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.Truut
Zonder twijfel weet u niet wie Bart Turtelboom
is. Wij wisten dat ook niet, maar naar verluidt
t,eeft die man persoonlijke problemen bij de
ektuur van Veto. Toen dachten we: laten we
nem eens interviewen. Te lezen op eigen
risiko. Pagina 3.

Kringkiespijn
Zoals gewoonlijk beet Politika de spits af bij de
kringverkiezingen. Vorige week was er een
debat (nu ja, debal..) en later dè verkiezing zelf
(nu ja, verkiezing ...). Veel verheffende dingen
heeft dat niet opgeleverd: de enige "serieuze"
ploeg stond inhoudelijk op zeer slappe been-
ijes en het kworum werd niet bereikt. Pagina
3.

Oepsen
Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie

Verantw Uitg.: Didier Wijnants
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven

.. 016/22.44.38

Jnze censuurkommissie had er wel even last
mee, maar mits het zorgvuldig weren van
schunnige taal in de titel kon het er toch door:
een interview met Jan Bucquoy, zwaar geval in
de ~tripwereld. Pagina 4.

Abortus aan de KV Leuven

De zaak ligt gevoelig
Abortus: iedereen heeft er waarschijnlijk zo z'n mening over.

Alhoewel, wie durft te beweren dat hij het juiste antwoord kent?
Sommigen doen dat. Voor de ene groep is abortus moord, het

ultieme bewijs van de verloedering en de dekadentie van onze
hedendaagse maatschappij. Voor de andere groep is het de uiterste
konsekwentie van de bevrijding van de vrouw, gevat in de slogan 'Baas in
eigen buik'. Nog anderen zien het minder radikaal en proberen voor en
tegen af te wegen. Makkelijk is het dan nog steeds niet. Ondertussen blijft
abortus wel een riskante onderneming. Riskant omdat het tot op de dag
van vandaag in België verboden is. Wie betrapt wordt, moet voor de
rechtbank verschijnen en kan veroordeeld worden tot een paar jaar
gevangenisstraf Riskant ook omdat het in bepaalde middens nog steeds
moeilijk bespreekbaar is. Aan de Katholieke Universiteit Leuven
bijvoorbeeld ~

De Universitaire Parochie van deze
universiteit heeft al ~'n moed bijeenge-
raapt: volgende week woensdag organi-
seren zij een debat over abortus. De
praktijk is daarbij vertegenwoordigd
door een huisarts uit een abortuscentrum
en twee vrouwen die ooit een abortus

• lieten uitvoeren. De etiek is vertegen-
woordigd door Prof Schotsmans, ma-
raalteoloog aan de KUL. Ook dokter
Degroote, studentenarts, is één van de
deelnemers.

Onweer
Twee weken geleden waren er reeds
onweerswolken gesignaleerd, In de wan-
delgangen vingen wij op dat niet ieder-
een tevreden was met de organisatie van
zo'n debat aan onzekatolieke universi-
teit. Pannelleden zouden over hun deel-
name geïnterpelleerd zijn. Het debat
wordt ook mee georganiseerd door de
studentenkring 'Katechetika', op de affi-
che vermeld met de naam van hun
werkgroep ('As Theologie Katecheti-
ka'). Dit was niet naar de zin van Prof
Lambrecht, de dekaan van de fakulteit
Godgeleerdheid. Hij wou onder geen
beding dat de afdeling 'Theologie' geas-
socieerd rou worden met een debat over
abortus. Een paar goede zielen moesten
de volgende dag de woorden 'As Theo-
logie' op de affiches gaan overplakken
met de woorden 'Studentenkring Kate-
chetika'.

Veto wou dit debat 'coveren' door
vooraf een interview afte nemen van één
van de panelleden. Dat was echter
buiten de waard gerekend. Noch Prof
Schotsmans noch Dr. Degroote wilden
ons op voorhand te woord stàan. De
zaken lagen 'te gevoelig'. Een gesprek
met de dokter uit het centrum had de
Universitaire Parochie dan weer liever
niet, omdat dit de indruk zou wekken
dat het debat zich aan de zijde van de
voorstanders wou scharen.

We gingen dan zelf op zoek naar het
ftine van de zaak en probeerden daarbij
alle partijen te horen: we lazen een boek
van de vereniging 'Jongeren voor het
leven': Abortus - Ja? Neen? Mis-
schien. .., dat minder alternatieven biedt
dan de titel laat vermoeden. Daarnaast
hadden we ook een gesprek met Mevr.
Herman-Michielsen, de bezielster van
het wetsvoorstel Lallemand-Herman-

Michielsen uit '86. Dit voorstel laat
abortus toe in geval van noodsituaties.
De vrouw moet eerst een multidiscipli-
naire kommissie konsulteren. Daarna
beslist de arts met uitdrukkelijke toe--
stemming van de vrouw. De abortus
moet uitgevoerd worden in een zieken-
huis binnen een termijn van 12 weken.

Stil
Het abortusfenomeen leidt meestal een
stilleven. Ondanks het feit dat je er niet
zoveel over hoort, worden er ieder jaar
toch tienduizenden abortusingrepen uit- Le d h 1
gevoerd. Een groot deel daarvan gebeurt uven gaat vreem ontgooc e t
in het buitenland, meestal in Nederland.
Soms laait de diskussie weer even op.
Naar aanleiding van het indienen van
een wetsvoorstel bijvoorbeeld. Dat was
het geval vlak voor de val van de
regering, toen het wetsvoorstel Lalle-
mand-Herman-Michielsen in de ver-
enigde senaatskommissies van Justitie en
Volksgewndheid besproken werd. Op
~n be~d m~me?t gingen de ~pre- De spanning die Kultuurraad enkele weken lang rond het
kingen m de nchtmg van een wlSSel-. _....
meerderheid van liberalen en socialisten. AV-proJ~kt Leuven gaat .Vreemd probet:~de te kreeren, heeft biJ
Indien het wetsvoorstel op die manier . de opemng afgelopen dinsdag nauwelijks een half uur stand
werd goedgekeurd, rou het ter bespre- gehouden. Daarna maakte ze plaats voor ontgoocheling en verveling.
lang worden voorgelegd m het pane- 'Vreemd gaan is openstaan voor wat van den vreemde komt, voor wat
ment. I?it was niet naar de zin van de anders en verwonderlijk en nog niet gekend is. Reizen mag dan al
CVP die p~o~pt de PVV poogde te eeuwen lang bet symbool zijn van ontdekken van onbekend gebied, wie
chanteren: mdien de PVV dit abortus- niet vreemd kan gaan in eigen nest, kan dat ook niet daarbuiten.' Fraaie
voorstel zou goedkeuren, zou de CVP ' lzin d ealitei hterend r ei liik . Igeen enkele PVV-begroting meer goed- vo nen, .maar e r telt was ontnuc teren : elg~n ~ VI~ er
keuren. Zover kwam het echter niet, helemaal mets te beleven. Vreemd gaan, zo bleek al gauw, IS toch met zo
want de regering viel. opwindend als altijd wordt voorgesteld. Een greep uit het aanbod van
Later gaf Swaelen aan informateur dinsdagavond.

Spitaels de abortusproblematiek op als
één van de breekpunten bij de nieuwe
koaltievorming: abortus moest een zaak
van de regering zijn. Wie er uiteindelijk
baat heeft bij dit walgelijke gemaneu-
vreer van de CVP is niet duidelijk. Het
zullen zeker de hulpbehoevende vrou-
wen niet zijn. Mevr. Herman-Michielsen
heeft in ieder geval een nuchtere kijk op
de toekomst: "Ik zal mijn wetsvoorstel
opnieuw indienen. We zullen moeten
afwachten welke weg de besprekingen
nu zullen opgaan. Misschien zal de CVP
nu anderen afdreigen.(Iacht schamper)"

Chinese hoeren. op
hef graf van .Dali

Abortus kan ook opnieuw in de media
opduiken naar aanleiding van een pro-
ces. In februari jongstleden was het

Vervolg op p. 6

Vanaf zes uur ('S avonds) kon je in de
omgeving van de Centrale Bibliotheek,
die voor de gelegenheid tot minaret was
gepromoveerd, vreemde gezangen ha-
ren. 'Een spel dat tegelijkertijd het
gebeuren aankondigt, een vreemde kul-
tuur in Leuven opwerpt en wellicht
het eigen kultuurbewustzijn bevordert',
luidde het in het programmaboekje.
Mooi is dat wel, maar veel meer dan
exotische klanken zullen de meeste
toehoorders wel niet hebben opgemerkt.
Dat de transpositie van de toren een
illusie was (in plaats van islamitische
gebeden hoorde je Armeens gezang en
boeddhistische lofliederen), had nie-
mand in de gaten. Onze hoofdredakteur
heeft aan dit gedoe trouwens racistische

neigingen overgehouden, die hij vroeger
niet had.
Om half acht werd Leuven gaal

Vreemd officieel geopend in het Aren-
berginstituut. Voor een beperkte schare
van aanwezigen (hoofdzakelijk Stuc-
incrowd) deklameerden een tiental spre-
kers gelijktijdig- in de meest uiteenlo-
pende talen: de toren van Babel was een
feit. De bijhorende barok uit het pro-
grammaboekje: 'Kunnen wij ooit begrij-
pelijk vatten wat met een luchtstoot
wentelt 'in hun mond en door hun tong
gekneed wordt? En kunnen zij vatten
wat wij, zwijgend, of fluisterend (ook
niet) te vertellen hebben?' In den
beginne was dit leuk, maar na een
minuut of twee begon het zaakje te

Dejans
Peter Dejans is student Rechten én dirigent
van het Leuvens Universitair Koor. Deze week
dirigeert hij zijn Koor tijdens de fameuze
Aulakoncerten. Tegelijk zijn afscheidskoncert.
Ontdek op paçlna 2 hoe Peter Dejans bekoort.

ZEVEN BIOSKOOPZALEN zui-
len op deze plaats op de Bondgeno-:
tenlaan gebouwd worden. los Ras-
telli van de Studio-keten krijgt bin-
nen afzienbare tijd dus konkurrentie
op de Leuvense filmmarkt. De kon-
kurrent is Superclub NV en de
plannen voor het nieuwe komplex
zijn indrukwekkend Zie pagina ze-
ven. (Foto Hendrik Delagrange)

vervelen. En het was nog niet gedaan: er
kwam nog een woord waterval van een
openingstoespraak, die zich in haar
essentie liet herleideu tot Hel Grote
Niets. Plichtsgetrouw aanhoorden wij
deze tirade, om dan even naar buiten te
wippen en bij een kop koffie over het
Vreemde te mijmeren, bij wijze van
voorspel, als u wil. Een half uur later
werd aan de ingang van het Artistiek:
Bordeel al rijtje geschoven, ten onrechte
overigens, zo zou later blijken.

Geografisch
Dan eerst maar naar Grafik. In een
kelder ('een mausoleum voor het vreem-
de in onszelf, in KuRa-taal) liggen
dertien graven van uiteenlopende perso-
nen wals Noam Chomskj; Hugo Claus,
Woody Allen en Salvador.Dali. Bij elk
graf hangt een (meestal verdienstelijk)
grafisch werk van Paul Verhaeghen, dat
in verband staat met de bijhorende
persoon. Eén enkel graf heeft geen
opschrift: en liggen een hoop lettertjes
door mekaar gestrooid. Dat zullen wij
dan wel zijn, op zoek naar de vreemde in
onszelf Wij belden aan maar hij was niet
thuis.

Wie Ichi ni san shi go east, 'Variaties
op het oosten', ging bekijken, had het
gevoel iets te zien dat het midden hield
tussen een Vrij Podium en een Revue.
Elk van de vijf afdelingen van Eoos
bracht een kultureel aspekt van haar
eigen studiegebied naar voren. De on-
derdelen werden door Hoger-Lager-
nummertjes met elkaar verbonden. Een
koor bracht Chinese kinderliedjes, onder
andere over de langste en de tweede
langste rivier van China, meestal onbe-
grijpelijk want slechts af en toe werd een
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Peter Dejans van het Leuvens
Universitair Koor

"De meeste studenten
kennen ons niet"
Uweet het misschien nog

niet, maar het Leuvens
Universitair Koor (LUK)

geeft deze week woensdag en
donderdag haar jaarlijkse Aula-
koncerten. Tegelijkertijd neemt de
dirigent Peter Dejans, omdat hij
afstudeert, na drie jaar engagement
afscheid. Zijn broer Johan neemt
het dirigeerstokje over.

Veto: Je broer is verkozen als dirigent
Vóórjullie hebben achtereenvolgens vier
broers van de familie Geusens het koor
geleid. Bestaat er zoiets als een traditie bij
het kiezen van de dirigent?
Dejans: «Neen, er bestaat niet zoiets als
een familietraditie. Het heeft ook niet
dadelijk iets te maken met kontinuïtei
Binnen een familie kal) de visie 6p
muziek volledig verschillen. Ik had nog
nooit voor een koor gestaan, wel al voor
muzikale ensembles. Na mijn verkiezing
ben ik een internationale koorleiders-
stage gaan volgen bij mensen als Laszlo
Heltay en Johan Duyck. Mijn broer en
ik .hebben ten opzichte van de modale
student waarschijnlijk vrij veel muzikale
ervaring. Waarschijnlijk gold dat ook
voor de familie Geusens. Daarnaast
moetje natuurlijk bereid zijn er heel wat
tijd in te steken. Je studies lijden eronder,
maar dat is een keuze die je maakt.»

«Uiteindelijk ligt de beslissing bij het
koor zelf. De dirigent wordt demokra-
tisch verkozen door alle koorleden. Dat
is ook logisch want zij moeten tenslotte
de volgende jaren onder zijn leiding gaan
werken."

Veto: Het koor probeert een zekere
professionaliteit na te streven. Valt oot
makkelijk te kombineren metje student-
zijn?

Dejans: «Wat die professionaliteit be-
treft ben ik de eerste om toe te geven dat
het peil nog van geen kanten hoog is,
maar men zegt dat ik daarin te beschei-
den ben. Als dirigent ben ik eigenlijk
nooit tevreden omdat je tenslotte altijd
de perfektie nastreeft, maar langs de
andere kant moet je ook je beperkingen
kennen en aanvaarden.»

