt uit een zeer
onnauwkeurig kijkgedrag (vgl. Ook
Van Heers uitlating over slapstick).
Een recensent vervult een bemidde-
lende funktie tussen theatermakers en
publiek, en dat ontbreekt vaak bij Van
Gansbeke, Van Heer en ook Dirk
VandenEede eh).

Analyse
De analytische kritiek ontbreekt vol-
komen in de dagbladen en op de radio,
en is ook in de meeste weekbladen
afwezig. Sinds de verschijning van het
theatertijdschrift Etcetera is op dit
terrein, dat veruit de relevantste be-
oordelingen oplevert, een leemte ge-
vuld, maar dit mag geen alibi zijn om
nergens elders vanuit objektiveerbare
kriteria en een zeer nauwkeurig kijk-
gedrag voorstellingen te ontleden.

De witte raaf op dit terrein is Veto
zelf. De makers zijn het erover eens:
Pieter 't Jont:k's recensie over Roelof
Har/plein 4 (") en de uitgebreide
bespreking van Koning Oidipus ('K)
vormen samen veruit het belangrijkste
wat over de Stuc-produkties versche-
nen is. Journalistieke duidelijkheid,
betrouwbaarheid van de kriteria en
aandachtig kijkgedrag zijn de meest
opvallende kwaliteiten. Bovendien is
het konfronteren van twee analytische
invalshoeken, zoals bij de Oidipusbe-
spreking gebeurt, een weldoende luk-
se: kritiek is niet objektief zijn, maar
intersubjektief, en vier recensenten
kunnen meer en beter zien dan één. De
specifieke tegenstelling tussen een
hermeneutische analyse ('T Jonck en
De Jonge) en een semiotisch onder-
zoek (Verduyckt en Vanhaeren) maakt
deze konfrontatie nog relevanter. Het
is wel schrijnend, en dat is een eerste
konklusie, dat de relevantste bespre-
kingen geschreven zijn door jonge
niet-professionelen, in een studenten-
blad dat gebaseerd is op vrijwilligers-
werk. Het is duidelijk dat een algeme-
ne beoordeling van de theaterkritiek in
Vlaanderen gebaseerd moet zijn op het
al dan niet vervullen van zijn bemidde-
lende funktie, m.a.w. de kritiek moet
het publiek op de hoogte houden van
het ernstige theaterwerk dat in dit land
geleverd wordt. Het voornaamste
kriterium is dus het jouraalistieke.
Maar feit is ook dat de journalistiek op
het gebied van kunst zijn relevantie
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Stuc-films voor blok en eksamens:
Cinefiel en toch de moeite:
het kàn!'H et zal naar jaarlijkse

gewoonte wel weer
moeilijk worden om tij-

dens de blok en de eksamens aan
fatsoenlijke ontspanning te ge-
raken. B.V. film is daartoe anders
wel een zeer geschikt middel,
maar om een of andere onduide-
lijke reden schijnt men meestal te
denken dat alleen boertige, dolle
komedies of afstompende, rot-
kommerciële hersenloosheid de
getergde student soelaas kunnen
brengen. Ik zou je daarom
aanraden: ga niet naar de bios-
koopzaal tijdens de maand juni
als je jezelf nog een beetje naar
waarde weet te schatten of als je
een minimum aan zelfrespekt
weet op te brengen. Er zijn
immers n~' al aanwijsbare syrn-
tomen van de verloedering in het
bioskoopaanbod die zich elk
jaar rond deze tijd voordoet. En
bovendien zal het misschien toch
nog zomer worden - ook al zijn
dààr dan géén symptomen voor
- waardoor het in de zalen veel
te bedrukt en klef is, de air
conditioning aldaar kennende.

Even iets over de symptomen van de
ras versnellende verloedering in het
recente filmaanbod te Leuven. Voor-
eerst is er DAF (De Andere Film).
Hoewel die toch regelmatig kwaliteits-
produkten weten te programmeren,
zullen we daar de eerstkomende maan-
den niet kunnen van genieten. DAF
sluit immers definitief de klaslokalen
op maandag 30.05.83 met naar alle
waa rschijnlijkheid de belangrijkste
produktie uit het schooljaar politiek-
sociaal lilmengagement: DE MANMET
DEKAMERAvan de Rus Dziga Vertov
uit 1929, een erg miskende klepper uit
de Russische stomme filmtraditie en
een baanbrekend stylist. Vanuit de
klassieke, hoger geschetste idée fixe
over films-in-eksarnens voelt DAF
zich ongetwijfeld niet geroepen om de
kijker nog langer lastig te vallen met
maatschappij-kritische diepga ng.

Round-up
ei né Rex heeft er nog wel even een
spurtje uitgeperst om het akademie-
jaar in schoonheid te beeïndigen (cfr.

From the terrace
Twee jaar terug was 't Stuc alvast
verdienstelijk door op zijn minst toch
iets te willen doen voor den blokken-
den student. Zijn status als erkende
kultuurtempel waardig blijvend koos
't Stuc wel voor typisch cinefiele films.
Maar de al herhaaldelijk geciteerde
idée fixe omtrent eksamentïlms in-
dachtig gokte men toch ook massaal
op de dolkomische toppers uit de
tilmgeschiedenis; met een bloemlezing
uit Chaplin, Keaton, Laurel en Hardy
en de Marx Brothers als gevolg.
Lachen tot je er de buikkrampen van
kreeg dus, maar daarmee was de kous
af. Kortom: een scherp schot naar de
corner-vlag.

Vorig jaar zou dat niet meer
gebeuren, dat was té gemakkelijk,
bedacht men. Meteen dan maar full
speed de andere kant op. Gevolg: té
moeilijk. Met uiterst waardevolle,
maar veelal te bloedernstige diepgra-
vers als SCHWESTERNof HONGAARSE
R"P&)DIl:kan je inderdaad moeilijk op
een rumoerig terras terecht en rond uit
intimistische prenten als Li.s FLl:URSOE

MIEL b.V. kunnen daar helemààl niet
tegen.

Na al dit vallen en opstaan ligt nu
dan toch dé perfekt uitgebalanceerde
terras- én zaalprogrammatie voor.
Tegelijk ontspannende en echt serieu-
ze films; allemaal met cinefiele inslag
en kwalitatief zeer te verantwoorden;
de ene intimistisch, de andere groots
opgezet. Daarvoor wordt dan ook
inderdaad niet alleen meer het terras
ingeschakeld, maar ook de animatie-
zaal,

Let's get rollin! De spoelen in aanslag. het doek opgehangen ... Alleen is 't weer
te slecht. dus voorlopig is het in de zaal te doen. Terrasfilms heet dat dus. Beter
is: All Time Movies (/oto Wim Verhelst)
'beter' werk van de laatste weken als Het systeem werkt als volgt. Vooral
ONE FROMTIiE HEART en THE GODS de serieuze, intimistische en/of wat
MUSTBECRAZY,na màànden noppes), duidelijker cinefiel ogende films ko-
maar Dijk zal zich zeker wel niet men telkens op zaterdag in de zaal.
geroepen voelenomde student op nivo Dat ligt in het verlengde van de wat
te entertainen tijdens de Inquisitie. Het onsystematische en ook onregelmatige
zal wel weer platweg mikken worden zaterdagprogrammatie van tijdens het
op de onderbuik van de overspannen jaar. Toen waren het vooral bejaarde
blokker met gulle lach, avontuur en klassiekers die desalniettemin de moei-
blote tieten. te waard zijn; nu worden het allemaal

