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Lèysen Klaps
Als u de afgelopen dagen de kranten hebt
gelezen, dan weet u nu ook wie uiteindelijk
eredoktor zal worden aan deze universiteit.
Die beslissing heeft meestal heel wat voe-
ten in de aarde, maar nu viel de bekendma-
king zelfs voor insiders kompleet uit de
lucht. Een losgelopen artikel in De Morgen
wist dat André Leysen één van de gelau-
werden zou worden. En dat is zo.
Pagina 3.

Je bent gewaarschuwd: vanaf woensdag is
er Klapstuk 87 en te oordelen naar wat onze
man achter, voor en in de koelissen te
vertellen heeft, wordt het om naar uit te
kijken. "Les Survivants" van de Groupe
Emile Dubois bijvoorbeeld of "The Onyx
Tabie" van Holland en Houston-Jones. We
deponeerden ons oog vooraf op beide
voorstellingen. Pagina 5.

Boek anders Seks
Vorige week ging in Antwerpen het festival
van Het Andere Boek door. Het werd een
bruisende tweedaagse. Veto was er en
deponeerde zijn mikrofoon voor de neuzen

Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie van Klaas De Jonge, Paul Goossens, Jan
Verantw Uitg.: Didier Wijnants Cap en tal van andere schrijvelaars. Blader
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven door naar pagina's 6, 7 en 8.

Tel. 016/22.44.38

Veto houdt blijkbaar van seks, want jaar na
jaar kunnen we het niet laten erover te
schrijven. Het zijn natuurlijk altijd dezelfden.
Maar goed, het is nog maatschappelijk
relevant, want het heeft nog met feminisme
te maken. Bovendien heeft alles met seks te
maken. Dus waar maken we ons nog druk
over? Pagina 11.

Huyse: «Wanneer een kollega in de
fakulteit Ekonomie jaar na jaar in zijn
kolleges neo-liberale standpunten ver-
koopt, dan valt dat niet op. Het zijn geen
dissonante geluiden omdat zij in de lijn
liggen van wat de meeste studenten zelf
geloven of thuis hebben gehoord. En dit
terwijl de betrokkene politiek gezien in
zijn kolleges een veel uitdrukkelijker
standpunt inneemt dan ik ooit zou dur-

Luc Huyse: "ik vind de KUL een aangename universiteu:"
(Foto Hendrik Delagrange)

Veto sprak met Luc Huyse

"De hedendaagse student wordt
gekenmerkt door ambiguïteit."

Veto:' Stigmatisering is /;ule'i'daad va
alle tijden. Zondiii Ook,dè Akodemische
averl;eid tegen dergelijke vooroorde-
len?

Huyse: «Ik heb omwille van de poli-
tieke standpunten die ik buiten de uni-
versiteit inneem nog nooit problemen
gehad met de KUL. Dit neemt echter
niet weg dat ook hier een aantal moraal-
ridders rondlopen. Zo ben ik ooit in
konflikt gekomen met het KVHY. In
1982 eiste het KVHV mijn ontslag
omdat ik in de socialistische partij werk-
zaam was. Zonder mezelf te willen
indekken kan ik rustig zeggen dat de
KU Leuven een 'zeer open' universiteit
is. Ik heb een aantal jaren meegedraaid
in Antwerpen en ken de situatie in Gent
en Brussel ook wel wat. Ik kan dus een
beetje vergelijken.Daarbij stel ik vast dat
Leuven een 'zeer tolerante' omgeving is,
zowel tegenover de studenten als tegen-
over het personeel. Partijpolitieke inter-
venties komen hier maar heel zelden
voor, wat je niet altijd kan zeggen van
Gent en Brussel. Ook bestaat hier geen
nepotisme... meer. Verder worden hier
heel weinig verkeerde benoemingen ge-
daan, wat weerom niet altijd het geval is
in Gent en Brussel, omdat daar binnen
het professorenkorps een ideologisch
evenwicht moet worden bewaard. Be-
noemt men er in een sektor een liberaal,
dan moet men vroeg of laat ook een
militant socialist aanstellen. De invloed
van de Loge op de VUB is ook veel
groter dan die van de kerkelijke hiërar-
chie op de KUL. Tenslotte bestaat er ook
vanuit sociaal oogpunt binnen de KUL
een aangename werksfeer. Omdat onze
universiteit groot genoeg is krijgt roddel,
een sociale plaag, hier eigenlijk geen
kans. Samengevat: ik vind de KUL een
'aangename' universiteit, en ik kan niet
zeggen dat de Akademische Overheid
tegenover haar personeel repressief of
moraliserend optreedt. Neem het voor-
beeld van een docent die bij een echt-
scheiding is betrokken... Soit, het ware
misschien beter van niet en men zorge
ervoor dat er niet al te veel publieke
belangstelling aan wordt geschonken ...
Maar de overheid zal de kromstaf niet
gebruiken. "Niets menselijks is ons
vreemd" is aan de KUL een veel ge-
hoorde uitspraak»

vervolg op p. 8

Toen ik in de jaren '50 aan deze universi- 'en doen. Blijkbaar is de keuze van de
teit studeerde, was ik ook reeds fel bestudeerde tema's, sociale ongelijkheid
begaan met de studentenproblematiek. bijvoorbeeld, reeds voldoende om de
Zo ben ik bijvoorbeeld voorzitter ge-" docent in kwestie als 'links' te etikette-
weest van het Leuvens Studentenparle- ren. Anderzijds stel ik mij de vraag of ik
ment (nvdr. : Een voodoper van de tijdens mijn kolleges überhaupt aan poli-
ASR) en van de Universitaire Werkge- tiek doe! Als je als socioloog zegt dat de
meenschap (nvdr. : Daarin zetelden levensverwachting van mensen verbon-
naast Huyse ook nog bekende figuren al! den is met de sociale klasse waartoe ze
Acco-direkteur Pollers, senaatsvoorzit- behoren, en je gebruikt daarenboven
ter Leemans en kriminoloog Van Ou- cijfers van het Nationaal Instituut voor
trive). Men ijverde onder meer voor de Statistiek, dan heb je toch geen politiek
uitbouw van een sociaal dienstbetoon en standpunt ingenomen! Maar toch be-
een aparte ziekteverzekering voor stu- stempelen vele studenten je als zijnde
denten. Sindsdien ben ik daarmee bezig een 'linkse'»
gebleven. Als de mikrobe je eenmaal te
pakken heeft, blijft ze werkzaam»
Veto: Blijkbaar met alk gevolgen van
dien, want mede door dit engagement
wordt U binnen bepaalde studentenkrin-
gen als een 'linkse rakker' afgeschil-
derd

"vandaag is morgen gis-
teren", aldus Rektor
Dillemans tijdens zijn

toespraak bij de aanvang van dit
akademiejaar. Met deze gevleu-
gelde woorden doelde Dillemans
wellicht dat wij vandaag het verle-
den huldigen met het oog op de
toekomst. Deze levenswijsheid in-
dachtig sprak Veto met Prot: Luc
Huyse (socioloog) over de door-
snee-student vroeger en nu, en
onze Alma Mater in 't algmeen.

De reden waarom onze keuze viel op
Prof Huyse hoeft weinig uitleg. In het
ver1eden manifesteerde bij zich immers
herhaaldelijk als iemand die zich nauw
verbonden voelt met de Leuvense stu-
denten. Zo ligtbijvoorbeeld zijn 'altema-
tiefkollege' over de demokratisering van
het onderwijs aan de eerstejaarsstuden-
ten Rechten van eind '86 - het studen-
tenprotest rond deze materie bereikte
toen haar hoogtepunt - nog fris in het
geheugen. Onze openingsvraag was dan
ook onvermijdelijk: Vanwaar een derge-
lijk uitgesproken engagement?
Huyse: «Mijn belangstelling voor het
doen en laten van de studenten vindt zijn
oorsprong in mijn eigen studententijd.. Jan ter Laak: "Ik heb medelijden met al die mensen die zich te gemakkelijk laten

inpakken door de Oosteuropese officiële vredesbeweging. "
(Foto Didier Wijnants)

Nederlander over raketten

"Jullie missen
de protestanten"
Tussen 1979 en 1983 schoot

de Belgische en Europese
vredesbeweging als een ra-

ket de hoogte in. Er werd betoogd
in Brussel, Amsterdam, Madrid,
Parijs, Genoelselderen. Maar de
cruise-raketten kwamen er toch, en
de vredesbeweging raakte een
beetje in het slop. Nu, vier jaar
later, met een nieuw akkoord over
de beperking van de middellange
afstandswapens in het verschiet,
wil men opnieuw massaal op straat
komen. In dat kader brengt Vaka
Leuven volgende week vier voor-
aanstaande figuren uit de Europese
vredes-wereld naar Leuven voor
een debat. Vooruitlopend op het
gebeuren in de Grote Aula ging
Veto vorige week in de klinch met
Jan ter Laak, Nederlander, kato-
liek priester en algemeen sekretaris
van de boven-de-Moerdijkse Pax
Christi-beweging.

Veto: Hoe situeert Pax Christi zich dan
binnen de Kerk?

Jan ter Laak: «Als een onafhankelijke
Vredesbeweging, die het geluk heeft toch
een officiële kerkelijke erkenning te heb-
ben. Statutair is Pax Christi een afzon-
derlijke katolieke beweging, met leden
en een demokratisch verkozen bestuur.
In de statuten hebben we wel opgeno-
men dat de voorzitter in principe een
bisschop mag zijn. Maar die kunnen we
wel zelf vragen, die wordt ons dus niet
opgelegd. Maar dat is natuurlijk een
extra band met de kerkelijke leiding.»
«In België is de voorzitter geen bis-

schop, maar wij vinden dat wel belang-
rijk. De idee daar achter is: vrede is zo
belangrijk dat bisschoppen dat niet mo-
gen overlaten aan leken. In Pax Christi
willen we een kombinatie hebben van
alle katolieken die er maar bestaan,
gewijd of ongewijd, religieus priester of
leek,»

Veto: U zegt: bisschoppen mogen dat
niet overkuen aan leken. Zijn die dan te
dom?

vervolg op p. 1
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Alle lezersteakties kunnen. bezorgd worden op het redaktiesekretariaat
in de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven,
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde>

onderwerpen of op Leuvense (studenten)aktualiteit, en ondertekend
met zijn naam, studiejaar en adres. Wie liever niet heeft dat zijn naam
gepubliceerd wordt, moet dit duidelijk motiveren.
Brieven die langer zijn dan 25 regels van 68 aanslagen (spaties

Inbegrepen; dit komt overeen met ca. I getikte blz. met een dubbele
interlinie) wor~en in principe ingekort.

Jan ter Laak
Jan ter Laak: «Neen, dat heeft te maken
met hoeje tegen de Kerk aankijkt. Dat is
ingewikkeld, wat je nu vraagt, want je
kan je uitspraak op verschillende manie-
ren motiveren.»
«Er was bijvoorbeeld een tijd dat

klerikale bevolking in katolieke maat-
schappelijke organisaties aan de orde
van de dag was. Dat kwam inderdaad
voort uit het feit dat de Kerk greep wilde
houden op die organisaties. Pax Christi is
echter een produkt van een modernere
tijd: wij vinden dat het achterhaald is om
kerkelijke leiding en maatschappelijke
organisaties volledig te scheiden. Daar
waar het voortbestaan van de Schepping
op het spel staat - en dat is toch zo met
het tema Vrede - moet iedereen zijn
aandeel hebben»
«In Nederland heb je natuurlijk wel

organisaties die helemaal geen bisschop
als voorzitter zouden willen. Die zouden
zeggen: dat is nee-klerikalisme. Terwijl
wij net vinden dat we net omdat we zo
eigentijds zijn graag bisschoppen in ons
midden hebben. Maar dan wel bisschop-
pen die de vredeszaken een goed hart
toedragen. Toen hebben we kardinaal
König bereid gevonden zich kandidaat
te stellen voor de opvolging. En die
hebben we ook gekozen»
«Maar zo'n bisschop wordt dus niet

als een soort satraap vanuit Rome naar
ons gestuurd»

Boos
Veto: Op een bepaald moment is Pax
Christi in hetzelfde vaarwater terechtge-
komen als bepaalde linkse strekkin-
gen...
Jan ter Laak: «Je kan in elk geval
zeggen dat Pax Christi zowel in Vlaande-
ren als in Nederland op een bepaald
moment het verbindingselement was
tussen de linkse beweging en de Kristen-
demokratie. Wij sluiten dus aan bij de
Kristendemokratie en worden gezien als
een vredesbeweging van de katolieke
Kerk, maar dat sluit niet uit dat wij op
een bepaald moment populairder zijn bij
links dan in de Kerk.»

Veto: Daar komt dan reaktie tegen
vanuit de Kerk?
Jan ter Laak: «Ja, maar in Nederland
komt dat protest ook en vooral van de
basis. En dan is het natuurlijk van belang
of je een officiële kerkelijke dekking
hebt.»

«In Nederland heb je bovendien naast
Pax Christi nog IKV. En IKV is sterk
geprofileerd: als de mensen boos waren,
dan waren ze dat in de eerste plaats op
IKV.»

Veto: Speelden jullie het dan slim en
zeiden jullie niets, of gingen jullie het
IKV verdedigen?
Jan ter Laak: «Nee. Ja, kijk. Pax Christi
vertegenwoordigt de vredesbeweging
binnen de katolieke Kerk. (aarzelt) Nee:
Pax Christi vertegenwoordigt de kato-
lieke Kerk binnen het IKV. Pax Christi
Nederland heeft altijd een veel bredere
waaier aan aktiviteiten gehad dan Vaka
in België en het IK V hier. Wij hebben
altijd gezegd: het is de strijd tegen de
bewapening, de Oost-West-betrekkin-
gen, maar het is ook Afghanistan, het is
ook Nicaragua, Midden-Amerika, Zuid-
Afrika»
«Kijk, er zijn heel wat mensen die niet

zo gelukkig waren met ons standpunt in
verband met de kruisraketten, maar ziéh
zeer goed voelden met onze Noord-
Zuid-standpunten. Dus het is een beetje
flexibel»
«Maar we zijn het IKV nooit afgeval-

len.»

Veto: U schreef recent dat IKV en Pax
Christi waardevol zijn omdat ze respek-
tabel zijn in de ogen van hun tegenstan-
ders. Wie zijn die tegenstanders dan?
Jan ter Laak: «Nou, in Nederland was
dat een georganiseerde tegenbeweging
die zeer sterk werd gesteund vanuit de
Navo, vanuit het CDA en vanuit rechtse
partijen. De groep polemologen bij ons
vormt zo~at het spiegelbeeld van de
regering. Maar ze diskussiëren met el-
kaar in tijdschriften: je bent dus een
tegenstander, maar wel gerespekteerd»
«Als je bijvoorbeeld in de belangrijk-

ste krant van Nederland kijkt - althans
de politiek belangrijkste, het NRC Han-
delsblad - dan zie je daar een rechtse
kolumnist voortdurend debatteren tegen
het IKV. Hij zoekt het IKV dus uit. Hij
vindt het blijkbaar de moeite waard»

Veto: In België heeft de regering de
raketten toch geplaatst ondanks het feit
dat er een brede beweging tegen was.
Toch heeft die regering achteraf een
grote verkiezingsoverwinning behaald.
'ets gelijkaardigs is ook in Nederland
r:ebeurd.In België werd dat soms toege-
schreven aan de invloed van de kranten.
ls dat in Nederland ook zo?
Jan ter Laak: «Neen, ik denk datje dat
niet kunt vergelijken. De weerstand te-
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gen plaatsing van kernraketten was in
Nederland-aanvankelijksterker. Wij zijn
erin geslaagd om uitstel te bekomen,
vandaar dat we nog helemaal geen
raketten hebben. Wij konden niet door-
zetten dat het "Neen" werd, maar zij
konden ook niet doorzetten dat het "Ja"
werd. We hebben dus gedurende een
dikke vier jaar een soort wederzijds veto
uitgesproken. Dat was de eerste keer dat
een van onderaf gegroeide beweging
zoveel vat kreeg op de politiek»
«Op een bepaald moment is dat

omgeslagen. Dat komt omdat het CDA
de linkervleugel buitenspel wist te krij-
gen. En daardoor werden wij precies
gesteund. Het ging om een tiental parle-
mentsleden. Het CDA voelde dat haar
achterban weliswaar voelde voor de
vredesbeweging, maar zich anderzijds
niet kon identificeren met de strijdkul-
tuur. Zij zagen in dat hun kiezers uitein-
delijk gehoorzamer waren aan het CDA
dan aan hun eigen opvattingen. Als ze de
"angst voor het kommunisme" moeten
afwegen tegen de "angst voor de kern-
wapens" kiezen ze toch voor het eerste.
Die processen hebben gemaakt dat we
een stuk van de CDA verloren hebben.
Of beter: dat stuk was niet langer bereid
tegen haar partij te zeggen dat ze een
slechte beslissing neemt»

Jennen
Veto: Als de achterban van de CDA zo...
gehoorzaam is, waarom kunnen ze dan
niet een nog gewaagder 'links' standpunt
innemen?
Jan ter Laak: «Neen, dat kan niet. Want
het CDA is momenteel in koalitie met
het VVD, natuurlijk Navo-getrouw. Het
CDA had natuurlijk wel een behoorlijke
aanhang die zich verwant voelde met de
vredesbeweging, maar die was lang niet
zo sterk vertegenwoordigd in het parle-
ment. En toen de politieke leiders een
sfeer konden kreëren van "het is voor
ons of tegen ons", kozen ze uiteindelijk
voor de leiding. Dat werd al zichtbaar bij
het Volkspetitionnement in '83. Toen
bleek na analyse dat het aantal CDA-
aanhangers dat ons steunde ontzettend
klein was en werd het voor ons duidelijk
dat we verloren hadden»
«En dan hebben we gezegd: de poli-

tieke strijd is gestreden, we mogen niet
blijven zitten op dat kruisraketten-issue.
Anders zouden we terechtgekomen zijn
waar we niet willen terechtkomen, na-
melijk alleen maar bij de linkse bewe-
ging»

Veto: En in de oppositie.
Jan ter Laak: «Je wordt dan in feite
niks meer dan een maatschappelijke
bijlage van het PVDA, of van klein
links,»

Veto: Anderzijds kan je ook stellen dat
Pax Christi een bijlage is van de CDA.
Jan ter Laak: «Nee, want kijk eens, het
is natuurlijk nog altijd zo ...»
«Nee dat kun je nooit zeggen. Ze

zouden het wel willen, maar in feite is
heel onze tematiek en het type mensen
dat bij ons leiding geeft uit links afkom-
stig. In de hitte van de strijd zou klein
links misschien wel van die dingen
durven roepen, maar dan is dat meer om
ons te jennen - ze weten verdomd goed
dat het niet waar is.»
«Een veel fundamentelere kritiek is

dat wij eigenlijk het vuile werk opge-
knapt hebben voor de PVDA. Wij zijn
namelijk eerder dan de PVDA wat
gematigder gaan doen over de kruisra-
ketten. De leiding van de PVDA had dat
ook wel gewild - dan waren ze mis-
schien in de regering gekomen, maar
konsekwent konden ze het zich niet
veroorloven, omdat ze zich altijd zo
dapper hadden aangesteld. Klein links
zegt dan dat wij in zekere zin de PVDA
hebben geholpen om opnieuw rege-
ringsfähig te worden. Ik denk dat dat
ook niet waar is, maar die kritiek kan ik
minder gemakkelijk weerleggen»

Veto: Een belangrijke doelstelling is dus
wel, het doen opschuiven van de mentali-
teit binnen de CDA -leiding.
Jan ter Laak: «Het lukt in Nederland
pÓlitiek gezien niet, om de mensen in
grote hoeveelheden los te maken uit hun
vertrouwde verbanden, en ze over te
brengen naar andere maatschappelijke
verbanden en politieke partijen. Je moet
proberen de hele kristendemokratische
beweging wat te laten opschuiven. Een

e.v. FOTEXCO -•.e-, ___.J

1. HEBT U TYPWERK ?
VERTALINGEN?
KOPIES?
INBINDINGEN?

2. FOTEXCO
is ter uwer beschikking

. paar mensen uit de beweging lospeute-
ren, die dan links moeten gaan stemmen,
volstaat niet»
«Wel, dat moet misschien ook wel

gebeuren, maar het is niet onze rol om
dat te doen. De andere politieke partijen
moeten maar proberen om stemmers
weg te halen bij het CDA, al hebben ook
zij tot hun schande moeten erkennen dat
het niet lukt. De CDA wordt integendeel
steeds groter. De partij lijkt zelfs aantrek-
kelijk te worden voor niet-kerkelijke
mensen. Dat lijkt een beetje op de
ontwikkeling die het CDU in Duitsland
kent»

Veto: Nu de bewapeningsproblematiek
wat heeft afgedaan, bent u zich meer
gaan bezighouden met de Oost-West-
verhoudingen.
Jan ter Laak: «Oe strijd tegen de
bewapening blijft onze prioriteit. Maar
je zult nooit vat krijgen op de bewape-
ningswedloop, als er geen blijvende dé-
tente komt tussen Oost en West. Wij
willen als vredesbeweging vooral aan
ontspanningspolitiek van onderen uit
doen»
«Er zijn drie stromingen binnen de

Oosteuropese vredesbeweging. Ten eer-
ste: de met de regering verbonden groe-
peringen - als je ze uitschelden wil dan
noem je ze de officiële vredesbewegin-
gen. Het is die vredesbeweging die eigen-
lijke gelukkig is met de politiek van
Oost-Europa. Daar helemaal tegenover
staat de zogenaamde demokratische op-
positie, die mede onder invloed van
de Westeuropese vredesbeweging en
de akkoorden van Helsinki overal zijn
kop heeft opgestoken. Charta 77 in
Hongarije is daar een goed voorbeeld
van»
«Wij van Pax Christi wilden het

echter niet bij die tweedeling houden. Er
bestaat in Oost-Europa immers nog een
andere interessante groep. De kerken
zijn in Oost-Europa de enige onafhanke-
lijke, door het regime getolereerde orga-
nisaties. Dat is per land ook verschillend,
maar in een aantal landen kunnen ze
toch een redelijk eigen rol spelen. Nu
bleek dat onder het dak van de kerk een
aantal vredesbewegingen ontstaan wa-
ren. Dat is het geval in Polen en de
DDR. Maar zelfs in de landen waar het
niet zo is, kun je via de kerk een aantal
mensen bereiken, die je anders niet kan
bereiken. Daar is ons beleid nu op
afgestemd»
«Vanuit linkse hoek is dan kritiek

gekomen dat wij veel te hard waren voor
de officiële Russische vredesbeweging,
maar ik heb daar nog steeds geen spijt
van. Ik heb eerder medelijden met die
mensen die zich veel te gemakkelijk
laten inpakken door de officiële vredes-
beweging»
«Eén strijd moet in Oost-Europa im-

mers nog altijd gestreden worden. De
perestroika is er nu wel, maar de officiële
Russische vredesbeweging staat nog al-
tijd niet echt toe dat andere groeperingen
zich onder eigen vlag met vrede bezig-
houden. Ze zoeken wel wanhopig naar
dissidenten die in hun delegatie willen
zetelen, maar dan moeten ze zich wel
naar de regels van de delegatie voe-
gen»

Veto: Er is dus in feite niks veranderd.

