
Patriek Oewael over zij n teaterdekreet

11Kultuur volgt niet
steeds de wetten
van de vrije markt"
HetStuc tracht nu al zo'n vijftien jaar als alternatief kultuurcen-

trum autenticiteit boven publiciteit te stellen. Dat leidde vaak tot
voorstellingen die weinig publiek lokten en als elitair bestem-

peld werden, maar die na enige tijd (inter)nationaal doorbraken. De
Keersmaeker en Vandekeybus vonden in het Stuc reeds vroeg de nodige
erkenning om hun eksperimenten voort te zetten. Het Stuc legt dan ook
de nadruk op de voordelen die een samenwerking met studenten aan een
vernieuwend kunstcentrum biedt. Zo zegt men wel eens dat het Klapstuk
alleen in Leuven kan doorgaan. Nu minister van kultuur Patriek Dewael
(PVV) de subsidies aan het Stuc wil verhogen, worden die doelstellingen
opnieuw in vraag gesteld. Het Stuc denkt dat alles ongeveer hetzelfde zal
blijven, maar wij hoorden Dewael spreken over het studentenpubliek als
"handikap".
Veto: In de teaterdekreten was er tot nog
toe nooil pIoms voor wat buiten tekstto-
neel WJlJ, en dan vooral de grote
repertoiregezelschappen als KNS en
NTG. Uw voorstel wil dat blijkbaar
veranderen. -
Dewael: "Er bestaat slechts een dekre-
lale regeling uit 1975 voor het teksttea-
ter. Mijn bedoeling was om alle podium-
kunsten dekretaal te onderbouwen. Mijn
eerste ontwerp omvatte niet alleen de
repertoiregezelschappen, maar ook dans,
muziekteater en receptieve produktie-
centra, of 'kunstencentra' zoals we ze nu
noemen. De repertoiregezelschappen
voelden zich daarmee in de verdrukking
komen. Ze dachten dat ze hun beperkt
budget van 500 miljoen zouden moeten
delen als ze 'samengeplukt' werden. Men
heeft dus gezegd dat er aparte dekreten

moeten komen, één voor tekstteater, één
voor dans, één voor muziekteater en één
voor de kunstencentra. De aanleiding tot
die aparte dekreten was dus het budget-
taire element, net alsof aparte dekreten
waarborgen bieden voor budgettaire
ontvangsten.'>
"Voor mij zijn alle podiumkunsten

gelijkwaardig. Ik vond het dus een
budgettaire anomalie dat we aan de
repertoiregezelschappen 514 miljoen
uitgeven en maar een habbekrats aan de
receptieve produktiecentra (receptieve
produktiecentra, zoals het Stuc, brengen
niet enkel voorstellingen van derden,
maar ook eigen kreaties - daarom zijn ze
produktiecentra -, kh/pdm) Dat was in
1985 maar een half en in 1986 vijf
miljoen. We hebben dat bedrag nu
kunnen optrekken naar negenendertig

Afgifte: Leuven X (weekblad - verschijnt niet van juni tot augustus)

Neemdeze ~to vooral mee naar huis in de Paasvakantie.
Te veel teksten, te veel foto's, te veel kruiswoord, te veel

kultuur. Op één week kan je zo'n brok nooit door je keel
krijgen. ~as liever je zusje met de auteur van Het Boek
Alfa, deponeer een minister voor de neus van je blauwe
ouders, geef een katern literatuur aan je grootjes. Maar
probeer vooral niet deze Veto tussen de soep en de frieten in
de Alma te lezen.

Somszou je je toch afvragen wie er schuilgaat achter al die
namen in Veto. PDM, Sw, SB, allemaal initialen van

mensen met een gelaat, het ene al wat leuker als het andere.
Neem nu SB, een schone die uw dagen opvrolijkt met
snijdende regels over de zoete letteren. Schrijf ons alstublieft
massaal een briefje. Misschien mogen we dan haar foto
publiceren, en kunnen jullie ook eens meegenieten van haar
lieve neusje, haar sprekende ogen en haar ranke hals. Zoveel
moois houden wij niet graag voor onszelf.
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Lees liever eerst wat er overblijft, de traantjes die wij
plengen over de teleurgang van het blanke ras. Stel je

voor: de mens heeft twee hersenhelften, met in het linkse
het verstand en in het rechtse het gevoel. Als een mens wat
onevenwichtig is, en hij heeft angst genoeg om zich volledig
te laten ophitsen door een sterke figuur of een idee, dan
wordt zijn rechterhelft dominant Enje raadt het al: dat is niet
goed voor het verstand.

JOEPIE, de klokken zijn weer daar! En zij brengen lekkere paaseksamens mee! Daarom zullen wij u drie weken
lang niet met leesvoer lastigvallen: Zorg ervoor dat u na de vakantie nog in Leuven studeert, voor de vier laatste Veto s
van dit jaar: (Foto Rob Stevens)

miljoen, maar dat is nog altijd onvol-
doende»
«Idem dito voor dans. Ik heb heksen-

toeren moeten uithalen om het budget
voor dans op te trekken tot dertien
miljoen in 1990, precies omdat ik aan
ondermeer Rosas voldoende subsidies
wilde geven voor een autonome wer-
king. Maar Rosas is ons visitekaartje in
het buitenland. Als je ziet waarover zij
twee jaar geleden beschikten en je
vergelijkt dat met de teatergezelschap-
pen, dan vraag je je af: wat is nu
innoverend, wat is iets waar we met
recht en rede fier kunnen op zijn? De
budgettaire invulling moet toch een
beetje korresponderen met de artistieke
prestaties. Dat is de bedoeling geweest
van het dekreet»

vervolg op p.6 ..

Patriek Dewael: "Je moet je afvragen: wat is innoverend? Woor kunnen we met recht en rede fier op zijn? De budgettaire
invulling moet toch korresponderen met de artistieke prestaties. Dat is de bedoeling van het dekreet"

(Foto Rob Stevens)

Kollokwium Ekstreem Rechts

Een Inspiratiebron
", ~""'--

voor beleids-
verantwoordelijken
Indeloop van de laatste tien jaar heeft het politieke landschap in
West-Europa een aanzienlijke wijziging ondergaan. De opkomst van
ekstreem-rechtse partijen, voornamelijk in België, Frankrijk, Duits-

land en Italië, heeft velen in eerste instantie met verstomming geslagen.
Het feit dat ekstreem-rechts zijn elektoraat telkens verder uitbreidde,
ontlokte vaak emotionele reakties en forse uitspraken. Die reakties
waren echter niet altijd gebaseerd op een voldoende inzicht in een
maatschappelijk fenomeen, dat zich niet beperkt tot de enge politieke
sfeer. Het blijkt onvoldoende te zijn in elektoraal-opportunistische
reakties in te spelen op de problematieken die ekstreem-rechts aangrijpt.
Veeleer is een diepgaande wetenschappelijke analyse vereist van
stromingen en gebeurtenissen, om a prioristische uitgangspunten en
ongefundeerde vooroordelen te vermijden.

. Een eerste aanzet daartoe was het
internationale kollokwium: Ekstreem-

. Rechts in West-Europese kontekst, een
initiatief van de Auschwitz-Stichting en
het Vredescentrum van de stad Antwer-
pen, dat vorige donderdag plaatsvond in
de Universitaire Instellingen Antwer-
pen. Sociologen, politologen, historici,
psychologen en filosofen uit België,
Duitsland en Frankrijk wisselden de
bevindingen van hun onderzoek naar
ekstreem-rechts uit.
Het multidisciplinaire en internatio-

nale karakter van het kollokwium, dat
de diskussie zo breed mogelijk wou
opentrekken - waarin men overigens
ook slaagde - bracht zelf zijn beperkin-
gen mee. Het groot aantal referaten
verplichtte het publiek te kiezen tussen
één van de drie werkgroepen. Werk-
groep I, onder leiding van de Gentse
politoloog Gaus, werkte rond het tema
Verkiezingssociologie. Werkgroep 2,
Ideologie, stond onder voorzitterschap
van prof Dierickx van UFSIA en UIA.
Werkgroep 3, Politologie en Psycho-
Sociologie werd geleid door de Leu-
vense historikus Louis Vos. Elk van de
werkgroepen bracht aan de hand van
zeven à acht referaten een diskussie,
waarvan de neerslag dan in een plenaire
zitting tot konklusies moest leiden.

Zo'n interdisciplinaire aanpak kan inder-
daad tot verrijkende inzichten leiden .
Willy Szafran, psychiater aan de VUB,
ging in op de relatie tusse.n individuele
psychologie en ekstreem-rechtse ideolo-
gie. Szafran stelt dat de aantrekkings-
kracht van het fascisme op individuen
niet verklaard kan worden vanuit het
politieke projekt (verzet tegen rationa-
lisme, liberaal en Marxistisch .materia-
lisme, oprichting van een maatschappij
gebaseerd op een volkspartij en racis-
tisch tegenover niet nationale minderhe-
den en andere gemeenschappen). De
uiteindelijke verklaring voor de fascina-
tie voor het fascisme vindt Szafran in
haar estetisch projekt, de wil om het
individu om te vormen naar een ideaal
beeld, het Ideaal Ego.
Szafran stelt dat bepaalde persoonlijk-

heidskenmerken bij individuen de aan-
sluiting bij ideologieën begunstigen. Zijn
studie van werken van een aantal
"fascistische" auteurs zoals Céline duidt
op het gevoel van inwendige verrotting
en doodsangst, dat bij deze auteurs
veroorzaakt wordt hun narcistische per-
soonlijkheidsstoomissen. Het fascisti-
sche projekt biedt net een antwoord op
die doodsangst. De kultus van jeugd,
mannelijkheid, natuur, de aantrekkings-

vervolc op p.3 ..
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Geen ingangseksamen

Aggregatie wil
wachten
Het plan van rektor Dille-

mans tot "Rationalisatie
van het onderwijsaanbod"

is blijkbaar voor iedereen bedoeld.
Dat is alvast wat de Interfakultaire
Kommissie voor de Aggregatie
(Ifka) moest vaststellen, toen haar
enige maanden geleden duidelijk
gemaakt werd dat ook de aggrega-
tie-opleiding aan de {CULeuven
onder de loep genomen kon wor-
den. Die Ifka heeft dat intussen al
een tijdje gedaan. Haar antwoord
aan het rektoraat is evenwel nog
steeds niet op de Akademische
Raad besproken.

De Ifka is voorlopig niet erg scheutig op
grondige hervormingen van de aggrega-
tie-opleiding in de diverse fakulteiten.
Zij wil wachten. Dat lijkt alvast de
belangrijkste konklusie te zijn van haar
antwoord aan het rektoraat Zij wil
wachten, en wel om drie redenen.
Vooreerst verwijzen de verantwoordelij-
ken voor de leraren-opleiding naar een
zinnetje uit de eerste cirkulàire over het
hervormingsprojekt, die in juni 1989
werd verspreid. Daarin wordt als één
van de doelstellingen van het plan-
Dillemans namelijk "de ondersteuning
van de aggregatie-opleiding" opgege-
ven.

Bovendien vindt de Ifka het moeilijk
over de beroepsgerichte aanvulling op
de eerste en tweede cyklus na te denken,
nu die eerste en tweede cyklus zelf her en
der hervormd worden. En tenslotte
verwijst ze naar de uitdrukkelijke belofte
van onderwijsminister Coens, dat in de
tweede helft van dit burgerlijk jaar een
wijziging van de Wet op de Aggregatie
Hoger Sekundair Onderwijs van 1929
voorgesteld zal worden.

Vlir
De basis van zo'n wettelijke hervorming
van de aggregatie-opleiding zou het
dokument van de Vlaamse Interuniver-
sitaire Raad (Vlir) van januari 1989 zijn.
Dat Vlir-dokument voorziet voor de
aggregatie in een studiebelasting van 600
uur, gespreid over de twee licentie jaren.
Bovendien legt de Vlir een bijzondere
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nadruk op het praktijkgedeelte van de
opleiding, en eist die daarvoor ook de
nodige (financiële) middelen. Het
spreekt vanzelf dat de verantwoordelij-
ken voor de aggregatie zo'n pleidooi erg
genegen zijn, en geen kans onbenut laten
om op de belofte van minister Coens ter
zake te wijzen.

Natuurlijk kan het voorstel van de
Vlir niet losgekoppeld worden van het
probleem van de zogenaamde navor-
ming van de leraren. Eénieder is het er
nu langzamerhand over eens dat je het
lesgeven eigenlijk niet echt aan de
universiteit kunt leren, maar dat je het in
de praktijk zelf moet leren. Daarom
worden er her en der denkpistes ontwik-
keld, waarin het mogelijk zou zijn de
jonge leraar nog te begeleiden (en
eventueel te evalueren) terwijl hij eigen-
lijk al in het onderwijs staat.

Het antwoord van de Ifka op de
hervormingsopties van het rektoraat
gaat niet in op deze problematiek van de
navorming. Dat is enigszins begrijpelijk,
aangezien enkel de vraag was gesteld
wat er met de huidige aggregatiepro-
gramma's aan de universiteit gebeuren
moet. Toch is dat 'stilzwijgen' omtrent
de navorrning ook gevaarlijk. Omdat de
politieke overheid al jarenlang verzuimt
te werken aan een integratie van ekstra-
begeleiding tijdens de eerste beroeps-
jaren van een jonge leraar, laten de
aggregatie-verantwoordelijken zich al te
makkelijk verleiden tot het formuleren
van onaanvaardbare komprornissen. Zo
lanceerde de Ifka vorig akademiejaar
nog een persmededeling (die eigenlijk
over een totaal ander onderwerp ging)
en waarin nogal lakoniek gewezen werd
op de zogenaamde noodzaak van een
ekstra-studiejaar voor de aggregatie-
studenten.

Fusie
Al wil de Ifka met de eventuele invoe-
ring van een hervormd aggregatie-kurri-
kulum wachten tot minstens oktober
1991, toch heeft zij al een idee over hoe
zo'n hervorming er dan uit zou kunnen
zien. De twee zwaarste teoretische vak-
ken, namelijk Algemene metodenieer en
Proefondervindelijke opvoedkunde zou-
den definitief samengevoegd kunnen
worden tot één vak Algemene Didak-
tiek. Dit voorstel is trouwens niet nieuw.
Professor Lowyck geeft nu al twee jaar
lang en tot ieders bevrediging zo'n
geïntegreerde kursus aan de hand van

,

begeleider van aggregatiestudenten stelt
namelijk vast dat niet alle licentiestuden-
ten de basisprincipes van hun eigen vak
beheersen. Scheikundigen bijvoorbeeld
blijken niet in staat enkele elementaire
principes uit de natuurkunde te verwoor-
den, of romanisten blijken moeilijk
Frans zonder fouten te kunnen schrijven.
Daarom pleit de Ifka ervoor om
- opnieuw via een zelfstudiepakket -
Capita selecta van het school vak aan te
bieden.

Vraag is alleen hoe kennis van 'het
school vak' geëvalueerd moet worden.
Sommige aggregatie-verantwoordelijken
willen een kleine test organiseren, nog
voor de studenten aan hun eksamenles-
sen kunnen beginnen. Een soort ingangs-
eksamen dus. Zo'n testje is nochtans
totaal overbodig: men kan er immers
van uitgaan dat de meerderheid van de
aggregatie-studenten wel 'het schoolvak'
beheersen. Een bijkomende test zal hun
enkel ekstra-tijdverlies en ekstra-stress
opleveren. Het is aan de aggregatie-
verantwoordelijken die kennis van 'het
school vak' mee in rekening te brengen
bij hun evaluatie van de eksamenles-
sen.

Bij de Aggregatie Romaanse filologie
bijvoorbeeld kan een student slagen voor
de didaktische kapaciteiten die hij tij-
dens die eksamenlessen ten toon ge-

LEGER? LEGER! - Waar gaan we naartoe na al die revoluties in het Oosten? Zelfs De Standaard schreef vorige
week al dat we misschien toch maar best eens naar dat Machtig Belgisch Leger van ons zouden kijken. Misschien
konden we er meteen een beroepsleger van maken, zoals de V.s: Canada en Groot-Brittanië dat hebben? En het werkt;
kijk maar naar de Falklands en Panama! Een paar dappere knapen die zich 'Studenten tegen dienstplicht' noemen,
hebben dat goed gelezen en begrepen. Op donderdag 5 april gaat namelijk een betoging tegen het Afbeulen van
Jongetjes door. De stoet vertrekt om 20.00 u aan Alma 2. U moest er al staan. De heren studenten tegen dienstplicht
zullen de betoging, zo hebben zij op het stofelijk overschot van Albert de Ridder-Koning gezworen, niet ontbinden
vooraleer één van volgende doelstellingen (in ondergeschikte orde) bereikt is: 1. de dienstplicht moet worden
afgeschaft. 2. de dienstplicht moet worden ingekort tot de basisopleiding. 3. de dienstplichtigen moeten een 'normale'
vergoeding krijgen. Wie dit niet begrijpe, belle naar 015/51.28.72. En aub niet aankomen met de vraag of ook
meisjes mee mO'ken betogen. Het mag. (Foto Archief)

een zelfstudiepakket. Dit gaat zelfs enigs-:
zins tegen de wet van 1929 in, aangezien
die twee vakken voorschrijft.

Net als voor alle teoretische vakken
voor de aggregatie-opleiding, stelt de
Ifka voor het aantal semesteruren voor
dat vak Algemene Didaktiek met 25% te
verminderen. Die vrijgekomen tijd kan
dan opgevuld worden met een uitbrei-
ding van het praktijkgedeelte, zowel van
het Didaktisch seminarie als van de
stages. Zo hoopt men eigenlijk tegemoet
te kunnen komen aan de vaakgehoorde
kritiek dat de aggregatie te teoretisch is.

Link

Bovendien wordt voorgesteld in de
kandidaturen van de verschillende vak-
opleidingen een nieuw vak Psychologie
van de adolescent als keuzevak "bij de
filosofische en psychologische vakken"
te programmeren. Dat vak zou dan door
de kandidaat-aggregatiestudenten ge-
volgd moeten worden. Een spitsvondig-
heid die evenwel weinig kans heeft door
de akademische overheid aanvaard te
worden. Men is er sowieso al niet happig
op de invoering van nieuwe vakken, en
zeker niet van psychologische vakken
die onder de noemer filosofie worden
geplaatst.