Ook de Studio's beloven niet veel vrij recente, moderne meesterwerken
goeds meer voor dit jaar. Voor zover" die echter uiterst miskend, vaak zelfs
gelauwerde misbaksels als To011i.E, i haast onbekend zijn gebleven. Toch
THE BEASTMASTERof BRAINWASH-al' zijn het allemaal films van mensen als
niet in omloop zijn, vullen doorzich- Wim Wenders, Michelangelo Anto-
tig-kommercièle reprises de program- nioni, Vittorio De Sica, Joseph Losey,
matie: THE MAN WHO'FELLTO EARTH Peter Weir of Alain Resnais. Zulke
vanwege Bowie in Vorst Nationaal namen klinken de echte filmminnaar
natuurlijk (of hoe Rastelli snel even als Bachmuziek in de gespitste oren,
zijn deel van de recette aldaar meepikt, want ze verwierven elk grote roem met
hoewel de rilrn kwa topkwaliteit wel meerdere andere ronkende titels dan
enkele weken méér mocht lopen) en A nu in de Stuc-programmatie voor-
CLOCKWORXORANGE vanwege Mal- komen. Maar daarom zijn die .zeker
colm MacDowell in BRITAN~lA·.)k.s: niet of nauwelijks beter dan degene die
PITA'~ volle zal<'J.-.-""or 'deze " .ick- je in juni kan bekijken. Steeds op
kl •• reker, maa .... ~~~!.~aI <nk<l< zaterdag dus in de zaal van 't Stuc.
maanden IIPoriIfIObnocht ... ). Doarnaa51 n-
zam<"""svlicS<fs als IREZUMIsi pelw (venola op p. 9)
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Stuc-film '83
(vervolg van p. 8)

Klassiek spektakel
Daarnaast blijft het oorspronkelijke
basisidee van de terrasfilms 'ter ont-
spanning van de blokker' in de eerder
genoemde misvatting wel een beetje
behouden. elke dinsdag en donderdag
kan je voor het slapengaan nog
anderhalfuurtje naar de wand van A V
komen staren. Toch niet zomààr stomp
entertainment evenwel, maar intelli-
genie. waardige flVa/i/ei/sprodukten
van overal ter wereld en in alle genres.
Stuk voor stuk ofwel belangrijke
klassiekers uit de Hollywood-geschie-
denis (zoals BRIN(,ING UP BABY, DUEL
1'1 lHE SUN. THt hrORM~R, THL
MAUNIHclNrAMBI'RSONS .of !-ORI
APACHI:). ofwel prachtige spektakel-
stukken (Hu BtLLllN MttR. een
ongezien en hier onuitgebracht Japans
kijkstuk uit de duizenden, of MVIL
Mov It, een Amerikaanse glitterpro-
duktie in geëigende Hollywoodstijl
van musicalmeester Stanley Donen),
ofwel spitse. soms wat wrange kome-
dies (zoals het Joegoslavische, bekoor-
lijke WHO ISSINGI'IGO\ ER'!H LRL' en het
typsich Ilegrn.uiek-Brusc TIIL MAN IN
r iu WIIIII SUil).

Enfin. het hL'C1t geen IIn dat ik ':1

hie nog verder op in g:ï ... li ct bc-tck i
beperkt en he mogelijke kommen-

aar te omvaucnu. Het I"g mderdaad
eerst in mijl! bedoeling om de }ïlm,
rllh:1l1·":.d :i(/()ÎWàIlJk even tê'tYtJi~r.:d.
maur vcrnut- -r eer, b(.'.!:."lc:d!~J)dl'
:!l'r,sj;II'" "1/11 '1 ST/,e besut«. die de films
1'11.' '''or! IclH>'S: in IrLIIT acht erorondcn,
vcrwijsik 11"1'('" üaarnaai /)1' aam/ach,
1I·,.:c allccn'cven gorrokteen. W('el datje
iets mist. all je aan deze oproep
1I'('1!f\111111: Allen Daarheen! !

J.H. Verbanek

Podiumkunsten in 't Stuc in '82-'83:
Een pas vooruit, een pas op de plaats

Het jaar begon met een
feestweek: 5 jaar wer-
king. In die vijf jaar is 't

Stuc veel meer gaan betekenen
dan een gewoon studentenkul-
tuurcentrum, zoals dat in andere
universiteitssteden gebruikelijk
is. 't Stuc is een ka talysator
geweest in de diskussie van de
huidige kultuurpoli tiek en haar
alternatieven, maar heeft zich
ook ontpopt tot een centrum
waar het theateronderzoek, het
experiment centraal is komen te
staan. Theo Van Rompay, de
man die zich met de Stuc-
produktie bezig houdt, beweerde
vorig jaar: •Als 't Stuc in de
goede zin verder evol ueert, is er
binnen de vijf jaar een aktieve
theaterscène ontstaan in en rond
't Stuc'. Een theaterscène die zou
moeten groeien uit de kombi-
natie van programmatte (hel
alert houden van de denkbeelden
omtrent de podiumkunsten),
kursussen (en eigen opleiding
realiseren) en de eigen pro-
duktie(s). De vraag is, of er op
dat gebied vooruitgang geboekt
is dit jaar voor theater en voor
dans. Dat zijn de twee podium-
kunsten waar 't Stuc zich op
koncentreert.

Theater ZIl durdelijk in de hft , On-
danks de pcrsoneclsrnoeilij khcden en
he' krappe budget dil jaar. kon 't Stuc
keer op kee - een schuterende affiche
brengen met o.a Epigonentheater
een .hef'\l;ming v.an, Reelof Hartplein 4 I 'I _.,

Idat nok 111 het buitenland op u"CII1.:(:'-ij
ging). Als 111 de oorlog var AKT. he'
schuterend danstheater .'vfidniglll Mui!
van Arny Gale , U bentmijnmoederven
he, werktheater. Torquato Tasso, de
v n] ophefmakende produktie van Jan
Decortc, waann Goethe In zijn hemd
gcze wordt. Kuttdcwev van Baal. het
Objcktentheater , Tone Brulin met

Wie
•
IS

S hakespeare laat Macbeth
ergens zeggen:' Life is bu t
a tale told by an idiot, full

of sound an Iury, signifying
nothing . Of de kreten en het
gefluister van schizofrenen en
psychotici betekenisloos is, is
zeer de vraag; vast staat in ieder
geval dat er iets met hun laai,
met de taal aan de hand is .. .'II
faut dénaturer toutes vos sylla-
bes' schreef Aimable Jayet, sla-
ger, daarna schizofreen, in een
tekst opgenomen in ~ASTER 24,
een aflevering van dit literaire
tijdschrift volledig gewijd aan
gestoorde en verstoorde teksten
en aan de problematiek taal -
waanzin - literatuur.

Gilgamesj, De dans van de bultenaar
van Jozef Van Den Berg. Theater zoals
te voorzien en te verwachten was van
Jan Fabre (uniek, en volgend jaar
nogmaals te zien tijdens het Klapstuk-
festi val), An Ideal Husband van Wilde
door het onafhankelijk toneel, en als
hekkensluiter de tweede Stuc produk-
tie: Koning Oidipous. een queeste, in
een regie van Paul Peyskens, die ook
tekende voor de regie van Roelof
Hartplein 4.

Paul Peyskens is ook de man die de
theaterkursussen van 't Stuc verzorgt.
Zowel zijn produktie als de kursussen
bewijzen dat er dit jaar verdere
stappen gezet zijn naar een alternatie-
ve theaterpraktijk, 111 opvoering én
opleiding. Die stappen werden onder-
steund door enkele disk ussierondes
(een verderzetten van de pogingen om
een disk ussieforurn te kreéren, die met
'De noodzaak van .. .' begonnen wa-
ren), o.a. met Kari-Ernst Hermann,
die de scenografie van La Clemenza de
Tito verzorgde voor de Munt, en
Carlos Tindernans, en Jan Dccorte -,

Met Otdtpous haalde Pcyskens eve-
rigens Decorte in: A'//Ig Leur en
Oidipous vertonen verwantschap, In

aanpak, die in het verlengde ligt van
een nieuwe visie op de 'rol' van akteurs
en regisseurs, die stoelt op een zo
akkuraat mogelijke tekstanalyse. Het
hoeft dan ook geen verwondering te
wekken dat Jan Decorte zeer waar-
schijnlijk kursussen zal geven in 't Stuc
volgend jaar, en dat ook Jan Fabre
hier te gast zal zijn voor een workshop
van twee maand.