Blijde Inkomststraat 46,
3000 Leuven
~ 016/22.25.65

3. WAT WO U BIEDEN:
- service en kwaliteit
- professioneel typwerk
- vertalingen
- kwaliteitskopies
- inbindingen in 24 uur
kwaliteit Unibind

4. OPENINGSUREN:
- van maandag tot vrijdag:
van 8.00 tot 20.00 uur
- zaterdag: van 10.00 tot
18.00 uur

Jan ter Laak: <Jawel, want daarmee
heb je natuurlijk wel bereikt dat de
onafhankelijke groepen zichtbaar ge-
worden zijn. Alleen mogen wij ons
hierbij niet neerleggen: zij moeten zich
ook onafhankelijk kunnen begeven naar
West-Europa, onafhankelijk reizen.
Daarvoor moeten we blijven strijden»

Soft
Veto: Maar de Russen doen wel een
toegeving, en u niet
Jan ter Laak: <Ja goed, maar ze hebben
ons blijkbaar nodig. Ik wil echter niet zo
ver gaan als sommigen in onze kringen,
die vinden dat als de Russissche officiële
Vredesraden niet toegeven,je ze gewoon
moet uitsluiten - als een soort straf»
«Dat zou volgens mij een stap te ver

zijn. Je moet de Vredesraden in de
kontakten blijven betrekken, maar tege-
lijk ook je eisen voortdurend herhalen.
Ik verfoei die vredesbewegingen - en
helaas bestaan ze ook in West-Europa -
die in Praag op bezoek gaan, en dan
vergeten ook Charta 77 op te zoeken.
Zoiets moetje gewoon doen! Enje moet
het niet stiekem doen, je moet het ook
zeggen. Ook al sturen ze je wel eens het
land uit. Als vredesbeweging kun je dat
allemaal veroorloven. Het is helemaal
niet erg, je wordt hier in het Westen
gewoon martelaar gemaakt. Als. het
maar voor de goei zaak is»
Veto: De manier 'waarop u praat laat
uitschijnen dat Pax Christi eigenlijk een
heel politiek getinte organisatie is.
Jan ter Laak: «Tuurlijk, anders waren
we toch zo soft als ik-weet-niet-wat.
Vanuit ons issue vrede mengen wij ons in
alle onderwerpen in de Nederlandse en
buitenlandse politiek waarin vrede op
het spel staat»

Veto: Wordt dat op de duur dan geen
partijpolitiek?
Jan ter Laak: «Partijpolitiek heeft niet
alleen met vrede te maken, maar ook
met werkgelegenheid bijvoorbeeld. Je
maakt afwegingen, je sluit koalities. In
dat veld moet je je als vredesbeweging
niet bewegen. Dat is mijn grens. Maar ik
behoor niet tot die mensen die zeggen
dat een kerkelijke beweging niet aan
politiek mag doen. Je moet het wel met
de kaarten op tafel doen, en je moet
inderdaad zorgen dat je laat zien dat je
geen politieke partij bent,»

Veto: In Nederland is de Kerk erg
gediversifieerd. Toch hebben de kerke-
lijke vredesbewegingen hier een grotere
invloed dan in België, -waaréén Kerk de
toon aangeeft Dat is toch verwonder-
lijk.
Jan ter Laak: «Jullie missen de protes-
tanten. Dat is in Nederland een ontzet-
tend belangrijke faktor. Het calvinisme
heeft een heel sterk strijdbaar etos, heeft
zeer sterk de neiging om alles naar het
maatschappelijke te vertalen, naar rechts
of naar links. Die strijdbaarheid heeft
ons aangestoken»
«De kracht van het IKV is trouwens

in zekere zin dat er de beste stromingen
uit verschillende Kerken bijeenkomen.»

Lode Desmet
Didier Wijnants
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KULAK opent het seizoen

Applaus voor de
'k van katoliek'
Eén dag na Leuven werd verleden week dinsdag ook op de

KULAK het akademie jaar '87-'88 geopend. Na de Plechtige Mis
ter ere van de Heilige Geest in de Sint Maartens-kerk, volgde in de

Stadsschouwburg van Kortrijk een openingszitting die weinig nieuws
bracht. Rektor Maertens pleitte, in antwoord op een recent OESO-
rapport, dat de vraag stelt naar de toekomst van de universiteit, voor
polyvalentere, vormende kandidaturen, in plaats van een gespeciali-
seerde opleiding in het eerste jaar. Een principiële keuze, maar het hoeft
geen betoog dat polyvalente kandidaturen wellicht meer studenten naar
de KULAK zouden brengen. De meest opgemerkte uitspraak kwam
echter van studentenpreses Thomas Deckmyn. In een voor de rest nogal
onsamenhangende toespraak, brak hij een lans voor de herwaardering
van de katolieke K van de KUL en de KULAK.

Thomas Deckmyn: «Mijn broer stu-
deert in Gent aan de pluralistische, vrije
universiteit. Als ik de vergelijking maak
tussen wat hij aan stof krijgt en wat mij
hier aan de KULAK aangeboden wordt,
dan zie ik echter geen verschil. Dat vind
ik jammer. We zijn een katolieke univer-
siteit, en we moeten dat laten blijken. De
proffen mogen in hun lessen gerust meer
zeggen dan wat er in hun kursus staat.
Wanneer monseigneur Maertens stelt
dat de universiteit in de eerste plaats
vorming moet bieden, en pas in tweede
instantie een specifieke opleiding, dan
denk ik dat in die vorming ook de optie
voor een authentiek mens- en wereld-
beeld moet verwerkt zitten.»

Veto: Denkt u dat het gros van de
studenten inderdaad nog kiest voor een
katoliekè universiteit?
Thomas Deckmyn: «Ik hoop het. Denk
het, onbewust wel, al weet ik dat de
meeste mensen of niet voor hun overtui-
ging durven uitkomen, of er betrekkelijk
onverschillig tegenover staan. Maar
weer eens, precies op dat vlak zouden de
proffen die onverschilligheid van de
studenten positief moeten beantwoor-
den» .

Veto: Ondanks die onverschilligheid
gelooft u toch een mening te hebben
vertolkt die sterk leeft aan deKULAK Is
uw toespraak representatief te noe-
men?
Thomas Deckmyn: «Ik heb met ver-
schillende mensen op Anseremme (de
ontmoetingsvierdaagse voor abituriën-
ten aan de KULAK) over mijn ideeën

gesproken en de meesten waren het er
mee eens. Ik heb wel niet zoveel kans
gehad om ook met het presidium zelf te
overleggen. Maar tenslotte blijft het de
preses die verkozen is en niet het presi-
dium,»
«Daarnaast wil ik ook het volgende

zeggen. Ik weet dat zo'n openingstoe-
spraak in het begin van het akademie jaar
door de studenten meestal wordt aange-
grepen om een hoop kritiek te spuien. Ik
ben het daar niet mee eens. Er zijn
andere mogelijkheden en organen ge-
noeg om overleg te plegen. Het Sociaal
Comité en de Interfacultaire Raad hier
op de KULAK bijvoorb;eeld zijn daar
heel geschikt voor»
«Men heeft mij gevraagd om een

toespraak te houden en dus heb ik dat
gedaan. Meer moet je daar niet achter
zoeken»
Wat niet wegneemt dat de toespraak

van Thomas Deckmyn, ondanks zijn
bescheiden "ik hoop dat ik u niet ver-
veeld heb" op het einde, met veel aan-
dacht en appreciatie gevolgd werd. Rek-
tor Dillemans, die de zitting kwam
afsluiten, toonde zich wel lichtelijk ver-
wonderd over het kristelijk getinte plei-
dooi van de studentenpreses ("vijf jaar
geleden zou je zo'n uitspraak niet ge-
hoord hebben"), maar vroeg de studen-
ten van de KULAK toch of ze er niet
voor konden zorgen dat hun preses
volgend jaar ook in Leuven in naam van
de studenten kwam spreken. De
KULAK-studenten gingen staan en ap-
plaudiseerden. .

MET EEN A CCO-AANDEEL win je altijd Ook in de file, nu opgefleurd door de sponsors. Ga dat zien. Maar niet
allemaal tegelijk. Toestanden hebben ze daar nu al genoeg. (Foto Jeroen Revalk)

Jaar van de daklozen

Thuislozenlegioen groeit aan
Begin dit jaar, 21 maart om

precies te zijn, werd door de
Verenigde Naties (VN) het

internationaal jaar van de daklozen
afgekondigd. Volgens de VN leven
meer dan honderd miljoen mensen
op straat, in stations, in parken,
leegstaande panden, ...
En hun aantal groeit angstwek-

kend, ook in de Westerse landen.
In België wordt de thuislozengroep
- er wordt een onderscheid ge-
maakt tussen thuislozen en daklo-
zen - op verschillende tienduizen-
den geschat. Voortdurend komen
nieuwe groepen in de marginaliteit
terecht. De kansen op werk,
woonst en bestaansmiddelen ne-
men at: Volgende week krijgen we
een dag van de daklozen te Leuven.
Veto sprak hierover met Rudy
Kenis van Oikonde.

Dakloosheid is een wereldwijd ver-
schijnsel dat zowel in onze rijke landen

Lode Desmet als in de landen van de derde wereld

Nieuws voortijdig uitgelekt

André Leysen eredoktor KV Leuven

Vorige woensdag is via het
dagblad De Morgen uitge-
lekt dat André Leysen, ge-

wezen VBO-voorzitter en VUM-
direkteur, op 2 februari 1988 een
eredoktoraat zal krijgen aan de
KU Leuven. Die beslissing werd al
enige tijd geleden genomen, maar
het is niet gebruikelijk dat dit zo
snel wordt bekendgemaakt. Ook
Veto was al geruime tijd op de
hoogte, maar werd door de Akade-
mische Overheid gevraagd hier-
over nog niets te publiceren.

Woensdag 7 oktober meldde De Mor-
gen dat André Leysen een eredoktoraat
zou ontvangen aan de KV Leuven. De
Morgen wist er bij te vertellen dat er in
studentenmiddens "al enig verzet is gere-
zen" tegen deze beslissing. "Maar ook bij
sommige professoren is niet iedereen
even gelukkig met deze hoge onderschei-
ding. Niet zozeer omdat Leysen nooit
een universitair diploma heeft gehaald -
er zijn in het verleden nog wel eredokto-
raten uitgereikt aan niet-universitaircn
omwille van hun grote verdienste op één
of ander terrein. Maar vooral omdat
men vreest dat de KV Leuven zich
hierdoor al te zeer zou identificeren met
dit patronale boegbeeld".
Nadat dit bericht uitgelekt was - en

dit niet via de studenten! - heeft de
KU Leuven beslist de namen van de
eredoktors van volgende Lichtmis met-
een vrij te geven. ponderdag stonden ze
dan ook alle vier in De Standaard. Veto
werd - we zijn het stilaan gewoon - niet
op de hoogte gebracht dat het nieuws
mocht vrijgegeven worden.
Bovendien is er nu blijkbaar een

definitieve beslissing genomen omtrent
atle ·namen. Dat was namelijk nog niet
bekend en vandaag maandag 12 oktober
komt dit punt nog op de agenda van de
Akademische Raad.

Hurley
Hoedanook: de naam van Leysen lag al
vast van vorig jaar en ook het tweede

eredoktoraat, dat van bisschop Hurley
(voorzitter van de katolieke bisschop-
penkonferentie van Zuid-Afrika), was
vorigjaar al principieel goedgekeurd. De
naam van Hurley werd door de studen-
ten voorgesteld. Na jarenlang aandrin-
gen eindelijk gelukt.
Verder worden nog gelauwerd: pro-

fessor Alex Müller, die recent aan de
basis lag van de doorbraak inzake super-
geleiders (onder het motto: Supersnel
Elektronenverkeer niet langer in de
Diepvries), en minister van Staat August
Vanistendael, die - aldus De Standaard -
onder meer een belangrijke rol speelde in
de internationale kristelijke vakbond.
Meer hierover over enkele maanden.

Didier Wijnants

bestaat. Dat de VN 1987 in het teken
van de dakloosheid plaatsen is niet
toevallig. Een eerste stap naar oplossin-
gen is natuurlijk de bekendmaking van
het probleem. Doch ook binnen de
welzijnssektor zelf is men overtuigd van
de noodzaak van verdere bewustmaking
van de publieke opinie. In Leuven blijft
men alvast niet bij de pakken zitten.
Verschillende opvangcentra hebben zich
gebundeld in de koepel Overleg wel-
zijnswerk regio Leuven. Samen met de
Derde Wereld Raad en de Vierde Wereld
Beweging willen zij door een aantal
akties de plaatselijke bevolking én de
studenten mobiliseren rond de huisves-
tingsproblematiek. Deze drie organisa-
ties leggen, elk vanuit hun specifieke
invalshoek (thuisloosheid, dakloosheid
en armoede), verschillende klemtonen.
De bedoeling is om dit najaar een
uitgebreide sensibi1iseringskampagne op
touw te zetten. .
Ook op beleidsvlak dringt een gron-

dige heroriëntering zich op. Hier blikken
de VN vooruit naar de nabije toekomst.
Indien de verschillende regeringen, zo-
wel van het Noorden als van het Zuiden,
zich niet dringend gaan richten naar een
alternatief huisvestingsbeleid zijn de ge-
volgen op afzienbare tijd katastrofaal.
Vooral het fenomeen van de bevolkings-
groei schept problemen.

Clochards
Met de aktiedag van 15 oktober wil het
Leuvens komitee echter in de eerste
plaats wat gaan doen aan de verkeerde
beeldvorming die bij velen heerst rond
de thuisloosheidsproblematiek. Het kari-
katurale beeld van de clochard met de
fles in de hand of de zwerver als roman ti-
. sche flierefluiter dient volgens Kenis ten
stelligste vermeden te worden. Pas dan
kan men zien dat dergelijke mensen
meestal niet voldoen aan bepaalde maat-
schappelijke vereisten. Sociale vaardig-
heden vormen de grootste handikap
voor de thuislozen. Zij kunn'en moeilijk
beantwoorden aan centrale normen
zoals de waarde van het gezin, de presta-
tiegerichtheid. het meedraaien in de
maatschappelijke mallemolen. In die zin
moeten de problemen van de thuisloze
niet geïsoleerd beoordeeld worden,

Abonneren verboden
I Ja, ik ben een boef en abonneer mij toch op Veto als:

student (250 fr), niet-student (300 tr). steunabonnee
(600 tr)". Ik ben op de hoogte van de nare gevolgen die dit
kan hebben. Rek. nr. 001-0959719-77

Naam: .

Adres: .

• Schrappen wat niet past.

maar wel gekaderd in het huidige maat-
schappijbeeld. Een maatschappij waar
mensen die. wel de zo-hoon-het-weg
bewandelen ook voor een groot deel
(o.a. via de media) inspelen op die
vertekende beeldvorming. Met alle ge-
volgen vandien : in het Westen over-
heerst nog steeds de karitatieve reflex
boven het ernstige probleem bewustzijn
en de bereidheid daar fundamenteel en
struktureel iets aan te veranderen. Het
gebrek aan sociale vaardigheden kom-
penseren met behulp van gespeciali-
seerde diensten lijkt geen ideale oplos-
sing. Want dit komt uiteindelijk toch
neer op een geforceerde inschakeling in
de maatschappelijke mallemolen. Een
eigen setting opbouwen. waar die men-
sen zich thuisvoelen is alleszins zinvoller.
alhoewel financieel zeer moeilijk haal-
baar. In België is het huidige regeringsbe-
leid trouwens meer op afbouw dan op
stimulering van alternatieven terzake
gericht, aldus Kenis.
Toch hoopt het Leuvens komitee jaar

van de daklozen op de noodzakelijke
solidariteit en politieke wil om deze
problemen te verhelpen. Deze solidari-
teit kan betoond worden op de aktiedag .
van volgende week.

Geert Dhont

Voorhet programma van 15 oktober: zie
kadertje bij dit artikel

- aankomst in de Foyer van het
Cultureel Centrum
met aansluitend:

* Happening met optredens
onder andere van het Kessels Ka-
baai. Jan Matthieu. Leptosome
Lieve en de Piknisch Pumkins

'* Straattoneel, infostands, soep-
bedeling ...
- van 6 tot IC u: stationsplein
Leuven
- van 14 tot 16 u: winkelwandels-
traat Diestsestraat

* Doorlopende tentoonstelling
dia 's - video's
- universitaire hallen (5 tot 17
oktober)
- postkantoor

* Fakkeltocht door de stad
- vertrek om 20 u aan het sta-
tion

Vakature
In tegenstelling met wat we vorige week
meldden moeten de kandidaturen voor
de vakatures van studentenvertegen-
woordigers in de Akademische Raad en
in de Interfacultaire Commissie voor
Aggregatie (ICA) binnen zijn uiterlijk
op dinsdag" 20 oktober en niet. op 13
oktober De verkiezingsvergadering gaat
dan door op vrijdag 23 oktober om
20.00 uur (waarschijnlijk in de 's Mei-
ersstraat 5).
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De anders zo aktieve film-
programmator De Ande-
re Film (OAF) heeft zijn

werking voor de laatste drie maan-
den van het jaar sterk terugge-
schroefd. Slechts twee projekten
staan op het programma. Maar dit
is noodgedwongen gebeurd, vertelt
ons Marcel Meeus, vrijwilliger bij
OAF. Tot begin '86 was hij pro-
grammator bij het Stuc. De belang-
rijkste, maar zeker niet enige,
pluim op zijn hoed was de alom
geprezen Fellini-retrospektieve.

Veto: Jullie hebben geen gewetensbe-
zwaarde toegewezen gekregen en on-
middellijk roepen jullie de noodtoestand
uit. Is het werkelijk pompen of verzui-
pen?
Marcel Meeus: «Wij hadden een zeel
goede kandidaat. Hij was reeds een jaai
vrijwilliger bij DAF en kende onze

Marcel Meeus van DAF

"Ik weet niet goed hoe en of je
met RasteUi kunt samenwerken"
werking. Jammer genoeg hebben we
hem niet toegewezen gekregen van het
ministerie. Gevolg isdat onze permanen-
tie verwaterd is. Met vrijwilligers probe-
ren we in de voormiddag de zaak open te
houden, maar daar blijft het bij. Ook de
koördinatie tussen de DAF-medewer-
kers wordt bemoeilijkt. De programma-
tie hebben we terug gebracht tot twee
projekten : Filmmonumenten en Doku-
mentaires. Filmmonumenten is een
reeks die DAF organiseert in samenwer-
king met het Centrum voor. Deze reeks
geeft in 14 afleveringen een overzicht
van de narratieve film. Het probleem
met filmmonumenten is, dat er niet
zoveel 16 mm-kopieën in omloop zijn

die in de reeks passen. Het grote knel-
punt is de Nouvelle Vague.Teruggrijpen
naar films die voor twee jaar reeds op het
programma stonden is noodzaak. Ook
films van vorig jaar keren dit jaar reeds
terug, zoals bijvoorbeeld Intolerance,
omdat deze film goed aansluit bij de
nieuwste film van de Taviani's, Good
Morning Babilonia»
Veto: Wat behelst de reeks rond de
dokumentaires ?
Marcel Meeus: «Deze reeks geeft een
historisch overzicht van de dokumentai-
res. We beperken ons tot wat klassiek als
dokumentaire wordt aanzien, dus geen
dokudrama's of nagespeelde dokurnen-

Festival van de dokumentaire

Een vergeten genre
Heelwat mensen denken bij

het woord dokumentaire
aan het soort films dat

doorgaans onder die noemer op
TV komt: het beeldverslag van een
expeditie die een berg wil beklim-
men, een observatie van de wijze
waarop bijen bloemen bevruchten
of een semi-wetenschappelijke stu-
die over het leven van een of
andere volksstam. De dokumen-
taire is echter veel meer dan dat.
Men rekent er bijvoorbeeld zowel
de romantische dokumentaires van
Robert Flaherty bij als de avant-
gardistische, kwasi melodieuze
montages die ci.Jy symphony ge-
noemd worden en het werk van
Dziga Vertov, dat dan weer diende
te passen in de kraam van de
Russische revolutionaire propa-
ganda uit de jaren twintig. In no-
vember vindt in Leuven een veer-
tien dagen durend festival van de
dokumentaire film en televisie
plaats dat 'Beeld en Realiteit'
wordt genoemd.

Het is een hele toer om het begrip
dokumentaire te omschrijven en om het
soort films dat zo genoemd wordt te
identificeren. Het meest voor de hand
liggende kriterium om die operatie uit te
voeren, lijkt het realisme van de ge-
toonde heelden. De dokumentaire zou
de werkelijkheid zelf afbeelden, terwijl
de speelfilm 'fiktie' is: wat je daarin ziet
is niet echt gebeurd, het is geënsceneerd.
Deze benadering is echter niet zo van-
zelfsprekend. Bij nadere bestudering
blijkt bijvoorbeeld dat de dokumentaire,
net ah,de speelfilm, allerlei narratieve en
retorische strategieën gebruikt. Door-
gaans wordt immers slechts een deel van
het beeldmateriaal in de uiteindelijke
film opgenomen cn wordt door middel

van montage een zekere verhaallijn aan-
gebracht, waarbij eveneens wordt ge-
tracht om de aandacht van de kijker te
winnen en te houden en soms zelfs om
hem te overtuigen. De dokumentaire is
ook niet vrij van allerlei truuks. Een
bekend voorbeeld hiervan is Robert
Flaherty, de kampioen van de idée fixe
dat de dokumentaire de werkelijkheid
vastlegt zoals ze is, die meermaals beel-
den ensceneerde. In Nanook of the
north; bijvoorbeeld, laat hij de Eskimo's
technieken gebruiken, die ze sinds de
komst van de blanken en hun werktui-
gen al lang hadden afgezworen. De
dokumentaire is daarom niet de werke-
lijkheid zelf maar hooguit een bewer-
king ervan. Anderzijds is het zo dat een
speelfilm soms en door sommige kijkers
als een dokumentaire gezien kan wor-
den. Zo kan een film uit de jaren dertig
voor een socioloog of historikus een
belangrijke informatiebron zijn over het
leven en denken in die tijd. Soms ook
kan een kijker die naar een fiktionele
film zit te kijken de indruk hebben naar
een dokumentaire te kijken, wat dan tot
allerlei grappige misverstanrlen kan lei-
den. Zo noemde een goe verneur van
New York, toen hem gevraagd werd een
lijst op te stellen van de zwarten die het
meest hadden gedaan voor Amerika,
onder andere Jane Piuman. die in feit het
fiktionele personage was uit de TV-film
The Autobiography of Miss Jane Piu-
man.