Een laatste probleempje is dat van de
tekorten in de vakopleidingen. Menig

Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.

De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of
op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken.
Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verwek, kunnen ze
weggelaten worden in Veto.

Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit
komt overeen met ±1,5 getikte blz. met dubbele interlinie) worden in principe
ingekort De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen.

een beweging die vecht tegen het ontlui-
kende fascisme! En daar ben ik nu juist
helemaal niet van overtuigd. Een bewe-
ging van Chinese studenten die massaal
betoogde én stierf voor meer democratie
heet "imperialistisch" te zijn en moet dus
automatisch ook vernietigd worden.
Wat tot groot jolijt van deze MLB'ers
ook is gebeurd. Herinner U de politiek
van de Roemeense zonnekoning Ceau-
cescu die met zijn systematiseringspoli-
tiek het pittoreske platteland wou her-
schapen tot agro-industriële centra.

Neen zegt de PVDA, geen systematesa-
tie maar modernisatie! Ceaucescu was
dan ook communist en dus per definitie
onfeilbaar. Een totalitair schrikbewind
in Roemenië? Allemaal imperialistische

spreid heeft, maar zijn aggregatie-diplo-
ma toch niet krijgen zolanghij niet iets
aan zijn gebrekkige spelling gedaan
heeft. Hij hoeft dan wel geen nieuwe
eksamenlessen te geved Niet alleen
drukt zo'n systeem iets minder op de
Leuvense sekundaire scholen, die al zo
vaak met eksamenlessen gekonfronteerd
worden. Zo wordt alvast de romanist die
wel zonder fouten kan schrijven niet
verplicht aan een ekstra-diktee deel te
nemen, nog voor hij aan de aggregatie
kan beginnen.

Benoit Lannoo
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L E Z E R S agitatie, een anticommunistische hetze,
kameraad!

• H •• ••••••••••••••••• ••••••• •••• • En dan, dat briefje, die Vrije ~ribuneE VEN 11i::::;;.,.::t:: :;:;,1 ~v6~o (~:r ~~er~~de~~:e~': ~~

zopas gesubsidieerde MLB is de studen-
tenorganisatie van de PVDA) zou de
enige partij zijn die voor stemrecht van
gastarbeiders is. Grove leugen, kame-
raad, want Agalev is nl. ook voor. En
dan dit: "onze parlementaire democratie
zal wellicht verbleken bij de reëele
Volksdemocratie die PVDA voor ons in
petto heeft". Volksdemocratie ipv parle-
mentaire democratie? Lieve Geert G.
ben je nu ook zó bijziend dat je de laatste
maanden het nieuws niet meer hebt
kunnen volgen? Heel Oost-Europa
spuwt jullie 'Volksdemocratie' uit. Als de
communistische PDS in Oost-Duitsland
nog 17% haalt (Und ich freue mich
darum) is dat omdat zij de parlementaire
democratie aanvaarden.

B R I

FKK
Met verontwaardiging heb ik verleden
week vernomen dat er beslist is om de
extremistische groepering MLB weeder-
om subsidies te verlenen, en dat het NSV
weed erom uit de boot valt. Voor alle
duidelijkheid, ik ben hevig antifascist én
eveneens verdediger van de parlemen-
taire democratie zoals we die in ons land
kennen.

Maar ik begrijp niet op welke basis er
een selectie wordt doorgevoerd tussen
twee extremistische groeperingen wiens
antipathie tegen de democratie bij de een
al heviger is dan bij de ander. Maar, allé
zult U nu zeggen, het MLB (marxistisch-
leninistische studentenbeweging) is toch

Tot slot nog dit: een congresdocu-
ment van de PVDA (1983). "Als een
communist meent dat de partij een fout
begaat (PVDA), zal het zijn eerste zorg
zijn - hoewel hij daar niet mee akkoord
gaat (!) - het besluit van de partij in te
studeren en het zich eigen te maken".

Wat ik wil zeggen is het volgende,
jongens van het FKK of wat dan ook
ofwel erken je NSV én MLB, ofwel geen
van beide, en dat laatste lijkt me de beste
oplossing.

Wouter Van de Leest
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Racisme en onverdraagzaamheid in de EG

Het verdriet van België Xenofobie
fii~f<'N~~Afgelopen week~.inde kongres- .I!'Afl'EFT 1I } seerde in F~~nkfiJk het Fro~t Natio-

I".n / nal. De partij van Jean-Mane Le
:---- ~(- Pen was de eerste van de nieuwe

...._~ ekstreem-rechtse partijen die in de
recente Europese politiek een rol
van betekenis ging spelen. Waar
men eerst nog hoopte dat het hier
om een 'incident de parcours'
ging, heeft men in de loop van het
afgelopen decennium moeten kon-
stateren dat de aantrekkingskracht
van het rechtse ekstremisme
slechts is toegenomen, en dat het
fenomeen zich ook in andere lan-
den manifesteert. In Frankrijk,
Duitsland, België en Italië kan men
niet meer om de vaststelling heen

ten en is voor de uitbreiding van hun dat partijen die vaak ronduit neo-
rechten. Zij maken 22% van de Europese fascistisch ge~oe~d kunnen wor-
bevolking uit. In België vertegenwoordi- den een aan~lenhJk deel. van het
gen zij 16%. kiezerspotentIeel weten In te p.~I-

Een tweede groep, konservatief ver- men. Evenmin kan men daarbij
draagzaam, wil in tegenstelling tot de aan de vaststelling voorbij dat alle
eerste, de rechten van immigranten traditionele partijen aan ekstreem-
handhaven. Verder onderscheiden zij rechts verliezen.
zich niet van type 1. Tot dit type Meer nog dan die konstateri~g
bekennen 28% van de Europeanen zich, bewijst onderzoek naar de sociale
tegenover 24% van de Belgen. In totaal achtergrond van het elektoraat van
vormen die eerste twee 'verdraagzame ekstreem-rechts, dat het sukses
types' in Europa een meerderheid, zij het va~ partijen die .zi~h profiler~n als
een zeer nipte. In België is die groep met nationaal-popullstisch of nanona-
40% veel minder vertegenwoordigd dan listisch, in aanzienlijke mate wordt
in om het even welk Europees land. bepaald door proteststemmers.

Type 3 vindt dat de rechten van Dat duidt op een diepe, v~ak fun-
migranten moeten ingeperkt worden, dament~le ontevredenheid met de
maar ondervinden net als 1 en 2 geen alternatieven van de bestaande
hinder van immigranten in de samenle- politieke partijen. Kansarmoede en
ving. Gemiddeld 18% van de Europe- een algemeen gevoelen dat deze
anen behoort tot deze groep, tegen 21% maatschappij geen mogelijkheden
van de Belgen. Type 4 verwerpt de voor hen biedt, drijft steeds meer
gedachte dat de demokratie altijd het mensen naar het vangnet dat
beste systeem is. Dit kan enerzijds ekstreem-recht~ pretende.e~ te
betekenen dat zij vinden dat een dikta- spannen voor diegenen die In
tuur soms positief kan zijn, anderzijds onze Westerse demokratieën door
kan het erop wijzen dat men zich min of de mazen van het net vallen. Bo-
rneer van het demokratische stelsel vendien zijn zij meer dan anderen
uitgesloten vindt. Wat de overige vragen gevoelig voor de raci:>tische reto-
betreft, wijken zij niet af van het riek van het neo-fascisme.

. . . Europese gemiddelde. 18%van de Euro- Toch blijkt uit het wetenschap-
dagelijkse leven wordt de 'andere' meest- moe~en word~n uitgebreid, 18% IS van peanen, en 16% van de Belgen kunnen pelijk onderzoek dat recent werd
al geassocieerd met godsdie~t o! ku~- memng dat die .rechten moe~en worden tot dit type gerekend worden. gevoerd naar de oorzaken van het
tuur, groepen die niet - of met In die ~per!tt, 39% ~ van memn~ dat de Onder het vijfde type rekent men sukses van ekstreem-rechts, dat
mate - als teveel worden ervaren. situatie moet blijven zoals ze IS, ~~ rest diegenen die beweren hinder te onder- dat sukses mee bepaald wor~~ .

Het percentage van de Euro~nen heeft geen antwD?~d. In België en vinden van de aanwezigheid van perso- door de mate waann een partij enn
dat de 'andere' ook daadwerkelijk als Denemarken zou een oP. dne. onder- nen van een andere nationaliteit, ras of slaagt zich nog op een geloof-
hinderlijk ervaart,. ligt lager dan het ~raagd~n de rechten van unmigranten godsdienst. Verder zijn zij eerder geneigd waardige "-,anier als. een de.~okra-
percentage dat VIndt dat er teveel liever zien beperken. de rechten van de vreemdelingen te tische partij aan te dienen biJ het
~nderen zijn. Gemiddeld ondervindt een Diktatuur beperken. Dit type, waarvan de houding kiezersko~ps. Het vertrou.wen in de
tI~ntal proce~t van de. on~ervraagden . ten opzichte van migranten als uitge- de'!l.okratle als mee.~t heilzame ..
hinder van die aanwezigheid. Voor de Tenslotte wordt een typologie van de sproken vijandig wordt beschouwd, politieke systeem blijft du~ zeker biJ
aanwezigheid van mensen van een ander standpunten van de Europeanen in staat voor 14% van de Europeanen. een overgrote meerderheid van de
ras ligt dat op 14%. België skoort hier verband met racisme, vreemdelingen- Nergens is dit type zo sterk aanwezig als Europeanen, én van hen die voor
ekstreem hoog. Zowat 25% van de haat en onverdraagzaamheid opgesteld. in België waar maar liefst 23% van de ekstremistische partijen stemmen,
Belgen zou hinder ondervinden van de Een eerste groep, die als progressief ondervraagden tot deze groep wordt overwegen. Het is dus enerzijds
aanwezigheid van mensen met een verdraagzaam wordt omschreven, vindt gerekend. de taak van de beleidsverantwoor-
andere huidskleur. In Frankrijk en demokratie altijd het beste systeem, delijken dat vertrouwen in de de-
Duitsland blijft men onder de grens van ondervindt geen hinder van immigran- Stef Wauters mokratische instellingen blijvend te

eens en voorgoed af te schatTen. Over de ondersteunen, a~de~ijds is h~t
intenties van ekstreem-rechts, in geval zij van belang ~et hlstons~he én In-
de macht op demokratische manier herente enü-demokreüscae karak-

d bereiken maakt Backes zich ter van ekstreem-rechtse en neo-
zou en I, . . h rtii t d tduidelijk geen illusies. fasclstls~ e pa IJen e on ers re-

pen.
Marc ,Swyngedou~ (KU~ e~. Erasmus Het gaat daarbij niet op n~ .
Amsterdam) relativeert In ZIJn :~nder- meer tijd te verliezen. Een politiek
zoek ''Sociaal-demografische .wijkken- van negeren van het probleem
merken en Vlaams Blok-skoren" (een heeft zijn inefficiëntie bewezen,
analyse van de verkiezingsuitslagen in hier en elders. Het rapport van de
het An~erpse de laatste jare~) d~ myte Europese Gemeenschap p\{e~ ra-
van de link tussen de aanwezigheid van cisme en onverdraagzaamheid
migranten en he.t.ekstreem.~rechtse stem- schetst een wel bijzonder ongun-
gedrag. Anderzijds laat ZIJn ond~rzoek stig beeld van de Belgisçhe situ a-
toe te stellen dat er een aanwijsbaar tie. De overhand toenemende xe-
verband bes~t tussen..een situatie van nofobie eist positieve maatregelen.
kansarmoede in een WIJk,en het sukses Dat omvat niet alleen het uitwerken
van ekstreem-rechts. Als kansarmoede- en daadwerkelijk promoveren van
indikatore~ dui~t Swyngedouw dan de een integratiebeleid ten aanzien
slechte huisvesting aan, het aandeel.van van alle vreemdelingen in ons
65-plussers, van werklozen op aktieve land. Het betekent ook dat men die
leeftijd ... Daarmee ondersteunt Swynge- maatschappelijke wantoestanden
douw de stelling dat het elektor~ die racistische demagogen aan-
sukses van het Vlaams Blok zeker met grijpen om het "migrantenpro-
verdwijnt door een minder migrant- bleem" tot de oorzaak van alle
vriendelijke houding van de traditionele kwalen in de slechtst mogelijke
partijen. wereld te bombarderen, uit de we-

Eén van de doelstellingen van het reld helpt. Zon iet zou de voorspel-
kollokwium was "materiaal ter beschik- ling van Le Pen - die zichzelf al in
kin~te stellen van de beleidsvera~twoor- het Elysée ziet - wel eens kunnen
delijken en van het brede publiek, dat bewaarheid worden. En wordt het
houding en actie. ~ ~pireren::. Laat verhaal van de migranten in de
het dan ook een inspiratiebron ZIJn. jaren negentig ooit ook nog een

Stef Wauters "detail van de geschiedenis".

Het is de Kommissie van de Europese Gemeenschappen niet
ontgaan dat onze samenleving de laatste jaren meer en meer af te
rekenen krijgt met uitingen van onverdraagzaamheid en

racisme, een fenomeen dat schijnt te kaderen in een meer algemene
'verrechtsing' van de maatschappij. In opdracht van de Kommissie en in
samenwerking met het Europese Parlement werd dan ook een
grootscheeps opinieonderzoek uitgevoerd, dat moest peilen naar de
omvang en diepgang van dit fenomeen, dat een wezenlijke bedreiging
zou kunnen vormen voor de demokratische instellingen. De resultaten
van het onderzoek werden in november 1989 voorgesteld.

De publikatie Eurobarometer; De pu-
blieke opinie i" de Europese Gemeen-
schap, biedt de resultaten van het
opinieonderzoek "Racisme, vreemdelin-
genhaat en onverdraagzaamheid", een
studie die bestaat uit drie hoofdstukken.
Een eerste hoofdstuk peilt naar menin-
gen over demokratische waarden en
fundamentele rechten van de mens. Een
tweede deel van de opiniepeiling onder-
zoekt houdingen en meningen van de
Europeanen met betrekking tot de 'an-
dere'. Tenslotte werd er gevraagd naar
opinies over het immigratiebeleid in de. .
Europese Gemeenschap. Een greep uit f< ()LLIJK{v'/V!1 EKsr~EEf/~RfCf/'{J IN tJ.-Et/~~//1
de vragen die gesteld werden, en de. "
konklusies van het onderzoek, leert ons rG (L IAlG- V-'lN I/AJ\)W6,Z.,Ge ~CI s -re IV
dat de situatie in België zeker niet de
meest gunstige is voor de uitbouw van
een multikulturele, niet-racistische en
tolerante maatschappij.

Priveebezit
Een eerste aanwijzing daarvoor vinden
we alvast in het eerste luik van het
onderzoek. De eerste vraag peilt naar het
vertrouwen dat men heeft in het demo-
kratische systeem. De Belgen skoren op
die vraag opvallend laag. Samen met
Duitsland en Italië is België één van de
drie landen waar meer dan tien procent
van de ondervraagden van oordeel is dat
een diktatuur een oplossing kan bieden
voor de problemen die zij ervaren in de
maatschappij. Bovendien blijkt uit de
studie dat Belgen minder dan gemiddeld
kennis hebben van teksten over de
rechten van de mens. Nochtans is één
van de bevindingen van de enquête dat
die kennis een rechtstreekse invloed
heeft op de mate 'waarin men rechten als
absoluut en onvervreemdbaar be-
schouwt. De Belgen achten dan ook élk
van de opgesomde rechten van de mens,
minder absoluut dan het Europese ge-
middelde. bi dalende volgorde gaat het
om ondermeer het recht op scholing,
werk, privacy, gelijkheid... onderaan
bengelen de godsdienstvrijheid (voor
70% absoluut), meningsuiting (70), taal
en kultuur (69), vereniging (54), en het
asielrecht (46).

De Belgische bevolking laat ook het
meest positieve geluid horen op de vraag
of de Europese instellingen genoeg werk
maken van de bescherming van de
mensenrechten. Een derde van de Bel-
gen vindt het allang goed zo, terwijl men
over het algemeen heel wat skeptischer is
ingesteld. Wat natuurlijk nog altijd
betekent dat een meerderheid van oor-
deel is dat men meer aandacht moet
besteden aan de mensenrechten. Wan
neer men de resultaten naar sociaal-
politieke variabelen gaat analyseren,
blijkt dat elk van de rechten als minder
absoluut wordt beschouwd, naarmate
men zich rechtser opstelt, behalve ... het
recht op priveebezit.

Hinde~lijk
Het tweede deel van de enquête stelt
vragen naar de houding ten opzichte Van
de 'andere'. De andere kan daarbij staan
voor mensen van een andere nationali-
teit, een ander ras, een andere gods-
dienst, kultuur of sociale klasse. Meer
dan 40% van de Belgen, Fransen en
Duitsers zijn van mening dat er teveel
mensen van een ander ras en van een
andere nationaliteit in hun land verblij-
ven. Die cijfers zijn duidelijk bepaald
door het reële aantal migranten dat in die
landen woont. Bovendien is er een
aanwijsbaar verband met de mate waar-
in men trots is op de eigen nationaliteit
(bij ons: .geen Belgische, maar waar-

schijnlijk een Vlaamse refleks, sw): een
duidelijke link tussen nationalisme en
xenofobie. Nochtans worden die cijfers
tegengesproken 'door de gegevens over
de mate waarin men in het dagelijkse
leven kontakt heeft met mensen van een
ander ras of een andere nationaliteit.
Precies met die groepen die men als
teveel beschouwt, heeft men weinig of
geen kontakt, niet in de buurt, noch
onder de vrienden of op het werk. In het

de 20%. Wel schijnt bijna 20% van de
Duitsers zich te storen aan de aanwezig-
heid van mensen van een andere sociale
klasse.