«Ik denk dat de kombinatie student-
zanger-dirigent perfekt samengaat. Een
student hangt ook de detaillist uit op het
einde van het jaar, waarom zou hij dat
tijdens zijn ontspanning dan niet kun-
nen. Zingen is een beetje als een film
bekijken. Je kijkt niet alleen omwille van
de plot, maar je geniet' ook van het
filmisch mooie. Waarom zou een zanger
alleen noten brengen? Hij brengt ook
muziek. lets juist zingen is even eenvou-
dig als een stuk kraken.»
Veto: Hoe kan je je aansluiten bij het
koor? Is er een speciale rekruteringspro-
cedure?
Dejans: «Bij het begin van het akade-

miejaar kom je gewoon naar de repeti-
ties. De eerste twee weken zijn daarvoor
voorzien. Dat lijkt kort, tot je er rekening
mee houdt dat anderhalve maand later,
tegen Kerstmis, een volledig Kerstkon-
eert op poten moet staan. Eind oktober
moet het koor volledig samengesteld
zijn. Hoe men de weg naar het koor
vindt, dat is voor mij ook nog altijd een
raadsel. Waarschijnlijk gebeurt het voor-
al via informele en mondelinge kontak-
ten.»

«Anderen raken misschien begeesterd
na één van onze koneerten. Sinds twee
jaar hebben we ook een standje bij de
inschrijvingen, maar of veel mensen die
formuliertjes lezen, betwijfel ik. In elk
geval hebben we geen gebrek aan
belangstelling.»

Veto: Jullie selekteren toch uit de
mensen die zich aanbieden. Is die
selektie streng?
Dejans: «Het koor telt 100 tot 120
leden, waarvan een 40 nieuwe. Dat is
werkelijk een maximum. Met een gro-
tere groep is er op ons niveau niet te
werken. Dat zou de kwaliteit sterk
verminderen. K wa infrastruktuur kan
net trouwens ook niet. Nu klopt het wel
dat er zich elk jaar meer dan veertig
nieuwe kandidaten aanbieden. Dit jaar
waren er dat een tachtigtal, vorig jaar
zelfs meer dan honderd.»

«De selektie gebeurt dan op basis van
een stemproef De jury bestaat uit
koorleden, niet noodzakelijk met mu-
ziekteoretische kennis, maar wel ervaren
in koorzang. We testen eerst het stembe-
reik om zeker te weten of iemand nu
'Jijvoorbeeld sopraan of alt is. Daarna
zingen ze een stuk dat al tijdens twee
'epetities ingeoefend is met het hele koor.
le moeten dus geen zichtlezing doen of
zoiets. Ze hebben alles al ooit eens
gezongen, Je kan slagen zonder muzi-
kale voorkennis, zonder één noot te
kunnen lezen.»

«Elke KUL-student kan dus meedoen.
Ben je niet geslaagd, dan kan je altijd
naar de reden komen vragen. Elke
kandidaat wordt namelijk afzonderlijk
besproken door de jury. De beoordelin-
gen zijn strikt geheim en alleen beschik-
baar voor de dirigent en de betrokken
student. Daar wordt zeer nauwlettend
op toegezien»

Dompelen

Veto: Jullie beginnen eigenlijk elk jaar
met een 'nieuw' koor wanneer er zo een
grote wisseling is in de bezetting. Wat
kan de ambitie dan zijn voor een
studentenkoor ? Welk niveau proberen
'ullie te halen?
Oejans: «Die wisseling is misschien een
beetje frustrerend voor de dirigent en de
oudere leden, maar we proberen zo snel
mogelijk eenheid te brengen op muzi-
kaal vlak. Vierstemmig zingen is voor
velen in het begin zeker niet evident,
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maar meestal verloopt de aanpassings-
periode vlot. Met de kapaciteit die
aanwezig is, kunnen we zeker heel ver
gaan. Veel hangt ook af van de mentali-
teit in het koor zelf Er is een enorm
entoesiasme aanwezig. Denk maar aan
de LP die we hebben opgenomen. Dat
vergt een zeker perfektionisme en het
koor is daartoe bereid»

Veto: Wie selekteert eigenLijk de stuk-
ken die jullie brengen?
Dejans: «De dirigent kiest alles. Ik heb
geen enkele verantwoording af te leggen.
Ik hou natuurlijk wel rekening met het
karakter van het koor. We proberen
zowat alle stijlen te bestrijken, van
Renaissanee tot moderne muziek. Ou-
dere muziek, wals Renaissance, past
minder bij een groot koor. De Roman-
tiek biedt dan weer meer mogelijkhe-
den.»

«Heel wat moderne stukken liggen
minder goed in het oor, maar we hebben
geen schrik om iets moeilijkere muziek
aan te bieden. Een groot koor bied'
bijvoorbeeld de kans om een spreekkoor
te brengen, een stuk waarin niet gezon-
gen wordt, maar gesproken en geroepen
en dat volzit met speciale effekten.»

Veto: Hóe repeteren jullie zoiets ?
Dejans: «Dat verschilt van stuk tot stuk.
Soms geef ik op voorhand mijn visie,
maar andere keren zeg ik helemaal niets.
Ik probeer dan het karakter van het stuk
op te roepen door direkt vierstemmig en
in tempo alles door te zingen. Ik denk dat
het belangrijk is in een stuk onderge-
dompeld te worden. Er is trouwens geen
tijd om alle stemmen afzonderlijk in te
oefenen. We repeteren éénmaal per
week op donderdagavond van acht tot
ha!felf. Voor de Aulakoncerten hebben
we twee extra repetities gehad,»

Veto: Doen jullie nog iets anders buiten
de optredens ?

Dejans: «De sfeer is zeer goed. Voor een
deel ligt dat aan de verschillende andere
aktiviteiten: weekends, een fuif; elk jaar

L
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Delikate onderwerpen vereisen niet alleen openheid, maar bovenal eerlijkheid.
Vanuit die bekommernis om open informatie klaagde Veto een tweetal weken
terug de steeds restriktievere politiek van de KUL ten opzichte van homofielen
en lesbiennes aan.

Het artikel heeft vorige week twee lezersbrieven uitgelokt. Na klacht van de
betrokkene, heeft de redaktie moeten vaststellen dat de tweede lezersbrief
ondertekend met de naam Miet Vanhamme, vals was. Het is gebleken dat een
onbekende briefschrijver te kwader trouw de naam van een bestaande persoon
heeft misbruikt. De redaktie veroordeelt scherp de misplaatste en onfatsoen-
lijke praktijk van de valse briefschrijver. 0

huis overgenomen.»

Veto: Woensdag en donderdag geven
jullie een koncert in de GroteAula: Denk
je veel studenten te bereiken?
Dejans: «Ik maak me daarover geen
illusies. Het merendeel van de studenten
studeert af zonder zelfs van het bestaan
van het LUK op de hoogte te zijn. Ik
raak er zeker niet gekomplexeerd van.
Toch mis je iets als je geen Aulakoncert
van het WK hebt meegemaakt. Het is
immers geen traditioneel koorkoncert
niet statisch en saai. Dit jaar bestaat het
eerste deel uit religieuze liederen, maar
het zijn pareltjes. De rest is profane
muziek. Daarbij gaan we over naar het
performance en bappeningkarakter, van
intiem tot humoristisch, zelfs iets als
paparampampampadada (nvdr: zingt
What shaLl we do with the drunken
sailor). Een spreekkoor hebben we dit
jaar niet omdat ik geen echt geschikt stuk
kon vinden. Maar ook zonder wordt het
zeker ambiance»

een koncertreis tijdens de grote vakantie.
Dit jaar gaan we naar Oostenrijk. Eerder
waren we al in Italië, Frankrijk, Joego-
slavië. Dat vraagt natuurlijk heel wat
voorbereiding. De praktische organisa-
tie van alle kooraktiviteiten wordt ge-
daan door een vijtkoppig studentenbe-
stuur.»

<Noor geen enkel van die dingen
worden we gesubsidieerd door de uni-
versiteit. Wel krijgen we een repetitielo-
kaal, wat stoelen enzovoorts. Het LUK is
een onafhankelijke vzw. Ik denk dat dat
een ideaal statuut voor ons is. Zo hebben
we geen broodheer en zijn we aan
niemand verantwoording verschuldigd.
We worden betaald per prestatie. Onze
inkomsten komen uit de koncerten.»

Veto: Jullie hebben wel een eigen huis
~ekregen in het Begijnhof. verleden
iaar:

Oejans: «Ja, dat was een nogal pijnlijke
affaire omdat we wongewild de falrul-
teitskring Klio uit hun huis hebben gezet
Ik begrijp de reaktie van Klio wel, maar
het koor kon aan die affaire niet dadelijk
iets verhelpen. De mensen van Klio
bevestigden dat trouwens. Onze aan-
vraag was al enkele jaren ingediend en
verleden jaar kregen we dan de toezeg-
ging. Klio heeft uiteindelijk ons vroegere

Erik Paredis

Op woensdag 16maart en donderoog 17
maart zingt het Leuvens Universitair
Koor de pannen van het dak van de
Grote Aula: U kan er bij zijn voor 100 of
150 fr, vanaf 20 u.

Vrije Tribune
Veto plaatst geregeld bijdragen ingezonden door
derden onder de noemer ''Vrije Tribune". De
auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor de gepubli-
ceerde tekst. Standpunten die in een Vrije Tribune
worden ingenomen zijn geheel voor rekening van
de auteurs. 0

Er is terug herrie binnen Loko! Wie zijn dan wel die
herrieschoppers? Enkele machtswellustelingen uit de
grote kringen die erop uit zijn de kleine kringen in een
vergeethoekje te duwen? Is die herrie er gekomen doordat
een bende intriganten een hetze tégen Loko hebben
gestart? Is ze misschien het gevolg van een georkestreerd
complot tegen de politiek van democratisering die door
Loko gevoerd wordt? Zitten die ontevredenen op dezelfde
lijn als het NSV, en hebben ze nu eindelijk met de
strubbelingen rond Leysen, Grauwels en het stemrecht
voor migranten een stok gevonden om de hond te slaan?
Zijn het misschien oudgedienden die het KrUL-débacle
nog niet verteerd hebben en nu een poging wagen om
terug een dergelijke miskleun uit de grond te stampen?

Neen, die keetschoppers, dat zij wij. Wij die zien dat het
gros van de studenten niet eens weet wat Loko, laat staan
wat Krira of Sora is. Wij die de groeiende desinteresse voor
een groot aantal akties van t.oko opmerken, zijn ervan
overtuigd dat Jan-student niet meer wordt aangesproken
door veel van wat Loko onderneemt, er zich zelfs van
afkeert.

Wij horen van de modale rechtsstudent: "Loko, flauwe
kul. Mijn lief die doet muziekgeschiedenis, en die is daar
100 keer zo sterk vertegenwoordigd als ik." Wij zijn ook
bezorgd omdat de 3.600 studenten economie niet eens
vertegenwoordigd zijn binnen Loko. Bestaat hun praesi-
dium dan uit een reeks koppige ezels die oe toetreding tot
Loko tegenhouden? Ons lijkt het eerder dat ze er het nut
niet van inzien lid te worden van een zieke kringoverkoepe-
ling. Zij zijn ook blijkbaar niet de enigen die zich niet
aangetrokken voelen door Loko. Hoe verklaart men het
anders dat.,er op de vergaderingen maar gemiddeld 8 à 12
van toch ± 25 aktieve kringen deelnemen?

Wij merken dat de eenheid binnen Loko ver zoek is.
Kringraad en Sociale Raad hebben soms tegenoverge-
stelde standpunten; wat voor heel wat spanningen en
immobilisme 'zorgt Wij zien dat er in Sociale Raad
"beslissingen" worden genomen over de hoofden van de
kringen heen. Wij zetten dus de boel niet op stelten omwille
van wat er met Leysen en Grauwels gébeurd is, dit zijn voor
ons slechts de symptomen van de malaise binnen Loko.
Wü zijn ook geen buitenstaanders, wij hebben een heel
jaar constructief meegewerkt in de 4 raden, in de
werkgroep huisvesting, de werkgroep anti-racisme en de
RvS. Verdenk er ons dus niet van tégen Loko of tégen de
democratisering te zijn. Onze enige drijfveer is Loko terug
op een hoger niveau te tillen.

Wij denken echter dat de malaise zo diep is dat ze niet
zal opgelost kunnen worden door intentie-verklaringen of
enkele (halfslachtige) kleine wijzigingen.

De Loko- malaise

Gewogen en
Gedifferentieerd

Wij willen een Centrale Raad of een soepele DAV die bij
geschillen tussen Kringraad en Sociale Raad de knoop
kan doorhakken en zo voor een eenvormig studenten-
standpunt kan zorgen. Die Centrale Raad moet ook
beslissingen die op een onorthodoxe manier in bijvoor-
beeld Sociale Raad genomen zijn, kunnen herroepen.
Alleen al door het loutere feit dat een Centrale Raad deze
bevoegdheden heeft, zullen de andere raden gestimuleerd
worden beter samen te werken, en zal ook binnen een raad
de druk om gevoelige kwesties beter uit te discussiëren op
basis van kringstandpunten verhogen. Een Centrale Raad
moet ook bevoegd zijn voor wat de andere raden overstijgt,
voor het algemeen beheer. Via die Centrale Raad moeten
de kringen de kans krijgen om het algemeen beleid van
Loko beter uit te stippelen. Met een Centrale Raad zal Loko
dus beslissingen nemen die nauwer aansluiten bij de wil
van de studenten en zal Loko representatiever kunnen
worden. Wat hij zeker niet mag worden is een allesbetutte-
lend orgaan dat de autonomie van de andere raden
volledig uitholt. Misschien moet er gedacht worden aan
een vergaderdrempel zodat hij niet voor elke futiliteit .
bijeengeroepen wordt en hij geen te grote overbelasting
van de kringafgevaardigden met zich zal meebrengen. Wat
wij vragen verschilt dus niet zoveel van wat we reeds
hebben. Alleen de procedure om een DAV, de'huidige
Centrale Raad, samen te roepen, is zo zwaar dat die DAV
enkel bij extreem zware problemen kan samenkomen.