Ook dit is Belgisch
Een meer moderne visie,die tevens de

visie is van de initiatiefnemers van het
dokumentaire-festival, gaat uit van de
intenties van de makers. In dat geval isde
dokumentaire "in eerste instantie een
discipline van observeren en informeren,
van het aanbieden van kennis of het
uitnodigen tot een praxis". Van dat
laatste is sprake in het geval van de
militante of propagandistische doku-
mentaire. Het verschil met de speelfilm
schuilt hem dan daarin dat de makers

Veto: Jullie bestonden ditjaar tien jaar.
Daar heb ik eerlijk gezegd niet veel van
gemerkt. In huiselijke kring gevierd?
Kan je ook eens zeggen hoe DAF
geëvolueerd is doorheen de jaren?
Marcel Meeus: «De verjaardag hebben
we in het projekt van Henri Alekan
ingekaderd. Maar meer dan een vermel-
ding in de persmap hebben we niet
gedaan. Wat de evolutie betreft: ik ben
er niet van in het begin bij geweest. In '77
was' ik wel ASR-sekretaris en voor het
huren van lokalen moest men toen bij
mij terecht. En ik heb DAF zien evolue-
ren. In het begin was het een politiek
georiënteerde organisator en vertoner.
Film moest toen ten dienste staan van
opvoeding, politieke bewustwording en
sociaal engagement. Men was links ge-
oriënteerd, maar ik denk dat men op
eerlijke manier geëngageerd was, niet
manipulerend. Begin jaren '80 was er
een overgang naar film. Op de eerste
plaats zorgen dat de film goed is, inhou-
delijk en filmisch. Vroeger werd daar
niet zo opgelet. Lag de boodschap van de
film in onze lijn, dan was de film goed.
Ook al was hij niet om aan te zien. Met
het benadrukken van de intrinsieke
waarde van de film, is er ook een
verschuiving naar een meer cinefiele
programmatie. Wat soms problemen
oplevert met mensen van de oude garde.
Soms is er ook een verschuiving naar het
kommerciële en daar is niemand geluk-
kig mee. De Hitchcocks van vorig jaar
hebben we geprogrammeerd om niet
helemaal failliet te gaan. Het enige uit-

Voormeer informatie in verband met het gangspunt was :films tonen waar we geld
festival en inschrijvingen voor het kollo- uit kunnen slaan, we hebben zoveel
kwium kan men terecht op het kongres- schulden, we moeten zorgen dat we ze
sekretariaat: kunnen afbetalen»
Beeld en Realiteit, KV Leu~en Departe- Veto: Dat is toch tegen de geest vanDAF
ment Kommunikatiewetenschap, Van in.
Evenstraat 2 A, 3000 Leuven, 016/
283235.

ervan de intentie hebben kunst of amuse-
ment te maken.
Vanmaandag 2 tot vrijdag 13 november
organiseren het departement kommuni-
katiewetenschap (KUL) en het Sint-
Lukas Hoger Instituut voor Beeldende
Kunsten een internationaal festival van
de dokumentaire film en televisie. Een
opmerkelijk initiatief àls men weet dat
het gaat om een miskend en onderschat
genre. Het festival bestaat uit drie luiken.
Op 7 november is er een koUokwjum,
waarvan de organisatoren beweren dat
het het eerste is op het Europese vaste-
land. Op het programma staat een in-
drukwekkend gezelschap van internatio-
naal gerenomeerde specialisten. Het
tweede luik is een workshop, die volgens
het persbericht gericht is op de studenten
van de organiserende instituten. Voor de
'leek' lijkt echter het derde deel het
interessantst. Tijdens het twee weken
durende festival worden immers dage-
lijks dokumentaires getoond. Het pro-
gramma biedt een mooi overzicht van de
geschiedenis en de rijkdom aan stijlen
van het genre.
Op vrijdag 6 november heeft in het

huis der Vlaamse leergangen een 'Dag
van de Belgische dokumentaire' plaats.
Voor één keer is het ongepast om bij zo'n
uitdrukking smalend de mondhoeken op
te trekken. In de jaren dertig bestond er
zelfs een internationaal vermaarde en
door Flaherty als de beste ter wereld
bestempelde 'Belgische Dokumentaire
Schooi'. De dokumentaire had immers
niet dezelfde behoefte aan financiële en
technische middelen als de speelfilm,
zodat hij ook in een land als het onze tot
ontwikkeling kon komen. Op het pro-
gramma staan onder meer Henri Stork,
Charles Dekeukeleire en André Cauvin.
Een bij een breder publiek bekende
naam is ongetwijfeld Maurice De
Wilde.

Jan Van den Bulck

maak me sterk dat ik Diseerdia de broek
afdoe als het gaat om dat soort goedkope
effekten. Twee jongemannen in hun blote
die hun tekst aframmelen! Als Thomas
Bemhardt dat gezien zou hebben, zou hij
gezegd hebben: "Ha, maar dát gaat niet
door hé.". Luc Philips maakt ons dan ook
duidelijk, waar het hier in werkelijkheid om
gaat: "Maar wat stelt dat allemaal voor?
Hoeveel van die 4 % Vlamingen die naar het
theater gaan, gaan naar dat soort teater?
Die krijgen geen publiek hoor. In 't Stuc' ja,
een hoop studenten die geïnteresseerd zijn
in dat extravagante, dat vervreemde. Ik
misgun die jongens dat niet, maar ik denk
niet dat ze er hun kas mee kunnen spijzen,
want ze moeten dik gesubsidieerd wor-
den".
Val nu dood.

Stucje Philips
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Luc Philips die momenteel zijn teaterlus-
ten botviert in "De Dood van een handels-
reiziger" bij het Raamteater van Walter
Tillemans. heeft het niet zo begrepen op het
"moderne" teater. Dat blijkt uit een inter-
view dat deze week in Humo verscheen.
Teatergezelschappen zoals die van Gerard-
jan Rijnders. die een repliek zo neutraal
mogelijk brengen om de toeschouwer vrij te
laten een eigen interpretatie te zoeken,
verdenkt hij ervan, de tekst zelf niet te
kunnen interpreteren: "En dan maar zeg-
gen, het publiek moet het interpreteren.
Dat is lulkoek." Ook Maatschappij Diseer-
dia. die het ooit presteerden "Schijn Be-
driegt" van Thomas Bernhardt door twee
blote jonge mannen te laten voorlezen.
geeft hij een pak voor de broek: "Iedereen
kan op dat soort effekten spekuleren. en ik

taires. Bij ons weten is het trouwens de
eerste keer dat in Vlaanderen of Neder-
land op die manier rond dat onderwerp
wordt gewerkt. In november vindt een
kongres plaats over dokumentaires. De
bedoeling is dat dit kongres de start geeft
aan het wetenschappelijk onderzoek
rond dokumentaires.»
Veto: Slechts twee projekten tot decem-
ber. Wellicht liggen er nog een aantal in
de koelkast.
Marcel Meeus: «Inderdaad, een hele
lijst zelfs, maar ze zijn alleen uitgesteld,
bijvoorbeeld de schoolvoorstellingen.
Daar starten we mee injanuari indien de
scholen bereid zijn. Vorigjaar zijn we er
niet in geslaagd deze voorstellingen in de
lesuren te integreren. Hopelijk lukt dit
dit jaar wel. Wij sluiten niemand uit. Dit
wil zeggen: we willen zowel met vrije als
officiële scholen samenwerken. De rot-
zooi van ons dubbel systeem is dat de
beide netten elkaar slecht kunnen luch-
ten. Zeggen we het ene net dat het andere
ook meedoet, dan past het eerste. Dat is
heel dom. Wij willen mensen naar film
leren kijken en het maakt ons niet uit of
ze katoliek, socialist of liberaal zijn.»

Marcel Meeus: <Ja, en er is druk over
gediskussieerd en op het laatste woog de

Jan Vanriet gemaakt heeft van wijlen rektor
Piet De Sorner, aan de KV Leuven enige
deining veroorzaakt. Het portret is namelijk
geen Plechtig Portret zoals het volgens
bepaalde gebruiken past. Vanriet heeft De
Somer geportretteerd "als een gewone bur-
ger, in zijn typische houding. Alleen de
sigaret of het glas in de hand ontbreekt".

Voor Rektor Dillemans zou dit een pro-
bleem zijn. Dillemans, zoals bekend nogal
gesteld op plechtstatigheid, "geeft duidelijk
de voorkeur aan de meer traditionele por-
tretten, maar na De Somer kan hij zich dat
nog moeilijk permitteren". De erfenis weegt
zwaar, die indruk hadden we al.

Geportretteerd

Afgekort heet het dan: KVLCK. Maar nu
zijn die Kortrijkenaren daar toch niet tevre-
den mee zeker? Zo blijkt tenminste uit een
persbericht dat rondgedeeld werd bij de
. opening van het akademiejaar aldaar. Hun
oplossing is briljant-komisch: de officiële
naam is KU Leuven Campus Kortrijk, maar
"in afkorting geven wij de voorkeur aan het
letterwoord KULAK zoals dit reeds bij de
start gebruikelijk was. (Mogen wij u vragen
de afkorting KVLCK nièt te gebruiken)".Kulckelekulck

De Kulak zit met een probleem inzake
Public Relations. Vroeger heette de kandi-Volgens De Morgen heeft het schilderij dat

praktische kant toch door. En als het
gedaan is, is het gedaan. We voelen er
ons uiteraard niet gelukkig mee en we
zijn bezig alles opnieuw te bekijken. Wat
wil DAF doen, wat zijn de uitgangspun-
ten?»
Veto: Denk je niet dat een beter samen-
werking met het Stuc, een bundeling van
mensen en middelen, zowel DAr; het
Stuc als de filmliefhebber ten goede
komt?
Marcel Meeus: «Zo eenvoudig is dat
niet Er zijn altijd strubbelingen geweest,
zowel van de kant van DAF als van de
kant van het Stuc, om samen te werken.
Dat heeft te maken metprestige en naam
maken. Ik vind dat dom, maar het is
menselijk. Tot nu toe was er min of meer
een inhoudelijke verdeling; elk heeft zijn
terrein en voor enkele projekten bestaat
er een perfekte samenwerking. De schei-
dingslijn is aan het vervagen.»
Veto: Samenwerking met Jos Rastelli
van de Studio's is ui: den boze veronder-
stel ik.
Marcel Meeus: «Niet in principe. Er is
al samengewerkt, maar achter de scher-
men, voor kopieën van films zoals A
Strange Love Affair en Best Boy. Er
wordt aan samenwerking gedacht, maar
heel terughoudend. Je weet niet goed
wat voor iemand Jos Rastelli is. Hij laat
zich graag gelden als filmliefhebber, in
zakelijke dingen is hij echter meer dan
zakelijk. En dan zijn filmprogrammatie
met vijf zalen. Met zo'n zalenpark zou je
een heel interessante filmprogrammatie
kunnen uitbouwen. De films voor cine-
fielen die hij brengt, zet hij op een
onmogelijk uur en vaak in 't Studioke.
Ik weet trouwens niet goed hoe en of je
met hem kunt samenwerken en of je er
iets aan hebt. Ga je jezelf daarin niet
verliezen? Voorlopig gaan we niet dieper
op een samenwerking in.»
Veto: Je hebt zelf jaren defilmprogram-
maue van het Stuc verzorgd Wat vindje
van deprogrammatie. nu je er bijna twee
jaar weg bent?
Marcel Meeus: «Ik ben er niet altijd
gelukkig mee, ik zie trouwens geen lijn in
de programmatie. Heel veel problemen
heb ik met de terrasfrlms die Eddy Vaes
programmeert. Het opzet was ontspan-
nende films brengen tussen de eksamens
door. En zeker niet om er films in te
stoppen die interessant genoeg zijnom in
de normale programmatie te steker. Ik
denk niet dat het publiek hierover
klaagt, maar als vertoner maak je het
jezelf moeilijk om iets interessant te coen
naar de toekomst toe. Eddy Vaes heeft
ook goede dingen gedaan, Zeitgeist bij-
voorbeeld. Daar zaten films bij die in
België niet uitgebracht worden. Maar er
zit weinig lijn in.» .

Christophe Verbiest

MARt-EL MéEUS?
NO()iT VA}..! GEHOORD!

daturenkampus van Kortrijk "KV Leuven
Afqeling Kortrijk", afgekort KVLAK.Enkele
jaren geleden kwam een of andere slimme
bureaukraat op het luciede idee om de naam
te wijzigen in "KV Leuven Campus Kor-
trijk". "Campus", dat klinkt beter, dacht die
wellicht.

Mogen wij u vragen hiermee nièt te
lachen.
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The Onyx Table

"Ik denk dat ik een
tafel-faze meemaak, nu."
De eerste Klapstuk-week

zou heel mooi kunnen
worden. Woensdag, vriJ-

dag en zaterdag is de Groupe Emile
Dubois te gast - zij waren vorige
. keer het publiekssukses. Vanaf vrij-
dag loopt "Alchemie", en donder-
dag is er de kreatie van "The Onyx
Table" in een regie van de twee
jonge zwarte Amerikanen Fred
Holland en Ishmael Houston-
Jones. Die laatste produktie is nu
nog niet af maar Veto kreeg drie
keer de kans om een kijkje te
nemen bij de repetities. Work in
progress, dus.

Amsterdam, dinsdag 22 september. In
een zaaltje boven een Antilliaanse galerij
worden de eerste twintig van The Onyx
Table doorgenomen. De drie vrouwen
die door Holland en Houston-Jones
geregisseerd worden, zijn duidelijk nog
op zoek naar mekaar. Ze leveren indivi-
dueel knappe prestaties af maar een
geheel vormen die niet. Er wordt geïm-
proviseerd met bewegingen, met opstel-

lingen, met verschillende talen ook. De
regisseurs - Houston-Jones is.meer een
danser, Holland meer een teaterman -
zoeken zelf ook nog naar een evenwicht
tussen wat ze verwachten, en wat de
vrouwen kunnen en willen doen. Maar
toch voel je al een zekere dramatische
spanning en intensiteit in wat getoond
wordt. Er is al een idee van het scène-
beeld, de rekwisieten, de "tematiek"
(bijna inherent aan het opzet: konfron-
teer Europa met Amerika, mannen met
vrouwen ...), de personenregie is heel
direkt en precies.

"The Onyx Tabie" is just a title. "Ik
geef er zelf voortdurend betekenissen
aan", zo zegt Fred Holland, "Gisteren
beschreef ik zoiets aan Ishmael: een
vrouw gaat naar het water en offert er
iets, en zo ging ik over Egypte praten.
Ook de poses van de vrouwen verwijzen
naar Egypte. Ik weet het nog niet, but I
have a strong something about some-
thing. Ik hou van die titel. Tafel is ook
belangrijk: het heeft met een schuilplaats
te maken, een bescherming tegen emo-
ties. Ik heb nog een stuk met een tafel
gemaakt, ik denk dat ik een tafel-faze
meemaak, nu." En Houston-Jones: "Je

,/

kan onder een tafel gaan liggen je.
verbergen, je kan er lijken op leggen,
vlees snijden, bidden, eten klaarmaken.
Er gebeurt veel rond een tafel."
Leuven, donderdag 1oktober. Maandag
is de groep in Leuven aangekomen om
vanaf dan in de zaal in de Vlamingen-
straat te kunnen repeteren. Eén van de
vrouwen, Joan Vrede, heeft de produk-
tie verlaten, zodat Josepha Durnatabun
(geboren in Indonesië) en Natasha Kem-
padoo er alleen voor staan.
Het is dus weer zoeken en proberen

geblazen. Van de 20 minuten Amster-
dam zijn er nog de helft,overgebleven, de
voorstelling is veel dansanter geworden:
hele flarden tekst (in het Nederlands,
Engels en een Indonesisch dialekt) zijn
verdwenen. er wordt ook expliciet met
de ruimte gewerkt nu: de vrouwen
testen de afstand tussen twee muren en
experimenteren met de walgelijke echo
van de zaal. De bewegingen leken me
zekerder en beheerster, sommige sterke
passages zullen zeker niet meer geschrapt
worden. De struktuur, verschiliende scè-
nes met black-outs ertussen, ligt vast. De
"stijlen" van de vrouwen groeien naar
mekaar.

Natasha Kempadoo in The Onyx Tabie: "Her eyes were dark ... "

Les Survivants

(Foto Koen Van Muylem)

Meer dan alleen maar dans
Descène suggereert iets van "na de derde wereldoorlog" - een

kapotte fauteuil achteraan op het podium, links en rechts witte
doeken, een zwarte achtergrond. De overlevenden zelf zijn een

bont allegaartje van een beetje zielige figuren, die alleen via kreten en
gebaren kunnen kommuniceren.
Dat ongeveer is het ruwe stramien van "Les Survivants", een

koreografie van Jean Claude Gallotta's Groupe Emile Dubois, vrijdag en
zaterdag te zien in de Stadsschouwburg. "Les Survivants" is een
wervelende en meeslepende voorstelling die je tegelijk blij maakt en
ontroert, die groots is en intiem, optimistisch en somber. Kortom, dat
SOOI t dans en gevoeligheid waarop Gallotta het patent schijnt te
hebben ..
Na zo'n voorstelling probeer je voor
jezelf te ontleden wat er precies voor
zorgt dat alles zo "perfekt" leek. Voor
een groot deel zijn dat natuurlijk de
dansers: herkenbare, onvolmaakte men-
sen - jouw buurman loopt er ook bij.
Gedurende de hele avond lijken ze in een
trance, gekoncentreerd bezig met de
voorstelling, zonder te vergeten dat er
een publiek naar ze zit te kijken. De
overlevenden weten dat ze niet echt
alleen zijn.
Hun bewegingstaal is rijk en geva-

rieerd: eenvoudige, alledaagse bewegin-
gen (in de handen klappen, over de vloer
schuifelen, stappen, ...) maar ook verwij-
zingen naar het klassieke ballet. Er wordt
steeds beslist en krachtig bewogen, met
een energie die de mensen op de eerste
rijen soms kan doen schrikken.
Door de kostumes worden de dansers

wel een tikkeltje excentriek: het burger-

mannetje met das en jasje draagt niet de
bijhorende pantalon, maar een luierach-
tige slip. De man met de stofjas draagt
een vliegenierspetje, het hemel van de
mooie jongeman is gescheufd,
De vrouwen zijn gekleed in korte

jurken, die - typisch voor de kostumes
'waarin Léo Standard zijn mensen steekt
- gescheurd of temninste gerafeld zijn.
Hun dans staat iets meer op de voor-
grond dan die van de mannen, en zoals
altijd blijkt de konfrontatie met die
mannen niet probleemloos te verlopen.
De (zeg maar) pas de deux gaan van
intimiteit vaak over in sadisme.

niet, de voorstelling beweegt zich meer
via geveelspolen. Het pleit voor Gallotta
dat hij daarbij extremen weet te relative-
ren, door een vreugdedans bijvoorbeeld
plots af te breken of een doods moment
zelf weer leven in te blazen. Een ju-

weeltie is de scène waarin alle dansers
uitgeput - dood? - op de grond liggen en
Gallotta zelf in korte broek (met loshan-
gende zak) en ruitieshemd het podium
opstapt. Hij JX>rtzijn dansers aan om op
te staan, terwijl hij ze zegt "c'est seule-
ment de la danse" en een beetje hulpe-
loos de armen in de lucht gooit.

Gallotta is een eerlijk kunstenaar en
zijn rol van schooljongen die na het
tweede belteken nog niet in de rij staat,
voegt nog een betekenislaag toe aan Les
Survivants. Ook zo'n laag is de muziek,
van Beethovens Zesde tot en met Henri
Torgues pianospel. Torgue is als pianist
niet zo prominent aanwezig als in bij-
voorbeeld Daphnis é Chloé, en hij ver-
dwijnt wat in het geweld dat uit de
geluidsboxen tevoorschijn komt. De
"pastorale" scène is au fond schandalig
sentimenteel - een bende kleuters rent
het podium rond - maar door de timing
wordt het toch een hoogtepunt in Les
Survivants.

Gallotta dwingt dat af net zoals hij op
het einde berusting afdwingt. Zijn dan-
sers zijn weer eens "stilgevallen", een
eerst probeert hij ze nog tot bewegen aan
te porren, maar geeft al snel op, en neemt
dezelfde pose aan: dans zegt alles bij
hem, laat de dans zijn wat ze wil.

Koen Van Muylem

Leuven, vrijdag 9 oktober. The Onyx
Table lijkt niet geboren een gunstig
gesternte: Fred Holland heeft zich be-
zeerd en moet een tijdje rusten. De
repetities gaan wel door. Ishmael Hous-
ton-Jones doet zijn solo, The End of
Everything, een improvisatie op eigen
tekst. Hopelijk zal die tekst verstaanbaar
zijn bij de opvoeringen - bij de repetities
was dif niet het geval.

Daarna doen de vrouwen The Onyx
Tab/e, met belichting en muziek. De
Stuc-technikus krijgt het even moeilijk,
maar tovert toch ~n paar mooie effek-
ten tevoorschijn. De voorstelling begint
sterk, dwaalt wat en vindt daarna een
tweede adem. Een slot is er nog niet -
een narratieve struktuur al evenmin
overigens.
Na afloop wordt er gepraat. Heuston-

Jones is opgetogen over een dansje dat
de vrouwen zelf bedacht hebben. Zo

groeit trouwens de hele produktie van
dag tot dag: er wordt "iets" gedaan en
daarna wordt erover gepraat. Ishmael
vertelt terloops dat hij Amerikaanse
vrouwen verschillend vindt van Euro-
pese, wat Josepha meteen "op scherp"
zet. Ze wil weten wat er dan zo verschil-
lend is, en geeft niet op voor Houston-
Jones zijn impressies hard maakt. Die
kulturele tegenstellingen vindt hij ook in
de voorstelling zitten. Zo werkt hij
namelijk altijd als hij met Fred Holland
iets doet: er is eerst een tema, zeg maar
een filosofie, en die moet dan geteatrali-
seerd worden.
Na een korte pauze - de tijd van een

sigaret - moeten de meisjes something
skirt-like aantrekken. Houston-Jones
wil één bepaalde scène eens meer gede-
tailleerd aanpakken. Binnen een kleine.
week is er de première.

Koen Van Muylem

47 foto's gekozen
door Dirk Lauwaert
Bij elk festival hoort een pro-

grammaboek, zo ook bij het
Klapstuk, het internationaal

dansfestival te Leuven. De vraag is
alleen: wat doe je met zo'n pro-
grammaboek? Moet het een over-
zicht bieden van wat tijdens het
festival te beleven zal zijn? Moet
het achtergrondinformatie bieden
en een kultureel perspektief ver-
schaffen?

Het programmaboek van Klapstuk 87 is
geen van beide, en dat blijkt - nu we het
resultaat in handen hebben - een geluk-
kige keuze. Persoonlijk zat ik namelijk
nog met een kleine kater van het vorige
Klapstuk-boek: in '85 hadden de makers
een kollage-achtig boek in mekaar gesto-
ken. Het bevatte een bundeling van
geslaagde en minder geslaagde essays en
literaire stukjes, het één al toegankelijker
dan het andere. Het opvallendste was
echter de uitbundige vormgeving, de
opdringerige lay-out. Het boek was een
verzameling zonder tema en de losse
elementen waren geen van allen knap
genoeg om het niveau omhoog halen.