Het laatste onderdeel van het onder-
zoek tenslotte, vraagt naar de opinies
over het immigratiebeleid in de EG. Een
eerste vraag wijst uit dat gemiddeld 46%
van de Europeanen de aanwezigheid
van immigranten een goede of tot op
zekere hoogte goede zaak vindt voor de
toekomst van het land. 35% vindt het een
slechte of tot op zekere hoogte slechte
zaak. Alweer vertoont België hier een
sterk afwijkend beeld. De aanwezigheid
van immigranten in de maatschappij
wordt in België veel negatiever ervaren
dan gemiddeld, en zelfs in meerderheid
als een slechte, of tot op zekere hoogte
slechte zaak omschreven. Dat uit zich
ook weer in de mening die men heeft
over de rechten van de immigranten.
Gemiddeld vindt 30% van de Europe-
anen dat de rechten van immigranten
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Ekstreem .Rechts
misme niet revolutionair, maar restaura-
tief. Zij streven ook niet naar een
totalitair maar eerder naar een autoritair
regime. Op de vraag of het dan een
autoritaire demokratie of een autoritaire
diktatuur betreft, laat Backes het ant-
woord in het midden. Daarbij kunnen
wij ons overigens niet van de indruk
ontdoen dat het onderscheid tussen een
autoritaire diktatuur en een totalitair
regime toch nauwelijks meer dan een
verhullend woordenspel kan zijn.

Een 'vierde stelling van Backes is dat
het elektoraal sukses van de partijen die
behoren tot de Technische Fraktie, die
de ekstreem-rechtse partijen bundelt in
het Europese Parlement, te danken is aan
het feit dat ze hun kiezers, mede door
hun schijndemokratische profilering,
weten te rekruteren in de overgangszone
tussen sub- en meerderheidskultuur. Het
belangrijkste suksesformule voor eks-
treem-rechts, heet daarbij populisme.
Dat populisme wordt gedefinieerd als
een machtsveroveringsstrategie, die zich
beroept op een hypotetische volkswil.
Verovering van de macht kan daarbij
betekenen dat men op demokratische
manier aan de macht probeert te komen
om daarna de demokratische spelregels
blijvend te respekteren, of om ze daarna

~ vervolg van p.l

kracht van jonge gespierde lichamen, die
bij sommigen niet vrij is van latente
homoseksualiteit, biedt een kompensatie
voor die narcistische stoornissen.

Het referaat van de Duitse politoloog
Uwe Backes, die een vergelijkende studie
maakte van de Europese ekstreem-
rechtse partijen, klonk vertrouwder in de
oren. De vergelijking tussen De Republi-
kaner, het Front National en het Vlaams
Blok, met in de rand ook het Italiaanse
MSI (Movimento Sociale Italiano ),
brengt hem ertoe een aantal stellingen te
poneren.

Ten eerste zijn het niet die ekstremisti-
sche partijen die in hun ideologisch-
programmatisch profiel rechtstreeks
aanknopen met de fascistische partijen
uit het interbellum, die nu verkiezings-
suksessen boeken. De nieuwe ekstreem-
rechtse partijen slagen erin zich alsnog
als een demokratisch alternatief geloof-
waardig te maken.

Dat Îukt hen door een strenge verbale
discipline, een gematigd optreden en een
geslaagde opsmuk van de partijpro-
gramma's. Bovendien, en dat is de derde
stelling, is het nieuwe rechtse ekstre-
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VfK-band, en is zo meteen dirigent
geworden.

Het studentenkoor beeft een merk-
waardige dirigenten-traditie. Eéamaal
de dirigent er een jaartje afgestudeerd is,
en hij bet koor bijgevolg moet verlaten,
wordt er door bet koor zelf een nieuwe
dirigent gekozen. De uittredende diri-
gent kan kandidaten afwijzen, maar uit
wie overblijft moet het koor dan zelf een
keuze maken. En in zowat twintig jaar
tijd beeft het koor al zes dirigenten
gehad ..., uit precies twee families. Eerst
zijn de vier broers Geussens uit Bilzen
elkaar opgevolgd, en intussen hebben we
al twee broers Dejans gehad. Om die
dynastieke traditie niet te breken, heeft
het koor voor volgend jaar bet zusje An
Dejans tot dirigente verkozen.

Dejans: «De eerste vrouwelijke diri-
gente, inderdaad. Maar mijn zus kan best
haar mannetje staan. Wat soms wel
nodig is, want het koor is een heel
'beweeglijke' groep. Bepaalde mensen
hebben het idee dat een koor meestal uit
sulletles bestaat. Dat is met dit koor
zeker niet het geval. Het zijn meestal de
aktievere studenten die naar het koor
toekomen. Dit is zeker geen braaf Ave
Maria-parochiekoortje,»

Benoit Lannoo
Donderdag 5 april koncerteert het Uni-
versitair Harmonie-orkest onder leiding
van Frans Cuypers. Ze brengen uiteen-
lopend werk, gaande van Haydn tot
Marcel Poot. Solist is de trombonist
François De Backer. Om 20.00 u in de
Grote Aula.

'ave maria-parochiekoortje'
er veel van leren."

Het symfonie-orkest en het harmonie-
orkest zijn eigenlijk diensten van de
KUL zelf Ze worden in laatste instantie
door de unief gerund, krijgen duurdere
instrumenten ter beschikking, noem
maar op. Ze selekteren hun muzikanten
dan ook onder alle groepen uit de
universitaire gemeenschap. De Big Band
en het koor daarentegen staan wat losser
van de universiteit. De Big Band is
gegroeid uit het vroegere Revue-orkest
van de Vlaams Technische kring (VTK),
maar is intussen als vzw wel ook van het
VTK los komen te staan. Het Dixieland-
ensemble is een soort deelverzameling
van die Big Band. Het LUK daarentegen
is volkomen zelfstandig.

Het koor is dan ook het enige van de
universitaire amateurensembles dat en-
kei onder studenten rekruteert. Er is
afgesproken dat wie al in het koor
meezingt, na afstuderen nog één jaartje
mag blijven, maar daarna vliegt die er
onherroepelijk ti'lt. Onlangs zijn de
oud-koorleden trouwens van start ge-
gaan met een 'post-universitair' koor.

Aan Johan Dejans de vraag of het niet
interessant zou zijn ook een soort
reservekoor samen te stellen, om bij-
voorbeeld de kandidaten die niet door de
audities gekomen zijn, een jaartje bij te
kunnen scholen.

Dejans: «Daar is al wel vaker aan
gedacht. Probleem is evenwel dat zo'n
reservekoor snel als een tweederangs-
koor beschouwd zou worden. Stel bij-
voorbeeld dat ze het voorprogramma
van een koncert zouden mogen verzor-
gen. AI is de oprichting van zo'n
reservekoor toch het overwegen waard.
Misschien is mijn vrees dat ze als
'minderwaardig' beschouwd zouden
worden wel ongegrond. Bovendien is het
inderdaad stom dat niet iedereen die wil
zingen, kan meezingen .»
Muziek spelen in zo'n ensemble vergt
wel discipline. Zoals bij alle koren en
orkesten, wordt er wekelijks gerepe-
teerd. En elke dirigent gaat er van uit dat
men de repetities regelmatig bijwoont.

De dirigenten hebben een zeer uiteenlo-
pende achtergrond. Maurits Goossens
van het symfonie-orkest is al twintig jaar
aan het orkest verbonden. Hij was
leerling van de vorige dirigent, is een
tijdlang koncertmeester geweest, en dan
tot dirigent gepromoveerd. Voor het
harmonie-orkest is een professioneel
dirigent aangetrokken. Frans Cuypers is
direkteur van de akademie van Mortsel,
en dirigeert in het Antwerpse nog een
aantal muziekensembles. Bart Preneel
daarentegen was een zestal jaar geleden
betrokken bij de oprichting van de

Amateurensembles aan de KU Leuven

.
begrijpen dat Loko een vereniging is van
universiteitsstudenten, en niet van stu-
denten van het hoger onderwijs buiten
de universiteit. Op dit moment geeft dat
geen problemen, maar als puntje bij
paaltie komt hebben wij toch tegenge-
stelde belangen: denk aan de sociale
sektor, denk aan de waardering van
diploma's en studierichtingen. Als zij
zich willen overkoepelen en akties voe-
ren voor hun zaak is dat prima, maar
moeten zij daar zelf voor instaan: Loko
heeft daar uiteindelijk weinig mee te
maken."

Dirigenten en koormeisjes hebben er een handje van weg. Let op het meisje links en de zwaaiende man
(Foto Rob Stevens)

Hand in hand, kameraden

Geen braaf

A lsje 's avonds langs het Maria-Theresiakollege loopt, kanje altijd
wel ergens een noot muziek opvangen. De ene avond zijn het de
Sangerknaben van het universitair koor die aan het repeteren

zijn, de andere avond blaast het universitair harmonie- of het
symfonie-orkest zijn deunties in het rond. Voor amateur-musici zijn er in
Leuven nogal wat mogelijkheden. Naast het koor, de harmonie en het
symfonisch orkest, zijn er trouwens nog een Big Band en een
Dixieland-ensemble.

De ensembles van de KU Leuven bren- maakt. Die lichte terugval is te wijten
gen niet alleen uiteenlopende muziek- aan het kleiner aantal kandidaat-koorle-
genres. Ze zijn ook niet altijd op dezelfde den bij het begin van dit akademie jaar,
manier gestruktureerd, en zeker niet en niet aan een strengere selektie. Het
allemaal even hoog aangeschreven. De universitair koor en het symfonie-orkest
topper is ongetwijfeld het Leuvens Uni- organiseren bij het begin van het akade-
versitair Koor (LUK), dat met zijn miejaar inderdaad audities. Maar die
jaarlijks aula-koncert vorige week weer zijn niet echt zwaar, zo beweren zowel
bewees een bijzonder interessant ama- koordirigent Johan Dejans als zijn kol-
teur-koor te zijn. lega Maurits Goossens van het Universi-

Het LUK koncerteerde voor het eerst tair Symfonie-Orkest (USO).
in de nieuwe Pieter De Sorner-aula. De Dejans: «Op de eerste twee donderdag-
wat droge akoestiek van die zaal zal de avonden van het akademie jaar repeteert
programmatie van het koor in de het koor met de nieuwe kandidaat-
toekomst zeker beïnvloeden. De solisti- koorleden. De dinsdag daarop is er dan
sche passages in Händels barokke Coro- telkens een niet al te zware stemproef
nation A nthems waren ongetwijfeld niet Het is de bedoeling te oordelen of de
slecht gebracht, maar het tiental solisten , kandidaten snel genoeg met de muziek
slaagde er toch niet in die grote ruimte te overweg kunnen. Want we moeten
vullen. Ook het gelegenheidsorkest dat telkens snel werken. Op minder dan
was ingehuurd, was onvoldoende geïn- twee maanden tijd moet een ketstkon-
spireerd om de zaal echt in de jubelsfeer eert voorbereid worden. En nog voor de
van zo'n barok meesterwerk te bren- paasvakantie moet al een tweede pro-
gen. . gramma klaargestoomd worden, voor

Het Leuvense studentenkoor komt het aula-koncert. Eigenlijk komt het
pas écht tot zijn recht als het a capella erop neer dat de kandidaten de muziek
mag werken. Korte, sfeervolle koorliede- bijna op zicht moeten kunnen lezen. We
ren, door een ludieke presentatie aan zingen meestal direkt vier- à achtstem-
eikaar geregen. Dirigent Johan Dejans mig.»
had voor zijn afscheid trouwens een Het Universitair Harmonie-Orkest
opvallende voorkeur voor Johannes (UHO) en de Interfakultaire Big Band
Brahrlihatt!n bfijken. Bovendien had de (IBB) honden geen audities. AI is er wel
komponist Juliaan Wilrnots voor de een natuurlijke selektie: je speelt niet

enheid een suite van oude studen- mee, als je het echt niet kan. Bart Preneel
ten liederen gemaakt. Het LUK maakte van de Big Band stelt vast dat de meeste
de zaal wat weemoedig bij de gedachte van zijn muzikanten een uitgebreide
dat de liederen die doorgaans door klassieke muzikale vorming genoten
brallende petten en linten verknald hebben. Toch moeten ook minder ge-
worden, best mooi kunnen zijn. oefende muzikanten terecht kunnen,
De vijfentachtig zangers die donderdag vindt dirigent Frans Cuypers van het
op het podium stonden, vindt dirigent harmonie-orkest. "Als ik bijvoorbeeld
Dejans een ideaal aantal. yorig jaar over zes goede fluitisten beschik, zijn
waren het er uitzonderlijk veel (zo'n twee zwakkere muzikanten best aan-
honderddertig), wat het koor wat logger vaardbaar. Het valt niet op, en ze kunnen

Hobu-studenten massaal op straat

weg van een happening dan van een sie) een dikke negen miljoen aan wer-
echte betoging. De Hobu-studenten wa- kingsgeld. Hiermee wordt ondermeer
ren massaal op straat gekomen tegen één een permanente werking met vrijgestel-
konkrete financiële maatregel. Het bre- den (ervaren medewerkers die als half-
dere maatschappelijke discours dat de time personeelsleden voor de kontinuï-
laatste decennia kenmerkend was voor teit instaan, dossiers voorbereiden en
de studentenakties - de demokratisering gedeeltelijk uitvoeren, etc.) opgezet,
van het onderwijs - ontbrak vaak. worden grote projekten mogelijk, kan
Onder een stralend lentezonnetje werd een blad uitgegeven worden, noem maar
het een jolige betoging: Daniël Coens op.
werd in talloze slogans en spandoeken Hobu-studenten blijven hiervan dus
het mikpunt van een geinig Hobu-pro- helemaal verstoken. Toch doen zij moe-'
test. Schamper merkte De Standaard dige pogingen om - zonder één frank
van 30 maart op: "Vroeger schreeuwden aan strukturele toelagen - een eigen
studenten 'Demokratisering van het On- overkoepeling op te zetten. Vorig jaar
derwijs', gisteren jodelden de studenten reeds werd er, op initiatief van de Sociale
'Alkoholisering van het onderwijs'." De Hogeschool. van Heverlee, een poging
Morgen van dezelfde dag laat een gedaan om Lohs (ook wel: Amiga) uit
rijkswachter aan het woord: "Het is lang de grond te stampen: de Leuvense

D den vori d d dag geleden dat we studenten in Brussel Organisatie van Hogeschool Studenten.

t
aatrom we~ enBvongle Aont er pro- gezien hebben. Ze zijn met velen, maar Studenten uit vijf scholen namen deel

esmarsen 10 russe, nwerpen en . b' f . Enfi h . A· d S '1 HH It . d Zo I' H It ze zien er raa UIt. 10, et IS goed aan rmga: e ocia e ogeschool van
I~ Ag~rgaDlsee~ . we 10, ~ weer. Voor de Brusselse horeka wordt Heverlee, de Technische Richting van

abestlD n werpet nt 1amBen erlw n d h t het een goeie zaak." het Heilig Hart Instituut van Heverlee
ogers op s raa. n russe wer e N 'ka ( het Si Er ..'

echter een veel massalere bedoening: de • ursi van et int- lSllbethlnsbtu~t
organisatoren telden zo'n 12.000 mani- Anuga voor verpleegkund~), het Hoger Insti-
festanten. Opvallend was ook dat de Het is echter niet fair om de Hobu- thuuttLevoorRea~p~tteweItednsch~ppen edn
H b -d '.' et Lemmensmsutuut, n ustna en e

o u ocenten eveneens opstapten, en studenten dit euvel te verwijten, Ten R hl' d ks li .
zo hun solidariteit toonden. Bovendien eerste hebben zij, in tegenstelling tot de t egate-scted

oo wLoelghser.en het p Cle.t om Sociale Raad en Kringraad stemden
, lidari itsd I' . .... . . oe r en. IS ec er nooit aan I lidari . de eiwaren er so ntei eegabes van UDI- umversmteuen, geen traditie van een een echte ki t k we een so I nteitsmotre met e eisen

versiteiten van de RUG en de VUB, georganiseerde studentenbeweging. Ten wer mg oege omen. van Lobs, maar daar blijft het momen-
ma~r niet van de I_<.UL.De Leuvense tweed~ krijgt ~e universitaire studenten- E . . h teel. bij. Naar verluidt zou de Ay. van
Sociale Raad en Kringraad hebben wel beweging SOCIale toelagen om zichzelf . goistisc Sociale Raad ook wel meer matenele en
een ~Iiflariteitsntotie, met het Hobu uit te bouwen .. Die zijn - zeker in Dit jaar is Lohs voor een tweede keer praktische steun willen bieden, maar
_4;mde!tekend, maar stonden' eerder .~ei- . vergelijking plet het Hóbu - niet niks: in gestart, en verloopt de Leuvense Hobu- ging Kringraad daar absoluut niet mee
gerachtig over in~r konkrete steun (~ie . Leuven krijgt Loko'(Kringraad, Sociale overkoepeling blijkbaar een stuk vlotter. akkoord. Een beleidsverantwoordelijke
verder).' . - ".' ., , • ~d.; .~l'<?t;r~~_,K,:,ltuuJfaa,d-~t Stuc, 'De vijP van~yçr\8j~.r,~I~ve.n m~~n. van Kringraad verwoordde het ongeveer

De Brusselse betoging had soms meer Isol, Vet(f,~üfánclele'K.bntrdie'1(omrh~lS- .1Zl: wtStdct? aat\~êvu'ti:l'frrèt\'it ~g&gi- ~ensen-va:n ~tobs' moete......,,--

De 350 Vlaamse hogescho-
len staan op stelten. Minis-
ter Coens wil het inschrij-

vingsgeld aan het Hobu (Hoger
Onderwijs Buiten de Universiteit)
optrekken met 5000 frank voor
niet-beursstudenten. Zij pikken dit
niet, en wel om een drietal redenen
(zie vorige Veto): een hoger in-
schrijvingsgeld betekent een gro-
tere studiekost, het Hobu-inschrij-
vingsgeld zou hoger worden dan
dat van de universiteiten, en b0-
vendien heeft het Hobu (in tegen-
stelling tot de universiteiten) geen
sociale sektor.

sche afdeling van het Heilig Hart Insti-
tuut, het Rega-instituut en Industria, de
studentenvereniging van Groep T. Lohs
heeft echter nog steeds niet alle Hobu-
onderwijsinstellingen van Leuven be-
reikt. In Leuven en Heverlee wordt er
bijvoorbeeld ook in Hobu-onperwijs
georganiseerd in de Provinciale leer-
gang voor Biblioteekkunde, de Provin-
ciale Normaalschool, de Rijksleergan-
gen voor Technisch Onderwijs, de Ste-
delijke Akademie voor Schone Kunsten
en de Vrije Beroepsschool voor Ver-
pleegkunde Sint-Franciskus. Zij zijn
blijkbaar nog niet door Lobs benaderd.