Wij stellen een systeem van gewogen of gedifferentieerd
stemrecht voor. Een systeem dat ervoor zorgt dat er ook
representatieve beslissingen genomen worden. In het
huidige systeem is het zo dat de stem van 10.000
studenten slechts zo zwaar weegt als de stem van 300
andere studenten. Gewoon omdat die 10.000 het ongeluk
hebben tot een grotere kring te behoren. Het is niet onze
bedoeling om de kleine kringen weg te drummen. Wij eisen
niet dat het VRG 2.800 stemmen krijgt en Canonica slechts
22. Wij vragen wel dat de scheefgetrokken situatie een
beelje rechtgetrokken zou worden. We wensen ook niet dat
de grote kringen die een heel jaar niet meewerken plots de
Loko-werking zouden kunnen blokkeren. Daarom willen
we het aantal stemmen én aan het ledenaantal én aan de
inbreng van de kringen in Loko koppelen. Een steeds goed
meewerkende kring zal niet blokkeren, een slecht meewer-
kende kan dan niet meer blokkeren omdat hij een deel van
zijn stemmen verliest. Het gewogen/gedifferentieerd stem-
recht zal dus een stimulans voor de kringen en Loko zijn,
daarbij zal het de representativiteit en studentgerichtheid
van Loko verhogen.

Luc Windmolders
VRG Sora-atçevaardiqde
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Dit isBart Turtelboom, voorzitter van CDS-Leuven. CDS staat voor Christen Demokratische Studenten. Een klein klubje
van gematigde luiden. In hun CDS-krantje plegen ze de vrijgestelden van de Leuvense Studentenkoepel Loko steevast
"funktionarissen van de :s Meiersstraat" (in die straat zijn de lokalen van Loko en Veto gevestigd) te noemen, naar
analogie met de Oostbloklanden veronderstellen wij? (Foto Hendrik Delagrange)

Het CDS en de Loko-diskussie

Hervormingen en eigenbelang
De Christen Demokratische Studenten van Leuven (het COS)

weten blijkbaar niet dat het misbruiken van de naam en van de
"kop" van Veto strafbaar is, want vorige week gaven zij op 8000

eksemplaren een pseudo-Veto uit met de originele naam 'veio'. Hierbij
danken wij overigens het COS voor de gratis publiciteit.

Veto, Sociale Raad en heel Loko zijn volgens de auteur van dit
schrijfsel, ene Bart Turtelboom, kompleet ontspoord. Argumenten die
die bewering staven, vind je niet in dit pamflet, hoogstens slogans, of
erger: loze verdachtmakingen. Volgens Turtelboom staat dit pamflet
nochtans op een "heel ander niveau" dan de kampagne tegen Veto van de
Nationalistische Studentenvereniging (NSV). Over het hoe en waarom
van dit alles ging Veto - weliswaar tegen beter weten in - praten met
Turtelboom, 'tweede licentie ekonomie', zoals dat zo fraai in de kolofon
van de Tribune staat. Een aankomend politikus aan het woord.

In het geheel van de plannen ter door een ruimere achterban. Het stem-
hervorming van de koepel kan het COS aandeel van de vrije verenigingen binnen
zich scharen achter 'Voorstel 4'. een Loko zou bepaald moeten worden door
kombinatie dus van een Centrale Raad een vrije verkiezing onder de 24.000
en gewogen stemming. Oe oprichting Leuvense studenten.
van Loko destijds was slechts een Aan de hand van die verkiezingsuit-
schminkoperatie, die nu duidelijk mis- slag zou ook de verdeling van de
lukt blijkt te zijn. Aan dat Voorstel 4 'FKK-pot' (200.000 fr) moeten gebeu-
voegt COS wel een heel eigen geluid toe, ren. Binnen de Financiële Kontrolekom-
namelijk het voorstel om ook aan de missie worden nu ook al de subsidies
vrije verenigingen inspraak en dus stem- voor de vrije verenigingen verdeeld,
recht te verlenen binnen Loko - tijdens maar dan wel op basis van de effektieve
het gesprek had Turtelboom het zelfs werking. Het gaat niet op. volgens het
over 10 à 20 % van de stemmen ... Reden ICOS, dat er zo sommen geld worden
daarvoor: in de huidige situatie ko- uitgereikt aan verenigingen die totaal
men de gematigde studentenverenigin- niet representatief zijn (gedoeld wordt
gen nauwelijks aan bod, er is alleen "het op MLB, de Anti-Imperialistische Bond
modder smijten tussen de Nationalisti- (AIB). de Roze Drempel, ...): "Oe xtre-
sche Studentenvereniging (NSV) en men moeten gereduceerd worden tot
de Marxistisch-Leninistische Beweging wat ze zijn ..." Een subsidieregeling op
(MLB)." basis van het ledenaantal verwerpt het

Turtelboom voegt er aan toe dat de COS, omdat zoiets onmogelijk kontro-
kringen eerder afkerig zijn van zo'n leerbaar is. Pikant detail: "Wanneer het
voorstel, maar dat het een enorme COS zou werken met een systeem van
"push" zou geven aan de gematigde postassignaties (de beruchte KVHV-
politieke studentenverenigingen in Leu- truuk, nvdr) zouden wij de grootste
ven. Bovendien zouden de standpunten studentenvereniging zijn."
van de koepel dan gedragen worden Voor het probleem van de uit de

voorgestelde procedure voortvloeiende
mogelijke dubbeltel/ingen (bijvoorbeeld
een rechtsstudent die ook lid is van het
COS zou twee keer vertegenwoordigd
zijn in de koepel) had Turtelboom geen
oplossing: "Ja, dat is een probleem."

Eén "modaliteit of vraag" voegde
Turtelboom later in het gesprek nog toe:
"Laat men alle lijsten opkomen. of voert
men op voorhand een erkenning door?"
Konkreet wil het COS hiermee bereiken
dat alleen de "gematigde politieke stu-
dentenverenigingen" (liberale. socialisti-

. sche, ...) stemrecht krijgen binnen Loko
en in de eerste plaats aanspraak mogen
maken op meer geld. Wat er bij een
dergelijk werkwijze demokratischer is
dan de bestaande, kon Turtelboom niet
preciseren. Voor het ogenblik, zoals
iedereen wel weet, is er één gematigde
I studentenvereniging in Leuven met eni-

.~ ge achterban •... het COS.

~
~
~ Oe 'Velo' die vorige week in de Alma's

en op enkele andere plaatsen verspreid
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werd. noemt Turtelboom "studenti-
koos" en bij "hoopt dat wij ermee
konden lachen." Inhoudelijk - geeft hij
toe - bevatte de tekst geen konkrete
voorstellen. Die zijn er wel, sinds een
week, in samenspraak met het Katoliek
Vlaams Hoogstudenten Verbond
(KVHV). Turtelboom vond het niet
gepast om eerst naar buiten te treden met
iets deftigs. want deze Tribune van het
COS was zeer snel verdwenen uit de
bakken en werd gretig gelezen - de
eerste pagina dan toch.

Het COS verwijt Veto dat "enerzijds
aandacht wordt besteed aan- dingen die
de studenten niet bezighouden, dat er
opinies aan bod komen die niet die van
de gemiddelde student zijn (of er zelfs
lijnrecht tegen in gaan). en dat anderzijds
dingen die wel een groot deel van de
studentenpopulatie beroeren verwaar-
loosd worden." Konkrete voorbeelden
zijn er volgens Turtelboom genoeg: het
artikel over politieke fichering. het "een
jaar na datum oprakelen van de zaak
Gorik Ooms", de artikels over Leysen
(meer bepaald over het oorlogsverleden

van de man), de Redaktionelen, het
interview met Paul Oe Grauwe. Oat
laatste kon echt niet "omdat een groot
deel van de studenten tegenwoordig toch
wel eerder liberaal denken" - al is er
volgens COS tegelijk toch ruimte voor
kritiek ... Voorbeelden van onze nalatig-
heid zijn het niet verslaan van enkele
grote (VRG- en COS- )debatten, onvol-
doende aandacht voor Student-Aid en
het Poëziefestival van Ekonomika.

Gemiddeld
Daarnaast is het vooral de ideologische
koers van Veto die Turtelboom dwarszit.
"Overal" zijn wij "eerder links" in onze
berichtgeving, en aangezien Veto het
blad van de koepel is en zo het blad van
alle studenten en de gemiddelde student
zo niet denkt, kan dat niet. Veto moet
zich niet strikt beperken tot het verslaan
van wat gebeurd is - op de vraag of Veto
ook op zoek mocht gaan naar nieuws
kwam geen antwoord - maar als er
opinies aan bod komen, moeten het die
zijn van de gemiddelde student. Wat er
dan precies leeft bij die "gemiddelde
student" kon Turtelboom ons niet vertel-
len - hij wist wel dat wat nu in Veto
verschijnt, niet leeft bij die gemiddelde
student.

Bijgevolg mag Veto zich niet bezig-
houden met "puur ideologische kwes-
ties", bijvoorbeeld een evaluatie van bet
liberale (of socialistische, kristen-demo-
kratische •...) denken past niet in Veto. dat
is meer iets voor een studenten tribune.
Want, "wanneer er iets in Veto ver-
schijnt, dan lijkt dat naar de buitenwe-
reld de opinie van 'de' student."

Veto kan maar op één manier dat
"representatief' blad worden, namelijk
wanneer het in permanent nauw kontakt
met die Centrale Raad staat. Oe beleids-
lijnen die in die Centrale Raad bepaald
worden moeten ook in Veto verdedigd
worden. Aangezien die Centrale Raad
het resultaat is van een gewogen stem-
ming. zal hij representatief zijn, en dus
zal ook Veto representatief zijn. De visie
van de Centrale Raad zal ook geen
nuance behoeven, die zit er automatisch
in op basis van zijn samenstelling van die
Raad. "Veto vaart een autonome koers
binnen de beleidsopties die door een
Centrale Raad op middellange termijn
genomen worden." Achter dat "mini-
mumplatform" zal iedereen zich kunnen
scharen, en de akties die daaruit voort-
vloeien. zullen wel degelijk iets uithalen.
Turtelboom meent dat er op basis van
zo'n "vertrouwensrelatie" wel degelijk
een goed blad te maken is. Nu is er
namelijk geen enkel verweer mogelijk:
"Oe enige mogelijke reaktie op wat
gebeurde met Leysen was de koepel
opblazen."

Hoe Veto nu intern fonktioneert, interes-
seert Turtelboom niet. hij wil alleen dat
het verandert. Een deel van de redaktie
van Veto zou ook gekozen moeten
worden door de Centrale Raad - nu
worden de redaktiesekretaris en de
hoofdredakteur gekozen door de redak-
tie en bekrachtigd door de raden. Het
precieze verschil tussen beide procedures
wist Turtelboom ons niet duidelijk te
maken. Alleszins is het nu zo dat er nu
geen enkele instantie is waar men terecht
kan. en die sanktionerend kan optre-
den.

Het COS is vanuit zijn "zwakke"
positie nu op de trein gesprongen van de
Veto-hervormers, evenwel zonder be-
wust mee te willen werken aan de
polarisatie. Met het KVHV wil men wel
samenwerken, het NSV zijn "demago-
gen" waar men niets mee te maken wil
hebben. Op het feit dat NSV en KVHV
precies dezelfde kritiek op Veto aanha-
len, had de COS-zegsman geen kom-
mentaar. Het feit dat een polarisatie aan
het groeien is, mag het COS niet beletten
ook een standpunt in te nemen. Er is
volgens Turtelboom wel degelijk een
nuanceverschil tussen enerzijds "Rot-
zooi op rood niveau" (de slogan van het
NSV). en anderzijds "Wanneer Glasnost
in Veto?" (de vondst van het KVHV) en
het COS-pamflet. Het NSV wil namelijk
het "Marxistisch nest" uitroeien. KVHV
en COS willen de koepel en Veto
bijsturen.

Geert Coene
Koen Van Moylem

Herwig Willaert
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Kringverkiezingen Politika

Er werd vooral niet gestemd
Dekringverkiezingen van Hun programma bevatte drie punten:

Politika waren een maat. meer doorstroming van informatie naar
voor niets. Slechts 215 de studenten, duidelijk afgelijnde funk-

studenten brachten hun stem uit ties voor de koördinatoren (Politika
80 te weinig om het kworum t~ werkt n~~t~et .een p~~idium maar met

. een Coördinatiecomité) en een betere
bere~e? - wat betekent dat ~e opvang van de nieuwelingen. Een zeer
verkiezingen na de paasvakantie traditioneel programma met weinig in-
overgedaan moeten worden. Oe houdelijke diepgang. Over studiedruk
eens ZO geëngageerde pol en sok-
kers vonden het dus niet nodig de
kringwerking voor volgend jaar te
verzekeren. Apatie? Of hadden de
ploegen niets te bieden?

Na een bijzonder flauwe kieskampagne,
met onder andere een vage folder en een
pak onestetische affiches (alleen de
olifantjes van ploeg Anti waren nog
enigszins leuk). mochten de vier deelne-
mende ploegen zich woensdagavond
voorstellen in een debat onder leiding
van Geert Loosveldt. Debat is een groot
woord, want drie van de vier ploegen
deden het voor de lol.

Oe enige echte serieuze ploeg, met
dito programma, was Perestroika. On-
der het motto 'hetzelfde ... maar anders',
schoten ze met scherp naar al de
vroegere medewerkers van Politika. Pe-
restroika zou immers niets fundamenteel
veranderen, ze zouden het gewoon
allemaal beter doen.

krIng
VERKIEZINGEN

bijvoorbeeld - denken we maar aan de
tweede kandidatuur die vanaf volgend
akademiejaar zwaarder wordt - geen
woord. Over de samenwerking van
Politika met Sociale Raad en Kringraad,
geen woord.

Macho
Lolploeg Knoque zorgde die avond voor
de nodige animatie. Knoque, vier ma-

cho's van Italiaanse origine. stelden hun
programma aanschouwelijk voor. Een
diareeks lichtte de topics uit hun pro-
gramma toe: het recht van de sterkste.
.solidariteit met banken en holdings.
. meer arbeid voor "minder geld, de
annexatie van de Ekonomische Weten-
schappen bij de Sociale Wetenschappen.
om "die jongens en meisjes toch ook een
kans te geven ..." Te gek!
Anu vond het voldoende haar olifant

te sturen en de leden of beter. de losse
individuen van het anarchistische Opzak
vonden hun aanwezigheid zeer plezant.
Het publiek iets minder.

Oe kiezer had dus weinig mogelijkhe-
den. Alleen Perestroika garandeerde een
kringwerking. Oat het kworum niet
gehaald werd, is misschien niet zo'n
slechte zaak. Oe kringwerking zal nu in
gezamenlijk overleg met alle geïnteres-
seerden georganiseerd worden. Waar-
schijnlijk pok met veel mensen en veel
inzet van Perestroika. Maar dezen zullen
zich nu toch moeten afvragen waarom
hun programma niet meer mensen
aansprak. En hopelijk zullen ze ook
beseffen dat een Coördinatiecomité
meer is dan een kliek van toffe jongens
en hippe meiden.