Trage lijf
Het programmaboek van '87 is wat dat
betreft veel gerichter. Het gaat namelijk
om een stijlvol fotoboek, in een sobere
maar knappe vormgeving gepresen-
teerd. De auteur: Dirk Lauwaert. Hij
koos 47 foto's, zomaar foto's. Ze hebben
strikt genomen niets met dans te maken,
laat staan met de voorstellingen die
tussen 14 en 30 oktober in Leuven te
zien zullen zijn.

Het tema van het boek sluit echter wel
aan bij defilosofie van het hele dansfesti-
val : het gaat om "foto's van gewone en
ongewone mensen, gevangen in de poë-
zie van hun lichaam, dat door de foto-
graaf gereveleerd wordt, tot kunst ge-
maakt. De hedendaagse dans is schat-
plichtig aan dit alledaagse lichaam".
Aldus organisator Michel Uytterhoeven
in het voorwoord. Waarom deze foto's
minder artificieel zouden zijn dan dans-
foto's - zoals Uytterhoeven suggereert -
is mij echter een raadsel. Maar kom.
Wat volgt is dan een keuze door film-

en fotografiespecialist Dirk Lauwaert
van 47 foto's met mensen in situaties:
oude foto's en recentere foto's, gepo-
seerd en niet geposeerd. Lauwaerts
keuze is uitstekend, meer kan daarover
niet gezegd worden (je moet ze namelijk
bekijken), tenzij met de woorden van
Lauwaert zelf: "Foto's met lichamen,
met houdingen, met fysionomieën. (...)
Niet het gekunstelde, verhevigde, gesti-
leerde lichaam, maar meestal het wat
trage lijf van het gewone leven, dat men
meevoert als een hondje, soms blij, soms
lusteloos".

Teksten
Toch vind ik de teksten die Lauwaert bij
de foto's geschreven heeft, minder geluk-
kig. Ze sluiten aan bij het analytische
werk dat hij als Sint-Lukas-docent ver-
richt. In die zin bevatten ze weliswaar
soms een helder, verhelderend ofinspire-
rend kommentaar bij het kijken. Maar
dit alles is natuurlijk gesteld in het
typische Lauwaert-taaltje (al vind je hier
wel een iets betere variant dan in zijn
teksten voor BRT 3).

Didier Wijnants
c\,

Sarah Burgerhart: één van de 47 van Lauwaert.
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E NA N D E R E B
Het Andere Boek

De avant-première van het
boek in Vlaanderen
De alternatieve boeken-

beurs Het Andere Boek
(HAB) bestond op drie en

vier oktober welgeteld tien jaar.
Veto bezocht met een echte ploeg
deze jubileumuitgave. In een goed-
gevulde Antwerpse Stadsfeestzaal
liepen we een aantal bekende per-
sonen tegen het lij~ waarvan vijf er
prompt onze mikrofoon onder hun
neus kregen geduwd. Terwijl onze
fotograaf iedereen wie maar enigs-
zins bekend leek 'vastlegde', stel-
den we ons 'slachtoffer' enkele
vraagjes over dit evenement en de
leeskultuur.

Vroeger stond het bijvoeglijk naam-
woord 'alternatief' voor "de promotie
van het betere politieke boek". Anno
1987 meent rnede-organizator André
Van Halewyck (Kritak) dat HAB nog
steeds 'door een dergelijk beleid wordt
gekarakteriseerd. Vele beursgangers
houden er echter een andere mening op
na. Ze vinden dat er een duidelijke
aksentverschuiving van het politieke
naar het literaire boek merkbaar is.
Herman de Coninck: "HAB is inder-
daad begonnen als een boekenbeurs van
het politieke boek, maar de grote boom is
duidelijk voorbij. Zowel Van Hennep in
Nederland als Kritak geven nog wel
dergelijke boeken uit, maar anderzijds
hebben ze ook een niet onbelangrijke
literaire vleugel uitgebouwd omdat de
verkoop van politieke boeken niet meer
voldoende rendeerde. Enfin, dat is één
zaak, het andere is dat je in zeker opzicht
kan stellen dat HAB ook de grote
Antwerpse boekenbeurs is. Op de grote
najaarsbeurs ligt voor 80 %, wat ik
noem, pulp: aquariumboeken, manage-
mentboeken zoals dat over Leysen,
noem maar op. De literatuur wordt daar
zienderogen in de hoek gedrukt. In die
zin vind ik het goed dat het literaire boek
hier meer en meer aan bod komt". Op
dezelfde golflengte zit (natuurlijk) ook
Julien Weverbergh. "HAB is de laatste
jaren inderdaad geëvolueerd van over-
wegend politieke publikaties naar meel

literaire werken", aldus de uitgever,
"Maar ik vind deze evolutie zeker geen
slechte zaak! Integendeel, door deze
ontwikkeling krijgt de literatuur de aan-
dacht die ze verdient Toegegeven, op de
grote Antwerpse boekenbeurs is er een
enorm literair aanbod, maar het is zo'n
overweldigend cirkus van kookboeken
en encyclopedieën geworden dat de
literatuur er in feite maar een klein
plaatsje meer inneemt. Op het HAB
bestaat een grotere sélektiviteit, wat de
kwaliteit zeker ten goede komt. Niet
alleen de grote uitgeverijen profiteren
van deze ontwikkeling, ook de kleine
uitgeverijen en de vele aktiegroepen
pikken een graantje mee. Vele mensen
komen in hoofdzaak voor de literaire
werken, maar ondertussen kopen ze ook
boeken die ze anders nooit zouden
meenemen. De zon schijnt dus voor
iedereen".

Eigen imago
Een kleine rondvraag bij de deelne-
mende aktiegroepen (AI, Groenen,
Amok, ...) leert ons dat dit laatste hoege-
naamd niet waar is. Ten opzichte van
vorig jaar werden er inderdaad heel wat
meer boeken verkocht, maar deze toe·
name in verkoopscijfers wordt bijna
volledig op naam van grote uitgeverijen
(Epo, Meutenhof ...) geschreven. Eigen-
lijk hebben de kleine organisaties reeds
lang de hoop opgegeven. Ze voeren
enkel nog een aanwezigheidspolitiek.
Het aantal verkochte boeken staat niet
langer meer centraal. Belangrijk is dat ze .
op een relatief goedkope manier (men
betaalt 1.000 fr per gebruikte tafel) zo
veel mogelijk reklame kunnen maken.Ir
de toekomst zal de overvloed van grot!
uitgeverijen, met veel literaire werken
het eigen imago van HAB als dé beurs
van het politieke boek ontegensprekelijk
in gevaar brengen.
Panorama-presentator William Van

Laeken: "Ik kom hier al enkele jaren en
moet tot mijn spijt vaststellen dat de
kleine boekenbeurs altijd maar groter
wordt. Als je weet dat ze vroeger in de
Handelsbeurs zat en daar als het ware is
'uitgegroeid' om daarna te verhuizer
naar de Stadsfeestzaal, waar nota bene

ook de grote boekenbeurs begon ... Ja,
dan begin je je toch af te vragen of deze
twee boekenbeurzen niet gevaarlijk naar
elkaar aan het toegroeien zijn. Aktie-
groepen en kleine organisaties hebben
hier nog wel allemaal een standje, maar
toch zie je dat de belangstelling van het
publiek hoofdzakelijk naar de standen
van de grote uitgeverijen gaat". Reaktie
van Van Halewyck: "We willen niet
konkurreren met de grote Antwerpse
boekenbeurs. Dat is een monument in
het boekvak waaraan we niet willen
tornen".

E
Het bezoekersaantal van RAB is door-
heen de jaren verdubbeld: van 2000
naar 4000 bezoekers. Dit jaar hoopten
de organisatoren, Oxfam-Wereldwinkel
en Kritak, op 7000 belangstellenden.
Hun hoop werd waarheid. Maar ont-
kracht deze grote toeloop de tesis dat de
hedendaagse beeldkultuur de leeskul-
tuur op de achtergrond dringt? Wever-
bergh praat voor eigen winkel: "Tien,
vijftien jaar geleden was ik de eerste die
over deze zaken publiceerde. Ik ben
ervan overtuigd dat we momenteel naar
een integrale beeld kultuur evolueren. Er
worden ontegensprekelijk minder boe-
ken verkocht. Hiervoor bestaan twee
redenen: de ekonomische krisis en de
eerder genoemde beeldkultuur".

Van Laeken meent daarentegen dat
"al dat gepraat en geschrijf over het
einde van de leeskultuur enigszins moet
worden gerelativeerd daar er nooit zo'n
fantastisch grote leeskultuur heeft be-

K
staan". Ook zijn ex-radio-kollega Daniël
Buyle meent dat de opkomst van de
beeldkultuur "lichtjes" wordt overroe-
pen : "Hét grote probleem is niet zozeer
de televisie of video, maar wél de grote
kostprijs van het boek. In ons taalgebied
zijn boeken héél, héél duur (nvdr. : rond
de dozen 'Uitverkoop' verzamelde zich
inderdaad veel volk). Hoe je het ook
draait of keert, de hoge kostprijs van een
boek is en blijft voor vele mensen, vooral
in een krisistijd, een belangrijke drempel
om een boek te kopen. Ik vind dat er
dringend belangrijke inspanningen moe-
ten worden gedaan om het boek goedko-
per te maken. Ik denk bijvoorbeeld aan
een overheidsingrijpen waardoor de
boekenproduktie en -distributie goedko-
per wordt. Ook aangaande het biblio-
teekwezen moet dringend één en ander
worden rechtgezet".
Een andere vaststelling omtrent de

publieke belangstelling is de grote varië-
teit van de bezoekers, zowel kwa leeftijd
als kwa achtergrond. De oorzaken daar-
van zijn moeilijk aan te wijzen. Wellicht
hebben het. mooie weer en het Trein-
Tram-Bus-weekend een gunstige invloed
gehad. De meest plausibele verklaring is
misschien het sterke programma van
lezingen en debatten jnet topschrijvers
(uit binnen- en buitenland) wals Paul de
Wispelaere, Fay Weldon, Buchi Eme-
cheta, Jeroen Brouwers, om er maar een
paar namen te noemen. In dit verband
merkte Marc Reynebeau (Knack-joer-
nalist) op dat door dergelijke literaire
manifestaties HAB een kermisachtig ka-
rakter krijgt: "Daar kan je niet buiten.
Hier heerst een beetje de sfeer van 'we
ontmoeten elkaar na een lange afwezig-
heid. Ik bedoel... de echte, geïnteres-
seerde lezer wacht niet op zo'n boeken-
beurs. Zijn leeshonger is er altijd. Ik zou
er dus geen· eed op durven doen dat alle
mensen die hier rondlopen inderdaad
geregeld een boek lezen. Waar ik wel
van overtuigd ben, en dat bewijst metéén
ook dat er toch nog enigszins belangstel-
ling bestaat voor kwaliteitsboeken, is dat
er een kleine, harde kern van lezers is die
altijd maar uitbreidt, maar matematisch
gesproken niet signifikant is voor grote
uitgeverijen".
Al deze kommentaren samengevat

kan men dus stellen dat de verschuiving
van het politiek boek naar het literair
boek voor geen enkele spreker enige
problemen oplevert. Wel erkent men het
gevaar met deze ontwikkeling samen-
gaat, namelijk: dat HAB het equivalent
wordt van de grote Antwerpse boeken-
beurs. Aan de organisatoren om te
beslissen wat het wordt.

Herwig Willaert
Marc Sys

Het levensverhaal van Jan Cap

Welke vakbondsstrategie ?
De krisis heeft ook in de

vakbond toegeslagen, we
weten en zien het alle-

maal. Maar als de vraag gesteld
wordt wat er precies mankeert aan
die vakbond en hoe dat kan veran-
derd worden, moeten wellicht ve-
len onder ons het antwoord schul-
dig blijven. Alleen al daarom is het
bock van Jan Cap ("In naam van
mijn klasse") de moeite waard.

Jan Cap groeide op voor en tijdens de
tweede wereldoorlog, was op zijn veer-
tiende leerjongen, werd werkloos en
startte zijn beroepsloopbaan bij Boel als
23-jarige schrijnwerker. Sterk beïnvloed
door de ideeën van Rerum Novarum -
zoals de waardigheid en ontvoogding
van de arbeiders - engageert hij zich
sterk in de KWB. waar de vernoemde
ideeën door interne diskussies werden
uitgediept. Maar in de syndikale werking
op de Boelwerf vindt Cap maar weinig
van deze ideeën terug. Men.beslist daar
"zonder ons, tegen ons en boven ons"
(p. 109).

Na de historische staking van '60-'61
tegen de eenheidswet wordt Cap mili-

tant van het ACV. Doorheen konkrete
akties had Cap geleerd de problemen
goed uit te leggen aan zijn kollega's en er
langdurig over te diskussiëren, basisde-
mokratisch te beslissen en het belang van
eensgezinde en massale akties te onder-
strepen. In de praktijk bleken die ook
effektief resultaat op te leveren. Dit
sterkte Cap in zijn overtuiging en deed
zijn populariteit bij de arbeiders toene-
men, waardoor hij uiteindelijk tot
hoofdafgevaardigde verkozen werd.
In die funktie kreeg Cap meer ruimte

om zijn ideeën in werkelijkheid om te
zetten. Langzaam maar zeker komt zijn
konsekwente handelswijze in aanvaring
met de bedrijfs- en vakbondsleiding.
Tijdens de staking van '70-'71 - voor
meer gezonde en veiliger werkomstan-
digheden - wordt er een stakerscomité
opgericht. Tot ergernis van de vakbonds-
top werd er daar een radikaal pro-
gramma goedgekeurd en was de een-
heidsvakbond een feit. Op de onderne-
mingsraad laat Cap geen enkele poging
onverlet om te ijveren voor betere ar-
beidsomstandigheden, konkrete proble-
men aan te kaarten of informatie te
vragen. Kortom, Cap wordt lastig.
Bij de staking van '77 wordt het Boel-
baas Save rijs allemaal te machtig: de

"Al dat gepraat en geschrijf over het einde van de leeskultuur moet enigszins
gerelativeerd worden. " (Foto Hendrik Delagrange)

verhindering van de stapelloop van een
schip vormt de spreekwoordelijke drup-
pel en Cap wordt prompt ontslagen.
Door het massale protest wordt het terug
ingetrokken. Maar ook op een ander
vlak zet de bedrijfsleiding de tegenaan-
val in. Cap citeert Victor Nelen, afge-
vaardigd bestuurder bij Boel: " ... dat
geen middelen mogen gespaard worden
om de mensen zodanig te informeren en
te begeleiden dat de militanten de wa-
pens uit de handen worden geslagen en
het anarcho-syndikalisme de kop wordt
ingedrukt." (p.83). Maar de vakbonds-
werking op Boel is dermate inhoudelijk
onderbouwd dat de werknemers .zich
niet door het overlegsyndikalisme laten
paaien. Het patronaat vangt weerom bot
en besluit dan maar het grove geschut
boven te halen. De Boel-bonzen roepen '
de hulp in van de vakbond die Cap
ontslaat, na de maandenlange staking
van '81 tegen de afdanking van 128
personeelsleden.
Daarmee is het liedje van Cap wel

uitgezongen binnen de vakbond, maar
binnen de Partij Van De Arbeid schrijft
hij verder aan zijn levenssymfonie"Hij
evolueert van syndikalist tot marxist en
verdiept er zich verder in de vele hinder-
nissen die de arbeiders tegenkomen in
hun strijd voor een menswaardig be-
staan: patronaat, rijkswacht, gerecht, ...
Allemaal exponenten van wat hij het
kapitalisme noemt.
Uit het boek straalt de gedrevenheid

van een onvermoeibaar militant die de

vakbond herhaaldelijk op de vingers
tikte, maar uiteindelijk zelf aan de deur
gezet werd. Het is ook een bijzonder
radikaal geschrift en voor alles een
inspirerend pleidooi voor wat men on-
der een gemeenschappelijke noemer als
strijdsyndikalisme kan bestempelen. Het
aantrekkelijke ervan is dat doorheen de
vele - kleine en grote - gebeurtenissen
op de Boelwerf aangetoond wordt dat
deze vakbondsstrategie de enige manier

is om de belangen van de werknemers
konsekwent te verdedigen. Een eenvou-
dig geschreven boek dat leest als een
trein. Misschien is er zelfs een stukje
geschiedenis van de vakbeweging ge-
schreven.

Marc Sys

Jan Cap, In naam van mijn klasse, EPO,
Berchem, 192 p., 498 BE

"REFORMISME LEIDT TOT
ONTGOOCHELING"

"Ik heb het boek geschreven om mijn
ervaringen als vakbondsman met an-
deren te delen", aldus Jan Cap op
Het Andere Boek. Ook de huidige
evolutie in de vakbeweging volgt hij
nauwgezet. Hij is er niet zo gerust in.
"Als je ziet hoe de vakbond reageert
op de huidige afbraak van de sociale
rechten, de nepstatuten, de flexibili-
teit, de kwaliteitscirkels, de inleverin-
gen, de sluitingen, enzovoort, ... dan
krijg ik de indruk dat het overlegsyn-
dikalisme eerder het patronaat verde-
digt en de arbeiders verdeelt. Dat
soort reformisme leidt tot een enor-
me ontgoocheling bij de arbeiders."

Jan Cap geeft niet alleen kritiek op
de huidige vakbondswerking, hij

doet ook een poging om een blauw-
druk voor een alternatief te konstrue-
ren. De vakbonden moeten zich
volgens hem zowel struktureel als
inhoudelijk heroriënteren. "Het kol-
lektief karakter van wat ik de arbei-
dersklasse noem, moet terug hersteld
worden en de politieke vorming
dient gestimuleerd te worden. De
vakbond moet bereid zijn zich te
herdenken rond een aantal essentiële
programmapunten en de mensen
verenigen rond een radikaal pro-
gramma. En dat alles in een her-
werkte, basisdemokratische struk-
tuur. Het is een lange en moeilijke
weg. Maar alleszins één die ons
behoedt voor ontgoocheling." (MSr



, in het parlement. Het feit dat Tindemans
wel de woorden van de Zuidafrikaanse
propagandamachine aanhaalt, maar de
beslissingen van de konferentie van Lu-
saka straal negeert, is een onweerlegbaar
bewijs van welke kant Tindemans kiest.
Dat hij zich moet verstoppen achter een
apartheidsregime, één der meest brutale
aanvallen op de mensenrechten, is een
aanduiding van de lugubere kwaliteit
van zijn argumenten.
Ondertekenen van verklaringen maar

in de praktijk kompleet het tegenover-
gestelde doen, het kan allemaal voor
Tindernans. Dat Guy Poppe erin slaagt
deze dubbele-bodem-diplomatie bloot
te leggen, is een niet geringe verdienste.
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Nummer één
Overigens lijkt Tindernans zich niet al-
leen passief te schikken in de wetten van-
de apartheid, hij lijkt ze ook nog aktief te
verdedigen. Ten bewijze hiervan presen-
teren we u een uitspraak in het parle-
ment, een sterk staaltje van (krimineie)
'Tindemans-analyse'. Tindemans ver-
klaarde daar op 19 september 1985 als
antwoord op een vraag van SP-volksver-
tegen woordiger Louis Van Velthoven :
"Ik hou er nochtans aan u mee te delen
dat, luidens inlichtingen die door de
Zuidafrikaanse overheid aan meerdere
Westerse ambassades, waaronder Bel-
gië, werden verstrekt, de aktiviteit van
mevrouw Passtoors in Zuid-Afrika zich
niet zou hebben beperkt tot daden met
een zuiver politiek karakter." (p. 51;
eigen kursivering).
De enige manier waarop Tindemans

zich nog kan verdedigen is door de
argumenten van Botha tot de zijne te
maken en die ook effektief uit te spelen

het ANC een blanke vermoord heeft,
maar dat je niet te horen krijgt dat die
man - om een konkreet geval aan te
halen - het brein was achter een politie-
aktie waarbij 28 zwarten genadeloos in
de rug geschoten werden."

Slagvaardigheid
Op de vraag of het verzet de kop
ingedrukt is door de noodtoestand, ant-
woordt De Jonge ontkennend. Naar zijn
mening gaat het verzet gewoon door,
maar organiseert het zich kompleet on-
dergronds. Het verzet breidt zich zelfs
uit: de vakbonden zijn beter gestruktu-
reerd en er is een massale jongerenbewe-
ging aan het groeien en onlangs is er een
vrouwenorganisatie opgericht.

Bovendien meent De Jonge ook en-
kele tekenen te ontwaren die erop wijzen
dat de slagkracht van het verzet toegeno-
men is. "Een drie weken durende mijn-
staking was tot voor kort niet doenbaar.
Nu is het gebeurd. Dat bovendien on-
langs de noodtoestand opnieuw met een
jaar verlengd is, is op zichzelf al een
bewijs van de slagvaardigheid van het
verzet. Indien er minder verzet zou zijn,
zou men de noodtoestand toch gewoon
afschaffen. Maar dat kan het apartheids-
regime zich niet meer permitteren omdat
anders het systeem onmiddellijk barst. Ik
durf dan ook stellen dat die noodtoe-
stand nooit meer afgeschaft wordt. Het
handhaven ervan is alleen een kramp-
achtige poging om de val van het apart-
heidsregime met enkele jaren uit te
stellen."

Na Klaas De Jonge voerde een lid van
het komitee 'Hélène Passtoors vrij' het
woord en haalde scherp uit naar Tinde-
mans. Als het komitee aan Tindemans

Aktivisme
Door zijn apartheidswetgeving is de
Zuidafrikaanse rechterlijke macht een
kruciale schakel in de handhaving van
het systeem. Hier stipt Van den Wijn-
gaert een bijzonder fundamenteel pro-
bleem aan: het rechtssysteem in Zuid-
Afrika is een waterdrager van de apart-
heid en moet bijgevolg volledig verwor-

En wat doet België? Het Ministerie van
Buitenlandse Zaken bewandelt volgens
Poppe dl! weg van de té stille diplomatie.
Het veert niet verontwaardigd recht,
zoals in Nederland, maar men gaat aan
de onderhandelingstafel zitten en eisen
stellen. Vooreerst wordt er gesteld dat de
zaak van Passtoors gekoppeld moet wor-
den aan die van De Jonge. Als we nu
zien dat Klaas De Jonge wel degelijk vrij
is, maar Hélène Passtoors nog steeds
gevangen zit, blijft er van die belofte in
werkelijkheid niet veel meer over.
Verder eist het Ministerie van Buiten-

landse Zaken ook humanitaire bijstand
en een eerlijk proces. Daar is ook al niet
veel van terechtgekomen, getuige hier-
van het gebrek aan rechterlijke bijstand
en de totale depressie van Passtoors.als
gevolg van haar isolatie. Tegen deze
wantoestanden wordt niet geprotes-
teerd, het grote stilzwijgen is algemeen.
Ook op andere vlakken is de mededeel-
zaamheid niet groot. De konkrete opvol-
ging van Passtoors' situatie bereikt de
direkt betrokkenen en de pers ofwel niet,
ofwel veel te laat. Op een brief van 17
prominenten, die hun ongerustheid uiten
omtrent de situatie van Passtoors, wordt
er nooit geantwoord. Buitenlandse Za-
ken bereikt wel dat het maandelijkse
bezoekrecht voor de familie opgetrok-
ken wordt tot een half uur en dat
Passtoors voortaan ook een krant mag
lezen. Dit is wellicht belangrijk voor
Passtoors zelf maar het gaat allerminst
naar de grond van de zaak. Aan het feit
dat Passtoors volstrekt onrechtmatig op-
gesloten zit en het slachtoffer is van de
apartheidswetgeving, verandert er niets.