Een teer punt bleken - onverwacht -
de relaties tussen Lobs en Loko. Nu is er
tussen Loko en het Leuvense Hobu al
een heletijd een zekere samenwerking.
Hobu-studenten doen mee aan Sport-
raad en hebben in bepaalde gevallen
stemrecht op de vergaderingen, en ook
met Sociale Raad zijn er sinds de akties
tegen het Sint-Annaplan geregeld kon-
takten: de afgevaardigde van de Sociale
Hogeschool van Heverlee is lid (zonder
stemrecht) van de AV van Sociale Raad.
Toen vorige week afgevaardigden van
Nursika en de Sociale Hogeschool naar
Sociale Raad en Kringraad kwamen met
de vraag om steun, liep het echter een
weinig anders dan ze verwacht hadden.

Minimum

Wij hebben daar, eerlijk gezegd, toch
onze vragen bij. Ten eerste hebben
universiteits- en Hobustudenten inder-
daad tegengestelde belangen, indien zij
zich laten leiden door korporatistische
motieven. Indien men echter een eerlijk
standpunt uitwerkt, inhoudelijk geba-
seerd op het belang van 'de' student en
de demokratisering van het onderwijs,
zal er van die tegenstellingen geen sprake
meer zijn: de eisen van Hobu- en
universiteitsstudenten kunnen volgens
ons perfekt gelijklopend zijn. Ten
tweede is het zonder meer een elitaire
redenering om, met een jaarlijkse betoe-
laging van ettelijke miljoenen, aan men-
sen die nul frank krijgen materiële steun
te ontzeggen. Bij Sociale Raad schijnt
men daarover trouwens ook zo te
denken, althans als we het (nog niet
goedgekeurde) verslag van 23 maart:
"Bij de diskussie over het steun verlenen
aan het Hobu wordt over het verstrek-
ken van materiële steun (bv. radiowagen,
megafoon, ...) een akkoord bereikt. Ook
financieel kan wat betreft Sora aan steun
gedacht worden van ofwel de kringen
ofwel Sora zelf," Dat klinkt al een stuk
beter, en ook minder egoïstisch.

- - - -'Walter Pauli
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Chomsky analyseert de VS

In Naam van de Vijfde Vrijheid
Noam Chomsky is bij ons vooral gekend als taalwetenschapper en

filosoof: Buiten het akademisch milieu echter worden vooral zijn
politieke analyses veel gelezen. In de zomer van '86 werd hij

door de Sandinisten uitgenodigd voor een bezoek aan de universiteit van
Managua. In de voormiddag gaf hij kollege over taal- en kennisproble-
men. 's Namiddags hield hij lezingen over de buitenlandse politiek van
de Verenigde Staten. Deze lezingen werden rechtstreeks uitgezonden op
de Nicaraguaanse staatsradio, waarna er mogelijkheid was tot diskussie.
Eind vorig jaar verscheen onder de titel 'Over Ideologie en Macht' een
Nederlandse vertaling van deze lezingen en van een deel van de
diskussies bij de uitgeverij Epo. In zijn analyse werpt hij een ander licht
op de geschiedenis.
In een eerste lezing heeft Chomsky het
over de algemene principes van de
buitenlandse politiek van de VS. Het
eerste principe van deze politiek bestaat
erin een internationale orde te scheppen
waarin de de handel van de VS kan
bloeien. Een wereld van open maat-
schappijen, waarbij open niet zozeer
staat voor het demokratisch karakter
van deze samenleving, dan wel voor de
openheid voor winstgevende investerin-
gen. "Voor de Derde Wereld betekent dit
alles, cru uitgedrukt, dat de eerste zorg
van de Amerikaanse buitenlandse poli-
tiek bestaat uit het veilig stellen van het
recht om te stelen en uit te buiten". Dit
recht vat Chomsky samen onder de
noemer 'Vijfde Vrijheid', waarbij hij
verwijst naar de vier vrijheden die
president Roosevelt formuleerde als oor-
logsdoelstellingen van de Westerse
bondgenoten tijdens de Tweede Wereld-
oorlog (vrijheid van spreken en gods-
dienst en vrij zijn van gebrek en vrees).
De verdediging van de vijfde vrijheid
was volgens Chomsky de ware doelstel-
ling van de ontelbare 'regionale konflik-
ten' die de VS uitvocht of uitlokte sinds
de tweede wereldoorlog: Vietnam, Ko-
rea, Cambodja, Chili, Grenada, de
Filippijnen, EI Salvador, Nicaragua ...

Dat dit geen al te populaire doelstel-
ling is, verklaart de tweede steunpijler
van de VS-politiek: het opbouwen van
een ideologisch systeem dat het machts-
vertoon van de VS moet rechtvaardigen.
En dat gebeurt het best door de kreatie
van een maatschappij waarin de bevol-
king apatisch, passief en onwetend blijft.
"Denk hierbij aan de gangbare betekenis
van de term 'demokratie' waarbij de
minderheidselementen het 'demokra-
tisch proces' - het politieke systeem, de
media, het opvoedingssysteem - moeten
domineren, wat ze ook effektief doen, en
daarbij de belangen moeten dienen van
wie de VS-maatschappij bezit en leidt".

Chomsky's lezingen zijn in feite één
grote illustratie van deze twee basisprin-
cipes van de VS-politiek. Hij maakt
daarbij uitvoerig gebruik van bronnen
die in de officiële geschiedenisboekjes
nauwelijks voorkomen. De ekspansie-
drang van de VS bleek uit de National
Security Council Memorandum 68, de
officiële beleidslijn voor de buitenlandse
politiek. Deze roept, in volle voorberei-
ding van het Koude Oorlogssysteem, op
tot een "strategie van terugdrijving die
de val van het Sovjetsysteem moest
bespoedigen van binnenuit en het zaad
van vernietiging moest kweken binnen
het Sovjetsysteem zelf."

voor kommunist en vertegenwoordiger
van het Rijk van het Kwaad. Chomsky
dekt zich echter handig in. Ten eerste
geeft hij aan dat de term kommunisme in
de 'Amerikaanse politieke teologie' een
nogal verreikende betekenis heeft. Het
zijn al diegenen die aanvaarden dat de
regering een direkte verantwoordelijk-
heid heeft voor het welzijn van de
bevolking, wat hun politieke opvatting
verder ook moge zijn. Ten tweede
gebruikt hij veelvuldig het voorbeeld
van de omverwerping van de kapitalisti-
sche demokratie in Guatemala in '54.
De enkele sociale hervormingen waren
er teveel aan voor de VS. Chomsky
verbergt ook zijn afkeer voor de andere

grootmacht, de USSR (we noteren anno
86) niet. "Geen enkele Russische rege-
ring, van welke samenstelling ook, zal de
kontrole over Oost-Europa loslaten."
De opvatting leidt tot een interessante
diskussie met een Nicaraguaan, die niet
akkoord gaat met deze identifikatie van
de VS en de USSR. V~erjaar later ziet de
wereld er inderdaad anders uit, maar
niet voor de VS-politiek.

kelijk kunnen werken. Het kwam er dus
op aan de Nicaraguaanse ekonomie
dermate te belasten dat de sociale
politiek niet meer betaalbaar was. Deze
strategie van de kontra-oorlog is er
uiteindelijk in geslaagd om de Sandinis-
ten van de macht te verdringen.

Demokratie
De soms zeer pakkende beschrijving van
de terreur waarmee de VS in Centraal-
en Zuid-Amerika te werk gingen, roept
terecht vragen op over het karakter van
de VS-samenleving zelf die bij ons
doorgaat voor een voorbeeldige demo-
kratie. Chomsky's laatste lezing is volle-
dig gewijd aan de analyse van het
politieke systeem in zijn vaderland. Hij
geeft grif toe dat hij in een open
maatschappij leeft die als het ware de
tegenpool vormt van het Sovjetmodel.
Maar anderzijds vormt die VS-maat-
schappij een type-voorbeeld van een
kapitalistische demokratie. Vrijheid
wordt er behandeld als koopwaar. En dit
is vooral duidelijk wanneer men de Vrije
.Pers analyseert. De belangrijkste kranten
zijn in handen van de zakenwereld. Ze
worden bijvoorbeeld rechtgehouden
door adverteerders. Dit wordt geillus-
treerd met een minutieuze analyse van
de berichtgeving over Nicaragua: over
de sociale hervormingen en de alfabeti-
satie komen we niets te weten. Ook voor
de intellektuelen van zijn land heeft
Chomsky niet veel lovende woorden
over. Op enkele uitzonderingen na,
werken ze kritiekloos mee met de
bestaande macht. Opiniepeilingen wij-·
zen uit dat het vooral de gewone
bevolking is die nogal eens afstand
neemt van het VS-beleid.

De officiële opvatting van de VS over

L ~ demokratie werd duidelijk eind de jaren
~ I .~ zestig. Toen kwam een brede massa-
~/.\ I beweging op gang tegen de Vietnam-

. --î. oorlog. Deze periode werd de 'krisis van
de demokratie' genoemd. Wanneer de
bevolking reële inspraak in het beleid
wil, faalt de demokratie. Na de lektuur
van Chomsky's boek krijgen oorlogen in
naam van de demokratie en vrijheid wel
een erg cynische betekenis en men vraagt
zich terecht af: vrijheid voor wie en om
wat te doen?

Kommunist

Men vraagt zich soms af welke
rijkdom de VS menen te vinden in de
talrijke bananenrepubliek jes die ze ooit
zijn binnengevallen. Daartoe hebben ze
echter de zogenaamde domino-teorie
ontwikkeld. De Sandinisten in Nicara-
gua bewezen voor hun buurlanden dat
armoede en uitbuiting geen noodzakelijk
element van de politiek hoeven te zijn.
Dat voorbeeld zouden wel eens aanste-

Het Sovjetsysteem is in die VS-visie
immers de wortel van alle kwaad, en
wordt steeds opnieuw als ekskuus ge-
bruik voor elke inmenging van de VS.
De ekspansiedrang van de Sovjets dien-
de al als voorwendsel om de guerrilla-
beweging in Griekenland neer te slaan.
Deze teorie kon volgens Chomsky ge-
makkelijk ontkracht worden. De Ameri-
kaanse inlichtingendiensten moesten ze-
ker geweten hebben dat Stalin de
Griekse guerrilla gevraagd had in te
binden. Voor de andere West-Europese
KP's was Stalins richtlijn even duidelijk:
meewerken binnen het bestaande Wes-
terse - kapitalistische - systeem.

Het mocht niet veel baten. Ook het
konflikt in Vietnam kreeg deze uitleg
mee. Pikant detail: toen de inlichtingen-
diensten er maar niet in slaagden enig
bewijs te leveren voor een Moskou- of
Peking-konnektie, luidde de officiële
uitleg als volgt: "We mogen wel aanne-
men dat Moskou vindt dat Ho Chi Min
en zijn luitenanten voldoende training en
ervaring opgedaan hebben, en dat ze
loyaal genoeg zijn om vertrouwd te •
worden zodat ze hun dagdagelijkse "-
politiek zonder supervisie zélf kunnen
bepalen." Interessant is overigens de
vergelijking tussen de Sovjet-inval in
Afghanistan en de VS-inval in Vietnam.
Beide regimes verantwoordden hun
agressie met het smoesje dat de wette-
lijke regering om bun bulp gevraagd bad.
Verschil is wel dat het ideologisch
systeem van de VS erin geslaagd is de
inval in Vietnam uit de geschiedenis te
laten verdwijnen. Niemand neemt im-
mers aan dat het in '65 om een inval van
de VS in Zuid-Vietnam gaat.

En w zijn er nog wel meer gebeurte-
nissen uit onze geschiedenis verdwenen.
We kennen allemaal Berlijn '53, Buda-
pest '56, Praag '68 en Afghanistan '79.
Maar wie herinnert zich de door de CIA
uitgewerkte en ondersteunde staatsgreep
in Indonesië? Balans: 400.000 doden.
En in '79 hielp de VS (tijdens het
sympatieke Carterbewind) Indonesië
opnieuw bij de inval in Oost-Timor:
200.000 doden of één vierde van de
Timorese bevolking. Vandaag is Oost- .
Timor nog steeds bijna hermetisch v~r de m~~e studenten :1.8:~de naam IAAS welli~ht onbekend
afgesloten voor joe!Dalisten. Wat ook ZIJn.Dat IS met verwond~rliJk, want I~S houdt ~ch enkel ~et
haast nergens vermeld wordt, is dat studenten Landbouw bezig. IAAS, voluit International Associa-
Chamorra niet de eerste maar de tweede tion of Agricultural Students, is een steeds maar groeiende internationale
verkiezingen in Nicaragua won sinds· vereniging van landbouwstudenten. IAAS heeft leden in meer dan dertig
1979. landen, voornamelijk nog in Afrika en Europa. De vereniging werd in

1957 opgericht. Ze heeft als doel 'landbouwstudenten uit de hele wereld
dichter bij elkaar te brengen'. De organisatie spoort de aangesloten
landen aan om ideeën over landbouwedukatie uit te wisselen. Ze tracht
haar leden bewust te maken van de nog steeds maar toenemende
landbouwproblematiek.

Gezien de typische samenzweringsteo-
rieën van de VS-beleidsmakers, hoeft het
ons niet te verwonderen dat Chomsky
wel eens de huid wordt volgescholden

TIK-EN PRINTSHOP
Studenten hebben, voor het verwerken van skripties en tesissen, meer en meer
behoefte aan komputers. Maar niet iedereen beschikt zomaar over een
komputer. Een bekend komputerbedrijf wil daar wat aan doen. In
samenwerking met Open Universiteit (die ook op Mac werken, ze zouden
MS-DOS beu zijn) worden vanaf 9 april in de Naamsestraat 98 een aantal
komputers ter beschiking gesteld van studenten, aan vijftig frank per uur. Dat
lijkt Een bekend komputerbedrijf een betere oplossing dan het verhuren van
komputers. De vijftig frank per uur moeten ook aangeven dat het gebruik voor
ernstige aangelegenheden bedoeld is. "De toestellen zijn duur," zegt Een
bekend komputerbedrijf, "ze zijn niet bedoeld voor spelletjes." Het is ook niet
de bedoeling dat je je teksten op de komputer komt schrijven, intikken
volstaat.

In een eerste fase zal het komputerbedrijf vier terminals ter beschikking
stellen, van 9 tot 19.00 u. Er zal permanent iemand aanwezig zijn die de
studenten kan uitleggen hoe de hele machinerie werkt. Je kunt er immers ook
van een laserprinter en een skanner gebruik maken en IBM-diskettes
konverteren. Die eerste fase loopt. tot 30 juli. Als het eksperiment vruchten
afwerpt, zal bet worden uitgebreid. Ook de unief zal voor wetenschappelijk
onderzoek van de terminals gebruik maken.

De universiteit wrgt dus voor een. veredelde tik-, print- en kooverteersbop.
En bet betmde Iromputerbedrijf ontkent niet dat dit prima rddame is. (JR)

I'

lAAS-sekretariaat in Leuven

Mundialisering van
het Boerekot

Bovenal organiseert lAAS kollokwia,
workshops, seminaries, voordrachten en
internationale kongressen. Veruit het
meest interessante voor de individuele
landbouwstudent is het 'Student Ex-
change Programme'. Dit uitwisselings-
programma geeft studenten de mogelijk-
heid om gedurende een bepaalde pe-
riode van het jaar in het buitenland te
gaan werken. Met helpt dan eerder
praktisch mee (op een boerderij) of
eerder wetenschappelijk (in een onder-
zoeksinstelling). lAAS werkt bovendien
nauw samen met verschillende geledin-
gen van de Verenigde Naties: FAO (de
Wereldvoedselorganisatie), Unesco (kul-
tuur en vorming) en UNEP (de 'opvoed-
kundige' geleding).

Drijfmest
In België zijn er vier IAAS-komitees: in
Geel, Gent, Gembloux en Leuven. Het
IAAS-komitee van Leuven staat niet
volledit.al&taadia: bet is FWOOII een

werkgroep binnen de Landbouwkring
(LBK). Die nauwe band met de kring
heeft het geweldige voordeel dat de
studenten vrij gemakkelijk bereikt kun-
nen worden door hun eigen organisatie.
Leuven is dan ook één van de aktievere
lAAS-komitees. Dit jaar was lAAS-
Leuven reeds een behoorlijk bezige
werkgroep. Zo was er een voordracht
over milieufilosofie, een debat over het
al dan niet samengaan van milieu en
ekonomische belangen, en volgt er nog
een seminarie over de drijfmestproble-
matiek.

Wegens de intensifiëring van haar
aktiviteiten, betere mogelijkheden tot
het verkrijgen van steun, de nabijheid
van Brussel als Europese boofdstad en de
unieke Belgische wetgeving voor inter-
nationale verenigingen, werd besloten in
Leuven het internationaal sekretariaat te
vestigen. Voorheen was dat in UppsaIa·
(Zweden) aeJeaen. Verder werd ook niet
vefIdeD dat Leuven een.lyJIisc:he sn.-

Bart Capéau

Noam Chomsky; Over Ideologie en
Macht, EPO, Berchem, 1989

dentenstad is met vrij goede faciliteiten.
Rektor Dillemans mag tevreden zijn,
want een overweging die ook heeft
meegespeeld bij lAAS was 'de goede
reputatie van de universiteit in het
buitenland.

Na lang zoeken werd er een ruimte
gevonden aan de Landbouwfakulteit
(gemeenzaam 'Boerekot'). Waarschijn-
lijk zullen de meeste mensen hiernaar
echter nog een hele tijd moeten zoeken.
lAAS is immers gelegen in ongeveer het
kleinste lokaaltje van de KU Leuven
maar heeft wel het 'voordeel' dat de
fakbar vlakbij gelegen is. Het is de
bedoeling dat op dit sekretariaat studen-
ten uit de verschillende aangesloten
landen zullen werken. Tijdens hun ver-
blijf in Leuven hoeven ze zich niet te
vervelen: ze kunnen deelnemen aan een
éénjarig studieprogramma aan de land-
bouwfakulteit. Het bestaan hiervan is
nog een ekstra troef voor Leuven.

De officiële opening zal doorgaan nu
donderdag in het kasteel van Arenberg
gevolgd door een wetenschappelijke
voordracht en een receptie achteraf. De
voordracht zal handelen over de mun-
dialisatie van de landbouw. In de wereld
van nu, zijn internationale kontakten en
relaties meer dan ooit van belang voor
handel, coöperatie, onderwijs, enz. Ook
is dit het geval voor de landbouwsektor.
Een overzicht hiervan en hoe het ont-
staan is en in elkaar steekt, zal door
prof Tollens van het Centrum voor
Landbouwekonomisch Onderwek in de
Ontwikkelingslanden uiteengezet wor-
den. Voor droge kelen en chronische
dorstlijders (Tuur.l) is er achteraf een
receptie.