Wordt vervolgd na de 'bezinnings-
paasvakantie'.

Trui Moerkerke
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Jan Bucquoy op de Jeugdboekenweek

"Kuifje is een marxistische held'
Dinsdagaanstaande vindt in

het kader van de Leuvense
Jeugdboekenweek een

panelgesprek plaats rond het tema
"Vriendschap, liefde en erotiek in
strips". Eén var. de sprekers is
scenarist Jan Bucquoy, zowat het
enfant terrible van het Belgische
stripwereldje. Van hem is algemeen
geweten dat hij geen blad voor de
mond neemt: ditmaal kon hij zijn
visie op onder andere erotiek kwijt
aan Veto.

Politiekecen-
suur in strips is
in ons landje
eenfeu: Jan
Bucquoy moest
zijn tekstbal-
lonnetjes voor
de Belgische
markt laten
bijwerken.
"Beledigend
roor het Ko-
ningshuis': zo
luiddehe:

Veto: U bent steeds een omstreden
figuur geweest. Zet U dat aan tot
zelf censuur ?
Bucquoy: «Nee, nee, niet echt. Het is
wel zo dat de uitgeverijen de laatste jaren
meer en meer druk beginnen uit te
oefenen. Zeker in krisisjaren. Vroeger zat
ik bij een aantal kleinere uitgeverijen,
waar ik wel alles mocht zeggen. Nu zit ik
uiteindelijk bij een Zwitserse uitgeverij,
die me op inhoudelijk gebied m'n gang
laat gaan.»

Veto: En Uw samenwerking met uitge-
verij Glénat?
Bucquoy: «Dat ging goed tot voor kort,
maar nu zeker niet meer. Men heeft nooit
een scenario gecensureerd, maar er zijn
andere manieren om druk uit te oefenen
natuurlijk. Onlangs publiceerde ik een
strip Lou Strasse: only you, die handelt
over Aids en w meer, in het stripblad
Circus: na de eerste 8 bladzijden was
zodanig veel reaktie losgekomen, dat
men het verhaal dan maar gestopt heeft.
De druk van onder andere de adverteer-
ders was te groot. Dat zou 10 jaar
geleden denkelijk niet gebeurd zijn. De
stoute jaren zijn werkelijk achter de rug.
Maar enfin, ik doe gewoon rustig
verder»

STADSSCHOUWBURG
28 - 31 maart 1 - 21 april
20.30 u - ~ 016/22.21.13«Dat zijn boodschappen die je mee-

<rijgt van kleinsaf en die je ergens verder
~aat deklameren. Maar ja, ik ben nu
eenmaal zo. Met de jaren word ik
misschien wel iets ...»

Veto: Braver?

marxistische held noemen (lacht). Da's
wel nieuw, hé.

Veto: Was "Lou Strasse" echt zo Het gebeurt dan soms dat iets erger
shockerend ? overkomt dan ik bedoeld heb, of omge-

keerd,»

beslissen wat er wel en niet in komt. Dat
doen die anderen dus wel. Ik maak
gewoon een verhaal, en dan neuken ze
inderdaad soms. OK, dan neuken ze.
Zoals in 't leven, dingen die gebeuren.»

«Soms heb ik meer seksuele behoef-
ten, en dan is dat scenario misschien
seksueler geladen. Soms kan ik dan een
vriendin hebben die het 3 keer per dag
wil doen met mij, dan laat ik dat zeker
niet gebeuren in mijn album. Enfin,
't ligt allemaal persoonlijk (lacht). Ja,
dat mag u allemaal schrijven. Als ik een
vriendin heb die mij elke dag 5 maal
afzuigt - da's grof gezegd, maar dat zou
kunnen - dan ga ik dat veel minder
uitdrukken in die strip. Je moet daarvoor
misschien Wilhelm Reich (een leerling
van Freud maar nog extremer, nvdr)
citeren, namelijk het orgasme als het
essentiële in het relationele.» (MK)

Bucquoy: «Pil; omdat er bloed bijkomt
en bloederige tampax? Het is ook seks,
ja, maar geen erotische seks: gewoon de
realiteit, seks op zichzelt: Als je dat
nuchter bekijkt, die realiteit, dat aan-
vaardt men niet - op een vaststaand
beeld toch niet. In erotiek en pornografie
gaat men het altijd verfraaien en verfij-
nen, een gedeelte wordt weggestopt om
de fantasie te doen werken.»

Bucquoy: «Niet braver, neen, maar
slimmer. Malin dus hé, niet intelligent. Je
gaat dan misschien de inhoud in een
zekere vorm wikkelen, in plaats van daar
zo plotseling ... boem. Het op een andere
manier beginnen zeggen, maar toch even
krachtig, en misschien beter aanvaard-
baar voor de buitenwereld. Want als je
jong bent, denk je immers: "Ik ga dat
hier eens even veranderen l", en natuur-
lijk verander je niets. Zeker niet met
strips.»

Bucquoy: «Zo'n strip heeft anderzijds
ook wel voordelen, hoor. Dat staat daar
zo onschuldig tussen Bollie & Billie en
Jommeke. Ik misleid iedereen daarmee,
hé. Allé, ik sta nu bij voorbeeld naast
Kuifje: da's al een provokatie op zich-
zelt-

Blote borsten
Veto: Het is tegenwoordig 'in' bij
tekenaars al eens enkele blote borsten te
gebruiken in het verhaal.
Bucquoy: «Och ja, da's een goedkoop
lokmiddel om wat meer te verkopen. Je
maakt geen strip voor volwassenen door
wat bloot te laten zien.»

Veto: Tekenaars als Crépax, Pichard;
Manara zijn maar groot geworden dank-
zij hun erotische strips.
Bucquoy: «Dat begrijp ik dus niet. Als
ik nu zou zeggen: ik maak een erotische
strip, dan ga ik- niet op voorhand

Veto: Ubepaalt zelf toch of een bepaalde
scène erotisch is of louter pomogra-
fISch?
Bucquoy: <Ja en nee. Ik beschrijf dat
wel in het scenario, maar de tekenaar
beslist in feite. Hij is daar meester: hoe
gaat hij dat in beeld brengen? Zijn lijn is
bepalend - ik kom daar niet in tussen.

Pantoffel-anarchist
Veto: Ontstaat zo'n situatie misschien
ook omdat U bekend bent?
Bucquoy: «Tja, ik ben eerder berucht
natuurlijk. Maar ja, ik ben gewoon een
geboren rebel. Dat zijn psychologische
achtergronden waarschijnlijk: ik reageer
nogal tegen mijn moeder en tegen de
gevestigde waarden. Mijn vader was ook
al w iemand, een soort pantoffel-
anarchist. Ik wil bij voorbeeld het
koningshuis neerhalen, da's één van mijn
woeste fantasmen.»

WIL DE ECHTE NATASJALIE N.U OPSTAAN?
Veto: Omdat Kuifje een gevestigde
waarde is?
Bucquoy: «Precies, omdat die Hergé en
Kuifje zo precieus zijn en waanbeden
worden, als iets religieus bijna, door de
fanatici. 'k Vond dat wel grappig, enkele
jaren geleden, met die parodieën op
Kuifje: het kontrast met de echte Kuifje
is dus een manier om op de maker te
pissen, hé. Zo ook met die seksparodieën
op klassieke helden. Dat kan volgens mij
maar sukses gehad hebben omdat er bij
hen een dimensie ontbreekt: het zijn
geen mensen. Geen ouders, geen ge-
slacht... De facteur humain ontbreekt,
wals bij het ekonomisch model van
Marx. In die kontekst kan je Kuifje een

ws is de geeste-
lijke vader van Na-
tasja, de stewárdess.

Sinds deze reeks in '71 van stapel
liep, is de heldin zich (lees :
Walthéry haar) steeds vrouwelij-
ker gaan profileren. Enkele jaren
geleden kwam bovendien Natha-
lie; stripstewardess op de markt,
een erotische parodie die snel
haar weg vond naar onder andere
de studenten populatie. Nog meer
seks dus, Veto spitst de oren.

ik een 20-tal vakjes hertekend tot
erotische tafereeltjes. Twee vrienden
hebben dat dan gekopieerd en ver-
spreid. Bedoeling is dus de nieuwe
vakjes uit te knippen en over hun
oudere versie in het album te kleven.
Opmerkelijk detail: kort daarop is de
verkoop van dat boek sterk gestegen
(lacht).»

Veto: Overdrijft men tegenwoordig
met erotiek in strips?
Walthéry: «Wel, feitelijk gaat men
gemakkelijk over van erotiek naar
pornografie. De grens ertussen is ech-
ter heel persoonsgebonden. Ik moet
wel zeggen, vanaf het ogenblik dat ik
teveel vlees kan zien en als het ware

1~~,!rtll~I·=N~1he~:~best~;~~~.Edi~~»!:
« oe lans taan er mooie ngen

in erotische strips, Manara bij voor-
beeld. Vanaf het ogenblik dat een
vrouw goed en mooi getekend is, ben
ik tevreden: comme tout Ie monde, je
suis un voyeur»

Veto: Is niet vooral het kommerciële
aspekt van erotiek in strips belang-
rijk?
Walthéry: «Vast en zeker, het draait
altijd om geld. Neem bij voorbeeld
Bakelandt of de Rode Ridder tegen-
woordig... Persoonlijk stoort het me
niet, hoor. Misschien speelt hierbij een
rol dat het Vlaamse strips zijn, en dat
de auteurs willens nillens te sterk
gebonden zijn aan het moordende
ritme van een krantestrip. Bloot is,
zoals gezegd, makkelijk te tekenen en
het leidt de aandacht van het publiek
af.»

verdiend, nemen we aan ?

Walthéry: «Ook al niet: het is een
echte oiraat-uitaave. Ik heb me dan

Veto: Volgens de wet magje nochtans de
koning en zijn familie niet beledigen.
Bucquoy: «Dat weet ik, en daarom doe
ik het (in Le transfen Slave, nvdr). Ik
wou gewoon zeggen wat ik over de
koninklijke familie dacht en ik had niet
veel zin om dat werkelijk te funderen. In
een demokratisch land is het blijkbaar
mogelijk dat je geen kritiek mag leveren
op de koning: daar staat 18 maanden
op»

Veto: U hebt in illustraties, portfolio's
en dergelijke duidelijk laten merken
dat erotiek U aanspreekt?
Walthéry: «Inderdaad, ik hou er wel
van, dat is geen geheim. Maar niet in
Natasja. Je moet tenslotte weten voor
wie je werkt, welke doelgroep je
viseert. Het is evident dat je je daar in
Robbedoes niet aan kunt wagen. Dus
geen achtersten, borsten, tepels... Ik
vraag me trouwens af of dat wel nodig
is. Feitelijk is het een gemakkelijk-
heidsoplossing : veel moeilijker is iets te
suggereren.»

Diestsestraat 115 - 3000 Leuven
(naast Christiaensen)

Alles voor je kot en je fuiven
cards - affiches - posters - inlijstingen -
gadgets - schoolgerief - feestartikelen -

. dekoratie - kerst- en karnavalgerief
en
t-shirts - pulls

garfield - tom & jerry)

gevraago wat ik moest
Maar omdat men op de redaktie deed
alsof er niets aan de hand was, heb ik
ook geen stappen ondernomen. Kolle-
ga's die geparodieerd werden, hebben
'wel gereageerd, maar met het omge-
keerde effekt natuurlijk. Want uitein-
delijk was dat extra publiciteit voor de
makers. En dat waren bovendien echte
seksparodieën. Rommel, gewoon vul-
gair, en dan nog slecht getekend
ook»

Veto: In de parodie 'Nathalie; stripste-
wardess 'is Uw stijl zo goed nagebootst,
dat al meermaals is gesuggereerd dat U
die parodie zelf getekend hebt:
Walthéry: «Toch' niet hoor, maar ik
ken wel de echte makers. Mijn stijl is
inderdaad goed geïmiteerd, daar niet
van, maar er zijn toch kleine verschil-
len merkbaar. En ondanks alle bloot is
het cen knappe parodie»

Veto: Maar U heeft er loch wel iets aan

joggings
(snoopy

Veto: Maar zelf hebt U Natasja ook
geparodieerd!
Walthéry: <Ja, maar dat was enkel
bedoeld als grap, ook wel een beetje
omdat dat Nathalie-gedoe me de keel
uithing. Van Een afgelegen Eiland heb

DE GROOTSTE CARD SHOP 1
en CADEAU SHOP TE LEUVEN·~

10% korting op vertoon van studentenkaart
(behalve promotie-artike1en)- -

(MK)



hier nagenoeg uitsluitend incrowd (na-
melijk Boos-studenten) betrof reageerde
evenwel bijzonder entoesiast. Mooi was
een Slavisch liedje en de uitvoerster,
maar dat eerste bleek dan weer play-
back te zijn. Kortom, deze greep uit het
oosten was fake, een oppervlakkige
show die zo van bij Rudi KarelI kwam
overgewaaid en tot een kultureel spekta-
kel werd gepromoveerd.
Ons restten toen alleen nog maar de

hoeren. De evokatie van het oudste
beroep ter wereld bleek echter niet veel
meer dan een statische tentoonstelling te
zijn. Eén kamer was als hedendaags
bordeel ingericht en had veel weg van'
een modaal kot. De vroegere tijden
werden kleurloos opgeroepen door mid-
del van wierookgeuren, gordijnen en
plaatjes aan de muren: reminiscenties
aan Caligula, werk van Jeroen Bosch. Er
waren ook dia's, maar de projektor
moest af en toe worden stilgelegd omdat
hij oververhit raakte. Aan de wand hing
het tarief: 2000 in bed, 1500 op de sofa
en 500 staande. Voor studenten was het
gelukkig allemaal gratis.
Dacht u dat de avond toen al om zeep

was? Dan had u ongelijk. Wie voor half
elf het Instituut had verlaten kon nog
altijd naar de Vlaamse Leergangen voor
een Fassbinder-film. Wij kennen er die
dat deden. Pas daar ging Leuven vreemd,
in het Duits nog wel.
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De stoute jaren '58-'68

Schoon boek, vooral de bladen
Dejaren zestig. Blijkbaar hebben we re herontdekt. Zowat elk

persorgaan doet een krampachtige poging om een "story" te
brengen rond de jaren zestig of rond het jaar 1968. Dikbuikige

veertigers kijken terug op hun "wilde jaren". Pakweg Pol Van
Mosselvelde lult wat gemeenplaatsen bij elkaar over de "idealistische
jaren '60" en de "materialistische jaren '80". Dàt is het niveau van de
huidige herdenkingsrage. Hopelijk wordt het debat dat de werkgroep
Post Factum dinsdag organiseert beter.