Deze intieme band tussen program-
matie, produktie en kursussen is op
dansgebied niet gerealiseerd. Hoewel
er volgend Jaar wel een veertiéndaags
dans-Klapstukfestival zal zijn, ligt een
eerste eigen dansproduktie niet in het
verschiet. De oorzaken daarvan zijn
velerlei. Er is het publick. Er bestaat
lang niet zo veel kontroverse en
diskussie over dansvoorstellingen als
Over thea ter: iets wordt goed of slech t
bevonden. hoewel weinigen een vast
omlijkd idee hebben over de mogelijke
benaderingen van het fenomeen bewe-
gen op muziek .•Dat hebben de meeste
menscn wél waar het otn.ak tercn van
een tekst gaat Er zim trouwens
nauwelijks Vlaamse danskritici aan te
wijzen die een dergchjk denken zouden
kunnen stimuleren.

Een zelfde gebrek aan profiel ken-
merkt ook de kursussen : de opleiding
staat nog in haar kinderschoenen. en
er is nu eenmaal geen Paul Peyskens
om het materiaal in een bepaalde
richting te stuwen. Het ontwikkelen
van denkbeelden over dans, die een
zinvolle produktie mogelijk zouden
maken. gebeurt nog steeds enkel In

zeer beperkte kring.
De dansprogramma tie werkt dan

ook waarschijnlijk niet even stimu-
lerend als de theaterprograrnmaue.
Desondanks Viel er wel wat te geme-
ten: Fase van Annc-Thé rèse De Keers-
maecker, Feuilleton van Stichting
Dansproduktie (amusant maar nogal
rommelig). Sue Mcl.ennan, Molissa
Fenley e.a. De vraag blijft echter
bestaan ot': Stuc niet aan een grondige
herbezinning toe is over de aanpak van
die glibberige podiumkunst. de dan>.

Pieter T'Jonck

voornamelijk. gek IS - zelfs Lacan
schreef': 'Aan Joyce valt te zien wal er
gebeurt als iemand een analyse wei-
gert' - maar de grens tussen kunste-
naar en waanzinnige doet in de optiek
van RASII R eigenlijk niet ter zake en is
misschien. zoals Michel Foucault stelt
in een artikel 'Waanzin. het afwezige
werk'. voornamelijk kultuurbepaald.
Foucault konstareert wel dat de waan-
zin - essentieel de verzameling ver-
boden taaluitingen in een bepaalde
kultuur - sinds Freud gedefinieerd
wordt als een taaluiting (verboden),
die uiteindelijk enkel zichzelf ipliceer
'Een echte verandering heeft zich pas
voorgedaan met Freud, toen de erva-
ring van de waanzin zich verplaatste
naar de laatste vorm van taalverboden
die we boven hebben genoemd. Vanaf
dat moment had de waanzin niet meer
te maken met taalfouten. uitgesproken
blasfemische of onverdraaglijke bete-

Want ook in de literatuur heerst in kenissen; waanzin kwam eruit te zien
deze twintigste eeuw het getier van een als een spreken dat zichzelf inwi kkelt,
mode me inrichting. Teksten slaan dat onder datgene wat het zegt iets
wartaal uit; de symboliek en schrif- anders zegt, waarvan het tegelijkertijd
tuur wordt hermetisch en lijkt enkel de enig mogelijke kode is: esoterisch
naar zichzelf te verwijzen, zonder taalgebruik, zo men wil, daar het zijn
verband met een buitentaalse wer- taal in een spreken vervat dat uiteinde-
kelijkheid. De kommunikatie wordt lijk niets anders zegt dan juist deze
'verstoord" of blijkt problematisch. implikatie.' (p. 244) En dat de litera-
Hedendaagse literaire teksten, - van tuur sinds Mallarmé dezelfde weg
Joyce tot Beckett, van Mallarmé tot de opgaat. Daar ligt dan het struktureel
Vijftigers - vertonen dan ook opval- verband tussen eigentijdse waanzin en
lende formele gelijkemssen met 'ge- eigentijdse literatuur, niet in biogra-
stoorde' teksten van zogenheten psy- fische bijkomstigheden zoals hersens
chotici. Zo'n overeenkomst kan na- of de neuroses van een auteur.
tuurlijk verklaard worden aan de hand Maar de psychotikus mist in zijn
van het romantisch geloof dat elke' taalspel de esthetische bescherming die ADVE~TENTIE • _ ,.....; ; ~ .• k~n~.t~':llaI. ook een beetje, of zel~s. _ ''\ (y~rv?~~opp. 11) •••• i.L....) •. ".. ..

dit leest,
gek I

•.,...~'.'t. ...~':'...
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Hoe onmogelijk is Sonnevi ?

I

Wat hieronder volgt, is
een poëzie bespreking.
Niks meer, niks min-

der. En dan nogwel omtrent een
auteur die waarschijnlijk nie-
mand kent. Het is zijn eerste
werk dat in het Nederlands
vertaald werd, en hijzelf is een
Zweed. Zeg nu zelf, wie studeert
Zweeds om poëzie te lezen î,

Maar, nu de kans er is, laten we
dit nieuw produkt, of beter
talent, niet liggen .

.\\ ...
Je zou kunnen denken dat poëzie het
geprivatiseerde eiland van doemden-
kers is. Je zou kunnen stellen dat
poëzie zwart op wit moet zijn. Je mag
misschien vermoeden dat poëzie niks
met wetenschap te maken heeft. Je
verbindt misschien poëzie met dro-
mers, losbollen of beddepissers. Nee,
met Goran Sonnevi is het anders
gesteld.
Beeldje een man in die ergens opeen

bescheiden podium met een slecht
ingestelde spot zijn verzen staat te
proklameren. Een publiek dat politiek
onzeker leeft, dat wetenschap naar
laboratoria verhuisd heeft, dat intel-
lektueel uitgehold is en dat allang niet
meer hunkert naar 'zin'. Aanvankelijk
haakt Sonnevi in. Hij gaat, als ieder
ander mee op de grauwe weg:

'Maar er zijn enkel
de mensen die
hier zijn.
versleten, afgewerkt ... ·
'je vertelde,
dal je
een gezwel hebt in je baarmoeder ... '

'Een smal water slechts
scheidt ons van de dood ... '

'Ik, de stukgehakte
praal Praal
ook stukgehakt
zodat jij
me maar gedeeltelijk zult verslaan.'