Kurt Sannen

Donderrillg 5 april, 20u00: openings-
plechtigheid, tIDamo WJOrdrochl door
proj ToUens gevolgd door-1!e1I receptie.
i1f de saJoIIS WIlt Itet lcmteeI WIlt' Amt-
1Ierg. -
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Veto: Maar wat doe je dan met bijvoor-
beeld een teatergroep als Leporello? Die
doet een voorstel voor subsidies, maar
hoort noch bij het tekstteater, noch bij het
muziekteater.
Dewael: «Naar de toekomst toe sluit ik
niets uit. Het feit is dat men over een
ruimere basis zal beschikken om meer
erkenning mogelijk te maken. Maar dat
wil niet zeggen dat wat nu vandaag
allemaal niet kan, in de toekomst wel zal
kunnen. Of dat we zouden kunnen
behouden wat we nu allemaal hebben.
Als we dan de optelsom maken, komen
we er budgettair niet,»

Stuc
Veto: U heeft onlangs gesproken over
een subsidie van 240 miljoen voor de
receptieve produktiecentra. Komen die
er?
Dewael: «Dat weet ik dus niet. Ik:moet
dat nog voorstellen aan de eksekutieve.
Ik zal daar ook zeggen dat het geen
goede zaak is om dekreten aan de
Vlaamse raad voor te stellen zonder dat
men er de nodige budgetten voor heeft.
Dat wil .dus konkreet zeggen dat de
eksekutieve voor de receptieve produk-
tiecentra moet zorgen voor zo'n 200 à
250 miljoen.»
«In mijn nieuwe voorstel zal het

geheel onder de naam kunstencentra
doorgaan. Er zijn er een drietal die er wat
bovenuit steken, omdat hun nu be-
staande werking meer middelen vereist:
de Singel, het Kaaiteater en de Vooruit.
De initiële bedoeling was te zeggen dat
er in Vlaanderen vijf receptieve produk-
tiecentra zijn en een drietal kunstencen-
tra. Nu laten we alles doorgaan voor
kunstencentra. Een gewoon produktie-
centrum moet kunnen beschikken over
zo'n twintig miljoen, maar de Singel,
gelet op zijn funkties, moet een mini-
mumtoelage hebben van zo'n vijftig
miljoen.»
«De 250 miljoen zijn er nu niet, en ik

zou dus wel in mijn begroting daarop het
aksent willen leggen. Daarentegen ben
ik niet zozeer geneigd om het tekstteater
nog subsidiële verhogingen te geven.
Daar moet de huidige 514 miljoen
eerder herschikt en gereorganiseerd wor-
den. De globale omzet van het teksttea-
ter is bijna één miljard frank. Ik vind dat
de anderen aan bod moeten komen.»

Veto: De bedoeling van die receptieve
produktiecentra is jonge kunstenaars
aan bod te laten komen en te steunen.
Het Stuc zegt voor hun omkadering zo'n
vijftien miljoen nodig te hebben. Als ze
twintig miljoen krijgen blijft daarvan nog
maar weinig over voor nieuwe initiatie-
ven.
Dewael: «Wat verwachten wij van de
receptieve produktiecentra ? We hebben
vastgesteld dat die centra zich, los van
het teaterdekreet, op een prachtige
manier ontwikkeld hebben. De grote
vernieuwing is daar gegroeid, en niet in
de dekretale bastions. Ik:zie niet goed in
dat het Stuc dat met die enveloppe niet
zou kunnen. De subsidiëring is maar één
element in het globale werkingsbudget,
er zijn ook nog eigen ontvangsten. Men
mag ook niet blind zijn voor de histo-
risch gegroeide werking van bijvoor-
beeld de Singel, die inherent is aan het
feit dat men zich in een grootstad
bevindt. Hoe dan ook, het moet moge-
lijk zijn voor receptieve produktiecentra,
die ook eigen ontvangsten kreëren, om
met 15 à 20 miljoen te werken.»

Veto: U legt de nadruk op eigen
inkomsten. Nu heeft het Stuc zich
kunnen ontwikkelen uit de studentenbe-
weging. Daarom werken ze ook samen
met kringen, stellen ze infrastruktuur ter
beschikking aan studenten, hebben ze
demokratische prijzen, waardoor hun
inkomsten lager zijn dan elders.

Dewael: «Die twintig miljoen is geen
vast cijfer, maar eerder richtinggevend.
Het is belangrijk dat zo'n cijfer er is,
alleen alom mijn kollega's te laten weten
dat het niet voldoende is een dekreet te
stemmen over kunsten centra, in de
illusie dat men in het bestaande budget
daarvoor voldoende middelen heeft. Ik
wil rekening houden - wees maar
gerust - met de eigen specificiteit van elk
gezelschap. In mijn systeem gaan we
naar een vierjaarlijkse betoelaging. Om
de vier jaar stellen we een aantal vragen.

dat iedereen werkt naar godsvrucht en
vermogen: iedereen tracht naar eigen
mogelijkheden en doelstellingen door
een goed management zoveel mogelijk
eigen inkomsten te realiseren. Wie tegen
mij zegt dat hij met moeilijke kunst
werkt en daarom ~n inkomsten kan
realiseren, doet de waarheid geweld aan.
Zelfs voor de eksperimentele kunst is het
zo dat, als men het goed managed door
het goed bij de sponsors aan te kaarten,
men de eigen inkomsten kan opvoe-
ren.»

Darwin

Veto: De kunstencentra zouden vooral
een doorstromingsfunlaie hebben. Het
tweede dekreetontwerp stelt echter dat de
kunstenaars na drie projekten moeten
afvloeien. Wat doeje met de mensen die
daarna op straat staan?
Dewael: «Als ze goed zijn, dan maken
ze hun weg. Ze vinden een ander
gezelschap of een ander kunstencen-
trum, ze gaan een eigen gezelschap

steunen. Dat viel echter tegen: er
waren heel wat auteurs die de petitie
doodgewoon links lieten liggen. Toch
ondertekende de meerderheid de peti-
tie, iets wat Dewael ontkende. Volgens
hem was ongeveer de helft niet ak-
koord met het voorstel. Veto sprak
even met de kultuurrninister over zijn
letterenbeleid.

Veto: Het subsidiesysteem zoals het 1U4
in de letteren aangewend wordt, heeft
het karakter van een prijs :je wordt met
een subsidie beloond omdat je een goed
boek of een goede bundel geschreven
hebt
Dewael: «De bedoeling is niet een
prijs toe te kennen, maar het optrekken
van bedragen van de beurzen die
momenteel teveel versnipperd toege-
kend worden. Een heel aantal auteurs
krijgt 75.000 frank, vaak zelfs zonder
er echt om gevraagd te hebben. Het

gericht zijn om een zo groot mogelijk
publiek te bereiken. Met Vlaanderen
Leeft had ik het altijd over vraag en
aanbod. Wie vraagt kultuur? Wie is
bereid om aan kultuur te participeren?
Het aanbod moet veelzijdig zijn, en ik
denk dat het soms zonder veel over-
heidssteun kan.»

«Het eksperiment, het aanmoedigen
van de hedendaagse kunst, is anderzijds
wel iets wat met overheidshulp kan
aangemoedigd worden. Men heeft het
nu eenmaal moeilijk met hedendaagse
kunst, maar dat wil niet zeggen dat die
niet belangrijk is. Je moet met middelen
van nu kunst van nu stimuleren. Indien
niet, dan riskeert mijn opvolger binnen
vijftigjaar misschien geen verleden meer
te hebben. Je moet door een stimulans
van aktuele kunst zorgen voor de
verbreding daarvan. De selektie volgt
wel later. Anno negentig zullen wij een
aantal projekten gaan steunen waarvan
binnen dertig jaar blijkt dat ze niemand
hebben kunnen bekoren. Ook het omge-
keerde telt: als vandaag het grote publiek
hedendaagse muziek afwijst, mag dat de
.overheid niet afschrikken om die toch te

(Foto Rob Stevens) subsidiëren»
Veto: De Leuvense professor Paul De
Grauwe heeft lang met de idee ge-
schermd dat een kunstenaar zoveel
publiek moet bereiken dat hij zelfbedrui-
pend kan zijn. Wat denkt u daarvan?

"Wat zijn uw specifieke handikaps. zit je inderdaad ingebakken in een studentenpubliek 1"

Vervolg

Interview Patriek Dewael
Wat wil je allemaal doen, en wat zal dat
kosten? Wat zijn uw specifieke handi-
kaps, zit je inderdaad ingebakken in een
studentenpubliek? Ben je dan verplicht
om bepaalde gereduceerde prijzen te
hanteren? Dan zijn dat specifieke handi-
kaps op basis waarvan we een grotere, of
een ietwat grotere, enveloppe kunnen
rechtvaardigen. Denk dus niet dat ik dat
cijfer gebetonneerd vastleg: nu is het
zoveel en niet meer. Momenteel kan men
juist onvoldoende rekening houden met
de specifieke handikaps.»
«Het kan ook rapper dan vier jaar

gedaan zijn. We voorzien zelfs in be-
paalde gevallen dat als de enveloppe niet
gebruikt wordt zoals in het vooropge-
stelde beleidsplan aangegeven was er
zelfs na twee of drie jaar een einde aan
kan gesteld worden. Het streven naar
zekerheid is in mijn ogen niet het
belangrijkste.»

Veto: Toch is het zo dat eksperimentele
centra niet erg kommercieel werken.
Dewael: «Ik:denk dat men dat allemaal
wat teveel in konflikt ziet. Ik: verwacht

oprichten of ze gaan samenwerken. Mij
is dat allemaal om het even, maar ze
moeten zelf hun weg maken. Als ze
onderwijs genoten hebben en de kans
gekregen hebben hun talent te ontwikke-
len, en het blijkt dat ze niet over de
nodige talenten beschikken, dan vind ik
niet dat de centra of de overheid
daarvoor een soort van sociale zekerheid
moeten uitvinden. De sociale zekerheid
die uitgaat van het huidige dekreet,
werkt dodend naar de artistieke kwali-
teit. Ik vind dus niet dat wij als blijvende
reddingsboei kunnen fungeren voor wie
door de mazen van het net valt.»

Veto: In de kunstencentra krijgen dus
ook eksperimentele kunstenaars korte
tijd de kans om hun talent te tonen,
terwijl u met Vlaanderen Leeft op een
nivellering van de kunst mikte.
Dewael: «Nee, dat is niet juist. Ik: heb
altijd gezegd dat eksperiment ontzettend
belangrijk is. Je moet kunst en kultuur zo
open en toegankelijk mogelijk maken.
Teveel mensen ervaren het als elitair.
Een kultuurbeleid moet er dus altijd op

CENTEN VOOR SCHRIJVERS
Vorig jaar dienden kritikus Hans Van-
devoorde (uit de subsidieboot geval-
len):dichter Erik Spinoy (ook al in het
water) en dichter Dirk Van Bastelaere
(goed voor 75.000 frank) een voorstel
Ut bij kultuurrninister Dewael om het
subsidiebeleid voor literatuur te wijzi-
gen. Hun voorstel was gebaseerd op
het Nederlandse voorbeeld, waarbij
subsidies aan auteurs worden toege-
kend, rekening houdend met hun
basisinkomen. Op die manier vermijd
je kumulatie, en gaan de subsidies in
eerste instantie naar degenen die ze
werkelijk nodig hebben om zich een
tijdlang met volle energie aan een
meesterwerk te zetten. Aangezien er in
Vlaanderen zo weinig meesterwerken
verschijnen, mocht er wel iets verande-
ren aan het beleid, vonden de auteurs
van het voorstel. Zij stuurden een
petitie naar alle Vlaamse auteurs, in de
hoop dat deze het voorstel zouden

/

opzet is dat we de beurzen optrekken
tot 400.000 frank, zodanig dat de
auteur zich gedurende een aantal
maanden uitsluitend met zijn werk kan
bezighouden. De bedoeling is meer
geld aan minder auteurs te geven»
Veto: Dat systeem houdt dus geen
rekening met het lilIsisinkomen van de
auteur?
Dewael: «Er zou inderdaad in zekere
mate rekening moeten gehouden wor-
den met de inkomsten van een auteur
uit andere aktiviteiten, maar dat blijft
toch wat delikaat. We eisen alleszins
dat de auteur een kontrakt voorlegt,
dat .met andere woorden die investe-
ring van de overheid en de literaire
aktiviteit leidt tot produktiviteit waar
ook het publiek iets aan heeft»
Veto: Als je een ekstrapo/atie toepast
op het bevolkingsaanta/ in Vlaanderen
en Nederland, zou het totaal subsidie-
bedrag voor Vlaanderen 27 miljoen
moeten bedragen om gelijkwaardig te
zijn met Nederland.
Dewael: «Dat is niet helemaal juist.
Vlaanderen heeft ongeveer 60 miljoen
aan subsidies voor de letteren. Er zijn
namelijk naast de beurzen ook additio-
nele honoraria die loyaler zijn dan in
Nederland, de subsidies voor lezingen
en een deel van de opbrengst van de
boeken verkoop die naar de auteurs
gaat. Ik: durf bovendien zeggen dat ik
het subsidiebedrag voor de letteren
verdubbeld heb. Bovendien: Neder-
land is Vlaanderen niet, en omgekeerd.
Men ziet altijd de nadelen van ons
systeem, maar niet de fouten van
andere systemen. Cijfers vertellen niet
alles.» (PDM)

Dewael: «Dat is principieel een mooi
streefdoel. Ik vind dus ook dat bij de
subsidiëring van teaters de eigen inkom-
sten een belangrijk element in het dossier
zijn. Met goed management kan men
een belangrijk pakket private middelen,
ticketverkoop en sponsoring stimuleren.
Je moet dat .aanmoedigen, maar zelfs
met dertig procent eigen ontvangsten is
bijvoorbeeld De Munt niet zelfbedrui-
pend. Ik:zeg altijd tegen De Grauwe dat
ik achter zoveel mogelijk eigen ontvang-
sten sta, maar dat met dat principe een
kunstvorm als opera, niet meer kan
gebracht worden. Dat kan een -keuze
zijn, maar het is mijn keuze niet. Ik:vind
dat de eigen ontvangsten maksimaal
moeten zijn en dat de overheid de plicht
heeft het verschil aan te passen. Er is dus
een korrektie van de markt noodzake-
lijk. Ik ben perfekt met De Grauwe
akkoord over alles wat ekonomie aan-
gaat, maar kunst en kultuur zijn geen
ekonomie. Een kunstensektor kan niet
alleen maar gedijen volgens de principes
van vraag en aanbod.»

Veto: U maakt de vergelijking met
bedrijven, maar toch zegt u in uw tweede
ontwerp dat een meerderheid van het
artistiek personeel aan niet meer dan
drie produkties mag deelgenomen heb-
ben. Dat betekent áat ze-daarna kunnen
afvloeien. Hoe krijg je dan nog een
professionele begeleiding van jonge ar-
tiesten?
Dewael: «Dit was ondermeer een ele-
ment van diskussie in de werkgroep. Wij
hebben het in een bepaalde richting
getrancheerd, maar nog niet iedereen is
het ermee eens. Dat alleen doet mij
veronderstellen dat er in de eksekutieve
nog zal worden over gediskussieerd.
Meer kan ik daar nu niet over zeggen.»

Veto: De kunstencentra hebben ook
gereageerd op het artikel in het tweede
dekreetontwerp. dat zegt dat de centra
zelf eigenaar moeten zijn van hun
gebouwen om subsidies voor verbou-
wingskosten te krijgen.
Dewael: «Voor de infrastruktuur zou er
een oplossing kunnen komen waar
iedereen zich mee kan verzoenen. Een
eerste norm was dat men moest eigenaar
zijn van het gebouw, maar dat was dus
niet voor iedereen haalbaar. Nu denk ik
dat men andere waarborgen moet vra-
gen om toelagen te krijgen van 60
procent voor infrastrukturele aanpassin-
gen. Men moet een zo lang mogelijke
huurovereenkomst hebben.»

Veto: Veronderstel dat de KUL voor een
bepaalde periode een gebouw aan het
Stuc afstaat
Dewael: «Voûà, dat zou een goed
voorbeeld zijn. Als het Stuc een overeen-
komst met de KUL kan voorleggen,
waarin staat dat ze een gebouw hebben
voor pakweg twintig jaar, dan is dat ook
voor mij al voldoende om een bepaalde
infrastrukturele tussenkomst te doen.»

Paul Demets
Koen Hendrickx
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Geef toe, het literaire wereldje

in Vlaanderen is nogal klein. De

groep van Marcel Janssens

koncentreert zich rond Diet-

sche Warande en Belfort

(DWB), terwijl Herman De Co-

nlnek andere wegen zoekt met

zijn Nieuw Wereld Tijdschrift

(NWT). Voor debutanten -

échte debutanten - is bij dit

kultureel establishment echter

weinig plaats.

" Teto heeft al jaren de naam van
Veen vinnig, niet-konformistisch
en enigszins eigenwijs blad. We
willen dat ook graag zo houden.
Daarom maken wij deze week onze
pagina's vrij voor jonge schrijvers:
mensen die op dit moment waar-
schijnlijk niet in DWB of NWT terecht
kunnen, maar die wij een kans willen
geven om te worden gepubliceerd.
Wij hebben niet zelf een kriterium

van talent of kwaliteit'willen poneren,
maar kozen de zes bekroonde in-
zendingen van Germania's Literaire
Wedstrijd. De selektie gebeurde
door een jury van zes 'deskundi-
gen': Hugo Brems, Joris VIasse-
laers, Patricia De Martelaere, Stefan
Hertmans en twee studenten. Ger-
mania's Literaire Wedstrijd richt zich

immers ekspliciet naar alle studen-
ten van de KU Leuven (inkluis Ku-
lak) en Ufsal, UIA en Ufsia. Dit jaar
bleef het echter grotendeels een
inside-bedoening: vier van de zes
winnaars studeren Germaanse Filo-
logie, de andere twee Kunst en
Kultuurbeleid of Wijsbegeerte. Ho-
pelijk helpt deze katern dan ook om
de literaire wedstrijd open te trekken
naar álle studenten.
Wij publiceren daarom graag een

ruime selektie uit de zes winnende
inzendingen. In de kategorie 'kort-
verhaal' zijn dat Jan Enkels (eerste
prijs), Tony Proost (tweede prijs) en
Patrick Peeters (derde prijs), in de
kategorie 'poëzie' Paul Bogaert (eer-
ste prijs), Paul Demets (tweede prijs)
en Karin De Boer (derde prijs). (WP)

Hij'
Geen man als hij zo ervaren in bezorgen.
Hij staat wat stijf in zijn portret. Geen
die hem ontsloeg een ander dan zichzelf
te zijn; zijn das is strak, zijn stofjas
plicht met weerzin in een pak. Niets

hoef je te vragen; hij is besloten. Nachten
werken verder aan zijn testament. Het antwoord
laat zich raden: dat zelfs een in memoriam
dient gepost, de last van zwartwerk

blijft. Klokslag twaalf, de pen gaat neer
als het land in Oswalds boek. Hoeveel glimlach
een foto kost, thuis leefden ze ernaar.
Dit is een ander einde. Een eeuw moe zijn
is niet moeilijk: hij doet het hier al veertig jaar.