Intussen is ook het Kritak-boek over de
jaren '60 verschenen. Onder de titel De
stoute jaren '58· '68 groepeert de "kriti-
sche" uitgeverij een tiental artikels en
vooral veel foto's, veel mooie foto's.
Het boek poogt in een panoramisch

overzicht verschillende domeinen van
het openbare leven uit de jaren '60 te
belichten. Het openbare leven, dat is:
politiek, muziek, mode, design, architek-
tuur, fotografie, media, film, teater, kunst
en literatuur. Een nogal schoolse inde-
ling dus, met blijkbaar veel aandacht
voor kultuur. De auteurs zijn (of zouden
moeten zijn) bevoorrechte getuigen,
bijna allemaal 'specialisten' in het vakge-
bied dat ze hier behandelen. Staat dat
borg voor kwaliteit? Dat hangt ervan af
wat je uiteindelijk van dit boek ver-
wacht...

Klooien
Wat màg je verwachten van dit boek?
Joost mag het weten. Geen inleiding,
geen verantwoording, geen flaptekst die
het je kan meedelen. Zelf je normen
stellen dus. Zo zou je kunnen hopen dat
de auteurs tenminste een duidelijk om-
schreven opdracht meegekregen heb-
ben: geef een schets én een interpretatie
van wat er in de jaren '60 is gebeurd op
uw terrein. Helaas blijken lang niet alle
teksten aan die verwachting te voldoen.
Een opsomming van feiten, dat kan nog
wel, maar een heldere visie is hier eerder
uitzondering dan regel. Blaaskaak Rudy
Vandendaele (van Humo) is hierin de
uitblinker. Op 9 bladzijden tekst weet die
man niks zinniger mee te delen dan een
opsomming van hiijes, pop-trendjes en
flauwekul in de trant van "Humo's
jaaroverzicht". Je kent dat: op slap
weekbladpapier is dat best te verteren,
zolang het maar niet teveel pretentie
krijgt. yandendaele zou zijn produkt dus
beter niet omschrijven als "de historische
reconstructie van de epoque waarin ik
bewust en geslachtsrijp had willen rond-
klooien" (p. 55).
Vandendaele is niet de enige die

ondermaats blijft. Over mode in de jaren
'60 worden we nauwelijks wijzer uit het
verhaaltje dat Agnes Goyvaerts bij
elkaar gebreid heeft: "De mode ging
snel, het leven was één grote verkleed-
partij, en duurzaamheid was een woord
van het verfoeide establishment"
(p. 80), dat soort gemakkelijke gemeen-
plaatsen.

Geplukt
Maar laten we niet té negatief worden.
De stoute jaren bevat zeker één schitte-
rend essay-tie: "Den drang naar het

daktie en op tal van plaatsen wordt
geplukt uit andermans werk zonder
bronvermelding (Jan Ceuleers' omar-
ming van de boeken van Luc Huyse).

De bladen

hoger is eenieder aangeboren" van
fotografie-kenner Johan De Vos. De
fotografie ontdekt in de '60 - onder meer
door technologische ontwikkelingen -
de vrijheid: alles mocht, en meer en meer
bleek ook alles te kunnen. "De fotogra-
fen in die tijd hadden (...) nog niet de tijd
om veel te piekeren. Natuurlijk hebben
ze veel foto's gemaakt waar we nu
verrukt tegenaan kijken, en natuurlijk is
al hel nieuwe dat we nu maken eigenlijk
afgekeken van wat er toen gemaakt
werd, maar we troosten ons met de
gedachte dat we 'bewuster' fotograferen,
en dat de fotografen van toen werkten in
een geest van brute onwetendheid"
(p. 127). Een perspektiefschets van de
jaren '60 vanuit de jaren '80; zo hoort
het.

De overige bijdragen variëren van erg
verdienstelijk (Els Spitaels over de archi-
tektuur) tot saaie opsommingen (Marie-
Pascale Gildemyn over de beeldende
kunst). Het boek lijkt snel bijeengeschre-
ven, er is nauwelijks sprake. van eindre-

Daarom is De stoute jaren vooral een
fotoboek. Zowat de helft van de ruim
tweehonderd pagina's wordt gevuld met
prachtige afdrukken. van foto's van
Herman Selleslags, Frank Philippi, Wal-
ter de Mulder en tal van persfotografen
uit die tijd: een vaak nostalgisch, maar
niettemin knap sfeerbeeld van de jaren
'60. Iets voor pa of ma.
Inhoudelijk is het boek echter te

-nager, Het is bijvoorbeeld opvallend dat
geen enkele auteur (misschien op Ceu-
leers na) een poging onderneemt om
buiten zijn specialiteit te treden en de
gebeurtenissen van de jaren '60 in een
ruimer kultureel én historisch kader te
schetsen. Daardoor blijven de jaren '60
hier met een mystiek aureool omgeven.
Een gebrek aan historisch onderzoek om
op terug te vallen?
Hoedanook is De stoute jaren een

produkt van de jaren '80: mooie kaft en
zo, maar de inhoud is van ondclgeschikt
belang.

Didier Wijnants

Jan Ceuleers en Frank Vanhaecke (sa-
menstellers), '58·'68. De stoute jaren,
Kritak, 795 fr.

Vorige week ging Leuven vreemd. Echt bevreemdend ging het er in het projekt
van de psychologen aan toe: 7 kisten op een rij Allerlei beroemdheden waren
daar heel braai en voor een mild bedrag kon ook jij je kot met een zerk
verfraaien: zie onze Zoekertjes. Akke akke tutuut, weg zijn wij. (Foto Filip

Dutoit)

VREEMD GAAN IN LEUVEN
Kultuurraad ging dit jaar voor het eerst met de kringen in
zee voor haar AV-projekt. Men hoopte hierdoor meer
mensen aan te sporen om te helpen. Met velen aktief
meewerken aan zo'n grote kulturele happening, het
verdient alleen waardering, zo vindt lsabelle Rosschaert
van Kultuurraad. "Trouwens", zegt Isabelle: "we hebben
door het inschakelen van de kringen ook veel nieuwe
mensen kunnen aanspreken, mensen die anders waar-
schijnlijk nooit de weg naar Leuven gaat vreemd zouden
gevonden hebben." Werken met de fakulteitskringen dus
om de drempel te verlagen, eigenlijk iets wat ook het Stuc
zou kunnen gebruiken.
Maar Kultuurraad zag nog andere voordelen: kleine

kringen krijgen nu ook de kans om iets te doen. Ze kunnen
vrij beschikken over een zaal. Er wordt reklame gemaakt.
Enzovoort. Het was dan de bedoeling dat de grote kringen
de kleine onder de arm zouden nemen. Rechten heeft dat
heel goed gedaan met Kriminologie.
Waar men ook veel van verwachtte was de specifieke

invulling van het tema door de verschillende kringen. Het
ideaal was dat elke kring de konfrontatie tussen verschil-
lende kulturen een eigen kleur zou geven.

Daar liep het echter een beetje fout. Het tema 'werken
rond het vreemde' - tussen haakjes ontstaan vanuit Sociale
Raad met zijn werkgroep anti-racisme -, konkreet gegoten
in de titel 'Leuven gaat vreemd', werd zo naar de kringen
toegestuurd. Dat leverde soms rare kwakkels op zoals het
doolhof in Heverlee, een wel erg letterlijke interpretatie van
Leuven gaat vreemd. De minaret daarentegen, de toren van
Babel of ook wel Parcours Parcourir Parceeur van
Germania, waren veel betere verwerkingen van het
oorspronkelijk koncept.
Binnen het Stuc is men trouwens in het algemeen niet

onverdeeld gelukkig met het projekt van haar Kultuurraad.
Dit in tegenstelling tot de vorige jaren waarin het projekt
toch als artistiek interessant beschouwd werd.
Over de niet zo ruime opkomst maakt de Kultuurraad

zich niet direkt zorgen. Vorig jaar zouden er ook niet bijster
veel mensen op de tentoonstellingen geweest zijn. En het
Arenberginstituut ligt ook een beetje afgelegen, zegt
lsabelle. Men heeft echter bewust voor Arenberg gekozen.
Men wou dat veel mensen zouden kennismaken met dit
gebouw. Mooi gebouw zegt de architekt in onze redaktie
dan altijd, maar wij vonden er niet veel aan. (JVL)

Het eerste televisietoestel in de straal. Komt dat zien. De stoute jaren kunnen
beginnen.

BEREKEND I!! ~
tiensestraat, 129 acco ~~

Vreemt ontgoocheld
Vervolg van p. 1

vertaling voorgelezen. Tussen de liedjes
kregen we dan nog een stortvloed van
Chinese, vaak geografische namen, te
verwerken. Verhelderend was dat niet
bepaald. Als we er al iets van leerden,
dan was het wel dat we niets over China
weten en er ook nooit iets deftigs over
zullen weten, als het ons op deze wijze
wordt bijgebracht. Op geen enkel mo-
ment leek een poging te worden onder-
nomen om het komplexe gegeven, dat
China toch wel is, op een adekwate
manier enigszins uit de doeken te doen.
De Tai Chi-demonstratie leed aan

hetzelfde euvel: exotische taferelen,
mensen die zeer trage bewegingen uit-
voeren om zich te koncentreren, om
geen levenskracht te verspillen. Vast leuk
voor in de badkamer 's ochtends, als je
nog niet goed wakker bent, maar om
naar te kijken? Neen. Natuurlijk is zoiets
een mooie weerspiegeling van een men-
taliteit, een heel andere manier van
leven, en daar merken wij pas hoe groot
de afstand tussen ons en het oosten wel
is, hoe fundamenteel verschillend onze
kulturen zijn. Men kan zich daarbij de
vraag stellen, of het beoefenen van zulke
oosterse vormen ooit wel door een
westerling kan worden gevat. Het is net
zoals onze dichters, die nu allemaal
ijverig haikoes schrijven: zij doen het
wel, maar weten zij wat zij doen?

De Slavische dans en muziek waren ook
al geen hoogvlieger. Het publiek, dat ook

Johan Reyniers
Claudia Van de Velde
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ondergaan van een jarenlang aanslepend
proces waarvan zij de uitspraak niet
kennen. Het feit dat hun private leven
nog eens voor de hele nabije omgeving
blootgelegd wordt, zal een extra belas-
ting betekenen voor vrouwen die het
hoogstwaarschijnlijk al moeilijk genoeg

Myriam Terlinden, lid van de vereniging heb~n. I~dien.~en dan. toch erkent dat
"Jongeren voor het leven", schreef er sltua~~es zIJn ~aann een vrouw
het boek: "Abortus? Ja? Neen? Mis- onmogelijk een kind kan opvoeden,
schien ...". Dit boek zegt duidelijk en ,,:aaron:t kan moo.dan geen wet uitv~-
onvoorwaardelijk neen tegen abortus. digen ?Ie a_bortus10 geval van dergelijke
Het gaat uit van de fundamentalistische noodslt~tles toelaatb~r maakt? .
visie dat één principe - het recht op leven Of zIJn er alte~natleve. oplossingen
_ in alle omstandigheden domineert. voor abortus? Myna~ Terlinden s~lt er
Daarom is de "klassejustitie" voor haar een aantal ~oor: adoptie, psychol.ogtSChe
geen reden om abortus te liberaliseren: hulp~.~rlenlOgdoor .opvangt.ehwzen, 6-
"Mag sociale gelijkheid tot stand komen ~~nclelt! hulpv~rlemn~, flexibere werk-
op grond van het ongeoorloofd toelaten tijden voor bUltenhulswerk~nde vrou-
van een schadelijke maatregel? Mag een wen, een loon. v<>?r thwswerkende
sociale diskriminatie worden uitgescha- vrouwen, ... I~ sommige g~vallen maken
keld door middel van een nog grotere ?eze alternatieve ~plossmgen abortus
diskriminatie: geen eerbied opbrengen m~er?aad overbodig. ~evr. ~erman-
voor het leven van een menselijk wezen Miehielsen beaamt dat: In mijn wets-
van 15 weken, maar dit recht op eerbied voor:'t~l. m~t. de vrou.w. eerst een
wettig verklaren vanaf 15 weken en één multidisciplinaire kommissie raadple-
dag?" gen. Die komm!ssie. m~t de vrouw

Daarom gaat, nog altijd volgens h.elpe~ klaar te. Zien 10 zlchze!~ en haar
Myriam Verlinden, het verwijt ook niet situatie. Sommige vrouwen zIJn op dat
op dat tegenstanders van abortus op een n:t.oment uitermate gestresseerd. S?ms
ongeoorloofde manier hun mening wil- zIJn er dan ook goede alternatieve I
len opleggen aan andersdenkenden: oplossingen mogelijk." Anderzijds. wijst
"Ook al is het recht op een persoonlijke ze ~r ook .0P dat voorstellen '!ie de
mening primordiaal in een demokratie, SOCiale posl?e van de vrouw m het
kan dit recht dan uitgeoefend worden a~gemeen.wllle.~ ver~eren, de vrouw ren over de verloedering van onze
ten koste van een recht dat nog funda- met onmiddellijk kunnen ~elpen. Het maatschappij en daar op z'n minst
menteler is: het recht op leven?" gaat.?an om voorste~en die op lange gezegd rare konsekwenties aan verbindt,

Dat het bij een foetus wel degelijk om termijn door de s~t Uitgevoerd wude~ wordt het toch wat moeilijker.
een vorm van menselijk leven gaat, lijkt moeten worden. ~er en ~u hebben ZIJ Antikonceptie bijvoorbeeld zou, vol-
ook bij de voorstanders van abortus geen de vrouw echter mets te bieden. gens haar, in geen geval aangewend
diskussiepunt meer te zijn. Die voorstan- D lead t mogen worden door toevallige partners,
ders vinden echter. dat dit menselijk e en voor wie de komst van een kind op dat
leven in wording niet in alle omstandig- Dat Myriam Terlinden ervoor ijvert het moment onvoorstelbaar is. "In derge-
heden moet primeren. De sociologe Rita recht op leven voorrang te verlenen lijke omstandigheden geven ze al te
Jolie-Mulier formuleerde het ooit als boven alle andere omstandigheden, dat dikwijls aanleiding tot abortus". We
volgt: "Wanneer er botsing is tussen de- zij dit recht op leven ook aan anderen wil dachten dat antikonceptie abortus juist
diepgaande belangen van levende men- opleggen omdat zij vindt dat het pri- overbodig maakte. Myriam Terlinden
sen, die denken, voelen, weten, willen, meert op het recht op een persoonlijke blijkt dus veel ruimere bekommernissen
die leven in een sociaal geheel, een gezin, , mening, kan je begrijpen en respekteren. te hebben dan abortus alleen. Ze wil de
een maatschappij en de belangen van de Ook al hou je er zelf een andere mening "totale seksuele vrijheid die op dit Myriam Terlinden, Abortus - Ja? Neen?
vrucht die dit alles nog niet in zich op na. Wanneer ze echter gaat moralise- ogenblik in alle lagen van de bevolking Misschien. .., Madison 46, 1987
realiseert en het nog slechts in potentie. •• •
heeft, dan denk ik dat men kan kiezen Veertien dagen seksualiteit en Incest
voor de moeder boven de vrucht."