, ,.. ,

Deze beginverzen begrijpt iedereen.
Het zijn simpele woorden voor kom-
ple kse realiteiten. De stem van de
sirnbolisch geworden drenkeling. Te-
gen deze harde korst van bloed en
onmacht stuit Sonnevi voortdurend.
Er teikenmale door getroffen en door
ondergedompeld, maar er ook tel-
kenmale als revolutionair tegen aan-
kijkend. Tussen deze opgekropte angst
en woede ontwart- zich de hoop of
droom op 'anders', op 'beter'. Een
kort moment een glimlach, een deur
op een kier, een wegwijzer in het
doolhof, een knipoog;

'Tussen de tralies, lussen de stenen,
de molekulen

I'On de muur
Tussen de gevangenissen van de

mensen die
elkaar onderdrukken, zichtbaar
en onzichtbaar
De vlugge beweging, de onverwachte
draai met
hel hoofd, ogen, lippen
De vlugge sprong
DoW hel opene ... i ." h, ",~_I

Steeds opnieuw die spanning tussen
verstikkende maatschappijstrukturen
en een samenleving op mensenmaat.
We moeten Sonnevi zijn poëzie vooral,
maar niet uitsluitend, op politiek vlak
situeren. Ook in de vorm uit zich deze
spanning, maar dat zou ons te ver
voeren.
Het bijzondere aan Göran Sonnevi

is dat hij op dit punt verrast. Hij
doorbreekt, schept afstand, sinteti-
seert, interpreteert. Hij haalt als het
ware die droom dichterbij hierdoor.
Hij voert deze spanning niet tot een
duel, maar laat het onmogelijke met
het mogelijke konverseren.
Verder ga ik Sonnevi hier niet

ontleden, Wel laat ik de dichter nog
heel even op het podium verschijnen,
(Zie elders op deze pagina.) Give him a
spot, that he can play.

8ernard Dumoulin

Gömn Sonnevi, Het onmogelijk e, Uitgeverij
M all:rçclf?nds, versprei ding voor Vlaanderen:
Kritale, J1> blz., 34!i fr. _ _

Een smalwater slechts
scheidt ons van de dood
Ik voel het
als ik er nabij ben
Dan is er hel beeld van

de geboorte
ver weg
met mijn naam
dal komt
Op een keer vloog ik
en ik kon niet meer

dalen
Dal vergeef ik 1I00il
Ik lig ook
in een graf. op
een bepaalde plek
op een bepaalde plaats
Mijn naam staat er
Ik vloog zonder
vleugels, 11'0111
die had ik niet nodig

Ji] die ik zoek,
overal, bijna in ieder-

een !
Jij die hier bent
dicht naast mij
en maar een hand
hoeft uil Ie steken

Heb jii ook gevlogen?
Maar hel volstaat niet
ereen Ie zijn van hen die
of een van vliegen
hen die begraven zijn
Alles heeft vleugels
Alles is dood, rUSI
onder de grond in ka-

Wij leven ook
Ook OIIS leven
is leven -
Eli zeg IIU niet
dal dit niet
reëel is
De IWI, de druk op
hel voorhoofd De
plotseling» iJevriiding,
de glimlach.fonkelend
uil de duisternis
uit de "rij;:e duisternis
DJ..e l/;,g, een
kort moment, op straat.
aan de deur,
binnen, naar
je gezicht toe
Jij wil niet, iJ..wil niet
zo leven

mers

De langzame speerpunt
recht in ons leven
Dal \I'e geen macht

hebbell
o wr on sleven
De glimlach diep uil
't leven van OI1S lichaam

Jij vergezel/mij niet
in de ruim Ie
noch in de dood
Jij tectt]: leven
met mij
1'11 de kinderen. een
geboren 1'11 1'1'11 on-

geboren
Jij vergezelt I/Il'

ver, la lig
• Jij trek t tne niet omlaag
Jij graa(l IJle niet op
Jij ontvangt
als ik je kali beminnen
en je g eeft m c
'pUIl' Iiefd«
Jij tceftje leven
in de wereld met mij
Er is alleen maar
deze wereld metjou

Göran Sonnevi

"Duik zorqeloos
de vakantie in.

KREDIETBANK
Service begint bij het betere onthaal.

Voor je valiezen en reiskoffers pakt, kom je best eens
langs bij de KB. Het KB-vakantiepakket geeft studenten
immers een stevige garantie voor een zorgeloze vakan-
tie. Zo kan je bij de KB terecht voor vlotte betaalmiddelen
in binrien- en buitenland. Denk maar aan euro travelIers
cheques of vreemde munt. En in eigen land en Frankrijk
heb je met Bancontact steeds je bankrekening bij de
hand.
Bovendien biedt de KB je reisverzekeringen van VAB of
Travel Assistance die je een uitgebreide dienst- en hulp-
verlening garanderen,
Loop eens langs bij de KB. Zo duik je zorgeloos de
vakantie in.

Enkele kantoren in de omgeving van
KU-Leuven
Mrg. Ladeuzeplein 15*
Sint-Jacobsplein 9/10
Naamsestraat 14 •
Justus Lipsiusstraat 20a

Naamsestraat 173
biestsesteenweg 19, Kessel-Lo
Tiensesteenweg 93, Kessel-Lo
Naàmsesteenweg 130, Heverlee*
Geldenaaksebaan 149, Heverlee

• Om je nog beter te dienen blijft dit kantoor op vrijdagavond open tot 18,45 u..

»o
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Als het nude bedoeling van Koen V.
geweest was om een evox-getinte ploeg
te vormen dan dient hierbij aangestipt
te worden dat iedereen het recht heeft
om dit te doen en dat niemand het
recht rou gehad hebben om dit te
verhinderen.
De verkiezingen gaan nu volgend

jaar door, en dit valt te betreuren. Wat
moet er gebeuren met eerste kan?
Mogen deze volgend jaar meestem-
men? Volgens ons blijkt dit logisch.
De vraag rijst dan, op welke basis
kunnen zij stcmmefi;"aangezien zij pas
van de middelbare schoolbanken af-
komen. Gesteld dat Pol&Soc bij de
verkiezingen hopeloos verdeeld is,
zal hen dat niet afschrikken om deel te
nemen aan een kringwerking van
volgend jaar?
Hopelijk zal men volgend jaar niet

met de slechte ~wl1ODte beginnen om
alles en iedereen irlkadertjes te duwen
waar deze nietthrMsIIDren: 'Politika het
verlengstuk van de pVDA-werking,
Koen Verboven de pion van de PVDA.. :
Tot besluit. Men kan eindeloos

blijven doorbomen over de vraag
waarom het verleden was zoals het
was. Het gevaar bestaat dan, dat men
blijft hangen bij het verleden, en dat
men er niet toe komt te praten over wat
er in de toekomst moet gebeuren. Niet
in het verleden zijn we geintresseerd,
maar wel in de toekomst, de werking
van Politika van volgend jaar.
(') Kort samengevat:

I. demokratisenrg van het onderwijs,
emancipatie "'Qnde vrouw. emancipatie "'an
de vreemdelingen
1. de verantwoordelijkheden in Politik a
moeten zoveel mogelijk verdeeld worden
3. universltaire radm : passieve aanwezig-
heit!
studentenraden: aktie ... aanwezigheid va"
de studenten
4. Politik a: ontspannings- en sportaktiv.
organiseren
5. duidelijk afgelijnd programma nodig
voor volgend jaar
6. struktuur van Politika zoals deze op de
tweede vergadering wal' afgesproken
7. geen milimir-wetenschappelijk onder-
zoek aar onze fakulteit
8. lil' mensen die een bepaalde verantwoor-
delijk op zich nemen moeten dot jaar
verkozen worden

Veto, jaargang 9 nr. 30 (laatste nummer), dd. 27 mei 1983 11

p
zaken hebben, kunnen zich dan vere-
nigen. Dit noemen wij een 'ploeg'.
Door middel van verkiezingen geven
de Pol&Sokkers dan te kennen welke
visie zij voorstaan. Niets staat de
mensen die willen werken aan zaken
waarover men het eens is (sport,
kultuur) dan nog in de weg om samen
te werken.