Fiesole
Wasdag
Om wat herfst steevast in de wind slaat
haal je de lakens binnen. We leven
op een andere schaal dan wat niet door
wil wegen. In de tuin raakt het seizoen
stilaan buitengaats, het heeft onze wereld

van de kaart gebracht. Straks ga je aan
de slag: ik mag toezien hoe rimpels
worden gladgemaakt, de kast handhaaft orde
en plaats. Aan wat plooibaar is

tillen wij het zwaarst. Dekens zijn stugger
dan je dacht. Zo overweeg je wat je mij
terug zou geven, of ik leegte bergen kan.
Er moeten nog woorden bij als zij en einde,
en dat ik om plaatsgebrek er draden tussen span.

Op de helling strijkt wind azuur de hoogte
in'. Het zand oefent afstand met de cipressen.
Hier is heimwee een hond in een steegje,
het wasgoed met vliegen tussenin. Tijd
is steeds op reis. Hoe het dal daar ..

zo rustig bij blijft, de dood vertrouwd décor,
hoe die rust zich verderslingert. asfalt
in lussen. En dat dan je hand in één trek
de ruimte schept, helder als papier.

Dat zij hem pakt en streelt en leest
als een ansichtkaart, zo beeld je je in,
is een gedicht. Liefde is altijd daar,
vandaag. Gisteren is waar je nooit aankomt,
een stad die je kent van de kaart.

o Paul Demets
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Opgelet!
De maan is daar. En
wij lachen maar als in het eerste
speelkwartier met sjaal en wanten
in de winter. En wij die spelen
denken onder valse vlag te varen.

De maan is daar. Zoals verwacht.
Niks dat ons stoort, geen bal, geen tikker,
geen bel. Wij hinkelen zo lichtgeladen.
Zijn we vol van onszelf als een knikker,
als een schip van belang in de nacht.

De maan is daar. En wij lachen gelaten,
ontspannen ons zelf, zijn zo, zijn gerust.
Het waait wel. Omdat het trager waait
zijn we ons van geen gevaar bewust,
van geen storm, van geen piraten.

Er is niks nieuws onder de zon. Zelden
dekt de vlag de lading toe. Maar
het gaat wel, het draait
van geen kanten.

(Dit afgerond geheel.)

Taartjes van zand
Schrijf je mij, ken ik mijn
eigen schrift, wil ik zoiets nog drinken
als vergift.

Want ik wil slapen als een steen alleen
gezonken en vergeten in een bron.
Zo diep en warm en ingebed, ik die dan geen
teken geef, mij wentel in van verlegenheid
een deken. Dat ik zo zwijgen kon
en stranden slapen soms vergeven voor altijd.

Wie slikt zo'n dingen?

Lees je mij, ben ik een
open boek, gaat dit er in
als zoete koek.

Maar de kruimels in mijn bed.

Daarbuiten
En het moet stil zijn nu. Het donkert al
gelijk het hoort. Niemand komt hier nog aan
het woord. Aan boord. Het licht

gaat uit. Dit schip van wol. We zijn van wal
verstoken. Voor de gang van zaken slaan
wij blijkbaar op de vlucht.

Na het vertelde geen vernis.
Dat we dan wel kunnen zwijgen met onze ogen dicht.
(Wat zijn fabeltjes? Dit einde dat geen einde is.)

Schapen. Dekens. Geen aantal is hier van belang
want het parfum van de vertelsels hangt nog binnen
en wat met de geluiden, de monsters in de gang'?

's Nachts zijn we bang om te verzinnen.
Om wat ruist en ritselt te verhalen.
Wat hangt er in de lucht?

Er is de zee. Er zijn de golven.
Om te verdwalen.
Het bos en de wolven.

Adèle (11 februari 1917)
Waar ik je vind, is het licht aan mij verloren.
Heftig émail, het brood niet aangesproken.
In de tuin zoekt de schommel naar houvast.
Hoe ken ik je dan iemand die bestaat,
helder als een straat met duiven, je stap,

muziek een rei met de maat van niets.
Hoog vandaag, het moet. Je glanspak
is licht van leden, waar ik je vind
ben je al voorbij. Sneeuw heeft het allemaal

voorzien: dat ik er niet meer uitkom
anders dan je denkbaar wordt. Het pad
waait dicht, de ruit haalt bloemen erbij.
En dat ik armen tekort zal komen,
ik trek het roe aan, behalve om.mij.

's Nachts
Zeg me dat het tijd-is, zeg me dat ik moe
ben, geen niet toe aan verzet, .~_,
geef me een washand, de beer die ik ken,
wijs me mijn bed, dek me toe,

ruik naar zeep, vertel mij hoe
prinsessen slapen als bij wonder -l

en verdwijn maar, ga niet te
ver, stop mij onder, dek me toe,

laat mij alleen dan, strooi in mijn ogen
geen zand, breng geen lied ten .
gehore, verzoen mij maar niet met de nacht,
doe wat ik doe, dek me toe.

Tot slot
Ik denk dikwijls van mijn handen
dat ik ze met mijn àdem warmen moet
als ik de kou bestrijd met dikke kleren.
Om mijn tong, mijn vingertoppen inkt.

En ik weet wel dat ik 's nachts de ramen sluit
om de koude af te weren.
Ik eet me op, een kruimel koek,
ga met truwelen om en metsel.

Ik eet me op, een appelsien.
Achter de deur sta ik verdoken in een kamerjas.
Wie zegt dat ik er was?
AIwie niet weg is, is gezien.

o Paul Bogaert
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o Lord, when your jeweler's
Eye
Peers into my soul,
o Lord, I am overcome with
Shame.
1àkeme Lord and purify,
Healme with a word,
Lord, I beg a gift I dare
Notclame.
o Jesse Winchester

I
Op de televisie in de woonkamer prijkt al
dagen een met ezelsoren getooide kaart
waarvan ik de boodschap uit mijn hoofd
ken:

Wegens werkzaamheden aan het
net
Zal de elektriciteit van woensdag-
morgen 3/11
tot donderdagmiddag 4/11 afgeslo-
ten zijn.
Gelieve ons hiervoor te verontschul-
digen.

11
Het is woensdag nu. Schemer eh een kale
stilte kleven als roet op de dingen; op de
zwijgende radio, de vetplanten voor het
raam, op de viskom en de stapel vergeelde
kranten in het rek. Kwiek veer ik uit de sofa
recht en stroop de mouwen van mijn trui
op. •
Dan buig ik me over de zinken emmer

die ik zonet binnen gesjouwd heb en laat
mijn armen diep, tot aan de ellebogen in het
grijze rivierwater zakken ...
En graai dan, grijp, laat mijn armen als

tentakels door de emmer glijden, op zoek
naar rillend leven. En reken maar dat het er
is! Harde lijven schieten bang tusen mijn
vingers door, botsen sidderend tegen de
emmerwand aan en slaan spetters als
kometen de ruimte van de kamer in.
't Schaterlacht in mij. Wat een leven

maken ze toch! Tevreden wrijf ik mijn
armen aan mijn broek droog. Ik slof naar de
commode, pak er twee rode kaarsen en
een doosje lucifers uit de bovenste la en
stop ze in mijn broekszak, leg me daarna
weer op de sofa neer.

111
Plots loeit een stem als een misthoorn in de
avond mijn naam. Ik schrik.
"Thomas! Thomaaas!"
Met een droge klap slaat de staldeur in

het slot Stappen van rubberlaarzen botsen
gemeten tegen de muren op, het erf over.
Vader is op komst!
Ik spring naar de emmer, grabbel het

hengsel beet, open met mijn vrije hand de
deur en storm het donker in, de gang door,
de trappen op. Geuten rivierwater met wat
slap kroos komen af en toe kletsend op de
plavuizen, de houten treden terecht.
Snel! Snel!
Ik hoor hoe het bloed in mijn oren kolkt,

voel hoe mijn hart jaagt als een stoomloco-
motief en word bang. Voor vaders handen.
Bang ook plotseling voor de palingen, voor

het donker met de kaarsen straks, voor
Kristel tussen de witte lakens. Voortmaken!
Snel!
Pas als ik me boven, op de overloop,

even over de leuning kan buigen en kan
uithijgen word ik rustiger.
"De nacht bergt veel." denk ik en in de

hoop dat vader de plasjes water in het
donker niet zal ontdekken neem ik de
emmer weer op en schuifel, nu op kouse-
voeten, voorbij Kristels kamerdeur: kurk-
droog hoesten, het piepen van lucht. Dan
het stokken van adem, heel licht. Pijn.
"Thomas?"
Ik hoor niks. Ik stap door mijn kamer en

duw er de emmer ver, tot tegen de vochtige
muur, onder het bed. Moeizaam krabbel ik
recht en rol me onder de bedsprei in.
Oude veren kraken. Mijn vingers doen

pijn. Met gesloten ogen droom ik van de
voorbije dag bij de rivier. Ik voeldpme God
vandaag maar ben nu weer klein.

IV
Vaderen ik zitten aan de oever broederlijk
naast elkaar, met de hengel geklemd tussen
onderarm en dij, turend naar een kleurige
dobber in het vale water. Geen woord.
Hoogstens even tussen de tanden fluiten,
zachtjes, om aan te geven dat één van onze
dobbers begint te dansen of, soms, als een
bliksem onder water schiet.

v
"Thomas?! Thomaaas?!"

VI
Een oude, zware maankarper schuift de
donkerte van mijn schuilplaats in, schuimt
de bodem af.

Ik zie hem modder'opwroeten en zich dan
naar mijn aas, een brok gekneed brood,
toestuwen met een oneindig lauwe slag van
zijn staart. Hij hapt toe, blijft even roerloos
hangen. Totplots een pijn als een vuurbal
in zijn muil ontploft.

Boven water zingt de lijn.
Ii2derveert recht, haalt de eigen hengel

in en pakt het schepnet beet. De karper
probeert zich te bergen, eerst in het kroos,
dan onder de leliebladeren.

Ik belet hem dat. Ik sta, de benen wijd, op
de oeveren houd de zenuwachtig buigende
hengel in bedwang. Af en toe, als de lijn
dreigt te breken vier ik haar wat. Maarnooit
teveel. Pas als het woestesnokken in kracht
afneemt haal ik voorzichtig, langzaam,
ratelend in. Met de buik over de modder
schurend en kapseizend als een op de
klippen lopend schip schuift de karper de
schepzak in. Gelaten.

Een broosoog fixeert door een maas van
het .net het gras. Gele lippen happen
vruchteloos naar water in de lucht. Doods-
angst knettert in het harde lijl

Ii2derlacht. "De jouwe. " zegt hij en ik
weet wat dat betekent. Ik scheur met een
geoefend handje de haak uit de lip los en
druk mijn knie op de buik, neem dan de
zware kassei uit het gras en laat hem
tweemaal zwaar op de uissekopkwakken.

Tweedoffe slagen. Drooggekraak. Bloed
en schubben in het gras.

VII
"Thomas!!" klinkt het opeens heel fel en
heel nabij.
Vader rukt de bedsprei ruw van me af.

Een blauwe kilte stort zich over me.
"Kan jij niet antwoorden als ik roep?"

Stilte.
"En kon je niet helpen bij het uitladen?

Hè? Moet ik hier dan alles zélf doen?"
"Ik sliep." antwoord ik beduusd.
Hij zwijgt en monstert het hoopje in het

donker dat ik ben.
"Waar heb je de emmer met de palingen

neergezet ?"
"In het washok. Naast de droogzwier-

der." lieg ik opnieuw.
"Ik had je verdomme toch gezegd hem

buiten te laten staan."
Weer valt een stilte. Hij maakt rechtsom-

keer.
"Over een half uur eten we."
En voordat hij de deur weer sluit:

"Karper."

VIII
"Mogen de palingen in de emmer mee naar
huis? Ik zou ze in de poel kunnen uitzetten.
Zools de vorige keer."

Ik krijg een gebrom dat vermoedelijk
'mmja... ' betekent, als antwoord. Vader
wordt bij het oissen niet graag gestoord.

IX
Palingen zijn vreemde beesten. Voelen ze
dat een haak in hun lippen of ingewanden
slaat, dan schieten ze pijlsnel de diepte in
en zoeken wortels, stengels van waterlelies
of welke rotzooi dan ook op om zich
omheen te kronkelen en nooit meer los te
laten.

Als een vijver of rivier hen niet zint,
kruipen ze gewoon, over land, door bossen
en weiden, naar een andere.

Palingen kunnen dan ook lang zonder
water.Enkele weken geleden stapten we na
een vispartij vaders stamkaffee binnen. De
vangst palingen van die dag hadden we in
een dichtgeknoopte plastic zak gestopt met
de ideedatze welsnel zouden stikken. Maar
nee hoor, na driekwartierop een behoorlijk
warme achterband lagen ze nog steeds,
geduldig, zonder overbodige bewegingen
en met het bekje open, op zuurstof te
wachten.

Toen we thuis kwamen zette ik ze, want
zoiets sterks moest beloond, in de poel weer
uit. En opnieuw werd ik verrast door hun
taaiheid. Want de eerste minuten dobber-
den ze met de witte buiken omhoog op het
wateren dacht ik: ze gaan toch dood. Maar
al heel gauw begonnen de vinnen weer
voorzichtigjes te waaieren. En ook de
kieuwen pompten op en neer en op en
neer.

Na een kwartier verdwenen ze de een na
de ander in het groene water. En nooit zag
ik ze nog.

Sterke beesten. Palingen.

N-De wagen, de vlammen, mama en Kristel.Hen zou ik liever nooit meer horen, nooit
meer ruiken, nooit meer zien.

o
V
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XI
In het gras voor mijn voeten ligt een paling
te kronkelen.

"De jouwe. " zegt vader en ik weet wat
dat betekent. Ik neem de onthaker, schuif
hem in het opengesperde bekje maar durf
hem niet verder het keelgat in te duwen.
Lanqer dan een paar seconden kan ik het
leniçe lijf trouwens onmogelijk vasthou-
den.

Ik gluur onder mijn arm door naar vader.
Die zit alweer geconcentreerd naar zijn
dobber te staren...

Ik kijk naar het slijm in mijn handen en
naar de paling in het gras. Ik laat hem nu

ontmoetingsplaats voor de leden van de
gemeenschap fungeerden. Jonge mensen
gaven er elkaar rendez-vous, vertrekpun-
ten van amoureuze uitjes, anderen kwa-
men hier de beslommeringen van het
dagdagelijkse bestaan vergeten en troost
zoeken in de aanwezigheid, ouderen wier-
pen hier, gezeten op groengeschilderde
bankjes, hun verloren leven over de
schouder. De duiven lieten zich daar niets
aan gelegen, haalden de schouders even
op en voor wat brood verzamelden ze zich
gretig tot groepsportretten voor de came-
ra's van toeristen.
Opgedirkte schoolmeisjes in unitorm,

die zich in niets van elkaar onderscheiden
dan in de kleur van hun zwaar aangezette
oogschaduw, de hoogte van hun schou-
dervullingen en de motiefjes op hun ge-
kouste benen, offerden scrupuleus hun
middag boterhammen alvorens kirrend in
een fast-food-zaak te verdwijnen. Vrouwen
verschijnen met hun schoothondjes die
zich op batterijtjes lijken voort te bewegen
om brood resten over de trottoirtegels te
storten. Soms vergeten ze wie ze aan het
lijntje houden en steken lange monologen
aflegen hun hond. Er hangt een vertrouwe-
lijke sfeer die noodt tot achteloos vertellen
en overdenken van levensverhalen, een
sfeer waarin de duiven onbekommerd
passen.
Parmantig stappen ze op stijve poten

rond, af· en toe hun staart heffend om de
balans naar voren te doen overhellen en
;op.dia.mani:er-:o..dekruimels van de grond te
roven. Ondertussen staat hun kopje nooit

brandde haar in zijn oog. Eén oog traande,
het andere moest hij helemaal dichtknijpen
om zich tegen de trefzekere priemen te
beschermen, wilde hij haar zien. Zo, zijn
gezicht aan alle kanten aan hem trekkend,
verwrongen in een monsterlijk gemaakte
glimlach, kwam die eerste kus tot stand. Ze
merkte er niets van gelukkig opgaand in die
nog onhandige zoen. De verveling ver-
dwijnt wanneer een passiespel begint.
Achter hem verzwolg zijn schaduw de
hare, samen met de afstand die het
onbekende hen nog deed behouden.