In de naam' van de Vader, de Zoon, ...

Abortus aan de KUL
Vervolg van p. I

zover: in Gent stonden 50 personen, die
betrokken (geweest) waren bij het Kol-
lektief Antikonceptie Gent, voor de
rechtbank. De drie rechters van de
Gentse korrektionele rechtbank spraken
nagenoeg iedereen vrij. De dokters en de
vrouwen werden vrijgesproken op basis
van de noodsituatie. Zo pleegde er een
vrouw abortus omdat haar man haar
omwille ~an haar zwangerschap met de
dood bedreigde. Eenjong studentenkop-
pel kon een kind op financieel en sociaal
vlak nog niet aan. Een zenuwzieke
vrouw die 65 % invalide was, oordeelde
dat zij nooit in staat zou zijn een kind op
te voeden. Mevr. Herman-Michielsen
vindt dat deze uitspraak van de recht-
bank nauw aansluit bij wat zij in haar
wetsvoorstel onder de term 'noodsitua-
tie' verstaat: "Ik heb de dossiers van het
proces doorgenomen. Daaruit blijkt dat
die vrouwen geen abortus vroegen
omwille van pietluttigheden. In dat
centrum werd er zeker geen abortus à la
carte uitgevoerd. Het waren telkens reële
noodsituaties die een negatieve weerslag
hadden op het ego van de vrouw."

Enkele weken later vond er een tweede
abortusproees plaats. Dit keer ging het
om een klacht tegen medici en vrouwen
die abortus hadden gepleegd op de
gynekologische afdeling van het akade-
misch ziekenhuis van de VUB in Jette.
Een vrouwelijke arts en een geabor-
teerde vrouw werden veroordeeld tot 6
maanden gevangenisstraf met drie jaar
uitstel, het betalen van de proceskosten
en een boete van 300 fr.Konsekwentie is
dus ver zoek in de rechtsspraak inzake
abortus.

Mevr. Herman-Michielsen wijst ook
nog op andere tekortkomingen van de
strafwetgeving: "Die vrouwen die voor
de rechtbank moeten verschijnen, zijn el
enkele uit de vele tienduizenden die
jaarlijks abortus plegen. Het zou hypo-
kriet zijn om de illusie te wekken dat
men door zo'n kleine groep voor het
gerecht te dagen het probleem strafrech-
terlijk kan aanpakken."

Daarnaast hoor je ook wel eens praten
over "klassejustitie": wie rijk genoeg is
om naar het buitenland te trekken, kan
de dans ontspringen. Bovendien kan je
zelfs van "klassejustitie" spreken in
verband met de groep vrouwen die
abortus laten uitvoeren in België. In
Gent was dat onlangs nog duidelijk te
zien: de vrouwen die voor de rechtbank
moesten verschijnen, waren vrouwen
die de kosten van de ingreep niet in één
keer konden betalen. Daarom lieten zij
een schuldbewijs achter in het centrum.
Via dit schuldbewijs is het parket hen op

het spoor kunnen komen.

Neen

Mild
Ook Myriam Terlinden wil wel rekening
houden met de noodsituaties waarin
vrouwen soms kunnen verkeren, maar
dan op een manier die de kern van de
zaak eigenlijk niet raakt. Abortus moet
strafbaar blijven, maar rechters kunnen
rekening houden met noodsituaties door
vrijspraak te verlenen of milde straffen
uit te spreken. Dit lost voor de vrouwen
in kwestie echter niet zo veel op.
Ondanks het feit dat zij vrijgesproken
zullen worden of in ieder geval licht
gestraft, moeten zij toch de lijdensweg

Mevrouw Herman-Miehielsen van het bijna gelijknamige wesvoorstel: "Mis-
schien gaat de CVP nu anderen afdreigen." Ons bijvoorbeeld, als we geen
katoliek werk leveren. (Foto Carla Rosseels)

Sommige dingen lijken in deze maatschappij-onbespreekbaar te
blijven, hoe losjes we op het eerste gezicht ook met oude taboe's
omspringen. Aan deze universiteit, die af en toe pleegt te beweren

een open, vrij ademend gespreksforum te willen zijn, ziet het er al niet
veel beter uit. Vorige week kon je bijvoorbeeld lezen dat het Leuvense
homo- en lesbiennecentrum De Roze Drempel deze week haar
noodgedwongen eigen, alternatieve Veertiendaagse van de seksualiteit
organiseert. Juist om bepaalde problematieken, waarbij de unief zich niet
echt lekker schijnt te voelen, bespreekbaar te kunnen stellen. Onder
andere incest, seksueel misbruik van een kind of een adolescent door een
volwassene, familielid of in de rol van opvoeder.

. , Het probleem is ouder dan de straat.
SofokIes, treurspeldichter van ongeveer
2500 jaar geleden, had het al over
anormale seksuele relaties binnen .het
gezin in 'Oidipoes Koning', 'Elektra' en
'Oidipoes in Kolonos'. Sindsdien kon er
ook een naam aan het ziektebeeld
gegeven worden. Maar de hele proble-
matiek.blijft in een taboesfeer hangen, en
nog steeds wordt incest beschouwd als
een marginaal verschijnsel, in achterge-
bleven plattelandsstreken.

Twaalf
Niets is echter minder waar. Incest, en
het verbod erop, is een universeel
verschijnsel, hoewel de interpretatie van
het begrip vaak verschilt. Zo werden tot
in de 14de eeuw seksuele relaties met
verwanten van de twaalfde graad nog als
incest beschouwd. In het Belgisch recht
liggen de zaken onderhand anders;
onderscheid dient gemaakt te worden
tussen grofweg een 'huwelijk binnen een
familie' en 'seksueel misbruik van kinde-
ren'. Het eerste feit is strafbaar als het om
dichte verwantschap gaat, tenzij de
Koning dispensatie verleent. Alleen ou-
ders met hun kinderen, en broers met
hun zussen kunnen nooit trouwen. Het
tweede feit blijkt slechts strafbaar, of
geldig als verzwarende omstandigheid,
als het gaat om verkrachting of een
inbreuk op het eerbaarheid van de

RJNUS - Dinsdagavond kan je in 't Stuc terecht voor "Rinus", gespeeld door Ibetrokkene. Incest op zich behoort daar
Nieuw West Akteur Marien Jongewaard Gebaseerd op de historische figuur dus niet toe, wordt trouwens in het
van Marinus van der Lubbe is de voorstelling vooral de treffende schets van een ,Belgisch recht niet eens bij naam ge-
naïeve wereldverbeteraar: Hedendaags en menselijk, bijna een zeldzaamheid noemd.

Nochtans worden er meer en meer
gevallen ontdekt, vooral omdat sociaal
assistenten, welzijnswerkers, psycholo-
gen en dergelijke zich hoe langer hoe
meer bewust worden van de situatie.
Niet alle vormen zijn even frekwent, of
even goed bekend; seksuele relaties
tussen moeder en dochter bijvoorbeeld
staan nog nauwelijks beschreven in de
vakliteratuur. Seksueel misbruik van
meisjes door hun vader Lijkt het meest
voor te komen, te wijten aan het nog
steeds patriarchale systeem van onze
samenleving. Het gaat dan ook verder
dan louter het seksuele niveau; zowel
vader als kind zijn slachtoffer van een
algehele sociale en familiale desorgani-
satie. Het gesloten systeem, dat door alle
betrokkenen zoveel mogelijk in stand
wordt gehouden om sociale uitstoting te
vermijden, brengt automatisch verwarde
relaties met zich mee.

Kindvrouw
Kinderen noch ouders hebben een

exakt beeld wie nu welke rol vervult,
dochters worden op seksueel gebied de
partner van hun vader, en hun moeder
vervalt in de rol van een kindvrouwtje.
De incestueuze akt op zich heeft echter
niet primair te maken met het seksuele
verlangen in haar konkrete uitdrukking.
Gewoonlijk draagt de vader een zware
psychologische druk van zijn eigen
kindertijd met zich mee, is hij toendertijd
zelf op een of andere manier seksueel
misbruikt en reageert hij zijn frustraties
onbewust op zijn kinderen af. Een

heerst" (sic) tegengaan. Paartjes die nog
niet voor de eeuwigheid voor elkaar
gekozen hebben, mogen dan ook niet
met elkaar vrijen. Deze visie heeft geen
enkele relevantie voor de maatschappe-
lijke situatie in 1988 en ze heeft die
eigenlijk ook in het verleden nooit
gehad. Laten we hopen dat de diskussie
woensdagavond minder donderprekerig
zal verlopen.

Carla Rosseels
Claudia Van de Velde

zwakke persoonlijkheid en geïnkorpo-
reerde, naar de buitenwereld toe tradi-
tionele en strikte waarden maken dat hij
de drang tot ontsnappen aan het keurslijf
alleen binnen het gezin kan uitwerken.

Vaak gaat het hele gebeuren dan ook
met vooral psychologisch 'geweld' ge-
paard; de kinderen leven in angst,
isolement en met de permanente druk
van verleiding en chantage. En het
grootste probleem blijft dat er op het
gebied van hulpverlening nog nauwe-
Lijks iets bereikt is. In België bestaat er
ten eerste helemaal geen politiek waar-

I door tussenkomst mogelijk is. Het slacht-
offer wordt verondersteld het probleem
zelf naar buiten te brengen, wat soms wel
I gebeurt, maar tientallen jaren na de
feiten. Ofwel worden de psychosomati-

I sche symptomen, vastgesteld bij het
I kind, niet geïnterpreteerd als veroor-
zaakt door een incestueuze relatie. Geen
enkel element in de opleiding van al

I diegenen die met dergelijke medico-
sociale problemen te maken krijgen
(geneesheren, sociaal werkers, ...) be-
reidt hen voor op de zwaarte van de
opdracht. Hoe kunnen we dan in
's hemelsnaam verwachten dat zij beslis-
sen of het al dan niet een inbreuk: is op de
persoonlijke vrijheid per se te willen
ingrijpen in een familiale situatie? En
hoe kunnen zij een alternatief vinden
voor opname van het kind in een
instelling als er helemaal geen alternatie-
ven bestaan? Misschien krijg je een
antwoord op het panelgesprek dinsdag
15 maart.

Lut De Boel

Etude de l'aide aux personnes et aux
families confrontées à un prob/ème
d'inceste', Université de Liège, Août
1987

Op het panelgesprek dinsdag 15 maart
debateren R. van dèr Wegen (LUC),
iemand van het ISG en een incest-
slachtoffer over de problematiek. Mode-
rator is Armemie Van Winckel van "Het
Kraaiennest". In het Achturenhuis, om
20.00 u.
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7 zalen van Superclub

Nieuw bioskoopkomplex op de
Bondgenotenlaan
Tot voor een jaar of zeven telde Leuven vijfbioskopen : Studio 1 en

2 van los Rastelli en verder de zalen Eden, Lovanium, Forum en
Rex. Terwijl Rastelli zijn Studio-komplex uitbouwde, dienden de

overige zalen één voor één hun deuren te sluiten. De laatste zaal die dicht
ging was de Rex aan de Bondgenotenlaan, nu zo'n twee jaar geleden.
Aan diezelfde Bondgenotenlaan zou een nieuwe bioskoop gebouwd
worden. Niet zomaar een bioskoop, want het is de bedoeling een
komplex van zeven zalen annex kornmerciële ruimte in te planten.

De geruchten dat Leuven een nieuwe
bioskoop rijker' zou worden doken een
viertal maanden geleden op met de rel
tussen filmverdeler Independent en de
Studio's. Omdat Rastelli voor zijn zalen
geen prioriteit kreeg op Aarschot voor
het uitbrengen van de door Independent
verdeelde blockbuster Hector, weigerde
Rastelli de film te programmeren.

De relatie liep helemaal spaak toen
Jan Verheyen, de baas van Independent,
met modder begon te gooien naar de
Studio's. Het was erg verdacht dat het tot
dan toe financieel niet zo sterke Indepen-
dent zo'n grote mond opzette. 'Alleen
maar overvloed wegens het grote sukses
van Hector', dachten de meesten. Maar
wie Independent nader ging bekijken,
stootte al snel op de NV Superc/uh, een
te Aartselaar gevestigd bedrijf dat vooral
op de videomarkt opereert en enkele
filmzalen openhoudt. Maar Superclub is

via de Promovision NV uitgever van het
veertiendaagse pulpblad Film take one/
Video take one, dat op 68.000 exempla-
ren wordt gedrukt. Wellicht waren de
plannen voor de inplanting van het
bioskoopkomplex ten tijde van de Hec-
tor-rel reeds ver gevorderd en moet men
de vete tussen Verheyen en Rastelli ook
in dat kader zien.

Toelating voor de bouw van het
komplex is er nog niet. De bouwaan-
vraag is ingediend en op dit moment
bevindt deze zich in de faze waarin de
buurtbewoners protest kunnen aanteke-
nen tegen de plannen (het dossier ligt
voor iedereen ter inzage op de dienst
urbanisatie van de stad Leuven). Indien
u het gaat inkijken zal u net als wij uw
ogen wijd opentrekken. Het komplex
zou zeven bioskoopzalen, 1500 m2

kommerciële ruimte, 2 parkings en
enkele horekabedrijven omvatten.