Het geval Hélène Passtoors

Falende Tindemans diplomatie
pen worden. Om de huidige situatie op
dat gebied te veranderen, houdt ze een
pleidooi voor rechterlijk aktivisme: de
rechterlijke onderdanigheid aan de
apartheidswetten zou moeten omslaan
in een rechtsorde waarin plaats is voor
, het koncept 'rechten van de mens'.
I Guy Poppe brengt het geval Passtoors
in verband met het geval De Jonge, haar
Nederlandse ex-echtgenoot die enkele
dagen voor haar opgepakt werd in
Zuid-Afrika en die onlangs vrijkwam
(zie elders). Ook vergelijkt hij de diplo-
matieke houding van Nederland met die
van België. Het uitgangspunt van Neder-
land is duidelijk: Klaas De Jonge mag
niet terechtstaan wegens overtreding van
de voor Nederland onaanvaardbare
Zuidafrikaanse wetgeving. Guy Poppe
merkt op dat Tindemans een dergelijke
vaststelling nooit gemaakt heeft.
Verder beslist Nederland om de weg

van de 'stille diplomatie' te bewandelen.
Er komen informele gesprekken tussen
ministers van beide landen, een werk-
groep wordt opgericht en talloze scena-
rio's doen de ronde. Klaas De Jonge
zorgt uiteindelijk wel zèlf voor de oplos-
sing. Van een rondleiding in de stad
maakt hij gebruik om zijn bewakers te Klaas De Jonge kon het
ontvluchten en stormt binnen in de publiek in de afgeladen
Nederlandse ambassade. De Zuidafri- zaal op Het Andere Boek
kaanse politie sleurt hem er terug uit en méér dan boeien. Hij is niet alleen
~ Nederl.and veroorzaakt dat ~n ~e een bijzonder vlot en leuk verteller,
dip~omatleke rel. Tenslotte buigt Zuid- ook inhoudelijk staat hij sterk in
Afrika onder de Nederlandse druk en .. h Z'" . h
men levert De Jonge terug uit aan de Zijn se .oene~. yn visie .?p et
ambassade. Door een internationale ge- apartheidsregime geeft blijk van
vangenenruil is Klaas De Jónge sinds een scherpe analyse en kritische
begin september terug een vrij man, vragen daaromtrent gaat hij geens-
Passtoors daarentegen zit nog steeds zins uit de weg. Daarnaast voerde
opgesloten in Zuid-Afrika. - een lid van het komitee 'Hélène

Het grote stilwzijgen Passtoors vrij' het woord en he-
kelde de bananenrepubliek-diplo-
matie van Tindemans.

naar het kabinet Tindemans en wijst op
dat spanningsveld, dan antwoordt men
daar kurkdroog dat "dat niet op Pas-
stoors van toepassing is. " Hieruit besluit
Poppe dan: "Als de toepassing ervan (de
EG-verklaring van Lusaka nvdr.) op een
landgenote, die in Zuid-Afrika een ge-
vangenisstraf oploopt voor politieke ak-
tiviteiten ... al onmogelijk blijkt, dan rijst
toch de vraag of die teksten meer zijn
dan een vodje papier." (p.56)
De vaststelling dat de Tindemans-

diplomatie zich schuldig maakt aan een
feitelijke kollaboratie met het apart-
heidsregime en bovendien in komplete
tegenspraak is met het Belgische recht én
met internationale verdragen, is voor
Tindemans zeker geen kompliment.

Marc Sys

De Liga voor de Mensen-
rechten heeft een onder-
houdend dossier gepubli-

ceerd rond het proces-Passtoors,
dat in het voorjaar van '86 voor-
kwam. Chris Van den Wijngaert,
professor aan de Universitaire In-
stelling Antwerpen, woonde als
waarnemer het proces bij. Het
verslag daarvan én een aantal die-
perliggende beschouvnngen rond
het Zuidafrikaanse strafproces-
recht vormen het eerste deel van dit
dossier. In een tweede deel wijst
Guy Poppe, BRT-joernalist en
Zuid-Afrika-kenner, met een be-
schuldigende vinger naar de rol
van de 'te stille Belgische diploma-
tie'. Een vinger op een pijnlijke
wonde.

Chris Van den Wijngaert schetst voor-
eerst het relaas van het proces en wat
eraan voorafging. Begin '85 vestigt Pas-
stoors, van Belgisch-Nederlandse af-
komst, zich in Zuid-Afrika en eind juni
werd ze er prompt opgepakt. Vervolgens
verbleef ze acht maanden in eenzame
opsluiting, zonder enige vorm vanjuridi-
sche bijstand. Als gevolg van haar isola-
tie werd ze na enkele maanden noodge-
dwongen opgenomen in een psychia-
trisch ziekenh UÎS.

Aparte wetten
Begin '86 verscheen ze voor de recht-
bank, beschuldigd van hoogverraad en
terrorisme, wegens haar sympatie voor
het ANC, de verboden verzetsbeweging
in Zuid-Afrika,
Op 15 mei '86 werd Passtoors veroor-

deeld tot tien jaar gevangenisstraf we-
gens hoogverraad. Dit laatste is uitzon-
derlijk, niet alleen omdat het van het
begin van deze eeuw geleden is dat er
nog iemand wegens hoogverraad in de
gevangenis is beland, maar de veroorde-
ling is ook uitzonderlijk omdat normaal
alleen nationale onderdanen hoogver-
raad kunnén plegen. Omdat Passtoors
niet de Zuidafrikaanse nationaliteit bezit,
gaat de beschuldiging - althans naar
Belgische rechtsnormen - niet op. Pre-
cies de vaststelling dat de vergelijking
tussen het Belgische en Zuidafrikaanse
rechtssysteem niet opgaat, is voor Van
den Wijngaert aanleiding om dieper in te
gaan op de 'aparte' kenmerken van het
Zuidafrikaanse strafprocesrecht.
Een ellenlange reeks uitzonderings-

maatregelen van de apartheidsregering
hebben de rechtszekerheid danig op de
helling gezet. Zo worden de beschuldi-
gingen dermate vaag geformuleerd -
terrorisme, subversie, hoogverraad - dat
heel veel gedragingen hieronder gekata-
logeerd kunnen worden. Ook bij de
manier waarop een proces in Zuid-
Afrika verloopt, kunnen nogal wat vra-
gen gesteld worden. De bevoegdheid
van de politie om mensen te arresteren
en op te sluiten is enorm uitgebreid en
volstrekt ongekontroleerd. Voeg daarbij
nog de door de politie betaalde brigades
die blinde terreur zaaien bij de zwarte
bevolking, dan gaat dit verdacht veel
lijken op de doodseskaders in sommige
Latijnsamerikaanse landen en zijn we
aanbeland bij de Zuidafrikaanse reali-
teit: een keiharde politiestaat.

Als er dan al een proces komt, riske-
ren velen fysische martelingen en wor-
den getuigen onder druk gezet om valse
verklaringen af te leggen. Van den Wijn-
gaert besluit dan ook: "Het huidige
strafprocesrecht (is) ten gevolge van de
draconische uitzonderingswetgevingen
op vele punten op flagrante wijze gaan
afwijken van internatIonale mensen-
rechten op het stuk van de strafproce-
dure." (p. 19).

Chris Van den Wijngaert en Guy Poppe,
Het proces Hélène Passtoors, Liga van
de Mensenrechten vzw, EPO, 72 p.

Klaas De Jonge over apartheid
"Ik ben principieel tegen geweld,
maar begrijp het weI."

In het vraaggesprek schetste Siel Van
Der Donckt, joernaliste met verlof zon-
der wedde bij de BRT-radio en nu
free-lance werkzaam bij de VPRO, de
voorgeschiedenis van De Jonge en Pas-
stoors (zie het artikel over de falende
Tindemans-diplomatie). Gedurende zijn
gevangenschap heeft De Jonge zijn net
gepubliceerd Dagboek uit Pretoria (Kri-
tak, Leuven) geschreven. "Dit was het
enige middel om met mezelf én de
buitenwereld te kunnen kommunice-
ren", aldus De Jonge. Op 7 september
laatstleden kwam De Jonge vrij, in het
kadet van een internationale gevange-
nenruil en door Nederlandse diploma-
tieke druk.

Gefrustreerd
Siel Van Der Donckt gaat er vanaf het
begin van het gesprek nogal hard tegen
aan en stelt verschillende kritische vra-
gen rond het gebruik van geweld door
het ANC. Waarop Klaas De Jonge
nogal scherp uithaalt naar de media, ook
de Westerse, waar de strijd tegen apart-
heid meestal synoniem wordt voor terro-
risme. Voor De Jonge is dat klinkklare
nonsens, want de strijd voor apartheid is
een strijd voor mensenrechten, zo simpel
is dat voor hem.
Dat het ANC geweld gebruikt, ont-

kent hij niet, maar hij stelt het wel in een
ander daglicht. "Als het over geweld
gaat, kijkt men meestal in de richting van
het ANC en blijft men blind voor de
oorzaak van dat geweld, die bij het
apartheidsregime ligt. Als je ziet hoe er
razzia's gehouden worden, tot in de

Guy Poppe stelt dan ook dat de stilzwij- buurlanden toe, hoe onschuldige men-
gende houding van Buitenlandse Zaken sen opgepakt worden, hoe er gemarteld
een gemiste kans IS in het proces van wordt in de gevangenissen, hoe joerna-
afbraak van de apartheid. Door niet op listen en vakbondsmensen opgesloten
te treden, stemt de Belgische regering worden, ... Als je dat allemaal ziet, dan
passief in met de apartheid en zijn . begrijp ik best dat de zwarten zo onge-
wetten. looflijk gefrustreerd en zo verschrikke-
Guy Poppe konfronteert Tindemans lijk kwaad worden, dat ze zelf geweld

met het slotcommuniqué van Lusaka - gebruiken. Principieel ben ik tegen ge-
ondertekend door de Europese ministers weid - ook het ANC heeft onlangs de
van Buitenlandse Zaken, inklusief Tin- 'halsbandmoorden' krachtig veroor-
demans - waarin onder meer een af- deeld - maar ik begrijp wel dat de
schaffing van de apartheid bepleit wordt, zwarten geweld gebruiken, ze worden er
een erkenning van het ANC en de toe gedreven. In vergelijking met het
vrijlating van alle politieke gevangenen. officiële geweld verdwijnt het geweld
De spanning tussen plechtige verklarin- van het ANC trouwens in het niets.
gen en konkrete toepassingen zijn he- Maar de censuur zorgt ervoor dat ieder-
meisbreed. Als Guy Poppe telefoneert een in de wereld wél te horen krijgt dat

Vodje papier

vroeg waarom de Belgische regering de
interne veiligheidswet nog niet veroor-
deelde, . antwoordde hij dat "daarover
binnen de ministerraad geen eensgezind-
heid bestaat". Blijkbaar heeft de pro-
apartheidslobby binnen de regering een
meerderheid. Hierbij stemt het tot na-
denken dat een regering twijfelt over het
verwerpen van een onwettige situatie.
Daar de regering die situatie niet ver-
werpt, wil ze die blijkbaar in stand
houden. Is dit geen indikatie dat die
regering zelf onwettig is?

Maar het lid van het komitee presen-
teert ons nog een ander staaltje van
politieke barbarij, een bananenrepubliek
waardig. Hiervoor verwijst hij naar het
beruchte Tindemans-citaat in het parle-
ment (zie falende Tindemans-diplorna-
tie). "Tindemans neemt klakkeloos de
beschuldiging van de Zuidafrikaanse
overheid ten aanzien van Passtoors -
met name 'terrorisme' - over en dát is
erg zorgwekkend. Meer nog. Zelfs nadat
de Zuidafrikaanse rechter Spoelstra Hé-
lène Passtoors expliciet heeft vrijgespro-
ken van terrorisme (zij werd veroordeeld
wegens 'hoogverraad', nvdr.) wordt die
terrorisme-tesis nog steeds gehanteerd
door het kabinet Tindemans. I~ vrees dat
de zogenaamde stille diplomatie' niets
meer is dan een poging om dat allemaal
te verdoezelen."

Maar kom. Wij zijn niet echt van
slechte wil. We willen Tindemans zelfs
geloven als hij stelt dat hij "alles doet wat
in zijn mogelijkheden ligt, geen enkele
poging onverlet laat, ..." Om het apart-
heidsregime in bescherming te nemen.

Marc Sys
Herwig Willaert
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Luc Huyse
vervolg van p. 1

Veto: Na deze romantische lofrede over
de KUL iets anders: Welke zijn de
belangrijkste verschilpunten tussen een
student uit de vijftiger jaren en een
student anno J98 7?

Huyse: «Zo'n vergelijking maken is
altijd zeer gevaarlijk omdat je dikwijls je
eigen studententijd - idealiseert. Maal
goed, men mag niet vergeten dat een
studentenbevolking de weerspiegeling is
van wat in de brede maatschappij ge-
beurt. De grote stappen die deze omge-
ving zet, vind je ook terug bij de studen-
ten. Mijn generatie heeft in de jaren '50
een stukje verzorgingsstaat uitgebouwd:
de Acco, de Alma, de Huisvestings-
dienst, noem maar op. AI deze sociale
voorzieningen zijn in onze tijd opge-
bouwd; dat lag in de lijn van wat elders
gebeurde. De huidige studentengenera-
tie moet niet meer opbouwen. De sociale
voorzieningen zijn vanzelfsprekend ge-
worden, alsof ze er altijd zijn geweest.
Ook aanvaardt men de onvolmaakthe-
den. Zo is bijvoorbeeld de demokratise-
ring van het onderwijs duidelijk onaf.
Maar daarop reageert men met een "So
what Z". Een nieuw realisme dat soms
heel dicht tegen het cynisme aanleunt:
"Wij zijn rijk, mijn pa heeft veel geld".
Tien, vijftien jaar geleden was daar
inderdaad iets tegen, het demonstreren
van rijkdom werd niet in dank afgeno-
men. Dit laatste kaderde opnieuw in een
algemene wrevel tegenover de wel-
vaartsstast. Tijdens de swinging sixties
besefte men dat welvaart niet altijd
samenvalt met welzijn. Daardoor ont-
stond er in de samenleving een vraag
naar meer inspraak, naar meer dernokra-
tisering. Deze eis werd door de studenten
overgenornen.»
«In feite kan men drie fazen onder-

scheiden: de opbouw, de kritiek en de
berusting. Momenteel leven vele studen-

ten in de derde faze, de faze waarin men
zich niet al te veel zorgen meer maakt
over wat er rondom hen gebeurt. Dit
gaat gepaard met een grote ambiguïteit.
Enerzijds zijn het modelstudenten : goed
gekapt, modieus gekleed, ernstig en
vooral vol zelfvertrouwen. Dit alles geeft
de indruk dat we hier met een erg
zelfzekere generatie te doen hebben.
Daartegenover staat dat vele studenten
veel meer dan vroeger, sterk afhankelijk
blijven van hun ouders. De ouders
komen mee naar de inschrijving, ze
helpen zoeken naar een kot, ze komen
mee naar de proklamatie, enzovoorts.
Dat bedoel ik dus met ambiguïteit. Op
bepaalde vlakken zijn ze veel zelfstandi-
ger dan vroeger, op andere vlakken dan
weer onzeker en afhankelijker. Ook in
dit opzicht is de huidige studentengene-
ratie het kind van haar tijd. Of ben ik te
veel beïnvloed door wat ik bij mijn
rechtsstudenten zie?»
Veto: Verklaart deze ambiguïteit hetfeit
dat nog maar weinig studenten bereid
zijn aktie te voeren voor de demokratise-
ring van het onderwijs?
Huyse: «Ik herhaal het: heel wat stu-
denten hebben het tegenwoordig goed.
Ze hebben weinig redenen tot klagen.
Anders dan in de jaren '60 geeft hen dit
geen schuldgevoelens. Zij die misschien
wél redenen hebben om naar verande-
-ring te streven, moeten 'ook nog altijd
een diploma halen en mogen dus niet té
veel risiko's nemen. Kortom, het aantal
potentiële aktievoerders is relatief klein
geworden.» ,.

Veto: Hoe evalueert U de studentenak-
ties van vorigjaar?
Huyse: «Op zich is het goed dat er iets
gebeurt, zelfs los van het onmiddellijk
sukses. Dergelijke akties zijn immers

belangrijke momenten waarop studen-
ten een politieke vorming kunnen krij-
gen. Dit laatste komt jammer genoeg
bitter weinig aan bod tijdens hun univer-
sitaire opleiding. Iets totaal anders is de
manier waarop het gebeurt. Ik erger me
sorns aan het scenario. Vele akties wor-
den vanuit een totaal verstarde visie op
politiek door sommige studentenleiders
meteen in het licht gesteld van de totale
revolutie. Dat stoot zeer veel mensen af.

Op deze manier werden de laatste vijf-
tien jaren vele beloftevolle akties ge-
woon verknoeid. Er zijn zinvollere ak-
ties wals de mobilisatie van.professoren,
die tijdens hun kolleges een tema willen
behandelen dat relevant is voor de ge-
voerde akties. Verder moeten de studen-
ten zich ook meer gaan bezighouden met
h«;.elkonkrete problemen. Ik denk bij-
voorbeeld aan het kommerciële repetito-
raat. Zo'n dure, individuele studiebege-
leiding kreëert niet alleen een nieuwe
vorm van sociale ongelijkheid, maa
vervalst ook de verdeling vàh slaagkan
sen. Om deze diskriminatie tegen te gaan
zou men voor beursstudenten een niet-
kommercieel repetitoraat kunnen uit-
bouwen met een team van licentiestu-
denten»

Veto: U had het reeds over de invloed
van de maatschappij op de universiteit
Hoe omschrijft U~e omgekeerde rich-
ting? Heeft de universiteit nog veel te
bieden aan de maatschappij?
Huyse: «De maatschappelijke funktie
van de universiteit als instituut is de
laatste jaren duidelijk afgenomen. Dit
funktieverlies kan ik met twee konkrete
voorbeelden illustreren. Vooreerst is een
stuk van de opleiding van hooggeschool-
den aan de universiteit onttrokken.
Twee: het maatschappelijk prestige van
professoren én studenten is spektakulair
gedaald. Zie bijvoorbeeld maar eens
naar de financiële kant van de zaak l-

Vander Velpen over terrorisme

De "verdiensten'
van de CCC
Terrorisme in België. Het was

er plots, en verdween even
plots na de aanhouding van

Pierre Carette. Ook de Bende ver-
dween daarna in het niets. (Jaja,
wij houden hierbij hout vast). En-
kel bij de recente gevangenisrellen
hoorden we dé naam nog even
vermelden. Nu is het weer stil rond
de eec. .. tot aan het proces.
Jos Vander Velpen schreef er een

boek over. Niet zozeer over de
eee, dan wel over de ingrijpende
wijzigingen die ons politie- enjusti-
tieapparaat ondergingen naar aan-
leiding van het Belgische terro-
risme. Feiten die heel wat minder
aandacht kregen in de media, doch
minstens tot nadenken moeten
stemmen.

16december 1985 zal voor justitieminis-
ter Gol in meer dan één opzicht als
feestdag te boek staan. Die dag werden
de Belgische bommenleggers immers in
de kraag gevat. De aanhouding kwam er
maar net op tijd. want onder druk van de
publieke opinie begon het Parlement te
zwichten voor de vraag naar een parle-
mentaire onderzoekskommissie. Men
stelde zich vragen bij de manier waarop
poliue-, justitie- en veiligheidsdiensten
zochten naar de Bende en de CCC.
Eigenaardig genoeg zou een zo wei-

gerachtige houding ten aanzien van een
parlementair onderzoek terzake zich her-
halen dit jaar bij de afluisterafTairein "de
Zeyp". Een blik achter de schermen van
het veiligheidsapparaat wordt ons blijk-
baar niet gegund.

Nieuwe broertjes
Die duisterheid rond de aanpak. organi-
satie. en voortdurende uitbreiding van
onze ordediensten in de ruime zin van

het woord vormen de rode draad die
doorheen het gehele boek loopt. Eerst
wordt de CCC zelf op de korrel geno-
men: terroristen die linkse taal uitkra-
men, dat wel, doch zijn ze wel even links
als ze willen laten uitschijnen? Jos Van-
der Velpen nodigt uit even te bezinnen
over een."taktiek van politieke destabili-
sering" van de staat om alzo repressieve

DECCC
Destaat en het terrorisme

lot VODder Velpen
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maatregelen die anders weinig kans ma-
ken. doorgang te laten vinden. Met
andere woorden: Waarom werd er ook
niet in rechtse milieus gezocht naar de
CCC en Bende? Een stelling die enkele
jaren terug door een belangrijk deel van
de media werd verdedigd: denken we
maar aan de befaamde Humo-eover met
gemaskerde rijkswachter. De overheid
heeft deze mogelijkheid echter nooit au
sérieux genomen. Er dient gezegd dat

Vander Velpen met een massa feiten, die
op hun beurt gestoeld zijn op de meest
diverse bronnen, zijn stelling plausibel
maakt. Een beproefde "overtuigingswij-
ze" die hij konsekwent van de eerste tot
de laatste bladzijde zal volhouden.
In een tweede groot luik worden de

nieuwe repressieve maatregelen, geno-
men naar aanleiding van 'het Belgische
terrorisme, op de korrel genomen. Wei-
nig van de hier beschreven ontwikkelin-
gen vonden hun weg naar de media.
Iedereen zag wel de militairen op straat
verschijnen, maar daar blijft het dan ook
zowat bij. Doorheen de terroristische
akties werden echter allerhande kers-
verse politiediensten opgericht: Het
Anti-terreurkollege in '83; de Anti-
terroristische Gemengde Groep in '84;
de Peletons voor Observatie, Steun en
Arrestatie; en het Nationaal Observator-
team ook in '84. De rijkswacht kreeg er
daardoor een fiks aantal geledingen bij.
Als derde item handelt het boek over

het zich spiegelen van klein België aan
grote broer Amerika. Het minst volumi-
neuze, en ook minst belangrijke deel van
dit boek.

eee?

R

De CCC, de slaat en het terrorisme is een
degelijk werk. Een overweldigende berg
feitenmateriaal werd hier systematisch
bij elkaar gebracht en zeer zorgvuldig
aan elkaar geknoopt. Wanneer dit dan
ook nog op' een overzichtelijke wijze
gebeurt, wat wil je dan nog dat we
zeggen?
Het allergrootste bezwaar dat we

kunnen bedenken is dat de titel van het
boek zijn lading niet dekt. Wie denkt een
boek over de levenswandel van de CCC
te zullen lezen moeten we teleurstellen.
Het zou best wel eens kunnen dat dit
werk het enige is dat er zoveel over
samengebracht heeft, maar op dit vlak is
het allerminst volledig. Jos Vander Vel-
pen zag het boek breder dan wat de titel
suggereert. Geïntresseerden in de ont-
wikkeling van ons staatsapparaat, of
repressie in het algemeen zullen er een
aangenaam dokument in vinden.