De opkomende zon spon een smeulend
waas aan de hemel waartegen de koepel
zijn contouren tekende. Centraal station.
Een reusachtige duiventil waarin de stilte
van het vroege uur door sporadisch vleu-
gelgeklapper en het kletteren van water
doordrongen raakt van alomtegenwoor- De keitjes die het beton van het brug-
dige aanwezigheid. Hogepriesters voeren, getje waarop ze stonden ruw maakten,
gewapend met drukspuiten, een reini- drongen door zijn schoenzolen heen en
gingsritueel op. Ondanks de kracht van de hielden hem aan de grond vast. Populie-
waterstraal slagen ze er niet in de pene- ren, als een erehaag met geheven sabels
trante geur van opgedroogde urine, verkor- langs een beekje opgesteld, negen onder
ste uitwerpselen en dronkernansbraaksel een strakke zomerwind. Het beekje sneed
te verdrijven. Tijdens het verveelde wach- zich diep in het landschap zodat enkel de
ten op de trein verrast een laag overvlie- kruinen zich op ooghoogte bevonden. Ze
gende duif hem in zijn overpeinzingen. Met leken aan te zweven om deel te nemen aan
een nonchalante accuratesse deponeert de omhelzing. Deemoedig boog hij het
ze haar goedje op zijn schouder. Geërgerd hoofd, maar nog moest zij zich van de
zoekend naar een zakdoek om de smurrie grond verheffen om, balancerend op de
mee te verwijderen constateert hij dat de toppen van haar tenen, haar gespitste
stoutmoedige kronkelpaden die 'zijn ge- lippen aan de zijne te passen. Een oude
dachten beslenterden, vervagen. Een wit- schimmel trok zijn lippen op en hinnikte zijn
groene muur versperde hen de weg. "Nu bruine tanden bloot Via een aantal casca-
nog ?!" ging het paniekerig door hem heen, des mondde het beekje uit in een verwaar-
maar mogelijk vergeet hij het nog vlugger loosd riviertje dat zo laag stond dat hier ·en
dan hij het gedacht heeft. daar een zandbank de kop boven water

stak. Op zulk een stilstaand vlot zat een
11 . verdwaalde duif die met nauwelijks verho-

Die eerste kus, zo maakt ze z~ niet lT)~er. .. ~ _.~~.I!=!'lQ~~~in~,de kl_ater_~&;l'.~~t.~!"n_-,
De zon lachte gouq door haarhaar; licht in de kratEm'v~'n,l)~aJ oogJes·over-.·

stemde het gekletter van de watervalletjes,
hun handelingen aanschouwde, maar
geen goed- of afkeuring liet blfjken.
Hij schonk haar een kettinkje waarin zijn

initialen voor eeuwig gegrift stonden. Hei-
melijk hoopte hit dat ze het rond haar enkel
zou dragen. Dat deed zeó'!chteJ nooit. Ze
droeg het wel steeds biLzic~ naarqelanq
het humeur van hun verhouding tussen
andere prullaria in h?a~ tas;. of als een
vereenzaamde schat uit een jongens-
broekzak, aan haar arm, 2e pad het wel
geprobeerd. Toen hij het haar gaf deed een
onwaarschijnlijke impuls haar door haar
knieën zakken en, alsof za zijn onbekende
wens onmiddellijk in vervuHin~gwilde laten
gaan, ging ze op zoek naar het schakeltje
waarin het slot was verwêrkt. Op het
moment dat ze het kettiokje opende en
gracieus rond haar enkeldrapeerde, vloog
de duif met een ál haar aandacbt opeisend
geklapper op. Ze rechtte paar rug en keek
de duif tot een stip aan .de einder. Een
begrijpende "glimlach plooitziè.h rond haar
lippen. Ze dankte en rinkelde hel zilver
rond haar pols. "Het leek me-nogal hoerig
te maken," lachte ze. "Het zou je goddelijk
gestaan hebben," dacht hij? "
Hij zweeg, keek nog eens naar haar arm

Sn bedacht dat ze zijn vertrokken gezicht
misschien toch gezien had. Maar z6 zou
het natuurlijk niet werken.,-,
Ooor de eeuwen heen groeiden in de stad
heuse voederplaatsen. •dle' elke stad
bewoner ,respecteerde en die vaak, als

maar.
En dan gebeurt er plots iets vreemds: uit

de op het eerste gezicht ongecoördineerde
kronkelingen puurt de paling stilaan een
vast patroon van beweging! Steeds meer
begint hij zich in dezelfde richting om zijn
as te draaien, spint daarbij zoveel gras zo
vast om de lijn dat deze eroangaat spannen
en even later, nabij de happende bek,
breekt. Een wonder.

Ik kijk verbaasd toe, laat daarna ook de
volgende palingen die ik vang op die
manier rondtollen in het gras. Allemaal
bevrijden ze zich op dezelfde, merkwaar-
dige manier.

En allemaal belanden ze levend in mijn
emmer.

De honger knaagt als ik een zweem van
gebakken vis ruik.
Ik leg de sprei weer netjes en steek één

van de kaarsen die ik in de broekzak heb,
aan. Dan trek ik mijn kamerdeur zachtjes in
het slot en sluip naar die van Kristel. Even
sta ik daar, in beweging verstard, stil. Maar
geen kuchje, geen stokken van adem, zelfs
geen schrapen van de keel hoor ik. Alleen
wat regelmatig, zij het zwaar en piepend
ademhalen schuift door sleutelgat en-kie-
ren. Het stelt me gerust en ik ga.
Ik stap trede na trede, het broze vlam-

metje met mijn hand beschermend, de trap
af en, de gang doof, schrijd ik de keuken
binnen.
Daar is vader in de spookachtige gloed

van twee kaarsen druk bezig bij het vuur.
Hij licht met de spaan elk filetje in de.pan
even op, knikt goedkeurend want ze zijn
naar zijn gevoel voortreffelijk gebakken en
draait dan, tussen de tanden een onbe-
stemd melodietje fluitend, het vuur uit Een
geur als een zee heeft de keuken opge-
vuld.
Ik dek de tafel voor drie, pak een stoel en

schuif aan.
"Vis, vis, verse vis, die vandaag gevan-

gen is..." zingt vader vrolijk als hij de
walmende pan met een klap op tafel zet.
Allebei lachen we. Vader snijdt het

XII

Ze diept blank aardewerkop
Uit het teiltje. Zo is ze begaan
Met de voortgang van orde
En reikt me een schaal toe: dat liefde
Als de onze van eenvoud kon worden.

'"

stil, het beweegt voortdurend h
in steeds heftige instemming.
wer~elijk niets aan hun registr1
oogjes.
Met een bliksemsnelle greel

clochard erin een beboterd,
waarin nog maar enkele snave
staan uit de brood resten te
geniet zichtbaar van deze
gewonnen maaltijd. Verrast
duiven op en troepen een
verder opnieuw samen, in (
elkaar ovèr deze onbeschaarrx
kassen hoog opgestoken, vi
spreid als ging het om een I
achter gesloten deuren. Af en
eentje steels achterom, blijkb
smakkende gezicht vande ZWE

geheugen te prenten. Het lijkt el
niet uitkomen want plots wapp
zich de lucht in en trekt een spe
zwerk. De anderen kijken elka
ste verstandhouding aan -
vragen; en keren terug naar
zuchtige bezigheden. Ze wis'
goed was zo.
Hij had haar willen naroer

dan?! Wat heb...", maarnog vo
geformuleerd had, wist hij dat 5
overbodig was. Ook de zwen
niet makkelijker krijgen.

De verveling is allang weer op!;
zijn erin geslaagd zich mei
vervelen. Maar ook oat went
nog, maar handiger.



brood. Ik leg op ieder bord een karperfiletje.
Wat later tasten we gretig toe.

XIII
De keukentafel ligt er als een slagveld bij. Ik
begin puin te ruimen, schraap graten en
vellen in één bord en veeg met mijn hand
de kruimels bij elkaar.
Vader staat met zijn rug naar mij gekeerd

bij het aanrecht. Hij schudt wat havermout
in een soepbord en giet er hete melk
overheen, opent dan de kast voor de
honingpot.
"Jij zorgt voor je zus, Thomas?"
Ik knik. Hij ziet het niet. Maar hij weet dat

ik knik.
"Stuur oma dan naar beneden. Ze kan

niet eeuwig bij Kristel blijven waken. Ze
moet eindelijk ook eens wat eten."
Ik heb net een kopje in de handen. Het

restje koffie erin laat ik rondtollen, zo
onstuimig dat het net niet over de rand
kletst.
"Het zijn harde weken jongen, maar we

moeten erdoor. De kop niet laten hangen.
Oma ook niet. Mama zou het nooit gewild
hebben ..."
De naar honing geurende pap wordt me

aangereikt. Een lepel volgt. Eneen kaars. Ik
sta met knikkende knieën op maar ga.

XIV
Kristel ligt wakend tussen de lakens als ik
haar kamer binnenstap. Ik snuif de weeë
geur van een ziekenkamer, vermengd met
die van gebakken vis op en slik.
Ik hoef niet te luisteren op te horen hoe

een rode pijn in haar longen knettert met de
regelmaat van een ademteug. Ik hoef niet
te kijken om te zien.
Hoe om Kristels hals een gipsen ver-

band is aangelegd dat haar nek knellend
rekt. Hoe van de rechtermondhoek een
afschuwelijke bruine korst loopt tot halfweg
de wang. Hoe de schedel schaars met wat
geschroeid dons begroeid is. Geen lange
rode lokken meer. Kristel is zo goed als
kaal.
Naast het bed in een schommelstoel zit

oma. Haar rozenkrans glijdt geoefend door
de vingers en haar lippen prevelen een
eeuwenoud gebed.
Ik zet het bord havermoutpap op het

nachttafeltje neer en reik oma de bran-
dende kaars aan. Prompt houdt ze met
bidden op.
"Het eten is klaar, oma. Papa heeft een

karper gebakken. Héérlijk is ie..."
Tot mijn grote verbazing staat ze op.

Haar schaduw schuift, dansend als een
uitvergrote tuinkabouter, in het schijnsel
van mijn flakkerende kaars over de muur.
Ze neemt een washandje, dompelt het
even in een teil water en bet er Kristels
hoofd mee.
"Doe dat ook," zegt ze me, "zo om de

tien minuutjes. Het doet goed als je koortsig
bent."
Dan tekent ze met haar duim vluchtig

een kruisje op mijn voorhoofd en neemt de
kaars aan, sloft naar buiten.
Ze heeft beslist om te eten! Oma heeft

beslist om te eten!
"Voorzichtig op de trap, hoor, oma!" roep

naroepen: "En ik
nog voor hij zijn zin
hij dat schreeuwen
zwerver zou het

ik haar nog na en het juicht in mij. Driewerf
hoera! .

xv
"Hoi, KristeI..."
"Hallo, Thomas." klinkt het zacht en in

haar stem trilt de pijn.
"Sst, je hoeft niet te spreken, zus" sus

ik.
Uit mijn broekzak diep ik de kaarsen op.

Ik steek ze aan en zet ze met wat
gesmolten was op de nachttafeltjes bij het
hoofdeind van het bed.
"Papa en ik zijn gaan vissen vandaag.

Het was flink guur aan de rivier."
Ik neem het bord, schuif oma's schom-

melstoel tot vlakbij Kristels bed en, op het
randje ervan gezeten schep ik een half
lepeltje havermout op. Bang als een stel
opgejaagde reëen schieten haar ogen van
links naar rechts.
"Sst..."
De donkere wonde bij de mondhoek

spant zich op. Niet meer dan een smal en
donker spleetje verschijnt tussen de bloed-
loze, trillende lippen. Toch probeer ik er de
lepel tussen te schuiven. Maar het lukt me
niet. Witte brokjes havermout glijden langs
haar kin op nachtjapon en lakens. Ik
schraap ze met de lepel bij elkaar en
probeer opnieuw.
"Even doorbijten, zusje. Je moet eten.

Toe nou..."
Tranen springen in haar ogen. Ze lijdt.

Maar ze eet. Ik voed haar zoals je dat met
gewonde, gevonden vogeltjes doet. Brokje
voor brokje.

XVI
"Zeven palingen heb ik vandaag gevan-
gen, Kristel. Ik mocht ze van papa mee-
brengen om uit te zetten in de poeL..
Palingen zijn vreemde beesten, hoor.Als

je ze aan de lijn krijgt moet je ze zo snel
mogelijk ophalen en hen zeker de kans niet
geven om de bodem op te zoeken. Want
daar rollen ze zich rond wortels of stengels
van waterplanten of welke rotzooi dan ook.
En nooit krijg je ze dan nog.
Ze kunnen ook op eigen kracht een

reisje naar een andere rivier of vijver
maken. Ze kruipen dan, zoals slangen,
door bossen en weiden naar waar het
water schoner is.
Ze kunnen dan ook héél lang zonder

water. Herinner je je de laatste dag van de
zomervakantie nog? Kristel ? Bloedheet
was het toen. Ook die dag ging ik met papa
vissen bij de rivier. En ook die dag ving ik
enkele palingen. We zouden ze meene-
men. Daarom stopte ik ze in een dicht-
geknoopte zak en legde ze op de achter-
bank van de wagen met de idee dat ze wel
snel zouden stikken. Enfin, toen we drie
kwartier later thuiskwamen lagen die palin-
gen in die zak nog altijd geduldig, met het
bekje open, op zuurstof te wachten.
Sterke beesten, hè Kristel ? Palingen?"

XVII
Het bord havermoutpap is nog voor drie
vierde vol als ze met geloken ogen en
toegeknepen mond te kennen geeft dat ze

De voorjaarszon had al wat terrasjes
naar buiten gelokt. Hij las bij voorkeur op
een terras. Hij wentelde zich graag in de
verachting die zijn introvert narcisme bij de
omzitters losmaakte. Hij schreef de ver-
achting toe aan de afgunst die de lezer
opriep door een gewilde solidariteit en durf
om zich met zichzelf te centronteren in de
omgang met een boek. Vandaag zou hij
hen met verbazing slaan, hij zou hen
confronteren en alsof daar heel de wereld
in zat, declameerde hij het meest frappe-
rende zinnetje uit het boek dat hij las:
"Iedereen bedenkt naar eigen vermogen
zijn hemel." Triomfantelijk keek hij rond en
voegde daar, meer voor zichzelf dan voor
de verbouwereerde gezichten, nog aan
toe: "Alleen jammer dat die hemels steeds
door dezelfde schare goden bevolkt wor-
den, dat we hen ook zouden ..." De rest van
zijn woorden ging verloren in een hels
lawaai dat het hele plein vulde. Toen men
het als een vlucht duiven die neerstreek op
een tegenoverliggende vensterbank ge-
identificeerd had, schonk niemand er nog
enige aandacht aan.

De bewoner had het raam op een kier
laten staan toen hij de broodkruimels van
het tafellaken schudde. Steeds meer dui-
ven kwamen aanvliegen en drukten, zich
krampachtig vastklampend aan een wan-
kel evenwicht op de vensterbank, de
voorste rijen genadeloos tegen het raam.
Het venster bood weinig weerstand tegen
de aanhoudende druk en brak, eenmaal in
be~eging, een zonnestraal die als l'Ien

I'·' '(Fold AYèhi1!j)'. . zoeklicht yit een.g~koo(l reçl?rnefi!rnpte.

genoeg gegeten heeft. Ik dring niet verder
aan. Ik laat haar nippen van een beker
water en bet haar voorhoofd, zo lief als
geen vader ooit deed.

XVIII
"Ik heb een verrassing voor je. Maar dan
moet je je ogen sluiten tot ik je zeg dat ze
.weer open mogen. Afgesproken?"

Voor Kristel is het okee. Ze knijpt haar
ogen stijf dicht.
Ik glip op de tast buiten, naar mijn eigen

kamer, schuif er als de bliksem de emmer
onder het bed vandaan en waggel ermee
terug.
De zeven palingen, opgeschrokken, lij-

ken zich aan een woeste worsteling met
elkaar overgegeven te hebben. Want drup-
pels rivierwater spetteren en spatten op de
kamervloer.
"Alles is klaar... je mag kijken..." zeg ik

zachtjes.
Kristel ademt zwaar, laat pijlsnel de ogen

van links naar rechts schieten, ziet niks. Ik
pak zwijgend de emmer bij het hengsel en
zet hem in wankel evenwicht op de
bedsponde, laat hem dan weer gauw op de
vloer zakken.
"Palingen ..." fluister ik schor, "de zeven

palingen die ik daarstraks bij de rivier
gevangen heb. 'k Smokkelde ze mee naar
boven. Voor jou. Kan jij ze ook eens
zien."
Voor het eerst sinds weken verschijnt er

op Kristels wangep iets van een blos. Ik
lach.
Ik laat de handen in het water zakken ...

en kan tot mijn verbazing al heel gauw een
paling achter de kop vastklemmen en
boven de emmer laten uitlekken.
Triomfantelijk kijk ik naar Kristel op,

geniet van de angst en opwinding die om
haar mond gespannen staan als een mes,
geniet van de loze oerkracht van de
paling... beroer met het koele vissekopje
haar wang ...

Een gil spat krakend de avond in! Ik
probeer hem nog in beide handen te
smoren ... maar nee! Onhoudbaar perst hij
zich tussen mijn vingers, glijdt rood onder
de deurkier door, rolt stuiterend de trappen
af, de gang door, de woonkamer in. Kristel
hapt naar adem. Vindt er geen.
"0 God! 0 God!" denk ik en ik zie de

paling in de lakens tollen,"merk het bloed
van haar mond als schreeuwende vegen in
mijn handen.
"Laat dit een droom zijn!" denk ik.

En ook: "Lieve lieve mama, maak me
wakker of haal me hier vandaan ..."
. Ik voel klappen als een vracht kasseien
rottele~ over mijn hele lijf, voel hoe mijn
hoofd knallend tegen de muur aan slaat. Ik
zie vader met één bliksemgreep de paling
uit de lakens vissen en op de grond
kwakken, zie hem op de kop trappen tot die
uit elkaar spat.
Ik zie lioe het lijf blijft kronkelen, de

kaarsen blijven branden, hoe vader blijft
stampvoeten als een dier.
Ik zink op de knieën neer en huil. Huil het

in lange halen uit, zo luid dat horen en zien
vergaat. Om wie ik was. Om wat ik ben.

Jan Enkels
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1
ik ben in het wit
van tussen de regels
daar
adem ik in
verwacht er de woorden
de ware
als een van de vijf dwaze maagden
vergeefs
want waar in de nacht
zijn tegenwoordig nog lampen verkrijgbaar
ik ben in het wit
maar
ik mag er niet in

2
tussen ervaren en verklaren
houd ik mijzelf alleen
in een gedicht
even
in evenwicht
en doe ik of er geen
gevaren om te vallen waren

3
hoe zou het ook
dat deze zee van riet
die zich uiteenbuigt waar wij gaan
ons niet doet denken aan te oude tijden
daar is het meer
en ziet
hoe wij ons enkele onzekere stappen
in het diepe wagen
maar
het water
hoe zout ook
het houdt ons niet

4
watje hoort
tussen dichte oren
was
in mijn hand
wordt het zachter en ronder
hoe langer ik rol
wat het ook is
het woord is kneedbaarder dan was
zoals het woord 'was'
dat nog voor je het weet
iets anders is
of wordt uitgewist
waar is het woord dat je me gaf
dat als was
als wasje
tussen mijn handen

o Kario De Boer

over abdijbieren op zijn schouder viel. De
eerste duiven tuimelden met getrokken
vleugels in hevige agitatie binnen.
De'huiver die zich van hem meester

maakte, 0, de huiver joeg een rilling
over...