RASTELLI
AI is hij niet rechtstreeks bij deze zaak betrokken, toch kom je bij de bouw van
een nieuw bioskoopkomplex uiteraard bij Jos Rastelli terecht, eigenaar van het
Studiokomplex. Sinds twee jaar heeft Rastelli immers het monopolie van de
bioskoopexploitatie te Leuven in handen. Wij hadden hem aan de lijn, en hij
leek er vrij gerust in. Rastelli zelf wist ons te vertellen dat "Superc/ub voor dit
projekt over enkele miljarden kan beschikken. En een gedeelte van dit geld is
van Zuidq(rjkaanse otkomrf' • ..Hij :&iet bet Biet op een 6nanciële strijd
uitdraaien, maar verwacht dat de beroepskennis zal doorwegen. Een grondige
verandering kwa programmatie ziet Rastelli niet gebeuren, wel geeft hij toe dat
een aantal films hem zullen ontsnappen. "Maar dat betekent niet dat ik minder
films zal programmeren. En denk ook maar niet dat ik mijn toevlucht zal nemen
tot B-films of sexfilms. Het wordt eerder een zoeken naar kleine films. En dit
alles zal zeker de cinefiele film ten goede komen".

Rastelli verwacht niet dat dit alles op een prijzenslag zal uitdraaien. Volgens
hem zal in de toekomstige zalen 180 tot 200 frank betaald moeten worden,
terwijl hij er zelf niet aan denkt zijn prijzen te verhogen. Dat klinkt allemaal
aardig, maar of het ook klopt is een andere vraag. Het is niet omdat Superclub
in zijn andere zalen tot 200 frank vraagt, dat dit ook in Leuven zal gebeuren.
Rastelli is immers het levende bewijs van het feit dat 140 frank best
leetbaar is. (CV)

ZOEKERTJES
• Verloren op ma 29/2 omgeveing De
Valk: 3 sleutels in zwart etui (met
ABB-insigne). Gelieve terug te bezorgen
bij C. Van Houtven, aggr. Criminologie,
Blijdè Inkomststraat , Leuven. Dank I

• Graag een graf op je kot? Openbare
verkoop van de graven van Grafik, woe
e.k. in de kelder van het Arenberginsti-
tuut op de Naamsestraat (21 u).

SNELDRUKKERIj

HAPPY
PRINTERS

Kolonel Begaultlaan 21
3010 Wilsele

W 016/23.08.21

HANDELSDRUKWERK
PUBLICITAIR DRUKWERK
BROCHURES,FOLDERS

TIJDSCHRIFTEN
VIERKLEURENDRUK

Speciale prijzen voor
studenten

• Wil Marc die vorig akademie jaar in
de 2de Iic Romaanse zat mijn kursus
Statistiek (Vermeire) zo vlug mogelijk
terugbewrgen? Afgeven in de centrale
bib, in bib Werktuigkunde of thuis
(Sint-Pietersi 5 Bertem).

• Gezocht: vrijwillig(st)er die mee in de
boot wil stappen voor min. 6 maand.
Deze boot is een jeugdhuis dat start op
14 mei. Zin om mee te werken? ~
20.71.87, Jeugdwerk Fabota.

• Klio vreest ervoor dat het Kliokot
weer eens wordt opgedoekt en zoekt een
gemeenschapshuis voor volgend jaar.
Z.w. Filip Lenders, Mechelsestraat 202
of Parkstraat 35.

• Voor al uw typwerk, elektronische
schrijfmachine. Griekse en wiskundige
karakters. Jaren ervaring. Mevr. Sanders
011/43.20.82.

• Te huur: el. schrijfmachine Olivetti
ET f21. Inl. 46.32.75.

• Tikwerk 20.55.89 of Fr. Lintstr. 23.

• Daniël: bedankt voor het terugbren-
I gen van mijn gitaarpartituren I Kun
je ook mijn kassettes terugbrengen?
Geert.

• Al uw typwerk, Tiensevest 106 bus 6,
app lf. Bellen na 17 u bij Van den
Hurck.

• Gezocht, Wie wil .z'n rock, new-
wave ... platen verkopen op de platen-

.~ beurs van 9 april in Café Bacho.
~ Kontakt. Inge, Vaartstr. 64, Leuven.
~ .
~ • Te huur vanaf 1 mei, 2 grote kamers

in gem. huis (+ keuken, badk.). Prijs
2()()()4100/maand alles inb. lnge,

Zoals gezegd ligt het komplex aan de
Bondgenotenlaan waar zich vroeger de
garage Toyota bevond. Maar het kom-
plex loopt door tot aan de Diestsestraat,
waar een aantal krotwoningen, maar
ook een kafee zullen verdwijnen. De
ingang tot de parkings is via de Bondge-
notenlaan, terwijl je het komplex verlaat
langs de kant van de smalle Diestse-
straat, wat 's avonds niet onaardige
verkeersstromen zal veroorzaken.

De zeven zalen zijn goed voor 1.953
zitplaatsen, dat is ongeveer vierhonderd
meer dan in de Studio's. Er zijn twee
superzaIen gepland (506 en 417 toe-
schouwers) en verder één zaal van 274,
twee zalen van 232 en twee zalen van
146 toeschouwers. De toegang tot de
zalen loopt langs onder via een trap die
ongeveer in het midden van de zaal
uitkomt. Hoe rolstoelpatiënten de zalen
kunnen betreden is overigens niet duide-
lijk af te leiden uit de plannen. Positief is
wel dat elke zaal zijn eigen sanitair
heeft.

Behalve zeven zalen is er plaats voor
één centrale kassa, winkels, enkele ka-
fees, een reusachtige Hollywoodiaanse
trap, een grote fontein, foyers en ... een
kinderopvang. Dit geeft meteen aan dat
het doelpubliek niet alleen uit studenten
bestaat.

Architekturaal lijkt het gebouw een
kind van deze kitscherige tijd te worden.
De gevel aan de Bongenotenlaan wordt
een schoolvoorbeeld van modieuze
boekjesarchitektuur (de invloed van de
Amerikaanse architekt Michael Graves
is treffend). Heel "trendy", maar helaas
geen klasse.

Wat de ligging van het komplex
betreft, heeft men een voorsprong op de
Studio's. De Bondgenotenlaan is één van
de slagaders' van Leuven en In-de
Diestsestraat worden al geruime tijd
renovatiewerken uitgevoerd. Voor het
overige valt er weinig te vergelijken. Bij
Superclub wil men alleen kwijt dat
nadere details pas begin april bekend
gemaakt worden, zodat over het pro-
grammatiebeleid, toegangsprijzen en
dergelijke meer nog niets kan gezegd
worden. Een zaal kan je pas beoordelen
nadat je er een film in gezien hebt, en dat
zal in ieder geval nog een tijdje duren.

Christophe Verbiest
Didier Wijnants

Vaartstr. 64, Leuven.

• Te huur van 1 mei, 1 boven verdiep 1
gr. + I kl. kamer. Ongem. + gemsch.
badkamer 5500/maand alles inb. Gele-
gen: Diestsevest. Kontakt. Inge, Vaartstr.
64, Leuven.

• Aktie' "Trug", maart '88, w snel
mogelijk I I I z.

• Voor al uw publikaties - tekstverwer-
king - desktop-publishing 0161
23.50.64, Textware, Ridderstraat 6,
Leuven.

• Kwijt gespeeld op het Arenberg .
Galabal: % ringen waar ik erg aan
gehecht ben. Beloning van 500 fr. voor
de vinder. Elly Janssens, Vaartstraatl9.

• Ik zoek 100 glazen flesjes voor
opendeurdag. Geef een seintje, dan kom
ik met vrachtwagen of breng naar
Sociale Hogeschool Heverlee, kamer
404 'M' 015/31.33.37.

.
BENDE DEBAT- Tijdens het MLB-debat van vorige week donderdag spraken
vier 'specialisten' bijna drie uur lang over het dramatisch Bende-dossier dat
duizenden bladzijden telt Nochtans werd er maar weinig over konkrete feiten
gepraat. De bijna 130 aanwezigen kregen een vrij 'algemeen' gesprek
voorgeschoteld waarin het panel verschillende hypetesen herkauwde en
.ondermeer pleitte "om nu eindelijk eens de politieke piste op een serieuze
manier te bewandelen': "Vroeger heb ik nog met Madani Bouhouche
samengewerkt': aldus ex-rijkswachter François Roes (uiterst rechts). "Dat hij
gek was op wapens isjuist Maar de reden waarom hij voor het ogenblik in de
gevangenis zit is enigszins overdreven. Hetzelfde geldt trouwens voor Christian
AmoTJI de voormalige kollega van Bouhouche bij de Brusselse BOB. Dat is een
heel brave jongen, zonder initiatief. Ik wil deze mensen hier zeker niet
verdedigen, want Bouhouche is bijna zeker betrokken geweest bij de
Bende-raids. Maar misschien was hij enkel maar een 'bevelhebber op hlit veld'
die orders van hogerhand uitvoerde. Tijdens de tweede wereldoorlog bestond er
toch ook zoiets als 'een vijfde kolonne'. Het wordi-dus tijd dat de speurders een
aantal personen binnen de magistratuur, het politiewezen of de politieke wereld
aan de tand voelen. Ze hebben er voldoende redenen toe. .. (Foto Filip
Dutoit)

Uiteenzetting en Debat over de Europses
onderzoeksprojekten. Deelname 50 fr.

Logopedische Kring
• Di 15/3 om 20.00 u in Psychologisch
Instituut, Voordràcht over de struktuur en
de werking van een schizisteam..
Psychologische Kring

Landbouwkring
• Do H/3 om 21.00 u in Shrink, Senti-
mental Nigh~ (the only reall part !wo,
gratis.

• Ma21/3 om 21.30 u in Shrink, Raad van
Beheer.

• Di15/2 om 18.20 u (vertrek aan takbar]:
Kampusaktiviteit te Brussel i.s.m. Kviv.

• Uitgeleend aan onbekenden: socio-
linguïstische studies 1 (Geerts) en PCP-
ABN-gids. Zo vlug mogelijk terugbewr-
gen aan Wim Vd Berghe, F. Lintstr. 170
(2de lic Germ.), ajbl

• Op 3 maart werd in zaal Ons Huis
mijn lederen vest meegenomen. Wie
haar toevallig heeft meegenomen kan
die daar terugbezorgen aan de uitbaters.
Dank uI

• Met wie kan ik do. of vr. 18 maart
tegen vergoeding meerijden naar Eind-
hoven of Den Bosch? William
22.22.86.

16 is uit. Te koop Boekhandel Vesalius-
straat 1.

• Verloren: nacht 28/1 omgeving Tien-
sestraat - Oude Markt: wit parelsnoer (±
50 cm) waar ik zeer aan gehecht ben. H.
Van den Berghe, Bogaardenstraat 62.

• Kubusje was blij vierkantje te vinden.
Reeds een heel jaar Chris en Kristien.
Joepie.

• Voor al uw typwerk wals tesissen,
verhandelingen ens. op tekstverwerker,
snel en goedkoop: 'M' 016/25.89.12.
Ruime kamer te huur in gemeenschaps-
huis. Tiensestraat 140. 3400 fr. per
maand. Bevragen bij kotbewoners of in
de winkel.

• Thatcher, Vl. Blok, Aids-team, Your-
cenar, Baldwin, Maurice ... De Janet nr.

ZOEKERTJE
Zoekertjes zonder kommercieel oogmerk (gezocht, gevonden, verloren e. ei. zijn gratis: andere semi-kommerciële

zoekertjes (te koop, te huur, tikwerk) worden betaald naargelang de ruimte die ze innemen (zie rooster).
De redaktie behoudt zich het recht voor een zoekertje niet te plaatsen.

Gebruik onderstaand rooster, I teken per vakje, 1 vakje tussen de woorden. Zenden aan of afgeven op 's Meiersstraat 5.

10 SF
20 SF
30 SF
40 SF
50 SF
60 SF
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IS DIT het artistiek bordeel van een doorsnee architekt? Welnee, Leuven ging gewoon even vreemd vorige week.
Wild, lijkt het. Saai was het. (Foto Filip Dutoit)

Kommissie Ruimtelijke Planning KV Leuven

De "onpartijdige" adviezen
van professor DeIrue
Devertraging bij de afhandeling van het dossier van de Centrale

Keuken van Alma (zie Veto vorige week) had verschillende
oorzaken. Minstens drie verschillende vestigingsplaatsen bleven

lange tijd "in de running" : de kampus Gasthuisberg, het industrieterrein
in Haasrode en het terrein aan de Celestijnenlaan in Heverlee. Bij de
bespreking van deze kwestie werd op de raad van bestuur van Alma .
voortdurend gezwaaid met een zogenaamd "rapport van de kommissie
Delrue" dat adviseerde ten gunste van Gasthuisberg. Toch wist niemand
precies wat dat rapport inhield, welke argumenten er aangevoerd werden
en wat juist de funktie is van die beruchte kommissie die niemand
kent.

Terug naar 1986. Rektor Dillemans
stond toen één jaar aan het hoofd van
deze universiteit. Een "verkennings-
jaar" : de rektor installeerde een aantal
Denkgroepen die elk een bepaald aspekt
van de universiteit zouden onderzoeken
met het oog op een koherent beleid. Zo
was er ook de Denkgroep KU Leuven
en haar omgeving. Haar taak: een
koherente visie geven op de ruimtelijke
ontwikkeling van de KV Leuven met de
bedoeling te komen tot een stedebouw-
kundig struktuurplan voor de universi-
teit. De denkgroep bestond uit Ingenieur
Piet Phlips, de professoren Marcel Smets
en Herman Van der Haegen en ze stond
onder leiding van ingenieur-architekt
Jan Delrue, professor aan de afdeling
Architektuur en vice-dekaan van de
fakulteit Toegepaste Wetenschappen.

In haar eindrapport (mei 1986) stelt
deze Denkgroep de "invoering van
nieuwe geplogenheden" voor: er moet
een permanent adviesorgaan komen dat
het stedebouwkundig beleid van de
KV Leuven voorbereidt. De kommissie
moet samengesteld worden uit "eigen
academici die de stedebouwkundige en
ruimtelijke problematiek als onderwijs-
en onderzoeksdomein verzorgen."