Geert Coene
Gilberte Boeckmans

De CCc. De slaat en het terrorisme,
EPO. Berchem, 585 fr.

Veto: Met hei blad Kampus wil de KUL nen perfekt het gedrag van een koncern.
opboksen tegen het Jong en dynamisch' Ze doen aan kartelvorming en produkt-
imago van de VUB. Hoe verklaart U de diversifikatie: van reizen naar Lourdes -
huidige konkurrentiestrijd tussen de ver- over vakbondswerk naar de verkoop
schillende universiteiten? van verzekeringspolissen. Gevolg: klein-

'" .. . . schalige initiatieven die niet tot deze
Huyse: «In België wordt de uDlve~ltelt concerns behoren, worden weggedrukt
betaald ~r kop, P,tr s~ude~t. I?at IS een of riskeren wals het tweedekansonder-
eerder ultwnderhj~e SltuatJ~~e samen- wijs, de werklozenwerking, de thuislo-
hangt met de ,BeIFhe politieke ~eke~- zenzorg, op het moment dat ze interes-
k~nde. Vana.f 63- 64 bracht de unrversi- sant worden door deze concerns te
taire expansie eerder een ~robleem van worden opgeslorpt.»
over- dan v~n o~derbe~ol~g. Dan was «Wat nu het onderwijs betreft, je kan
konkurrentie met nodig, Iedereen had daar wél aan raken. De strijd daarrond
studenten genoeg. ~o~ente_el kan men wordt door sommigen kunstmatig in
spreken van .een dwde~lj~ stilvallen van stand gehouden. Sedert de jaren '50 is de
~eze .~xpansle. De huidige konkurren- politieke betekenis van kerk en' gods-
tiestrijd IS het .gevolg van deze de~ogra- dienst enerzijds en het socialisme ander-
fische evol~tJe. En het zal er JO. de zijds fel veranderd. Tussen '67 en '87 is
toekomst met beter op w?rden, want het aantal kerkgangers gehalveerd. Ook
men voorspelt dat tegen het jaar 2000 de het aantal militante socialisten is sterk
studentenpopulatie met maar liefst 20 verminderd. De behoefte om met elkaar
procent zal dalen» strijd te leveren op het levensbeschouwe-
Veto: Welke is de zin van zoveel ver- lijk vlak is dus grotendeels verdwenen.
schillende universiteiten die grosso modo In die zin moet men dus geen schrik
allemaal hetzelfde aanbieden? Kadert hebben om het universitair bestel anders
dm in de verzuiling? te organiseren»

Veto: In Uw verzuilingsteorie onder-
scheidt U driepermanente spanningsvel-
den: het socio-ekonomische, het kommu-
nautaire en het levensbeschouwelijke.
De levensbeschouwelijke konfliktdimen-
sie blijkt op dit moment van minder
belang te zijn. Hoe is het met de twee
andere tegenstellingen gesteld?

Huyse: «Het universitaire landschap is
sterk gekleurd door de verzuiling. Het
oprichten van een universiteit was in het
verleden in de eerste plaats het resultaat
van een politiek kompromis en niet
zozeer van een onderwijs-technische be-
slissing. Zo kan het rationaliseren van
het universitair bestel ook slechts het
produkt zijn van kompromissen. In Ne-
derland, dat nu ontzuild is, kan men
departementen afschafTen,studierichtin-
gen centraliseren, enzovoorts. Dat kan
bij ons nog niet. De vraag is of men niet
zal worden gedwongen om bepaalde van
die politieke overwegingen overboord te
zetten. De kostprijs van bepaalde pakten
is immers zo groot geworden dat men ze
niet langer meer kan betalen»
Veto: Krijgen we dan een tweede
schoolstrijd?
Huyse: «Ik denk van niet.Begin oktober
verscheen bij Kritak mijn nieuw boek
"De verzuiling voorbij". In dit werk stel
ik dat, de titel zegt het zelf, de tijd van de
zuilen definitief achter ons ligt. De zuilen
zijn getransformeerd in politieke con-
cerns, te vergelijken met Unilever of
Philips. Het zijn netwerken van organi-
saties die een markt bezetten: de markt
van het onderwijs, het welzijnswerk, de
gezondheidszorg, enzovoorts. Ze verto-

Huyse: «Ook de kommunautaire tegen-
stelling wordt vervalst. Ze wordt ge-
bruikt en misbruikt om de aandacht af te
leiden van wat, in mijn ogen, de belang-
rijkste tegenstelling is: de sociaal-ekono-
mische. Het kan niet toevallig zijn dat het
altijd gaat spannen in Voeren op het
moment dat er bezuinigingsoperaties
worden opgezet. Dat is georkestreerd.»
«Een fenomeen als Voeren, dat is te

manipuleren. Dat kun je wegduwen of
dat kun je dramatiseren, Waarom klopt
men het dan bij wijlen op en valt dat
altijd met momenten waarop er in de
regering onenigheid bestaat over inleve-
. ring en versobering? Dat leidt de men-
sen af. Ik zeg niet dat het probleem
Voeren niet bestaat, ik zeg énkel dat hel
wordt gemanipuleerd in funktie van
andere doeleinden.»

Herwig Willaert
Joost Bollens

DE MACHT VAN DE CVP

Helboek "De verzuiling
voorbij" werd op de
tweede dag van de al-

ternatieve boekenbeurs Het An-
dere Boek aan het publiek voor-
gesteld. Grondgedachte van dit
werk is de volgende hersen-
kronkel: Praten over verzuiling
is praten over het verleden. Wat
vandaag de aandacht moet krij-
gen, zijn de erfgenamen van de
verzuiling. Huyse noemt zepoli-
tieke concerns, omdat ze zoals
hun ekonomische soortgenoten
stelselmatig oligopolische
machtsposities uitbouwen. Nu
al bezetten ze grote gebieden
van de politieke en professio-
nele belangenbehartiging, van
de markt van welzijn en geluk.
Ze evolueren snel en niet in de
goede richting.

Dit staaltie social science fiction
werd in een kort debat door
CEPESS-direkteur Herman Van
Rompuy en SP-senator Lode
Hancké op de korrel genomen. Van
Rompuy, hij studeerde ekonomie,
begon (agressief) zijn kritiek met de
opmerking dat Huyse in zijn boek in
het bijzonder de kristelijke zuil vi-
seert. "Maar goed, dit terzijde", aldus
Van Rompuy, "Een meer fundamen-
tele kritiek slaat op de verklaring die
de auteur geeft voor de verkiezings-
nederlaag van de CVP begin der
tachtiger jaren (nvdr. : In november
'81 zakten de kristen-demokraten bij
de wetgevende verkiezingen in
Vlaanderen van 43 % naar 32 %).
De verzwakking van de kristen-

demokratische rpachtsbasis in Vlaan-
deren verklaart Huyse vanuit levens-
beschouwelijk en kommunautair
oogpunt. Niets is minder waar! Het
gaat hem niet om strukturele verkla-
ringen, maar wel om poluieke rede-
nen. Destijds ging de CVP scheep
met de verkeerde partner. Daardoor
werd een verkeerd beleid gevoerd,
een beleid dat inderdaad door de
kiezer werd afgestraft. Maar men
moet cijfermateriaal omtrent verkie-
zingsuitslagen relativeren. De
machtspositie van de CVP stoelt
immers niet op haar elektorale resul-
taten, maar wel op haar centrumposi-
tie binnen het politieke landschap in
België". Met dit laatste ging SP-
senator Hancké volledig akkoord:
"De afwisseling van koalitiepartner
is inderdaad hét machtsmiddel bij
uitstek van de CVP." Hij voegde er
ook nog aan toe dat "de CVP van
mening is dat ze veel fouten maakt
als ze aan de madit is, maar dat Ze er .
evenzeer van overtuigd is dat ze al die
fouten kan rechtzetten wanneer ze
aan de macht blijft". Huyse van zijn
kant bleef erbij dat "de macht van de
CVP niet zozeer steunt op de cijfer-
dans na verkiezingen, maar wel op
de Boerenbond en de Caritas-
sektor".

In de marge van dit politiek dis-
cours hadden de sprekers het ook nog
over de verzuiling, waar het hem in
dit debat toch allemaal om ging. In
dit verband was iedereen rond de
tafel het ermee eens dat de verzuiling
moet worden opengebroken. Van
Rompuy merkte hierbij wel op dat
hij op dat punt "de eenzame apostel
binnen zijn partij" is. Waarvan akte.

(HW/MS)



De goedkoopste weg naar
MOSKOU POLEN ATHENE
SKI-·EN SURFVAKANTIES

Veto, jaargang 14 nr. 3, dd. 12 oktober 1987 9

Servotte deel 2

"Relativisten hebben minder
kwaad aangericht dan fanatici."
A Is prof Servotte in de loop

van ons gesprek met hem,
beweert "dubbelsporig" te

hebben geleefd, dan bedoelt hij:
geleefd voor het geloof en de litera-
tuur, in die volgorde. Geen buiten-
sporigheden wat hem betreft. In dit
tweede deel komt de priester en
literaat Herman Servotte uitvoerig
aan bod. De herder in de professor.
Een beschaafde konversatie, ge-
voerd op een toon die hem ken-
merkt: minzaam en toch alert.

Over Herman Servotte wordt de vol-
gende anekdote verteld. Toen de deke-
nen van Brussel een goede twintig jaar
geleden een nieuwe bisschop zochten,
viel meer dan eens de naam van Ser-
votte. Hij was ondertussen al kannunik
en had alles in zich om een grote
klerikale karrière uit te bouwen. In zijn
nadeel speelde echter het feit dat hij
(nog) geen teoloog was. Een noodzake-
lijke voorwaarde voor het bisschoppelijk
ambt. Bovendien vertelden de Fransta-
lige dekenen het grapje: "Servotte ferait
bien I'affaire, maïs malheureusement, il
n'est pas catholique." Een voldoende
reden, zo leek het ons, om eens met de
man in kwestie te praten. Over geloofs-
zaken.

Universitaire parochie
Veto: De universitaire parochie ligt u
nauw aan het hart. Is de idee van een
universitaire parochie geen late uitloper
van de "Leuven Vlaams-strijd" van de
jaren zestig?
Servotte: «Heel lang geleden maakten
de leden van de universiteit deel uit van
de parochie waarin ze woonden. De
taalmoeilijkheden van de zestiger jaren
brachten daar verandering in. De Frans-
talige parochie van Leuven werd opge-
heven en de Waalse universitairen ver-
kregen, omdat er een zeer reële liturgi-
sche behoefte bestond, de toelating van
de bisschop een eigen universitaire paro-
chie op te richten»

«Ondertussen was ook de- Vlaamse
Leuvense gemeenschap in een stroom-
versnelling terecht gekomen. De vele
jonge seminaristen die Leuven op dat
moment rijk was, gingen zich pastoraal
steeds aktiever opstellen. Ikzelf wastoen.
binnen het presidium van Germania,
aalmoezenier. (lacht eens) In die kon-
tekst werd er dan ook snel aan een eigen
Vlaamse universitaire parochie gedacht:
een nogal vooruitstrevende gelovige ge-
meenschap. Aan de universiteit kan dat
enkel logisch genoemd worden.»

Veto: De universitaire parochie van nu
is niet meer dezelfde als die van toen.
Wat is er veranderd?

Servotte: «De werking van de parochie
wordt sterk belemmerd door de over-
volle arbeidsweek van de student, die
meestal slechts 4 avonden per week in
Leuven doorbrengt. Vroeger werd op
woensdag namiddag geen kollege gege-
ven. Zo werd de studenten de kans
gegeven aan sport te doen of aan een
andere aktiviteit deel te nemen. De
parochie vierde toen om 18 u 15 haar
mis en dat was ideaal. Nu is de vrije
woensdagnamiddag opgeofferd aan een
vrije zaterdag, of zelfs een vrije vrijdag-
namiddag. Op aanvraag van de studen-
ten. En 's avonds hebben de studenten
ook geen tijd, want er is Of een film of
een TD die niet te missen valt.»

«Lid zijn van de universitaire parochie
(UP) betekent drie dingen: samen gelo-
ven, samen delen en samen als gelovigen
aktief zijn. AI laat dat laatste vaak te
wensen over. »

Veto: Hoezo?
Servotte: «Iets konkreets vragen blijkt
zeer moeilijk. Zo vragen we mensen
voor de verhuisploeg, iedere woensdag
van 14 Lot 16 uur. Daar komen er dan 2,
misschien 3 op af. En, pas op, de meesten

hebben een valabel exkuus. Ik zeg het...
die overvolle arbeidsweek. De versnip-
pering van de universiteit maakt het niet
makkelijk een brede beweging op gang
te brengen»

Veto: Geloven studenten die aktief zijn
binnen de UP niet op een andere wijze
dan hun ouders? Anders gesteld, raken
UP-ers niet vervreemd van het geloof van
hun ouders?
Servotte: «Iedereen die studeert, ver-
vreemdt in zekere mate van zijn milieu.
De "Angry Young Men" in Engeland
zijn daar een mooi, literair voorbeeld
van. Na afloop van hun studies, ontdek-
ten deze schrijvers dat ze niet meer naar
hun oorspronkelijke milieu, het arbei-
dersmilieu, terug konden. Hetzelfde fe-
nomeen is er omgekeerd overigens ook
de oorzaak van dat kinderen wiens
ouders gestudeerd hebben, makkelijker
slagen aan de universiteit. Het verschil in
leefwereld is niet zo groot.»

«Daarnaast is het ook nog zoeken
naar een kristelijke levenshouding, aan-
gepast aan deze tijd. Onze grootouders
hadden een klaar beeld voor ogen wan-
neer zij spraken over de taak van een
kristen. Wij moeten dat echter op een
meer persoonlijke wijze realiseren. De
mens van nu ontbeert de steun van een
gemeenschap die leeft zoals hij. Derge-
lijke mensen, die soms in de kou blijven
staan, willen wij samenbrengen»

vragen: "Do you like the pope T' Ant-
woord: "Yes." "00 you think he is
infallible (onfeilbaar)?" "Yes." "En vind
je dat hij suggesties dient te maken
betreffende uw seksuele gedrag?" Nega-
tief antwoord.»

«Theologische uitspraken dienen kri-
tisch bekeken en in hun kontekst ge-
plaatst te worden. Daar is een taak voor
de universiteit weggelegd»
Veto: U schrijft ergens dal literatuur
dient te leiden tot mentale beweeglijk-
heid. Minder positief voorgesteld, leidt
dergelijke houding tot extreem relati-
visme.
Servette: «Tja, maar ik denk dat de
relativisten minder kwaad hebben aan-
gericht dan de fanatici. Ik heb hier in
Leuven een prof gehad wiens typerende
gebaar ik erg sympatiek vond: (Servotte
haalt zijn schouders op, gooit zijn armen
open in een wijds gebaar: de vraag aIs
blijvend antwoord.) "Wie weet?".

«Dat kan een zwakheid zijn, en dat is
een zwakheid aIs je je daardoor van het
streven naar waarheid en inzicht ontsla-
gen acht. Maar het kan ook de ërkenning
van het mysterie van het universum
inhouden. Je doet alles wat je kunt om
het te begrijpen, en dat moet je uiteinde-
lijk toch erkennen, tja, misschien ...»

Veto: Ziet u de paus dal al doen?
Servotte: (lacht) «Neen, die zie ik dat

.. . niet doen»
Veto: Dat lijkt een beetje op het Leger
des Heils, een soort van 'shelter' tegen de Veto: Waaraan ligt dal dan?
boze buitenwereld.
Servotte: «Neen, zo mag je het niet
stellen. 'Shelter' doet me denken aan een
soort van koesteren. Laten we veeleer
een thuis zijn.»

Paus
Veto: In de loop van de voorbijepausreis
in België, week de Waalse studentenver-
tegenwoordigster met een paar snedige
opmerkingen van haar vooraf goedge-
keurde toespraak af Ze kreeg er veel
applaus voor.Maar ook boe-geroep van
Opus-Dei-leden, die het niet op openheid
met betrekking tot onder andere ge-
loofstwijfel en seksualiteit begrepen had-
den. Zijn zowel UP-ers als leden van
Opus-Dei lid van dezelfde kerkgemeen-
schap?

Servotte: «Er bestaan verscheidene ma-
nieren om gelovig te zijn. Ik ben voor de
veelvuldigheid: "Vive Ie son du caril-
Ion!" Waarom, denk je, zijn er 4 evange-
liën? Ik kan het best verdragen dat
iemand op bedevaart naar Scherpenheu-
vel trekt, maar mij krijgen ze er met geen
stokken heen. Men moet dat leren aan-
vaarden. Tolerant zijn. Zwarten, blan-
ken, mannen, vrouwen: ze kunnen niet
allèmaal op dezelfde manier geloven»

Veto: De huidige paus, Johannes Pau-
lus IJ, staat toch voor uniformiteit en
eenvormigheid Het feit alleen dat ie-
mand als hij verkozen is, betekent toch
dat een sterke beweging binnen de klerus
op dezelfde wijze denkt?
Servotte: «Ik wil daar twee dingen op
zeggen. Ten eerste, het valt niet altijd te
voorspellen welk beleid de verkozen
paus zal voeren. Eind vorige eeuw werd
van Leo XIIl een liberaal beleid ver-
wacht, maar hij bleek een oerkonserva-
tief. Ten tweede, de paus is niet de
spreekbuis van God. Dat zeg ik, schrijf
dat maar op»

Veto: Als intellektueel hebt u wel ge-
makkelijk praten. Een minder ge-
schoolde gelovige zal niet zo licht over
het gezag van de paus heengaan.
Servotte: «Ik blijf erbij dat je niemand
een waarde moet toekennen die hij niet
heeft. AI heb ik bij mijn priesterwijding
gehoorzaamheid gezworen, ik zou het
niet kunnen verdragen dat de kardinaal
mij dikteert wat ik in mijn lessen Engels
moet -doceren..

«Het gezond verstand van de mensen
lost de meeste van die dingen wel op.
Onlangs organiseerden de Amerikanen
een enquête naar aanleiding van de
komst van de paus. Het waren drie

Servotte: «Ik denk aan zijn tempera-
ment, aan zijn afkomst en aan de opvat-
ting die veel mensen van de pausfunktie
hebben. Er zijn mensen die pas gelukkig
zijn aIs de 'paus hen iets voorschrijft.
Daar kan ik niet tegen. Want dat is de
bedoeling van de pausfunktie niet.»

«Als men er alles van verwacht, wordt
de paus een idool,.

Veto: Ja maar, die rol speelt hij nu
toch?
Servotte: «Opgelet, dat zijn twee onder-
scheiden zaken. Enerzijds is er de paus
die zijn rol speelt, anderzijds is er de paus
zoals de mensen hem willen zien: "Oh,
de paus !". En hun ogen beginnen te
stralen, en ze willen hem aanraken. Ik
heb veel meer sympatie voor Johan-
nes XXIII, die niet meer kon slapen toen
hij tot paus benoemd was. AI die zorgen
van al die kerken! Tot hij op een morgen
bedenkt dat hij slechts de paus is, met
een beperkte funktie in het geheel van de
grote geloofsgemeenschap. En denkt:
"Wie ben ik, vergeleken met de geest en
diens taak?" Van toen a~ kon hij weer
rustig slapen»

loopt via

REIZEN UNIVERSITAS
Tervuursevest15·3030 Leuven(Naanuepoort), ~ 016/220753, vng. A 1399

Reizen Universitas: reeds jaren de organisator van de grootste
universitaire studie- en groepsreizen.

Geloof en literatuur

Servotte: «Neen, neen. Gelukkig ben ik
daarvan gespaard gebleven. Ik kan me
inbeelden dat als de wereld je zinloos
schijnt, dat een zware beproeving is. Iets
waar niet iedereen doorheen geraakt. Servotte: «Dat zou kunnen. Maar ik
Wat je wel moet doen, is zin scheppen. ben een intellektualist, sommigen zijn
Je moet proberen er iets van te maken. rationalist»
Dat gaat soms met moeilijkheden ge- - ~ t M. k . t Il kt I kil
paard, soms weer niet. Maar dat is toch .~0: aar D? een In e e uee .?
. ts d dan . . t? 0 . dat' zlJn lief toch met kussen en dam tegellJ-Ie an ers onzin, me nzm, IS ke '(j di nade ke ?
het niet meer zien zitten, hé! Het is rtlJ lep over n n.
waarschijnlijk een zwakheid, maar ik Servotte: «Ah, nee. Natuurlijk niet. Dat
ben toch blij dat ik het niet gekend zijn de figuren van D.H. Lawrence, die
heb,» hun ogen wijd open sperren om bewust

te blijven. Denken is dikwijls na-denken.
Je behandelt, je ervaart iets, je voelt iets
en je brengt het pas daarna onder woor-
den. Zo verhelder je voor jezelf de
opgedane ervaring. Maar je falsifieert ze
ook . Als je niets verheldert, is er geen
vooruitgang mogelijk»

«Ik denk dat veel huwelijken stranden
omdat mensen niet genoeg weten wat er
in hen omgaat. Ze zijn zich niet vol-
doende van hun ervaringen en gevoelens
bewust. Bewustmaking van gevoelens en
ervaringen, dat is een van de funkties van
literatuur, en van film.»

Veto: U schrijft ergens dal er in litera-
tuur twee stadia onderscheiden kunnen
worden. Thee levensfasen: een fase van
zin naar onzin en een fase van onzin
naar zin. Hebt u zelf ooit die eerste fase
van zin naar onzin aan den lijve onder-
vonden? Hebt u ooit zo erg aan uw keuze'
getwijfeld ?

Veto: Maar uw geloof, uw aanvoelen
was er misschien wel dieper om ge-
weest?
Servotte: <Ja, natuurlijk»

Veto: Is het zo datje moet geloven om
het stadium van de zinvolheid te berei-
ken?
Servotte: «Ik gebruik het woord 'gelo-
ven' in een bredere betekenis dan het
geloof in een kristelijke God. Het is een
soort fundamenteel vertrouwen in het
leven. Ik denk: als je dat niet hebt, kan je
niet gelukkig zijn. Dat fundamentele
vertrouwen wordt ons in de kinderjaren
aangereikt. Zonder dat wij ons daarvan
bewust zijn.»

«Als Je pas leeft en je ziet mensen
rondom je leven, en die vinden het de
moeite waard, en die doen daar alles
voor, dan zal het wel de moeite waard
zijn. Als je mensen ziet vechten voor hun
gezondheid, een door de oorlog vernie-
tigd huis ziet heropbouwen, dan heb je
de bevestiging in hun daden. En dat is
belangrijker dan een bevestiging in
woorden. Dat impliciete geloof is nodig
om gelukkig te worden. En dat is niet
noodzakelijk het kristelijk geloof dat is
evident»

«Het kristelijk geloof is volgens mij
een explicitatie en een fundering van het
spontane vertrouwen, dat de mens in zijn
eerste leven werd meegegeven.» .