De tweede en derde vergadering zijn
ad valvas uitgehangen. Iedereen heeft
de kans gehad om te komen. In het
begin van deze vergaderingen' iseJ
gevraagd wie deze vergaderingen wdU
voorzitten. Omdat er geen kandidaten
waren heeft Koen Moens de tweede en
Daniël Demoustier de derde vergade-
ring voorgezeten.
Omdat de vorige vergaderingen niet

veel concreets opleverden (behalve een
struktuur voor Politika, maar hoe deze
moest worden opgevuld bleef een
vraagteken) diende een vierde vergade-
ring om een bepaalde ploeg te vormen
(initiatief: Koen V.). Op die verga-
dering waren er een aantal mensen die
geen ploeg, gebaseerd op acht basis-
principes, wilden vormen. Deze basis-
principes(') zijn uitgehangen ad valvas
en hebben op minstens één verga-
dering op bord gestaan. Door deze
weigering is de vorming van die'ploeg'
verhinderd. (Het is trouwens bedroe-
vend te moeten vaststellen dat de
affiches die dienden om de vorming
van die ploeg aan te kondigen. 2x30
expl., allemaal zijn afgetrokken)

Dat uit al die vergaderingen niet veel
is voortgekomen is zeker voor een
groot deel te wijten aan het feit dat
sommige mensen achter alles wat er
gebeurde de hand van de PVDAzag
(zoals trouwens blijkt uit de lezers brief
in vorige VETO).Of die gedachte. die
telkens opnieuw op elke vergadering
naar voren is gebracht. naar voren
werd gebracht uit een realistische
bezorgdheid valt af te vragen. Als
iedereen de 'kans heeft gehad orn'naar
de vergaderingen te komen en als er in
het begin van elke vergadering ge-
vraagd wordt of er kandidaten zijn om
deze voor te zitten. dan kan men
moeilijk spreken van pVDA-manipula-
tie. Daarom kan de vraag worden
gesteld. of het argument van 'PVDA-
manipulatie' niet naar voren is gescho-
ven om heel de zaak te doen mislukken
en om dit jaar geen verkiezingen te
houden. Het is niet onze taak hierop
een antwoord te geven. Ieder die opdie
vergaderingen aanwezig was. moet
voor zichzelfmaar een gewetensonder-
zoek doen.

schouwer van op afstand, lijkt het.
Tot slot nog aanstippen dat de AV

van Kringraad de volgende 4 studen-
ten naar Akademische Raad zal stu-
ren, gekozen uit 6 kandidaten: Peter
Mostrey (Wis- en Natuurkunde) en
Bart De Moor (VTK) voor positieve
wetenschappen en Axel Haelterman
(VRG) en Rob Winters (Pedagogie)I voor humane wetenschappen. De ben-
.de van 4 bestaat altijd uit twee

'Wie dit leest, is gek LEZERSBRIEVEN

In een lezersbrief in vorige VETO(nr.
29) i.v.m. Politika wordt gesuggereerd
dat één van diegenen (nI. Koen V.) die
het initiatief genomen hebben om te
praten over een kringwerking voor
volgend jaar (Koen Moens, Koen
V~r~ven) gepoogd heeft om een
pXBDi-getinte kringwerkingop touw te
zeltén.
Als dit in zijn bedoeling gelegen zou

hebben. zou het voor hem. veel
logischer geweest zijn:
- om een vergadering van de

Onafhankelijke Variabelen samen te
roepen. (De onafhankelijke Variabe-
len is een vereniging van linkse
studenten binnen Pol&Soc. Een adres-
senlijst van de leden is in het bezit van
ieder lid en de samenroeping rou
daarom niet veel problemen vergen).
- of om naar de leden van de PVDA

in PoI&Soc te gaan en met hen een
ploeg te vormen.
Dit is echter allemaal niet gebeurd.
Er is gepoogd om een eerste voorbe-

reidende vergadering een aantal men-
sen samen te krijgen die geintrsseerd
zijn in een werking voor volgend jaar.
Hiertoe zijn door de initiatiefnemers
een aantal mensen aan gesproken met
de vraag of ze naar de vergadering
wilden komen en of ze dit wilden
doorvertellen aan de mensen waarvan
zij dachten dat ze geintresseerd zouden
zijn om mee te werken aan de werking
83 - 84. Waarom dit initiatief?

De bedoeling was om een aantal
mensen samen te brengen die met
elkaar wilden samenwerken om zo een
brede basis te hebben voor een
werking. Het probleem in Politika is
altijd geweest dat de meningen zo
gepolariseerd zijn. dat men niet tot
samenwerking komt. Daarom was er
het voorstel om eerst te praten over de
zaken waarover men het eens is en zo
te komen tot de zaken waarover men
het oneens is. Op basis hiervan konden
dan 'ploegen' gevormd worden. Ploe-
gen met mensen - die ondanks de
verschilpunten - na verkiezingen wil-
den samenwerken om gezamelijk een
kring op te bouwen.
Van pVDA-indoctrinatie kan dus

geen sprake zijn.
Voorbeeld ter verduidelijking: uit de
vergaderingen blijkt dat men het eens
is over sport, cultuur, en fuifactivitei-
ten ....
Maar men is het oneens over politiek
geladen punten: bv. Sociale Raad.
Kringraad ....
Mensen die opkomen voor de verschil-
lende politiek geladen functies en die
dezelfde politieke vizie over deze

Ria Reynders, Wilfried Vandevort,
Stevens Walter, Anton, Bernard,
Daniël Demoustier, Koen Verbo-
ven. Koen Moens, Koen. Stevens
Heidi. Toon Boon. Piet Eénooghe

Sportbrosjure
SPORTRAAD verspreidt een bro-
sjuurtje: Ga energiek op de ek samens
af, over de noodzaak van sport en
ontspanning tijdens blok en eksamens.
Verkrijgbaar gratis in Alma's en op
't sportsekretariaat.

Verkiezing
vrijgestelden:

(vervolg van p. 3)
Trouwens, wat niet is, kan nog komen.
Blijven nog Kultuurraad en ISOI..

Over ISO!.geen nieuws, da's makkelijk
en op KuRa is er voorlopig niet aan uit
te kunnen. De toestand daar is
dermate kornpleks (cfr. perseneels-
problemen in vorige VETO'Sbeschre-
ven) dat ik liever niet snel even
ongenuanceerd een knuppel in het
hoenderhok gooi. Het weze gezegd dat
de verregaande professionalizering van
het personeel (drie ASR-half-times, 4
BTK-ersen een personeelslid uit eigen
inkomsten, te bekijken als één ploeg en
niet als apart te verkiezen postjes) niet
meer echt aansluit bij de wat matte
AV-werking en zelfs de klassieke ASR-
werking met AV's veroverschrijdt. Op
kringvertegenwoordiging gestoeld,
heeft die AV dan ook absoluut niet
meer voldoende achtergrond om de
centrale programmatie- en werkgroe-
penwerking te volgen, laat staan te
stofferen met inhoudelijke inbreng.
Anderzijds investeert het personeel
liever de schaarse mankracht in het
vele centrale werk, dan in het begelei-
den van een wat stuurloze AV die
zichzelf wel nieuwe inhouden zou
willen geven. maar daarvoor voorals-
nog geen echte basis vindt. Een
diskussie die de eerstkomende tijd nog
voor hartverwarmende konfrontaties
zal zorgen en hopelijk zonder slacht-
offers of bloedvergieten kan worden
afgesloten. De ASRwacht met inge-
houden adem af als passief toe-

positieve en twee humane wetenschap-
pers; de twee afvallers waren re-
dundante humane wetenschappers en
van de 4 nieuwe is Axel Haelterman
een studentenvertegenwoordiger uit
dé huidige delegatie. Ook hier speelt
het aksent dat Kringraad legt op
kontinuïteit, ingewerkt zijn en diep-
gang.