Belangrijk i~ de volgende eis die aan
de nieuwe advieskommissie gesteld
wordt: "Om belangentegenstellingen te
vermijden zouden academici die als
persoon of met hun studiebureau voor
af/ondcrlijkc opdrachten in aanmerking
komen. niet in het nieuwe adviesorgaan
mogen zetelen." Zuiver op de graat
UU\.

Advies? Welk advies?
Toch rij/en er vragen. De kommissie

- wordt officieel geïnstalleerd op II mei
1987 na een uirccnzcuing van Delrue op
de Akadcmischc Raad. Ze bestaat uit
deskundigen inzake ruimtelijke ordening
(Delruc, Srnct-, en Van der Haegen).
vcrant woordelijken uit de centrale dien-
sten (Jan Bauwcris. Piet Phlips en N.
lrcrbekc) en een vertegenwoordiger uit
elke groep van de universiteit (Sabbe
Bocckx, Gulinck ). Op 7 juli laat 7C VOOI
het eerst \ an zich horen in verband mei
het projekt voor een Centrale Keuken
voor Alrna. "De kommissie Delrue heeft
een negatief advies gegeven met betrek-

king tot een inplanting nabij Alma 3. Zij
stelt een inplanting voor op Gasthuis-
berg."

Dit advies blijkt echter niet op papier
beschikbaar. De Raad van Bestuur van
Alma dringt meermaals aan maar vangt
telkens bot. De kommissie Delrue màakt
Alma geen cent wijzer, noch over de
reden van het negatief advies voor het
projekt op de Celestijnenlaan, noch over
de verantwoording voor het voorstel om
naar Gasthuisberg te gaan. Nog op 17
februari 1988 schrijft de Raad voor
Studentenvoorzieningen een brief naar
Algemeen Beheerder Tavernier: "Graag
kregen wij inzage in de argumentering
van de commissievergadering betref-
fende dit voor ons uiterst belangrijke
dossier. Is het mogelijk een overleg-
gesprek te hebben met de leden van de
Commissie betreffende deze argurnente-
ring?" Bij Alma ontstaat de indruk dat er
niet eens een rapport bestaat. Iedereen
spreekt er over de "adviezen van de
kommissie Delrue", maar niemand weet
wat die kommissie juist uitvoert.

Guest
De onduidelijkheid omtrent de aktivitei-
ten 'Van deze kommissie voedt vermoe-
dens over minder fraaie praktijken.

Het komplex Gasthuisberg is ge-
bouwd tussen 1977 en 1985. Het
ontwerp werd gemaakt door de "Tijde-
lijke Vereniging Felix-Delrue" die deze
opdracht rechtstreeks van de universiteit
kreeg. Professor Delrue is trouwens
specialist in ziekenhuisbouw. Omdat er
vanuit Gasthuisberg herhaaldelijk gewe-
zen is op het belang van de architektu-
rale eenheid van het komplex ligt het
voor de hand dat er voor een mogelijke
inplanting van de Centrale keuken een
ontwerp van Delrue nodig is. Kan het

dat een "onpartijdig" adviseur - laat het
dan nog zijn in het belang van "het
woon- en leefklimaat" - de facto advi-
seert ten gunste van zijn eigen prak-
tijk?

Dat de raakvlakken tussen Delrue als
onafhankelijk adviseur van de
KV Leuven en Delrue als praktizerend
architekt niet altijd even onverdacht zijn,
illustreert ook dit voorbeeld. Momenteel
werkt de KV Leuven aan de bouw van
een hotel dat ingeplant rou worden op
de huidige parking van de Thierbräu
vlakbij het Groot Begijnho[ De Rijks-
dienst voor Monumenten en landschap-
pen evalueerde de voorontwerpplannen
negatief omdat het nieuwe hotel te veel
de bouwstijl van het Groot Begijnhof
zou imiteren (zodat de foutieve indruk
zou ontstaan dat het hotel historisch deel
uitmaakt van het begijnhof). De plannen
voor dit "KV Leuven guest house"
werden getekend door het architekten-
bureau A rchiduk. Archiduk is het archi-
tektenbureau van professor Delrue. We
herhalen: "Academici die als persoon of
met hun studiebureau voor afzonderlijke
opdrachten in aanmerking komen, (zou-
den) niet in het nieuwe adviesorgaan
mogen zetelen" (verslag van de Denk-
groep, 1986). Wat verstaat men hier
onder "afzonderlijke opdracht"? Waar
trekt men de grens?

Overstijgen
De kommissie Delrue is in eerste instan-
tie bevoegd om de universiteit adviezen
te verstrekken voor een gezonde politiek
van ruimtegebruik en -planning, Het
siert de KV Leuven dat ze oog heeft
voor deze problematiek. In dit land ziet
men Ruimtelijke Ordening immers al te
vaak als het netjes naast mekaar plaatsen
van losstaande bouwprojekten, als "ste-
debouwkundig kruimelwerk" (Jan Del-
rue in De Standaard, 15 juni 1984).
• _ Minder fraai is het feit dat de betrok-
kenen blijkbaar geen inzage krijgen in
die adviezen en dat de kommissie dus
"achter gesloten deuren" werkt. Boven-
dien is een absolute garantie van onpar-
tijdigheid hier vereist. Alleen dàn vervult
het orgaan "een rol van deskundigheid,
die zou moeten trachten de particuliere
belangenbehartiging te overstijgen".

Didier Wijnants

TENTOONSTELLINGEN
Marc Raes: Tekemngenen schilderijen 10 Kafee Metropoie, (derde verdieping). Kol.
Gegaultlaan 15. WJlsele, tot 20 3.
Rogier Van Der Weyden: imaqmau museum, tot 27 maart, van 10.00 tot 17.00 uur, In
Uruversueitshal. Naamsestr. 22.
Armand van DormaeJ: bronzen en porcelenen beelden. tot 25 april. van 10.00 tot 12.00 en
van 14.30 tot 19.00 u, in Faculty Club. Groot BegiJnhof.
Vlaamse Jeugdboekenillustraties sinds 1980: tot 18 maart, van 11.00 tot 18.00 u, In
Expozaal L & W. 10k.gratis.
Leo Reynders: alledaagse taferelen met akryl en kriJt, tot 25 april, In UZ GasthUlsberg, ink
gratis.

23 ,AG E'N DA
Samenstelling: Walter Pauli

Maandag 14 maart
20.00 u FASSBINDER Wildwechsel, in Vlaamse Leergangen, Boekhandelstr. 9, ink. 80/100,

org. Stuc/CC/DAF.
21.00 u VEERTIENDAAGSE SEKSUALITEIT Film: Mädchen in Uniform, rond lesbianisme, in

't Stuc, ink. 80, org. de Roze Drempel.
22.30 u FASSBINDER Angst essen der Se.:lle aut, in Vlaamse Leergangen, Boekhandelstr. 9,

ink. 80/100, org. Stuc/CC/DAF.

Dinsdag 1~ maart
20.00 u FASSBINDER Chinesisches Roulette, in Vlaamse Leergangen, Boekhandelstr. 9,

ink. 80/100, org. Stuc/CC/DAF.
20.00 u PANELGESPREK Vriendschap, liefde en Erotiek in Strips, met J. Bucquoy, Erica

Raven (stripgidsprijs '87)en Arthur Berckmans, modo R. Pareit, ink. 30, org. CC/Biblioteek.
20.00 u LEZING De roman: J.K. Huysmans en het symbolisme, in 't Stuc, (1ste verdiep.),

ink. 140, org. WEL
20.00 u DEBAT mei 68, een Generatie? Met Prof. Kruithof (RUG), Marcel Van Nieuwenborgh

(De Standaard), Louis Vos (KUL), Prof. De Witte (VUB), modo Eric Defoort, in Erasmushuis
8ste verd., ink. gratis, org. Post Factum.

20.00 u VEERTIENDAAGSE SEKSUALITEIT Panelgesprek rond incest en nabije omgeving,
modo Annemie Van Winckel (Kraaiennest), R. van der Wegen (LUC) en getuigenis van
incest-slachtoffer, In het 8-urenhuis, Maria- Theresiastraat 121 Leuven, ink. 70, org. De
Roze Drempel.

20.30 u KONCERT Jubileumconcert 25 jaar Universitair Symphonie Orkest, in de St Jan de
Doperkerk, Groot Begijnhof, ink. 150/250.

20.30 u TEATER Rinus, van Marien Jongewaard, in 't Stuc, ink. 150/200, org. 't Stuc.
22.30 u FASSBINDER Faustrecht der Freihei~ in Vlaamse Leergangen, Boekhandelstr. 9,

ink. 80/100, org. Stuc/CC/DAF.

Woensdag 16 maart
12.00 u KONCERT Fakulteitskoncert L & W: het Strijkkwartet van de Munt en Carlos Bruneel,

fluit, spelen Beethoven en Mozart, in het Erasmushuis (8ste verdieping), Blijde In-
komststr. 21, inkom gratis.

20.00 u FASSBINDER Mutters Kusters Fahrt zum Himmel, in Vlaamse Leergangen,
Boekhandelstr. 9, ink. 80/100, org. Stuc/CC/DAF.

20.00 u VEERTIENDAAGSE SEKSUALITEIT Informatie-avond rond nieuwe reproduktie-
technieken (proefbuisbaby's, leenmoeders, zaadbanken, evolutie en etische vragen), met
liliane Versluys, Hilde Olbrechts, Kris Seis, in het St-Michielscenrum, Naamsesir. 57A,
ink. 70, org. De Roze Drempel.

20.00 u DEBAT Politisering van de magistrafuur, met H. Covelier, R. Blanpain, L Suetens,
Crabbe, modo M. Duysters (BRT), in De Valk, aud. Zeger Van Hee, Tiensestr. 42, ink. gratis,
org. Vujo KUL.

20.15 u DEBAT Abortus, met dr. Degroote (studentenarts), prof. Schotsman (moraalteoloog
KUL), huisarts uit een abortuscentrum en twee vrouwen, modo Roos Maes (UP), in Maria
Theresiakollege 10k. 14, ink. gratis, org. UP-As Theologie (Katechetika).

20.15 u KONCERT door het Leuvens Universitair Koor, in de Grote Aula, ink. 100/150, org.
Informatie en Onthaal.

20.30 u DEBAT Postmodernisme in de beeldende kunst, inleider Lieven de Cauter (filosofie
KUL), in Sencie-inst, aud. 00.14, Ravenstraat, ink. 50, org. Krisis.

22.30 u FASSBINDER Despair/Eine Reise ins licht, in Vlaamse Leergangen, Boekhan-
delstr. 9, ink. 80/100, org. Stuc/CC/DAF.

Donderdag 17 maart
17.00 u LEZING Leerstoel A. Dondeyne, inaugurale lezing 'The problem of modernity,

post-modernity and christian faith, door prof. Tracy (Chicago). in de Promotiezal van de
Hallen, Naamsestr. 22, ink. gratis.

20.00 u FASSBINDER Die dritte Generation, in Vlaamse Leergangen, Boekhandelstr. 9,
ink. 80/100, org. Stuc/CC/DAF. •

20.00 u TRAINING Positief denken: technieken die helpen bij het studeren, in het Handelskot
Dekenstr. 2, inkom gratis, org. Aiesec.

20.00 u VEERTIENDAAGSE SEKSUALITEIT Debatavond rond homoseksualiteit en politiek,
met Wilfried van Durmen (Agalev), Trees Merckx-Van Goey (CVP), Lucienne Herman-
Michielsen (PVV), Hugo Coveliers (VU), modoVeerle Hobin (Kraaiennest), in Aud. Ves. 02.17,
ink. 40, org. De Roze Drempel.

20.00 u VASTENKONFERENTIE Jongeren tussen geloof en ongeloof, door Marcel Verhelst,
in de kapittelzaal van Abdij Keizersberg, Mechelsestr. 202, ink. 70, org. Vrienden Abdij
Keizersberg.

20.15 u KONCERT door het Leuvens Universitair Koor, in de Grote Aula, ink. 100/150, org.
Informatie en Onthaal.

20.30 u VIDEO 'Looking for Mr. Goodbar' (1977), van Richard Brooks, met o.m. Richard Gere,
ink. gratis, org. Pieter Coutereel vzw.

20.30 u OPTREDEN De Frivole Framboos, in de Spuye, Tervuursevest 101.
22.30 u FASSBINDER Lili Mariene, in Vlaamse Leergangen, Boekhandelstr. 9, ink. 80/100.

Vrijdag 18 maart
20.00 u FASSBINDER Satansbraten, in Vlaamse Leergangen, Boekhandelstr. 9, ink. 80/100,

org. Stuc/CC/DAF.
20.00 u OPTREDEN La fille d'Ernest: jazz - Zaïrese sound - Frans chanson, in de Schrink,

Tiensestr. 115 a, ink 150/200, org. De Volle Leegte.
22.30 u FASSBINDER Fontane Effi Briest, in Vlaamse Leergangen, Boekhandelstr. 9,

ink. 80/100, org. Stuc/CC/DAF.

Zaterdag 19 maart
10.00 u STRIPBEURS voor Debuterende Striptekenaars tussen 16 en 26 jaar, ook

tentoonstelling, in het Foyer van het Auditorium Minnepoort, K. Albertlaan 52, ink. gratis, org.
CC/Stadsbiblioteek ism CJP.

Zondag 20 maart
13.30 u VEERTIENDAAGSE SEKSUALITEIT Nationale Kontaktdag ouders van homofielen,

met video "ConsuitingAdult, diskussres en panelgesprek met o.a. kanunnik Dehaene
(ex-nationaal proost gezinspastoraal), in het St-Michielscentrum, Naamsestr. 57a, org. De
Roze Drempel.

Maandag 21 maart
15.00 u LEZING Over de drempel van ouderdom In de Oudheid, door Dr. A. Van Hooff

(K.U.NIJmegen), In het Erasmushuis (8ste verdieping), Blijde Inkomststr. 21, Inkom gratis,
org. E. Eyben.

16.30 u LEZING Geneesheren In de Oudheid over ouder worden, door J. Godderis,
geronto-psychiater, In het Erasmushuis (8ste verdieping). Blijde Inkomststr. 21, Inkom gratis,
org. E.Eyben.

20.00 u FASSBINDER In Einem Jahr rrut 13 Monden, 10 Vlaamse Leergangen, Boekhan-
delstr. 9, ink. 80 100, org. Stuc CC DAF.

22.30 u FASSBINDER Die Ehe der Mafia Braun, In Vlaamse Leergangen. Boekhandelstr. 9,
ink. 80 100. org. Stuc CC DAF.