Veto: Het lijkt erop dal u het spontane
geloof wel belangrijk vindt, maar dal u er
voor zichzelf geen vrede mee kan ne-
men? U vindt dal geloven doordacht
dient te gebeuren?
Servotte: «Ik vind: je moet tematiseren,
het onder woorden brengen. Ten eerste
voor jezelf als je een intellektueel wil
zijn. En je hebt als intellektueel ook de
plicht het voor de anderen te formule-
ren,»

Veto: Gaat de intellektueel dan niet veel
te doordacht handelen? Ook op andere
vlakken?

Veto: Toch is zelfherkenning zeker niet
de uiteindelijke norm die voor literatuur
geldt?
Servotte: «Dat heb ik ook niet gezegd.
Maar het funktioneert dikwijls zo»

Professor Servotte vertelt nog wat over
zijn werk als literair kritikus. Hij recen-
seert alleen nog boeken die hem ergens
geraakt hebben en laat na zich over
minderwaardige produkten op te win-
den. Vandaar onze laatste vraag of ouder
worden nu echt betekent: wijzer wor-
den?

Servotte: (lacht) «Als ik ja zeg, dan is
dat zeker het bewijs van het tegendeel. Ik
kan ook niet neen zeggen., Ik hoop
het.»

Jan Antonissen
Lode Desmet

Mor""D - Ruim 400 manifestanten protesteerden vorige week woensdag tegen de gruwelijke moord op de Boeroendese
student Vaudace Rucumuhimba: De demonstratie was duidelijk gericht tegen het toenemende racistische klimaat in
België. Na de optocht werd halt gehouden bij de plaats waar Vaudace het leven liet. Enkele sprekers - waaronder Ronaid
VanDen Bogaert - wezen op de band tussen fascisme en racisme en het on vermijdelijke gevolg ervan: diskriminatie. haat
en doodslag. Meteen lanceerden zij ook de oproep tot een aktief verzet tegen alle vormen van opduikend racisme. (Foto
Luc Dengis)
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Behoud de Begeerte

"We zijn niet eens een
erkende Leuvense vereniging"
Van op de kansel wordt nog

steeds vermanend op bege-
rige vingers getikt. Tenmin-

ste als die vingers gedreven worden
door zinnelijke verlangens. Zijn er
andere motieven in het spel. dan
kan eventueel de begeerte behou-
den blijven. Bent u ook zo iemand
die wil weten wat kan en wat niet,
dan hebt u nood aan onderstaand
interview. Luc Coorevits geeft toe-
lichting bij werking, programmatie
en toekomstplannen van de lite-
raire organisatie vzw Behoud de
Begeerte.

Belgisch Congo. Lichte verwondering.
11 .mt de man achter de kassa en degene
Uil' Je <preker inleidt en die tijdens de
pau/c een boekenstandje runt en die.
Veto te \\ I1l1fJ staat. is één en dezelfde.
\'\,Igl.'n, dl' affiche i, het nochtans Brus-
-clman- dil' een one-man-show zou ge-
ven.

Veto: L'it hocveel mensen bestaat "Be-
houd de Bcgvvne" eigenlijk :'

Coorevits: .. In het voorjaar '84 ben ik er
hier in Leuven mee begonnen. Dat wil
zeggen dat ik moest zorgen voor geld.
kontakten en propaganda, Nu sta ik in
feite nog alleen, zij het dan dat alles
groter geworden is. Daarom dat ik graag
met een adviesraad zou willen beginnen
werken .»

Veto: Dm betekent dus dat u altijd al/één
besliste ol'er de programmatie ?

Coorevits: ..Ja. en dat is ook de reden
dat er zo veel Nederlanders komen
optreden. Ze zijn niet alleen talrijker. ze
hebben ook meer goede schrijvers. Ik liet
me altijd leiden door mijn persoonlijke
smaak."

Veto: Beperkt die persoonlijke smaak
:i('11 tot het literair-esthetische. of vielen
ook dl' financiële aspekten in uw
smaak :'

Coorevits: ..We willen eerst en vooral
brengen wat er op dat moment heerst:
~et gaat dus om het lezen zelf en de
literaire \I aarde, Maar ik kan niet ont-
kennen dat het financiële me ook interes-
sccrt. Het i\ immer, niet gemakkelijk om
rond te komen. poëzie-a vonden bij voor-
beeld lijn meestal verlieslatend ...

\'1'10: Er staan nochtans steeds veel
\pOIlSOr,\()p dl' foldertjes?

Coorevits: ..Ja. maar meestal is dat niet
veel meer dan ruilpubliciteit. Van subsi-
die-, -ponsor» en betalend publiek. is de
laat-te bron van inkomen wel de groot-
,lt·",

\'1'10: Er zijn ook subsidies. Op dl'
foldertjes komt onder andere mak hel
Ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap )·oor.

Coorevits: "Van de totale omzet. en die
bedroeg in 'S6 zo'n klein miljoen, bedra-
gen de rechtstreekse inkomsten zowat
40 r,_de sponsoring een dikke 30 "k en
de subsidies een kleine 30 r,. Daarmee
kwamen de subsidies wel op de laatste
plaats. dit waarschijnlijk in tegenstelling
tot andere organisaties.»

"Dat er wel degelijk kapitaal mee
gemoeid is. wordt bewezen door het
budget dat voor ieder initiatief nodig is:
1.5 miljoen voor een reeks grote namen
in gesprek; I miljoen voor "8 Beaux
Fortsteen literaire avond met 8 perfor-
mers. nvdr), En met de plannen die we
hieromtrent hebben voor dit jaar. zal dat
nog \\ el oplopen .»

Velo: Plannen."

Veto: Er zijn nog wel meer plannen voor
dit jaar?

Coorevits: «Ten eerste is er de uitbrei-
ding van hel literair management. Wij
zijn agent van onder andere Herman de
Coninck, Geert van Istendael en Her-
man Brusselmans. Daarnaast voorzien
V!eeen reeks performance-achtige avon-
den. Ook een reeks poëzie-avonden en
een reeks met bekende schrijvers..»

Veto: Blijven er dan auteurs zijn die u
nog niet gebracht hebt? U hebt toch al
meerdere keren de Coninck, Brussel-
mans, Lanoye op de affiche gehad?

Coorevits: "Dat is inderdaad waar.
maar de literaire wereld is klein en
bovendien blijven die auteurs ook boe-
ken schrijven»

Zijn er nog kanalen in Aalst?
\a jO/lg(' god Tom Lanoye heeft
'Behoud de begeerte' ilJllgl' god Her-
man Hruv-clrnan-, uitgenodigd. Op
donderdag X ok toner kon hij een
talrijk opgekomen publick in Bel-
gl\ch Congo aan het lachen brengen,
I Ierman Hru-sclmans i, bij een bre-
der pubhek hekend geworden ,ind,
'Heden ben ik nuchter' 119X6), Nu
ligt lijn I ijllll' roman. 'Zijn er nog
kanalen in :\abt '", in dl' boekenwin-
J..c"-

l.cn goed gevulde zaal I het bene-
dCllIaaltje I an Belgi\ch Congo) he~
groett..: Herman Brusselmans met
een \\ arm upplau-. Na Brusselrnans'
cuptutio bcnrvolentku: begon hij voor
te lezen uit ongepubliceerd werk,
Hruxselmuns put vooral uit I pscu-
do jautobiografisch materiaal. Hier-
hij komen vooral familie. sport en
vrouwen aan bod. Zijn familie wordt
doorgelicht van grootvader over
moeder tot en met de buurman
Schele Picrre en zijn dochter Miet-
pietje, AI dele mensen leven in een
absurde wereld waar verrassende

kontrasten en genadeloos ontheili-
gende uitlatingen hoogtij vieren
(' Autobiografie 6', 'Autobiografie
11'. 'Autobiografie 3· .... ). Zijn zure.
rauwe stijl werd af en toe afgewisseld
met een plakkerige stilte. Als mislukt
topvoetballer kan Brusselmans niet
zwijgen over deze passie. Wegens
een niet erg konventioneel genomen
corner noemt men hem nog steeds de
cornervlag. De aanleg voor sport
heeft Brusselmans van zijn vader. een
gewezen kampioen zweerwerpen.
Vrouwen en seks spelen een belang-
rijke rol in zijn verhalen en romans
maar ze traden wel uitdrukkelijk op
de voorgrond in 'De grote kutzee-
ker'. AI~ afsluiter kregen we het
gedicht 'Luik-Bastenaken-Luik: een
wielerklassieker'. waarin Brussel-
mans lijn kollega Tom Lanoye op de
Iictx tegenkomt. Maar het publiek
had er nog lang niet genoeg van en
daarom besloot Herman Brussel-
mans de avond met een bezoekje aan
de dermatoloog,

Hans Trimpeneers

Veto: Toch valt het op dat veelliterato-
ren heel slecht voorlezen. Blijven zo'n
avonden dan aantrekkelijk ?

Coorevits: «Dat is de reden waarom we
o.a. het performance-karakter willen be-
nadrukken. Verder laten we op literaire
avonden schrijvers met elkaar spreken of
laten we hen interviewen-

Veto: Leuven Litterair pakt het anders
aan (interviews én voorlezen van // tot
23 uur; nvdr.). Heeft de vzw daar enige
affiniteiten mee?

Coorevits: «Nee. hoewel het had ge-
kund. Maar er zat een reukje aan.»

Veto: We houden van verhalen met
reuk jes.

ging zijn ?»

Veto: Hoe verloopt de samenwerking
met andere organisaties en instanties?
Met de KUL, bijvoorbeeld? (Mulisch;
Claus, Nooteboom kwamen allen in de
Grote Aula, nvdr.).
Coorevits: «Het kontakt met de KUL is
louter transaktioneel. We huren, net als
iedereen, de Grote Aula voor 5.000
frank.»

Veto: En het Stuc?

Coorevits: «Michel Uytterhoeven peil-
de me in de beginperiode van Behoud de
Begeerte voor een samenwerking. Ik

, vond ons daar toen nog te jong voor en
was bang dat we zonder meer door
't Stuc zouden worden opgeslorpt»

Veto: Maar nu staat de vzw toch wél op
eigen poten?

Coorevits: «Ja, maar er is geen kontakt
meer met het Stuc, er is daar intern
zoveel veranderd. Alleen, ik ben er
helemaal niet tegen, tegen een samen-
werking»

Veto: Germania?

Coorevits: «Wat daar aan de hand is.
weet ik niet. Twee jaar geleden had ik
met hen een overeenkomst. Zij zouden
de affiches plakken. maar dat hebben ze
toen niet genoeg gedaan. Nu. voor Brus-
setmans. wel: ze hebben onze affiches
overplakt met Tfr-propaganda.»

«Bij de voorstellingen waarin we sa-
menwerkten. kon ik. door het aantal
redukties te tellen (Gerrnania-leden
mochten tegen gereduceerde prijs bin-
nen. nvdr.) nagaan hoeveel er waren: 4
of 5 per avond.»

Velo: De lUekU/II.1'/ nu. U sprak al over
een adviesraad. Zijn er al namen?

Klio
• Wo 14/10 om 22.00 u Klio's
openings- TD in de Albatros, inkom
50/70.

Coorevits: «Eerst en vooral kwam het
voorstel van Marina Rems te laat: vlak
voor we op reis vertrokken. Daarbij was _

Coorevits: ..We zouden een paar schrij- Leuven Litterair toen al een voldongen
I ers de opdracht geven zich een sterfhuis feit. Ze zochten alleen nog een goede
of mausoleum voor te stellen voor zijn organisator. Ze hadden geen pro-
meest geliefde of gehate kunstenaar. De gramma, daar mçest ik immers voor
schrijver zou dan een plastisch kunste- zorgen. Maar wel een groot budget.
naar kontakteren. die de zaak zou uit- hoewel ze geen namen konden noemen
werken» omtrent de herkomst van al dat geld. Ze

zouden dal wel regelen. Dan stelde ik
Velo: En welke weerslag heeft dat op het BRT . d odi 0b d ? • voor om Uit enigen. aar

1/ gel. kenden ze niemand, maar ze zouden 'het
Coorevits: "Zoals de zaken nu staan. wel politiek regelen'. Tenslotte wilden ze
zou ieder kunstenaar voor zijn kreatie per se dat LL in september doorging, nog
kunnen beschikken over 200.000 fr. Te- voor de studenten er zijn. Herinner je
voren moeten wel zijn plannen worden wel even dat in '85 de verkiezingen op
voorgelegd aan de koördinator, Pjeeroo 13 oktober waren. Trouwens, wie ver-
Roobjee. We hadden het terug in Leu- scheen op de perskonferentie? Burge-
ven willen doen. maar we kregen pas een meester Vansina. Och ja, als 't maar volk
aanbod van het Paleis voor Schone lokt en Leuven populair maakt. Maar
Kunsten. Die werken aan een initiatief een literaire happening is nog niet suk-
over de jaren '60 (titel: De Stoute Jaren, sesvol omdat er veel volk is. De mensen
nvdr). 8 Beaux Forts zou de openings- gaan waar er volk is, maar ze zijn niet
avond worden. Zou.» gemotiveerd. Zo komt het dat op LL de

eerste-S rijen zitten te luisteren, terwijl de
overige 300 liggen zeveren. Van Dis,
bijvoorbeeld, was daar niet over te
spreken."

«Met de stad Leuven lig ik overigens
in proces. Omdat ik voor Lanoye 80 fr
inkom vroeg en voor de fuif daarna 50
en men de taksen berekent op basis van
de hoogste inkomprijs, kreeg ik 10.000
frank boete. En nog eens 10.000 omdat
ik weigerde te betalen. Weet je dat we
niet eens een erkende Leuvense vereni-

WAT ZIE IK daar? Een interview? Met mij? In de volgende Veto, zeker weten.
(Foto Peter Roben)

Farma
• Wo 14/1 0 om 20.00 u Farmacan-
tus in zaal Thierbräu, ink. 250.
• Ma 19/10 om 21.00 u Meter en
Peteravond in De Stamper, ink. gra-
tis.

Bios
• Wo 14/10 om 22.30 u Bios-
doop-TD in Ons Huis, Goud-
bloemstraat, inkom 50/70.

Historia
• Ma 12/10 om 17.00 u redaktie-
vergadering Hysteria in de Blijde
Inkomststraat 11.
• Di 13/10 de Go-for-it-TD in de
Broadway-Lido.

VTK
• Ma 12/10 om 20.00 u vergade-
ring VTK-revue, medewerkers wel-
kom in het RC.
• Wo 14/10 om 21.00 u kantus in
het RC.

LBK
• Di 13/10 om 20.00 u happening
aan het fakulteitsgebouw.
• Wo 14/100m 14.00 uverbroede-
ring met fakulteitskringen van Bel-
gië en Nederland. 's Avonds optre-
den van Roland in de feesttent.
• Do 15/10 om 21.00 u TD in de
feesttent.

Coorevits: «In mijn hoofd wel, ja. Het
zouden niet alleen schrijvers zijn, maar
ook zakenmensen. Ik heb literair advies
nodig - ik kan echt niet alleS lezen - en
ook financieel.»

Veto: Is er in de toekomst een uitbreiding
naar andere kunstmedia ?U hebt immers
ook Jan Bosschaert onder de vleugels?

Coorevits: «We willen wel multidisci-
plinair zijn en de limiet zo hoog mogelijk
leggen. Als je de helft doet van het
vooropgestelde, doe je nog altijd meer
dan wanneer je maar wat aanmod-
dert."

«En Bosschaert, die ontwierp een
'aanlal affiches voor ons. Het is trouwens
hel logo van een door hem ontworpen
folder. dat we nu als poster uitbren-
gen .»

Veto: Er is dus duidelijk ambitie?

Coorevits: «Ik weet wat ik wil en ik
weet dat ik. als ik hard werk. het kan
maken. Ik geef mezelf twee jaar tijd
(Coorevits maakt gebruik van loop-
baanonderbreking in het onderwijs,
nvdr). Op die tijd moet Behoud de
Begeerte een geoliede machine worden,
die iri verschillende steden avonden or-
ganiseert. In diverse steden kan zo een
literair klimaat geschapen worden waar
meer gelezen wordt. Hopelijk kunnen er
dan meer Vlamingen naar Nederland.
dan omgekeerd»

Veto: Graag nOK even een moraal voor
dit verhaal. Vanwaar de naam 'Behoud
dl' Begeerte '?

Coorevits: "Die begeerte. die zie ik in
de meest ruime zin van het woord. Het
roept zoveel kon notaties op: seksueel.
zinnelijk verlangen is er maar één van.

Heel algemeen kunje zeggen dat het een
soort motor is die aan de gang moet
blijven om ons recht te houden. En dat
erken ik zozeer in schrijvers: zij zijn de
motor van de beschaving omdat ze
verwoorden wat er in de samenleving
roert.»

«De direkte aanleiding gaat echter
terug op een vakantieherinnering. Op
Korfoe ontmoette ik een Nederlander
die in kraakpand De Begeerte woonde.
Hun pand moest verdwijnen en daar
voerden ze aktie tegen: Behoud de
Begee~e.»

Geert Seis

STUDENTEN JOB
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doorgaven dat vrouwen genoeg hadden
van losse seksuele kontakten. Bovendien
leenden via geslachtsziektes overgedra-
gen ziektes als syfilis, gonnorroe, herpes
en Aids zich voor morele interpretaties.
Maar in dit geval vond het verzet tegen
seksuele promiscuïteit al plaats voor dat
aids onderwerp van grote bezorgdheid
werd. Toen dat éénmaal gebeurde, was
het al te gemakkelijk om deze tragische
nieuwe ziekte te gebruiken om het
groeiende seksuele konservatisme te ver-
sterken.

De auteurs van het boek konkluderen
dat een aktieve opeising van de seksuele
revolutie door vrouwen en een blijvend
engagement van de feministische bewe-
ging, vooral op het terrein van de seksua-
liteit, nodig is om dit konservatisme
tegen te gaan en de revolutie te vol-
tooien.
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konsumptie: pornografie. En de filmin-
dustrie van Hollywood reageerde op de
nieuwe groep vrouwelijke konsumenten
met films met "stukken", akteurs die
vaak weinig talent hadden maar des te
meer spieren en sex-appeal. Richard
Gere verscheen in "American Gigolo"
als het ideale mannelijke seksprodukt
met verleidelijk ontbloot (boven)li-
chaam. Een ander "stuk", JoliiiTravolta
die een ster werd door z'n rol in "Satur-
day Night Fever", bekende in "Rolling
Stone" dat zijn grootste probleem was,
een vrouw te krijgen die hem "als mens
en niet als dekhengst" zag. Tenslotte
bracht de seksmarkt ook SM als seksuele
mogelijkheid onder de aandacht varreen
groot publiek.

Kontra-revolutie
In het begin van de jaren '80 hing er een
sterk verzet in de lucht tegen wat neer-
buigend "promiskuïteit" van vrouwen
werd genoemd. De seksuele revolutie
had maatschappelijk gevoelige punten
geraakt over sekse, afhankelijkheid, ge-
zin en huwelijk. Dat veroorzaakte ver-
warring bij mannen en vrouwen. Vrou-
wen wisten niet altijd wat te kiezen:
vrijheid of intimiteit en financiële zeker-
heid. Mannen hielden er oorspronkelijk
wel van, dat een groep seksuele partners
net ruime ervaring op het toneel ver-
scheen, maar wilden uiteindelijk Îlün
positie toch ook niet volledig k~ijtspe-
len.

De toenemende ambivalentie van zo-
wel mannen als vrouwen viel samen met
de verrechtsing van de politiek in de
jaren '80 onder Ronaid Reagan. Halver-
wege de jaren '80 was de vrijwel una-
nieme boodschap die de grote media

AiDS iN :BEL-fi(iuA1

Turnhout, vertrek naar Leuven: zondag-
avond, vertrek naar Turnhout: vrijdag-
avond, zw tot Ward Bastijns Vanderlin-
denstraat 9 of bel 014/677837.

• Te koop: 2 kaarten voor koncert
Kuijken-strijkkwartet in Grote Aula op
dinsdag 13 oktober, prijs: 400 Fr,
's Meiersstraat 5, vragen naar Didier.

• Verloren: wijzerhorloge goudkleurig,
zonder bandje en met een sekondewijzer
in het midden, heeft emotionele waarde,
beloning voor eerlijke vinder, Deprouw
Wim, Pauskollege 354.
• Eenzame zoekt troost na afscheid van
zijn dierbare vriend Kamiel. Bart V D. P.,
Brouwersstraat 5.

• Twee uitgeregende studenten danken
student met blauwe (?) Golf voor de lift
die we niet kregen na het duwen van zijn
wagen in Consciencestraat. Dond. e.k.
21.00 u in Wink bij DJ.

• Gezocht: twee vrije plaatsen in een
auto die wekelijks van Kortrijk naar
Leuven rijdt, kostendelend willen wij ze
vullen, zw Krakenstraat 10, Frank, 2e

Feminisatie van seks
Van playboy-bunnie
tot gigolo Gere

Wanneer het over "de seksuele revolutie" gaat, denken--we
automatisch aan de evolutie uit de jaren '60 die seks
vanonder de lakens van een donkere slaapkamer vandaan

haalde en deze vorm van tijdverdrijf inde spotlights plaatste. Partnerruil,
massageklubs, de harem vol bunnies van Playboy-baas Hugh Hefner,
pornobladen, peepshows,... waren de konkrete uitingen van deze
revolutie. Mannen vertegenwoordigden hierin de aktieve partij, terwijl
vrouwen als seksarbeidsters (modellen, masseuses, ...) geëxploiteerd
werden.

Maar deze seksuele revolutie is maar de helft van het verhaal. Er heeft
nog een andere, meer verborgen seksuele revolutie plaatsgevonden: een
seksuele revolutie van vrouwen, en de daardoor veroorzaakte verande-
ringen en de gewekte verwachtingen gaan veel dieper dan die van het
oppervlakkige spektakel dat we "de seksuele revolutie" zijn gaan
noemen.

Dat is de stelling van Barbara Ehren-
reich, Elizabeth Hess en Gloria Jacobs
(3 Amerikaanse onderzoeksters) in hun
boek "De onvoltooide revolutie - De
feminisatie van seks". Ze gaan zelfs nog
verder en zeggen dat, áls er één sekse
veranderingen heeft ondergaan in hou-
ding en gedrag ten opzichte van seksuali-
teit die met recht revolutionair genoemd
kunnen worden, dat de vrouwelijke is en
juist niet de mannelijke. Kort samenge-
vat komt het erop neer dat mannen hun
seksueel gedrag tussen de jaren '50 en
'70 maar heel weinig veranderd hebben:
ze hadden en hebben avontuurtjes voor
hun huwelijk en slippertjes tijdens hun
huwelijk. Maar vrouwen hebben hun
gedrag veranderd van een kuise houding
vóór het huwelijk en van een monogame
houding daarna, tot een gedrag dat sterk
lijkt op dat van mannen: het aantal
vrouwen met seksuele ervaringen voor
het huwelijk en een aktief seksleven
naast hun huwelijk kende vanaf halver-
wege de jaren '60 tot halverwege de
jaren '70 een respektabele stijging. Niet

een gingen vrouwen meer aan seks
dOèii en met meer verschillende part-
ners, maar ze deden dat ook op hun
eigen voorwaarden en genoten er net
zoveel van als mannen zeiden te doen.

ambities van vrouwen ten aanzien van
een huwelijk of karrière in gevaar te
brengen.