J.H. Verbanek

ontoegankelijkheid bij een eerste le-
zing meestal een fascinerende ind-ruk
nalaat. Achter de ogenschijnlijke af-
wezigheid van regels duikt een nieuw
stel regels op. Christian Delacarnpag-
ne zegt daarover in zijn artikel 3 'Het
schrijven in de waanzin': 'AI zulke
nieuwe stelsels van regels hebben heel
vaak gemeen dat de zinsstruktuur
(subjekt-objekt-gezegde), die is be-
.doeld om de werking van een bepaald
objekt ten opzichte van een ander uit te
drukken. (een stand van zaken. in de
betekenis die Wittgenstein daaraan
geeft) is verdwenen. Daarvoor in de
plaats komt een lijst- of opsommings-
struktuur die is bedoeld om de
objekten die allemaal tesamen de
wereld van de geesteszieke vormen, te
inventariseren. De funktie van zo'n
opsomming is zich ervan te vergewis-
sen dat er niets ontbreekt: de wereld
moet een goed gevulde wereld zijn. De
schizofreen heeft een instinktleve hor-
ror vacui' (p. 159). Deze opsommings-
struktuur, die uiteindelijk neerkomt
op een proces van ogenschijnlijk 'vrije'
associaties. verbergt echter achter al
zijn speelsheid een grote betekenis-
armoede. De associatie verloopt vol-
gens vooropgestelde, vaste schema's;
de schizofreen produceert geen nieuwe
betekenissen. Er is geen plaats voor het
toeval in zijn taal, ze cirkelt voort-
durend rond op dezelfde monotone
manier. De schizofreen associeert
bijvoorbeeld alle lichaamsopeningen
- navel. poriën, oren - met elkaar. ze
worden alle gezien als één grote
opening: 'Van het lichaam blijft niets
anders over dan een oppervlakte met
veel gaten. De verschillende erogene
lichaamszones en de interaktie tussen
die zones geven geen nieuw perspektief
aan de lichaamsbeleving. En op dezelf-
de manier wordt ook alles wat er door
die openingen naar binnen komt
gereduceerd tot één en dezelfde vieze
brij: er komt in en uit het lichaam van
de vrouw niets anders dan faeces'
schrijft Paul Moyaert in zijn artikel
'Een betekenisproduktie zonder ge-
schiedenis'. De schizofreen zit veilig in
zijn taal: zonder risiko kan hij dl;
woorden "manipuleren. Zijn beteke-
nisproces is zonder grond, een buiten-
taalse wereld kan er niet in binnen-
dringen.

Peter De Jonge
Raster 24. Bezige Bij. 326 p .. 4551'r.

kreten EI geflUister...
Terug naar de MiddeLeeuwen,

dank zij deze rubriëk ! De

derde technoLogische revo-

lutie heeft ook op Veto toe-

geslagen, Vandaar het Laat-

tijdig verschijnen van Veto

én het getikt zijn van K&G,

(vervolg van p. 9)

de literator geniet. Voor hem is het
verband tussen 'bèiekenaar' en 'bete-
kende' verdwenen, de taal wordt
louter symbolisch en er is geen ruimte
meer buiten de taal. geen metataal,
zodat hij zich essentieel met zijn taal
moet vereenzelvigen. De taal wordt
dan ook dikwijls ervaren als een ding,
als 'het ding' waarin alles gebeurt. Vele
schizofrenen zijn gebiologeerd door
het verschijnsel 'taai'. In 'RASTERvin-
den we teksten van bijvoorbeeld ir.
Kuperus, die een eigen logika ontwik-
keld heeft, een viervoudig denksys-
teem of 4'US-logika met een eigen
taal; van Louis Wolfson, een Ameri-
kaan die het Frans, Duits en He-
breeuws machtig was, meende dat alle
talen een gemeenschappelijke oor-
sprong hadden en, vertrekkend vanuit
een Engels woord, zo snel mogelijk via
fonetische transformaties in een an-
dere taal trachtte terecht te komen,
met behoud van betekenis. Van het
Engels had hij een bijna fysieke afkeer
want het was de taal van zijn moeder.
met wie hij een heel problematische
relatie had. Jean-Paul Brisset op zijn
beurt is op zoek naar de oertaal. die de
geschiedenis in zich bergt, en vindt
haar door duizelingwekkende kornbi-
naties in zijn moedertaal, het Frans:
'ce pouee = ce of ceci pousse /drukj.
Deze verbinding zegt ons dat men de
duim Lag duwen toen de vingers EN de
tenen al een naam hadden. Pous ce =
pak dat. Men begint de jonge loten/
jeunes pousses van gewassen en knop-
pen te pakken wanneer de duim opdat
moment nog jong/jeune is en nog in
een stadium van ontwikkeling ver-
keert. Met het verschijnen van de duim
werden onze voorouders graseters' (p.
250). Palanc ontwierp twee nieuwe
alfabetten, 'Ouvertitude' en 'Ferrnoti-
tudc', het eerste hoekig en mannelijk,
het tweede rond en vrouwelijk. die hij
verwerkte in zijn 'gesproken' schilde-
rijen.

Ecrits bruts
Vele schizofrenen schrijven zelf teks-
ten. Van deze 'écrits bruts' dringen er
weinig door tot de wereld buiten de
inrichung en slechts een fraktie ervan
wordt opgenomen in het Walhalla van
de gevestigde literatuur - voorbeel-
den: Artaud. Robert Walser, Roussel,
Panizza -. niettegenstaande dat hun

Zomervakantieregelingen
ASR & CO. (6/5 - 30/9)
- jees/dagen

alle diensten zijn gesloten op maandag II juli. donderdag 21 juli,
maandag 15 augustus en maandag 5 september;

diensten in 't Stuc
de permanentie, vergaderzalen en ateliers zijn slechts open tussen
9-12 u. en 14-18 u.;

kan/oren
ASR-sekretariaat: gesloten tijdens de maand juli; andere
werkdagen open tussen 9-12 en 14-18 u. ;

ISOL: open tussen 14-17 u. ;

Kringraad: gesloten 15 juli t.e.m. 15 augustus; andere
werkdagen open tussen 14-17 u.

Kultuurraad : open tussen 9-12 u. en 14-18 u.

Sociale Raad: vanaf 12 juli t.e.m. 30 september: open tussen 14
en 18 û.; andere werkdagen open tussen 9-12 en 14-18 u.;

Sportraad: open tussen 14-I7 u.;

VETo-sekretariaat: gesloten tijdens de maand juli; andere
werkdagen open tussen 14.30 en 17.00 u.;

Bar 't Stuc
gesloten van I tot en met 14 augustus.



Alleen verwanten
(vervolg van p. 8)
ontleent aan de beoordeling 'van de
artistieke' prestaties: bij een verslag
van bijvoorbeeld een betoging geeft'
het aantaldeelnemers meestal meteen
,!tet belang ervan aan, maar bij een
toneelvoorstelling is de publieke be-
langstelling geen overheersende fak-
tor, integendeel vaak. Theaterproduk-
ties moeten beoordeeld worden als
artistiek' en niet als sociaal verschijn-
sel. De dogmatiek of de onkunde van
een aantal hierboven geciteerde kritie-
ken maken. deze recensies fundamen-
teel irrelevant. De kriteria zijn ofwel
onbenullig, ofwel onbetrouwbaar. De
journalistiek korrekte recensies geven
wel een betrouwbaar beeld van het
Vlaamse theaterlandschap, maar om
de blijvende relevantie te beoordelen is
een uitgebreide analyse broodnodig.

En dit laatste is enkel te vinden bij de
Veto-recensies. Dit is geen konklusie
om bij te juichen want het aksentueert
'de gebreken van de Vlaamse theater-
kri tiek: vrijblijvendheid en angst om
standpunten in te nemen enerzijds, en
nonchalance (letterlijke kortzichtig-
heid) en zelfingenomenheid ander-
zijds. De dialoog tussen makers en
publiek valt stil, omdat niemand de .
onduidelijkheid ,die per definitie in het
avant-garde-theater aanwezig is, kan
of wil ophelderen. Zowel theaterma-
kers als toeschouwers worden aan hun
lot overgelaten en raken gefrustreerd.

Drogredenen
Er zijn twee problemen 'waar de kri tici
zich achter kunnen verschuilen: het
gebrek aan aandacht vanwege hoofd-
redakties over het verschijnsel theater
- er wordt nu zelfs al geklaagd dat er
teveel over toneel verschijnt - en de
jammerlijke kwaliteit van het Vlaamse
theater in het algemeen, dat de

OIKONDEMEDEWERKERS AAN VETO 30:
Wilfried Allaerts, Relinde Baeten,
Luc Baltussen, Tim Buyle, Filiep
Canfijn, Mieke Cantineaux, Paul-
Emmanuel Casier, Lut Chaltin,
Toon Clarysse, Jean de Béthune,
Francis De Groot, Peter De Jonge,
Dirk De Naegel, Ignace De Somer,
Bernard Dumoulin, Mark Eelen,
Polleke Fotozet, Jean-Pierre Goet-
ghebuer, Noël Herteleer, Frans Ja-
cobs, Guido Janssens, Ineke Lee-
mans, Marcel Meeus, Chris Meul-
ijzer, Peter Moors, Pol & Sokkers
(alweer, maar andere deze keer),
Bart Ramakers, Klaas Tindemans,
Pieter T'Jonck, Rik Umans, Guy
Vandenbrande, Leo Van der Aa, Jos
Vandikkelen, Eric Vanhaeren, Luc
Vanheerentals, Ludwig Van Heu-
cke, J.H. Verbanck, Koen Ver-
boven, Paul Verduyckt, Wim Ver-
helst, Ingeborg Verplancke 0

* * *

Oikonde tracht sinds jaren in het
Leuvense tegemoet te komen aan de
noden van thuisloze mensen. Om ditte
bereiken doet Oikonde een beroep op
VRIJWIIJ.IGERS: werkenden, doppers,
thesismakers, studenten.; Opleiding
en diploma's lijken ons niet zo belang-
rijk. Wat vooral telt is je bereidheid de
konfrontatie te wagen met de noden
van anderen en een rol te spelen bij het
zoeken naar een oplossing.

Wij zijn momenteel op zoek naar:
- INWONENDE VRIJWILLIGERS die bereid
zijn een jaartje te gaan samenwonen
met enkele thuisloze mensen in een
Oikondehuis.
- INSLA PERS om regelmatig met de
bewoners (van het krisisopvangcen-
trum of het jongerenopvangcentrum)
een avonddoorte brengen en te blijven
overnachten.

Mocht je geïnteresseerd zijn, aarzel
dan niet kontakt op te nemen met het
sekretariaat, Tiensevest 17 te 3200
Kessel-lo, Tel. 016/229613

recensenten er niet toe zou aanzetten
ernstige kriteria te ontwikkelen. Geen
van beide elementen is echter een alibi
om het gebrek aan relevante kritiek te
verdoezelen. Net het tegendeel is waar.
Teveel recerrsies ?Goed,dater dan niet
meer' over H~ MMT, de KVS en
Antigene Kortrijk wordt geschreven.
Geen 'kwaliteit? .pan moeten die
produkties waarin 'Wel ernstig werk
wordt geleverd de recensent juist
aanmoedigen om een even ernstige
feed-back te leveren.
De essentie voor een theaterrecen-

sent, zeker in een krant of op de radio,
is niet een uitgebreide literatuurhisto-
rische of filologische achtergrond,
maar een nauwkeurige kijkhouding. en,
op theoretisch vlak, een inzie/u in het
kommuntkat iep IV ces dat zich 'in een
theaterruimte .afspeelt. Wordt er ge-
kommuniceerd of wordt er niet ge-
kommuniceerd, that is the question.
De kode of de grammatika waarin er

gekomrnuniceerd wordt en waarmee
betekenissen ontstaan, staat per defi-
nitie buiten diskussie, dat is het
autonome terrein van de maker. De
kritikus moet oordelen of eenen ander
werkt, los van zijn behoeftenpatroon
en zijn niet-semiotische premissen.
Als de beoordeling van een kom-

munikatieproces misloopt, stokt ook
de dialoog tussen publiek, kritiek en
theatermakers. En daar zijn alleen de
kritici zelf niet het slachtoffer van.

Klaas Tindernans

(') Georg Hensel, Theater in der siebziger
Ja/we, Frankfurt, 1982;n Wim Mariën, Een kraai die leed kras/ inde'
taal, Kultuurleven, 1982, p. 506-516;

(') Hugo Meert, De dood voorbij, Het Laatste
Nieuws, 6.5.1982; (J) Hugo Meert, Vruch-
teloze zoektocht, Hel Laatste Nieuws, 14.4
19M3;

(') E.V., De sprong uit het raam, Knaek,
10. 11.l9H2;

(") L. Mcycrs, De nieuwe esthetiek als nieuwste
thcutersnuf]e , Spectator, 20.11.1982;

(') Wibo, Koning Oidipous, 't Pallieterke,
20.4.1983

(K) H. VSJ., Leuvens st udenten toneel met
Koning Oudipous, Gazet van Antwerpen, -
15.4.1983 ;

(') Jef De Roeck, Roelof Har/plein 4. een
zelfmoordadres, De Sta rdaard, 35.1982;

(''') Jet De Roeck ,Met Oudipous op zoektocht,
De Standaard, 15.4.1983;

(") Paul Arias, Middagmagazine, BRT I.
3.5.1982, 13.30;

(") Paul Arias, Middagmagazine, BRT I.
12.4.1983,13.30 u.; ,

(' ') Anne Van der Wee, Roelof Har/plein 4. qf
waar de eenzaamste man ter wereld oan zijn
einde kwam. Intermediair Weckerd, 15.
10.1982;

(") E. v. H .. He/ zoeken van jonge theaterma-
kers in Leuven en Lille, De Nieuwe,
21.4.1983 ;

(") Wim Van Gansbeke, Happening. BRT 2-
Omroep Brabant, 15.4.1983,9.30 u.;

("') Dirk Van den Ecde , Koning Oidpous. een
boeiend onderzoeker, De Morgen, ·15.4.
1983 ;

(") Pieter T'Jonck, Roelof Hal'/plein 4, Veto
6.5.1982;

(IK) Peter De Jonge & Pieter T'Jonck, Pa ui
Verduyckt & Erie Vanhaeren. un queeste
naar echt theater, Veto, 22.4.1983;

N .B. de lekst van de radiorecensies ligt Ier
beschikking op 't Stuc. 2de verdieping.

Roei van de Wijeaert Parkstraat 2020f
Joost Romanus Lerkenveld Waverse-
baan 220, Heverlee .

• Chris doet al uw typwerk vooral snel,
verzorgd en met veel ervaring (IBM-
C met verschillende lettertypes) tel.
tot 12.00 en na 18.00 u. 016/
563998 (ook in weekend). Kom
halen indien nodig.

hartelust opnieuw aktiviteiten aan-
kondigen of toelichten. Uw hart
luchten omtrent VETO'S inhoud in de

(' .
vorm van lezersbrieven zal ook tot
eind september, begin oktober moeten
worden uitgesteld. Loop anders eens
een pa ar keer om den blok, kwestie
van uw gemoed wat te ontlasten van
wrok en ongenoegen.
En tenslotte zal u er vanaf augustus

snel moeten (en kunnen) bijzijn om
Vrro otje trouw in de bus te krijgen
voor een prikje. Over de nieuwe
abonnementsvoorwaarden wordt u in
Vrro-I van volgend akademiejaar
uitvoe rig inge licht.
Rest mij nog u dag met het handje te

wuiven en veel plezier met de lustrum-
VETojaargang 'van 1983-1984. Mor ni
mè mà dan wel. Vandaar nog eens
ekstra: dàààg met het handje!