In het begin veranderde de aard van
de seksuele ervaring voor vrouwen niet
door de grotere mogelijkheden van meer
seks en seks met meer mannen. Seks was
nog steeds een duister gebied en als er
problemen ontstonden zaten die in de
geest van de vrouwen lagen dus op het
terrein van de psychiatrie. Masters en
Johnson (2 wetenschappelijke onder-
zoekers) brachten in hun onderzoeken
van 1968 het vrouwelijk lichaam op-
nieuw in de diskussie. Hun resultaten:
vrouwen bezitten een grotere orgastische
kapaciteit dan mannen en zijn in staat tot
meervoudige orgasmes; niet zozeer de
vagina als wel de k!itoris is belangrijk bij
het vrouwelijk orgasme en dat orgasme
is intenser als het zelf wordt opgewekt
dan tijdens heteroseksuele gemeenschap.
Seks-werd hier geherdefinieerd: seks
hoefde geen minidrama van mannelijke
dominantie en vrouwelijke passiviteit te
zijn. Door een goede aanpak kon een
heel nieuw skala van mogelijkheden
ervoor zorgen, dat ook vrouwen plezier
beleefden aan de seksuele ontmoeting.

Krisis
Voor mannen betekende de seksuele

Beatle-rage revolutie in de eerste plaatsmeer seks,
De Beatle-rage was de eerste massale De seksuele revolutie van vrouwen hield
uitbarsting van de jaren '60 waarbij in dat heteroseksualiteit zelf op het punt
vrouwen (jonge meisjes in dit geval) stond een, nieuwe 'definitie te krijgen.
betrokken waren. Voor volwassenen uit Naarmate de hooggespannen verwach-
die tijd was de Beatle-rage een ziekte, tingen van vrouwen zich uitbreidden
een epidemie: alle tien- tot veertienjarige vanuit de alleenstaandenkultuur in de
meisjes liepen gevaar besmet te raken. In grote steden naar de buitenwijken, rea-
de media verdrongen de deskundigen geerden de media met het gevoel dat er
elkaar om geruststellende verklaringen een krisis heerste. De echtscheidingscij-
te geven: deze meisjes hadden aanpas- fers stegen onrustbarend en het was
singsmoeilijkheden en de fanatieke mu- duidelijk dat de plek waar de grootste
ziek maakte dierlijke oerwoudinstinkten problemen ontstonden de slaapkamer
wakker. was. Naarmate de seksuele revolutie zich

De auteurs van "De onvoltooide re- uitbreidde tot duizenden andere "ty-
volutie" zien het anders: ze noemen de pisch" Amerikaanse echtparen, begon
Beatle-rage de eerste en meest dramati- de aloude vraag van de man, "Wat wil
scheopstandindeseksuelerevolutievan de vrouw?", een duidelijk seksuele on-
vrouwen. De Beatle-rage was een pro- dertoon te krijgen. Als mannen niet
test tegen seksuele onderdrukking, tegen wisten wat er van hen werd verwacht,
de rigide dubbele normen van de jonge- dan kwam dat omdat de heteroseksuele
meisjeskultuur: om vriendjes te krijgen daad zelf aan een grondige revisie toe
moest een meisje leren om seksueeL was.
voldoende te bieden en zich tegelijkertijd Seks had altijd geslachtsgemeenschap
afstandelijk genoeg op te stellen om de betekend, plus de voorbereidende han-
belangstelling van een jongen vast te . delingen die uit beleefdheid of genegen-
houden tijdens de lange voorbereidings- heid noodzakelijk waren om daartoe te
tijd van uitgaan tot verloven en uiteinde- komen. Vrouwen zeiden nu dat gemeen-
lijk trouwen. Hierin was een huwelijks- schap geen absolute voorwaarde voor
taktiek vervat, gebaseerd op maanden hun genot was (de feministische schrijf-
van seksueel aantrekken en afstoten ster Germaine Greer omschreef het als
totdat de gefrustreerde jongeman toegaf "masturbatie in de vagina"). Als hetero-
en een aanzoek deed. Zijn bijdrage tot de seks dus niet de spontane vereniging van
hele affaire was dan : een eigen huis in de twee fysiek elkaar aanvullende lichamen
voorstad met alles erop en eraan. was, wat was het dan wel? Maar op het

.. . moment dat deze vraag werd gesteld,
Terwijl de tteners en pubers nog stonden waren er geen duidelijke autoriteiten
te krijsen bij de muziek van de Beatles, meer om hem te beantwoorden. Ge-
waren)onge vrouwen van in de jare? '20 sterkt door de wetenschappelijke -ont-
al bezig met het vormen van een meuw dekking van klitorale seksualiteit, wer-
soort seksuele identiteit. Zij verzetten den de medische autoriteiten die min-
zich tegen het keurslijfdat hen vanuit het stens een eeuw lang het laatste woord
voortgezet onderwijs of de universiteit over seksualiteit hadden gehad, afge-
regelrecht het huwelijk en moederschap kraakt, In de jaren '70 zouden steeds
injoeg. Ze wilden eerst een tijdje alleen meer handboeken over seks niet door
blijven, wat in een stad vol met andere medici en arrdere "deskundigen" wor-
jonge mensen en zonder ouderlijk toe- den geschreven, maar door gewone
zicht zeker z'n voordelen had. Binnen mensen met een gewoon taalgebruik.
deze alleenstaandenkultuur waren sek- Seks werd nu geherdefinieerd als een
suele avontuurtjes normaal, wn~er de veelheid van mogelijkheden, waaruit het

schrandere paar maar moest kiezen:
orale seks, seksuele fantasiëen, mastur-
batie, hulpmiddelen variërend van kom-
kommers tot coca-cola-flesjes, ... Alles
kwam aan bod. Daarbij werd er steeds
meer de nadruk op gelegd dat bij een
seksuele ontmoeting beide partners hun
deel moesten krijgen. Als gelijktijdig
klaarkomen niet kon, was er een andere
oplossing: mannen en vrouwen zouden
geduldig op hun beurt moeten wachten.
Het oude romantische model van seks
als overgave en zelfoverwinning was
vervangen door een ruiloperatie waarbij
er onderhandeld werd met als doel een
gelijkwaardige bevrediging van beide
partners.

Tupperware
In de volgende fase van de seksuele
revolutie werd de seksuele revolutie van
vrouwen in de kommerciële marktsfeer
getrokken en vrouwen zouden de mid-
delen voor seksueel genot net zo onper-
soonlijk kunnen aanschaffen als kleding
en schoeisel. Bijeenkomsten in de stijl
van tupperware-feestjes waar seksuele
attributen worden verkocht in plaats van
diepvriesdozen, zijn niet meer ongebrui-
kelijk (althans in Amerika). Toen vrou-
wen seks gingen aanpassen aan hun
behoeften, werden ze al snel ontdekt als
nieuwe konsumentengroep. De meest
zichtbare uiting van het nieuwe vrouwe-
lijke konsumentengedrag is het ontstaan
van de mannelijke stripklubs, die halver-
wege de jaren '70 de populairste manier
waren om een "avondje uit n!et vrou-
wen" door te brengen.

Aan het eind van de jaren '70 werd
nog een voornamelijk mannelijk seksar-
tikei geschikt gemaakt voor vrouwelijke

Amerikaans
Barbara Ehrenreich, Elizabeth Hess en
Gloria Jacobs schetsen in dit boek op
zeer heldere wijze de ontwikkelingen op
het gebied van seksualiteit van de jaren
'50 tot en met de jaren '80. Het boek
leidt niet aan het euvel dat het extreme
feministische stellingen aan de man wil-
len brengen en blijft daarom boeien van
het begin tot het einde. De schets die zij
van deze ontwikkelingen brengen is
overal even helder en biedt de lezer een
zeer koherent beeld van de behandelde
periode.Zi] doorspekken hun boek ook
met konkrete voorbeelden: voorlich-
tingsboeken uit verschillende tijden en
verschillende milieu's, krantenartikels,
getuigenissen, ... Het boek is bovendien
zeer goed vertaald.

Wat je wel moet weten vooraleer je
eraan begint, is dat het boek de Ameri-
kaanse samenleving als uitgangspunt
neemt. Daardoor kan je alle ontwikke-
lingen niet zomaar over plaatsen naar
een Europese of Belgische kontekst: op
landelijke bijeenkomsten van huisvrou-
wen worden bij ons nog altijd eerder
tupperware-dozen aangeboden dan sek-
suele attributen en het bezoeken van
mannelijke stripklubs door vrouwen
lijkt hier nog niet sterk ingeburgerd te
zijn. Toch kan je anderzijds vele ontwik-
kelingen die in het boek aan bod komen
ook bij ons terugvindén: de herdefinitie
van seks tot een ontmoeting met uiteen-
lopende mogelijkheden, die erop gericht
zijn beide partners te bevredigen, heeft
zeker ook in onze kultuurgemeenschap
plaats gevonden.

Carla Rosseels

Barbara Ehrenreich, Elizabeth Hess,
Gloria Jacobs, De onvoltooide revolutie,
de feminisatie van seks, Veen, 1987.

ZOEKER.TJE
Zoekertjes zonder kommercieet oogmerk (gezocht. geveilden. verloren e.d, zijn gratis: andere (te koop. te buur, tikwerk) worden betaald

naargelang de ruimte. die ze innemen (zie rooster). de redaktie beboudt zich bet recbt voor om zoekenjes niette plaatsen.
Gebruik onderstaand rooster. I teken per vakje. I vuje tussen de woorden. Zenden UD oC afgeven op 's Meiersstraat S.

ZOEKERTJES
, Te koop: schrijftafel, 80x 170 cm,
prijs nieuw: 1200 Fr, nu: 600 Fr klein,
Ijzermolenstr. 24/5/7.

• Te koop: frigo, tafelmodel, antarc, I
jaar oud, inhoud 140 I, prijs: 4500 Fr.
Burgemeesterstr. 31 Leuven (week),
weekend: 056/756232. Bellen bij Vero
Roelstraete.

• Sjotterbak : prijs overeen te komen,
elke dag van 19.30-20.30 u Parijsstr. 82
bij Peter K.

• Gezocht: heldere ruimte om in te
schilderen (Leuven, Heverlee), Zw:
Amerikalaan 7, bel Filip, Tel. 016/
225668.

• Gezocht: wil je kostendelend meerij-
den van Genk naar Leuven op zondaga-
vond en omgekeerd op vrijdag, kom dan
even langs in de Kardinaalstraat 8 bij
Carla (bel twee maal kort).

• Heb nog lege autozitjes van en naar

verd., we 056/225754.

• Te koop: buffetkast in teak, prima
staat, 2,5 m breed, 600 Fr, Tel. 016/
227679.

• Voor hen die kostendelend vanuit
Loenhout en omstreken op zondag- en -
vrijdagavond willen mèerijden, slechts I
adres: Bogaerts D., Parkdreef I, Hever-
lee. '

• Gezocht: een lift Leuven-Kapellen
(of omgeving) op za.-avond en anders-
om op ma.-avond, kostendelend, Pia
Smets, Broekstraat 25/48, Leuven.

• Met wie kan ik '5 morgens meerij-
den? Op maandag en donderdag naar
Hasselt, QP dinsdag, woensdag en vrij-
dag naar St-Truiden, Bert Roebben, Ca-
millo Torres, Brusselsestraat 1651Ax
485.

• Stel Vosivisten organiseert gezellig
onderonsje voor oudleerlingen van Sint-
Victor, voldoet u aan dit signalement,
kom dan op wo 14 okt naar Universum.
Moet er nog zand zijn?

IOBF
20BF
30BF
40BF
50BF
60BF
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Ik (iets, dus ik ben. Alleen: aan het station van Leuven magje in teorie maar I uur zijn. Eén uur? Inderdaad, en wanneer
de politie één uur na de het bevestigen van een verwittiging aan je fiets hem nog aantreft, mag hij de koffer in. Dag
fiets. (Foto Jeroen Revalk)

Fietsplaten afgeschaft?

Wel kontrole.
Geen kontrole'

I

Iedereenheeft er wel al iets vangehoord, maar niemand weet
er precies het fijne van. Dat

was ook de indruk die wij kregen
bij het eindeloze getelefoneer naar
allerhande officiële instanties. Er is
wel degelijk iets aan de hand met
de fietsplaat. De provincies Bra-
bant en Antwerpen hebben deze
provinciale belasting immers reeds
vorig jaar geschrapt. Naar het
waarom, de eruit voortvloeiende
problemen, en de plichten van de
Leuvense student terzake ging Veto
op zoek.

Waarom de provinciale belasting op
rijwielen zonder hulpmotor dan wel
afgeschaft mag zijn, blijft ook na de
resem telefoontjes een raadsel. Bij het
provinciebestuur meent men dat de be-
slissing genomen werd met het oog op
het bevoordeligen van de kleine man, en
ook wel een beetje in navolging van de
Antwerpse koploper. Wat men echter
met absolute zekerheid weet te vertellen
is dat deze belasting in Brabant werd
vervangen door een belasting op bank-
automaten à la Mister Cash en Bancon-
tact. Alsof de banken deze meeruitgave
niet zouden doorrekenen aan diezelfde
kleine man. Niet te verwaarlozen is wel
"dat zelfs de hondenbelasting in Brabant
i~ afgeschaft. mijnheer". Ook gekorn-
pcnsecrd door de bankautomatenbelas-
ting.

De op het eerste zicht sympatiek
lijkende beslissing heeft ook belangrijke
nadelige gevolgen. En dan hebben we
het niet enkel over de fietsplatenverza-

meiaar die kortelings naar een andere
hobby kan gaan zoeken, maar ook over
de kontrole door de ordediensten en het
terugbezorgen bij diefstal.
Eerst en vooral de diefstal. De Leu-

vense politiekorpsen, alsook onze plaat-
selijke rijkswachtbrigade klagen steen en
been. Het identificeren van een gevon-
den fiets is nagenoeg onmogelijk gewor-
den. Zelfs indien men een goede, zeer
volledige aangifte van diefstal zou doen,
blijkt het terugbezorgen van de fiets een
probleem. Er zijn immers meer dan één
zwarte damesfiets van het merk X met
een roze snelbinder achterop. De Leu-
vense ordediensten promoten dan ook
hun alternatief: het graveren van je
identiteitsnummer in de fiets. De Leu-
vense politie doet dit reeds enkele jaren,
en met sukses. Iedereen - dus ook de
niet-Leuvenaar - kan elke woensdagna-
middag van 13 tot 16 u en elke donder-
dagavond van 17 tot 20 u kosteloos
terecht bij de politie op de Waversebaan
te Heverlee.
Uiteraard mag men het probleem niet

overroepen. Het eerste wat een ietwat
intellIgente oret tevoren deed was precies
die fietsplaat er af schroeven. Overigens
houdt het Leuvense alternatief in feite
een stapje terug in. Het aanvragen van de
identiteit van een fietseigenaar moet via
Binnenlandse Zaken aangevraagd wor-
den (het gaat immers om het identiteits-
nummer), en dat duurt wel enkele da-
gen.

Limburgers
Naast het diefstal probleem is er ook nog
de kontroleklucht. AI wie niet gedomici-
lieerd is (dit betekent ingeschreven in de
bevolkingsregisters) in Brabant of Ant-
werpen is belastingplichtig in zijn ofhaar

provincie. De Limburgse student die in
Leuven rondhost met zijn vehikel moet
dus wel degelijk zo'n blikken plaatje
bezitten; en liefst nog van het goede jaar
ook.

Wordt dat dan gekontroleerd? De
rijkswacht meent dat zoiets onmogelijk
is, en beloofde ons niet te zullen kontro-
leren. Bij de politie daarentegen heeft
men hierover blijkbaar nog nooit stil
gestaan. Kessel-Lo zegt neen; Heverlee
zegt ja. We laten het aan u over de
andere korpsen even te interpelleren.
Voor alle veiligheid dus toch maar een
fietsplaat gekocht.
Gesteld dat je 'gepakt' wordt kost dit

grapje je het dubbel van de fietsplaat-
prijs, naast de traditionele boete uiter-
aard. Hoeveel dat dan precies maakt,
hangt dus af van je provincie.
Voor alle duidelijkheid moet er ook

nog op gewezen worden dat bijvoor-
beeld een belastingplichtige Westvla-
ming wel degelijk de Brabantse fiets van
een vriend mag lenen zonder er eerst zijn
plaat op te vijzen. Overigens worden er
naar wij uit goede bron vernamen geen
fietsen gestolen te Leuven, enkel 'ge-
leend'.

Opgeladen
Zelfs indien rijkswacht en politie geen
fietsplatenkontrole meer zouden hou-
den, dan nog zal de Heverleese politie
fietsen blijven opladen. We hebben het
dan wel in hoofdzaak over de fietsen die
in overtreding 'geparkeerd' staan. Zo is
het vastmaken van je rijwiel aan een
parkeermeter, verlichtingspaal of ver-
keersbord verboden. Zonder enige boe
of ba zullen de agenten je fiets bevrijden
van zijn ketenen en een enkele reis
politiebureau bezorgen. Ook aan het
station moet je op je tellen letten:
Maximaal I (één) uur parkeren. De
overtreder wordt eerst attent gemaakt op
zijn snode daad door middel van een
briefje aan het stuur. Als de fiets er bij een
volgende ronde nog zou staan, tja ...
Opladen geblazen.

Mentaboneelto

Geert Coene

Trouw aan Je traditie heeft Germania
dit jaar in samenwerking met het Stuc
een toneelabonnement samengesteld.

Op het programma staan Blauwe Maan-
dag Compagnie met "Oedipoes/Korn-
mentaar" op 24 november, De Tijd met
"In de eenzaamheid van de katoen vel-
den" op 20 januari en Nicole Mossoux
met "Les Petites Morts" op 23 februari.

Voor Germania-Ieden kost dit abonne-
ment 360 Ir, voor anderen 400 fr. De
toneelabonnementen zijn verkrijgbaar
op de permanentie. Blijde Inkomststraat

11.van 14.00 tot 17.00uur op maandag
en dinsdag (en voor 24 november uiter-
aard).

Amnesty
International

Vorige woensdag 7 oktober is Amnesty
International Leuven opnieuw van start
gegaan met haar briefschrijfaktie. Via
deze aktie wil Arnnesty International iets
doen aan het probleem van de willekeu-
rige straffen in sommige landen. Am-
nesty International werkt voor de vrijla-
ting van hen die geen geweld gebruikt
hebben. maar die louter omwille van
hun ideeën gevangen zitten.

EN HiER. VlIJ!) ~~:DAN I
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Op maandag 19 oktober start Bridge- _.. ~ ~ »
klub Kla~erke me.t een Bridgekursus die t~:?&~~ Jr.~.l!\\ ~~~~ ('"'\D~r:::::::) ~
gespreid IS over uen maandagavonden. 1..~ lr t, i.1,'~ n; -)~J 1'1 f~
Telkens om 20.00 uur boven kafee Lyri- ~ ~v ~ - .r Ol c..~ J _,{
que, Grote Markt 12 te Leuven. - / V t:\ ........;s Z
Insch_rijven ho~ft niet .per paar. V<>?r- ~ ~ J r-T ( ~ 1<; I'P ~

kennis IS evenrum nodig, maar emge / J I 0< (;
noties van Whist helpen wel. . -.,... .
Deelname in de kosten: 1300 fr. Stu-

denten: 1000 fr. Inlichtingen en inschrij-
vingen tel. 016/60 49 76.

Heb je interesse om daaraan mee te
werken dan kanje bellen naar 23 50 79.
Liefst 's avonds.

Bridgekursus

Dinsdag 13 oktober
19.00 u FILM King David, in AV 00.17, org. UA/lchtus, ink. 50.

20.00 u KONCERT Kuijken strijkkwartet speelt Mozart, in Grote Aula, org.
Festival van Vlaanderen/KUL.

21.00 u FILM Brother Sun, Sister Moon, in AV 00.17, org. UA/lchtus, ink.
50.

Woensdag 14 oktober
18.00 u SPORT Grote Prijs Gasthuisberg : Individuele klimloopkoers van

1400 m. Inschrijven: Ons Huis, Goudbloemstraat, org. Sportraad/
Medika.

19.00 u FILM Joni, in AV 00.17, org. UA/lchtus, ink. 50.

20.00 u SPELEO Kennismaking en demonstratie van speleologietech-
nieken en twe= ...ms, in Naamsestraat 96, org. SPEKUL.

20.00 u DEBAT Half-time debat over ekonomisch beleid, fiskale hervor-
ming en kommunautair beleid, met Mark Eyskens (CVP), Guy Verhof-
stadt (PVV), Louis Tobbqck (SP), Hugo Coveliers (VU), Magda Aelvoet
(Agalev). Moderator: Jos Bouveroux. Org. CDS. In Grote Aula.

20.30 u KLAPSTUK Les louves & Pandora door Groupe Emile Dubois, in
Stadsschouwburg.

21.00 u FILM PIaces in the heart, in AV 00.17, org. UA/lchtus, ink. 50.

Donderdag 15 oktober
19.00 u LEZING Universitaire konferentie: AIDS: van een nieuw virus tot

bedreiging op wereldschaal door Prof. Desmijter, in MT 10.

20.00 u FAKKELTOCHT Dag van de daklozen: vertrek aan station.
Aansluitend: happening met optredens in het kultureel centrum, org.
Leuvens 1<omiteeJaar van de daklozen.

20.00 u KONCERT Orgelrecital door W Zerer, in Lemmensinstituut, org.
Lemmensinst., ink. 120.

20.30 u KLAPSTUK The onyx table (Holland/Houston Jones), in Vlam in-
genstraat 83.

20.30 u FILM De pioniers (kompilatiefilmpjes van Edison, Lumière en
Méliès), in Aud. Ves., org. DAF.

Vrijdag 16 oktober
20.30 u KLAPSTUK The onyx tabie, in Vlamingenstraat 83.

20.30 u KLAPSTUK Les survivants door Groupe Emile Dubois, in Stads-
schouwburg.

21.00 u KLAPSTUK Alchemie, in Arenberginstituut, Naamsestr'aat 96.

Zaterdag 17 oktober
09.30 u SYMPOSIUM Liefde en huwelijk, vroeger en nu, in Erasmushuis,

org. Vereniging voor Volkskunde, ink. gratis.

Maandag 19 oktober

20.00 u DEBAT Het einde van de vredesbeweging? Internationaal debat
met A. Bogaert (B), A. Zumach (W-D), R. Johnston (GB), J. ter Laak (NL).
Moderator: Hugo Vandienderen (BRT). Org. Vaka Leuven. In Grote
Aula, Hogeschoolplein. Inkom 40 fr.

20.30 u KLAPSTUK Nadir door Théatre Impopulaire, in Vlamingenstraat
83.

Tentoonstellingen
U.Z. Gasthuisberg, May Claerhout en Pierre Theron: schilderijen, tot 17
oktober. Daarna tot 18 november: Albertine Eylenbosch.
Faculty Club, St-Jan-de-Doper-Kerk, Begijnhoven in het begijnhof, tot 3
november.
Expozaal Erasmushuls, de architectuur van Marc Dessauvage, van 13
oktober tot 20 november.