J.H. Verbanck, redaktie-
sekretaris VETO 1982-83.

KARTOON.EKSAMENS

o

)).,.,(

(Ludwig van Heucke, eerste prijs)

The end of the show
De negende. jaargang van VETO zit
erop. Het sekretariaat gaat toe. De
medewerkers slaan na de bedwel-
mende roes van een akademiejaar vol
on-akademische beslommeringen in
een blokpaniek om in ekstremis sepr
ternbcr nog te halen. Kortom: de maat
is vol en mijn kop is toe.
Wat betekent dat voor u, buiten het

feit dat uw wekelijkse portie leesvoer
vanaf heden zal ontbreken, hetzij in
uw eigenste duivenkot waar het trou-
we beestje er elke vrijdagochtend mee
komt binnengevlogen,· hetzij in de
Almabakkcn? Er is inderdaad meer.
Eerstens kan u geen zoekertjes meer

plaatsen vanaf heden tot en met
augustus. Vanaf september kan dat
weer wel. Ook is er geen agenda of
berichtjes-achterpagina meer. Vanaf
september alweer kan u evenwel naar

\

ZOEKERTJES.
• Te koop elke dag vers geplukte
aardbeien te bekomen van eigen
kweek bij Duerinckx, Baan Leuven-
Dies! 119 te Sint-Joris-Winge.

• HET VLUCHTHUIS VOOR VROUWEN TEGEN

MISHANDELING ZOEKT VRmVILLlGSTERS

VOOR NU! TEL. 201273.

• Nieuwe KMO in het Heverleese zoekt
voor spoedige indiensttreding 1
barjuffrouw (m/v) voor 's nachts,
1J.R. voor in de vitrine. Aanmelden
met handgeschreven curriculum vi-
tae na 21 uur, BARMASSAGE Pr.Lydiatn. 7

• Gezocht: huis (5 à 7 personen) te
Leuven vanaf sept-okt, Iieft in goede
,staat (succesvolle tip = I bak bier).

Uit het boeiende leven der kultuur-
recensenten ' wanneer dit ver-
schijnt is het al weer zowat een
maand geleden dat de Canadese
zangeres Jon i Mitchell te gast was
in het KoninklijK Cirkus te Brussel;
en dat een zekere DD in de
Standaard neerschreef dat 'Joni
Mitchell heel clean -en bestudeerd
om de hoek is komen kijken. Een
modieus streepjespak, en daarbij
een pet Dm op te vallen. Op elk
moment kon men raden wanneer
die pet zou worden afgezet, wen-
neer de 'jas zou worden uitgetrok-
ken' Ik begrijp dat deze recen-
sent nog in de ban vertoefde van
het Eurövisie-showfestivar dat het
week-end daarvoor had plaatsge-
vonden.

Over de voorspelbaarheid van
Jont Mitchell's koncert. DD be-
schikt over een goede termometer
die hem toelaat het moment' te
voorspellen waarop het voor Joni
te warm wordt en zi].: dus haar pet
enzovoort ... DD heeft echter spijtig
genoeg niet opgemerkt dat vrijwel
geen van haar nummers gebracht
werden zoals ze op de respektieve-
Iijke platen te horên zijn, dat er op
los geïmproviseerd werd in het
ritme, in de melodie, enz ... zodat
een onvoorspelbaar (hoewel her-
kenbaar) nieuw muzikaal evene-
ment uit de bus kwam, zoals dat
ook in de jazz gebruikelijk is. Joni
Mitchel deed nochtans haar best
om DD's waarnemingsvermogen
niet met showelementen te ver-
troebelen. '

000

Uit het boeiendé leven der film-
critici: Patrick Duynsla~er, die
van de Nack weet-je-wel, is een
meester in het op papier zetten van
ronkende zinsneden, maar dat in-

-COLUMN
teressee rt me in feite niet. Ik grij p
even terug naar de bespreking van
de film 'Ghandi' van enige tijd
geledèn. Wat rns over deze film
bijgebleven is - via de film van
Attenborough - is het doorzicht
om in elke konfliktsituatie tot de
kern van het probleem door te
dringen, en. zijn houding toe te
spitsen op de konkrete omstandig-
heden. Twee voorbeelden hiervan,
uitgewerkt in de film, (de zgn.
'Tekstieloorlog' ,en de 'Zoutoor-
log'), tonen aan hoe hij de Britten
door ekonomische nederlagen op
de- knieén dwong. Patrick Duyn-
laeqher . 'Ghandi haalde zijn slag
thuis dankzij het schaamtegevoel
van de Britten die per slot be-
schaafde onderdrukkers waren en
omdat hij zijn lijden met behulp van
de massamedia kon tentoonsprei-
den. Dezeitae taktiek zou met de
Nazi's' als tegenstander niets heb-
ben uitgehaald, zou ook de joden
in de koncentratiekampen weinig
'geholpen 'hebben (volgens Gandhi
'hadden ze met waardigheid naar
de gasovens moeten stappen)'.
Inderdaad, toen de gaskranen al
openstonden was het waarschijn-
lijk reeds te laat, maar kom me niet
vertellen dat in heel Europa (in
Nederland, België, Zwitserland zo-
wel als in Polen), reeds voor de
oorlog goed en wel bezig was, men
niet een goede hand heeft gehol-
pen om deze Joden, bij manier van
spreken, op de trein te zetten. Ik
denk m.a.w. niet dat sociale verde-
diging enkel op het saboteren van
de gaskran8n zou geslagen heb-
ben.
Tom Lanoye doet er tenslotte in

De Zwijger nog een schep
boven op. Zijn ironiscJ:r bedoelde
uitspraak, dat hij wel eens in de
huid van eèn Brits officiér 'ten
tijde van Ghandi zou wille, krui-

pen, krijgt een 'wrang bijsmaakje
als naar het einde van het stukje
blijkt hoe goed hij in feite in die
huid past. Of zoals P.D., Pauline
Kael in de New Yorker citerend,
'Toen ik de bioskoop uitkwam
voelde ik me zoals de Britten zich
moeten gevoeld hebben toen ze
Indië verlieten: uitgeput en opge-
lucht'.
Mahatma voor de Indiërs, half-

naakte fakir voor Churchi/l en de
Westerse wereld. Zelfs de massa-
media - film Incluis - kunnen
daar blijkbaar niet veel aan veran-
deren. Maar film is toch fiktie, hoor
ik opwerpen! Fiktie om het reële te
ontvluchten, of om er meer over te
weten te komen? VOor de Nou-
veaux Philosophes bestaat er geen
realiteit, maar daar zijn de miljoe-
nen hongerlijders uit de derde
wereld en elders vet mee.
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Ik denk dat Einstein hoegenaamd
geen gemagnetiseerd water
bedoelde toen hij het had over
onze taak tot 'verruiming van onze
waarneming'. Een anekdote :Op
31 augustus 1952 woonde Himmler
de executie bij van een groepje
Russische' Joden. Toen hij de
uitwerking van het eerste salvo
zag, viel hij bewusteloos. Nadat hij
was bijgekomen, zag hij hoe twee
vrouwen, die niet dodelijk geraakt
waren en bloedend verder kropen,
van dichtbij moesten worden afge-
maakt. Himmler verloor toen alle
zelfbeheersing .. Hij gaf het bevel
dat vrouwen en kinderen voortaan
niet meer mochten gefusilleerd
worden en dat men moest zoeken
naar meer 'humane' executieme-
tnooe« Hij was niet de enige met
een beperkt waamemingsvermo-
,gen.
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