11
Met een ruk schoof ik zijn bril omhoog,
terug naar zijn neuswortel. De irritante
breuklijn die zijn wereld in stukken sneed,
een vreemde diepte gaf waarboven zich
alles in een waas voltrok, verdween in de
plooien van tijd en ruimte. Zo was het mooi
geweest.

11
Een klop op de deur. Ze brengt me een kop
koffie. "Kijk," zegt ze, "Daar. Bij het raam."
Vertederd lacht ze naar een al wat oudere
duif die nieuwsgierig haar snaveltje tegen
het glas drukte, de oogjes dwalen naar het
bundeltje papier dat voor me ligt op mijn
werktafel.
"Ze is mijn duifje niet", dacht ik nog, "Nog

steeds niet."

Patrick Peeters
Verantwoording
Het motto dat het verhaal inleidt vormt de eerste
strofe van 'Zelfportret in vallend serviesgoed'
van Dirk van Bastelaere, opgenomen in de
bundel Pornschlegel en andere gedichten, Am-
sterdam, Qe Arbeiderspers, 1988, p. 70. Het
zinneije dat op het terras geciteerd wordt
verscheen in het verhaal 'Tornado Coupé'
(p. 71) van Gilbert Grauws, opgenomen in de
bundel De Papegaaieschommel. Verhalen, Leu-
vO~, ISrita~,1987. ~ • .11, I , j', ...,
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MENEER ONDERAPPEL
HIJWAS WARMPJES INGE-

pakt, die bijzonder normale
meneer. Zo normaal dat ik er
net zo goed naast had kunnen
kijken, tot zijn dubbeldeuk-

hoedje kordaat van zijn kroon vloog. Het
tolde rond als een 5-frank-stuk op het
midden van de asfaltweg, maar ging dan
plat over de overstroomde goten aan de
overkant. De meneer de straat op, zie je
hem al lopen. En ik bang, want het zou de
eerste niet zijn deze week die zo een
schokdemper tegen zijn billen kreeg. Maar
wees gerust, buiten mijn Kadetje was er in
geen mijlslengten een auto te zien. Het
individu raapte geërgerd zijn hoedje op.

Ik zeg bewust individu. Laat het geschre-
ven staan, ik ken de man niet. Nog nooit
gezien. Nu kom ik elke morgen in die buurt,
als ik mijn krant ga halen bij het winkeltje op
de hoek. Het idee ergens een ouwe
bekende te zijn - 'morgen, meneer Stroo-
bants, prettig weertje, niet?' - heeft iets
standvastigs, waar ik wel van hou.

Ende meneer liet ook niet op de middelma-
tige morgen zijn hondje uit. Ik zie dat zo, die
mensen hebben de neiging hun arm uit te
strekken ook al hebben ze geen leiband
vast. Nee, dit was meer het zetelende type.
Hij zag er wel schattig uit in zijn overvoede
duffeljas en met zijn pluizige, geruite sjaal,
zodat ik met moeite de lust kon bedwingen
die lekkere bol breiwol en mohair eens een
flinke knuffel te geven.

Maar wat ik al zei, ik had het bollige heertje
nog nooit van mijn leven gezien. En daarbij
schokte ik van de hik, waar ik zo snel
mogelijk van af wou. Ik stapte met ingehou-
den adem en een serie slikstrategieën de
krantenwinkel binnen, om mijn eigen krant-
je te halen, om op mijn eigen werk achteruit
te zitten lezen.

De deurbel klingelde toen ik de winkel
terug buitenging. De meneer hing schuin
over het zebrapad naar rechts te kijken.
Links zal hij al gehad hebben. Aan de
overzijde stond een grote snor. Met blauw-
blinkende knoopjes eronder. Een politie-
agent. Zijn ene hand takelde zijn broek op
aan zo'n lusje voor je riem en in zijn andere
lag een appel. Een mooie, grote klepper.
Omdat hij in grote strepen zebra de straat
overstak, trof hij ons, de meneer en ik, nog
op de stoep.

- "Hee, paljas," beval hij. Dat was nieuw.
Paljas. Wie was hier eigenlijk de paljas?
Blaf tegen een ander, bobbie, wou ik nog
zeggen, maar hij was langer en breder dan
ik. Met snor.
- "Hee, paljas, kom even hierheen!" De
vriendelijkheid droop eraf. Het was tijd voor
mijn John Wayne-achtig loopje. Dat kreeg
ze allemaal klein. Ik schudde er naartoe.
- "Nee, jij niet vader. Die andere daar, met
die buffeljas." ,
Duffeljas zal hij bedoelen. De meneer keek
op van de stoeprand enwees vragend met
zijn vinger naar eigen borst ('Ik ?'). De
smeris knikte ('Ja, jij 1'). Het heertje kruiste
de straat.
- "Hier. Hou jij mijn appel even vast tot ik
terug ben. Er staat een trien dubbel
geparkeerd aan de kerk."
Meneer staarde verlamd naar zijn hand,

waarin een kanjer van een appel werd
neergelaten, heel voorzichtig aan het
steeltje.
- "Zorg dat er niets mee gebeurt," riep de
agent nog na, terwijl hij haastig in het
wegeltje tussen de kleuterschool en het
klooster verdween. Richting kerk.

Was die meneer er niet goed van zeg. Hij
keek met van die ogen naar de nieuw-
gekomen invasie. Moet ik wel toegeven dat
het een prachtexemplaar was. Een zachte
golden met kaken blozend als van een
verlegen, roodharig meisje. Je zou er trek
in krijgen. In de appel, wel te verstaan. En
de schil deed je ogen knipperen, jongens,
zoals die glom. Zelden zo'n mooie appel
gezien. De meneer bleef stomverbaasd.

Maar wat had ik er tenslotte mee te maken,
dacht ik. Dus stapte ik in mijn auto, die wat
verder stond uit te blazen, en vertrok. Toen
ik achterom keek door het raampje, was de
man al terug overgestoken en stond hij
onder het zonnescherm van de kranten-
zaak. Met beide handen hield hij de appel
vast. Hij verkende de omgeving naar
blinkend blauw,maar zag voorlopig niets. Ik
draaide snel het raampje dicht, want er
vielen verdorie enkele dikke druppels, laat
het niet waar zijn, de auto is pas gewas-
sen.

- "Dag ma."
- "Dag jongen. Je vrouwtje zei net dat je
nogal laat bent."
- "Tegenwind. Er staat nogal een strak-
ke."
Het was niet ongewoon dat moeder rond

het avondeten eens binnenwipte. Je kon
dan bijna niet anders dan voorstellen 'eet
een hapje mee, ma', waarop zij dan met
een slecht verborgen opportunisme: 'nou,
dank je, graag'. Een toneelstukje met een
slechte bezetting. Wat kon het ons schelen.
Eve, de schat, had er helemaal niets op
tegen en ik, ik was blij met de twee knapste
vrouwen ter wereld te mogen souperen.
- "Vleierd," zei Eefje. Ik gaf haar een stille
zoen en volgde haar naar de bijkeuken.
- "Afblijven," moest ze ook zeggen, of er
waren in de kortste keren geen gehakt-
balletjes meer in de fricassee. Ze lachte en
ik beet als een speelse welp in haar
oorlelletje, als compensatie voor het ge-
miste balletje.
- "Ma heeft een gek verhaal te vertellen,
hé ma?" leidde Eefje af.
- "Nou, gek. Ga eens zitten zoon." Ik
maakte haar blij. Vertellen was haar spe-
cialiteit, moet je weten.
- "Vanmiddag ging ik naar Mariette voor
een beurt, want het werd toch zo lang.
Alleen knippen Mariette, ik draai er thuis
zelf wel een krulletje in, zei ik. Wel, ik stap
voorbij de krantenwinkel en daar staat me
een meneer met zijn kraag helemaal over
zijn oren getrokken. Het gekke is - hij had
een appel zo in zijn twee handen. Precies
of hij ging ter communie gaan."
- "Ik weet het," zei ik, "deze morgen stond
hij er at.'' Dat de appel van de vieze snor
kwam, hield ik maar voor mezelf. Ken je
eigen moeder. Morgen weet heel het dorp
ervan. Het was op zijn minst vreemd dat hij
nog altijd op de agent wachtte, overigens.
Mij maak je niks wijs. Zo lang duurt een
bekeuring niet.
- "Deze morgen al? Dat kan zijn, want
Mariette van het kapsalon vertelde van
's middags. Dan was de vent er ook al.
Helemaal verkleumd, zo zei ze. En met
ogen als uitkijktorens naar alle kanten.
Wachtte hij op iemand? Ha je weet het niet.
Hij stond op een vierkante meter waar hij
niet af wou. Of af durfde. Enfin, Mariette was
buiten de ramen aan het lappen, zei ze,
toen ze drie knapen uit de gemeenteschool
zag komen. Die zijn hem beginnen lastig-
vallen."
- "Die man?"
- "Ja, mengde Eve zich in het gesprek.
"Volgens mij een weddenschap." Zij wist er
weer alles van. "Twee jongens verstopten
zich voor de helft tegen de gevel van de
kolenboer een eindje verderop, terwijl de
durver van het drietal tegen de meneer
aanliep en tegen zijn handen stootte. Hij
zegt sorry, maar ja, dan lag de appel al op
de grond."
- Moeder nam terug over.
- "En het was zo'n mooie appel. Eerlijk
waar. Dat zei Mariette ook. De kinkel gaf er

nog een trap tegen, nadat hij hulpeloos op
de grond was geblutst. Onder luid gejoel
van de andere twee, kan je denken. Dan
ineens durven ze hun gezicht laten zien.
Misselijke broekventen. En toen namen ze
de benen, toen Mariette tussenbeide
kwam.
- "Nogal eens iets, hé meneer," kloeg
Mariette. De meneer was helemaal de kluts
kwijt. Hij bukte zich naar de appel. Uit een
barst verloor die langzaam vloeibaar goud.
Hij leed. Het sap vloeide langs zijn bolle
wangen naar beneden. Met zijn zakdoek
probeerde de man te stelpen. Mariette
begon nog eens een babbel, maar de
vreemdeling zweeg steen en been. En dat
was bonjour voor Mariette."

Eve lepelde de soep in en ma begon
eigenwijs te slurpen. Haar gezicht ver-
dween in de damp. Ben je daar nog? Zo ja,
vertel verder, dacht ik.

Zoals de spaghetti, die moeder stofzui-
gerde, haar lippen rood met paprikasaus
vooruit gestulpt als de kus van een fel
geschminkte chimpansee. Zoals de spag-
hetti, zo kwam de rest van het relaas in
slierten en flarden.
Ik voel me dan ook verplicht het vervolg

behoorlijk.re bundelen en samen te vatten.
Het vervolg, dat is, wat ma meemaakte op
haar weg terug van kapsalon Fransen. Het
liep toen al tegen zessen aan. .
- "Is u iets verloren?" vroeg ze terloops
aan meneer.
- "Nee, ik wacht op iemand."
- "En hij daagt niet op?"
- "Nee."
- "Wacht u allang?" hield moeder natuur-
lijk vol.
- "Te lang," antwoordde hij kort.
- "Om hoe laat had u afgesproken?"
- "Ik zou het niet weten."
- "Als ik u was ging ik naar huis. Weinig
kans dat uw vriend nog komt."
Daar ging ze weer. Als ik u was. Altijd

haar eigen ideetjes over dingen aan jan el)
alleman doorspelen.
Maar de meneer had er weinig oor naar.

Hij haalde een klein mesje uit zijn jaszak en
begon de appel onverstoorbaar te schillen,
te villen. Eén voor één vielen de reepjes
grasheldere zonneschijn op de stoep.
Waar de appel op de grond was gekwakt,
vertoonde hij een bruine pestvlek. De
bruine dood.
Moeder schrok tegelijk van de angst en

de kilte van het heertje en stapte maar weer
eens op, zei ze.

o
Ik kan aannemen dat het allemaal wat
vreemd gaat lijken, maar dat was het ook.
En niet minder toen ik de volgende morgen,
vrijdag, trouw om mijn leesvoer ging.
Ik zweer het je, de meneer was er nog

steeds. Naast de deur zat hij op de grond.
Met zijn rug tegen het winkelraam ineen-
gedoken te wachten. Hij met een stoppel-

baard en de gevelde appel met een
inbruine kleur. Ik moest bijna over hen
overstappen. De schillen had hij in zijn
schoot gelegd, zag ik.

Ik maak er een zaak van mij nooit met
andermans leven te moeien. Het mijne is
druk genoeg, dank je vriendelijk. Moeder
wel. Die heeft daar een neus voor. En mijn
vrouw is geen grammetje anders.
- "Waarom gaat hij niet gewoon weg," had
Eefje me gisteravond in bed nog over-
hoord. Dat was inderdaad de hamvraag. Ik
wist het niet, en ik wou het ook niet weten,
gedeeltelijk, laat de hele geschiedenis
maar een beetje betijen. .
En daar zat nu, vlak voor me, onze

meneer, en al wat ik deed was misplaatst
glimlachen.

Ik kon me moeilijk concentreren op mijn
werk. De meneer en dat hele bedelende
beeld. Het liet me nauwelijks los, tot we

o
dat weekend naar Luxemburg reden. Heel
de familie in de heilige koe naar Diekirch.
Martha, een collega van Eve, hield er een
buitenverblijf op na. Nu was het van ons,
onze stek, om twee dagen te niksen.
Mark wou er wel blijven tot sint-juttemis,

die. Mark is onze enige zoon.

Februari was zeker niet op zijn warmst,
maar we wandelden ons graag op tempe-
ratuur langs de mossige rotsen. En wat
maakten we een tijd, want Mark scheurde
zijn floeren billen aan een hoge prikkel-
draad. En wat aten we verhitte kerrie met
kip in stijnen kommetjes, met vette vorken,
zodat we die avond een beetje slomer dan
anders tegen elkaar boksten, Mark en ik. In
onze pyjama's.
Het was weer helemaal familie: Eefje

speelde mama toen ze zei "stop daarmee,
rekels, straks boks je nog een rib in twee of
zo."

Pas als we zondagavond terugreden dacht
ik eraan. Eerst aan maandag, mijn werk,
dan hoe ik vroeg moest opstaan voor een
krant. Eve zag het.
- "Een cent voor je gedachten," zei ze.
- "Die meneer," zei ik, "of hij er nog zou
zitten."

o
Hij zag er onherkenbaar uit. Zijn hoed was
hij verloren of wat, ik zag zijn haar in
schillen over zijn voorhoofd hangen. Zijn
_blauwe lippen bibberden of prevelden god
weet. De geruite sjaal was opengevallen
en liet zien hoe mager de man was. Die
heeft een knagende honger, hoe kon het
ook anders. Man, bijt toch in die appel,
dacht ik. Maar hij ziet er allesbehalve
appetijtelijk uit.
Hij was ongewoon verschrompeld als

een verdronken lijk. Het steeltje was er
afgedraaid, zoals je al eens doet met 'ze
houdt van me ze houdt nielvan me'. Verder
stonk hij rotbruin.

Ik liep er aarzelend langs, de krantenwinkel
binnen.
- "Een schandaal is het, meneer Stroo-
bants." meende Rita. "Dagen zit hij daar al.
Enwat doet dat voor mijn zaak? De klanten
blijven weg omdat ze zeggen: het is geen
zicht. En zeg nu zelf: het is toch geen
zicht." Ik gaf ze maar gelijk. Fijn, Rita, hier is
vijfentwintig frank op de toonbank, en ik
stak de krant onder mijn oksel.

Net toen ik de deur dichttrok, krabbelde de
meneer recht. Ik schrok me een brulaap.
Beter een stap opzij gaan, Stroobants. Met
een grumpf slingerde de man blindelings
de appel van zich weg. Als een granaat. Hij
leek alle onderdrukte nijd in zijn worp te
leggen.
Het projectiel raakte de voorruit van een

bestelwagen. De bestuurder had niet de
beste reaktie onder de zolen en parkeerde
het voertuig nogal onorthodox tegen het
kloostermuurtje. ..
Nog nooit heb ik iemand zo in elkaar

weten zakken als meneer, terug tegen de
natte winkelgevel, met zijn snikhanden
voor zijn gezicht. Ik stond perplex. Ik deed
niets, zelfs wanneer uit het wegeltje tussen
de kleuterschool en het klooster een snor
opdook. Ik herkende hem direkt. De agent
lachte zijn mondhoeken ver uit elkaar. Hij
stapte naar de bestelwagen, controleerde
of de bestuurder ongedeerd was - dat was
zo - en noteerde het ongeluk in zijn boekje.
Hij raapte de wormstekige appel op van de
weg en bracht hem naar de meneer.

- "Hier. Je appel," was al wat hij zei.
Het heertje pakte de beschimmelde

vrucht uit zijn schoot op. De twee keken
elkaar snuivend aan. Mij zag je er niet
tussenkomen. De meneer stak in één
beweging de rotte appel in zijn mond,
kauwde hem verbeten tot lauwe moes, en
slikte.

Ton)' Proost



met mysterie, vooral omdat het lichaam'
niet louter organisch wordt gezien. Op
die manier is het ook geen echte
dansvoorstelling, maar eerder een kijkje
in het instrumentarium van de danser.
Dat komt ook tot uiting in de enscene-
ring: we zien een blank speelvlak, met
stoelen langs de kant. Typisch zo een
zaaltje in een kleine school waar ze
turnen, toneel spelen, films vertonen of
een schrijver uitnodigen, denk je, maar
er wordt je ook hier niets opgedrongen.
Dit is een voorstelling die aan de
toeschouwer ademruimte geeft.
Er is maar één probleem: als je

Pascale Gigon, Claude Sorin en, de van
'Mr. en Mrs. Martin' bekende, Bert Van
Gorp met zoveel genot bezig ziet, krijg je
onweerstaanbaar zin om aan de toe-
schouwers naast je te beginnen frunni-
ken. Het vlees is zwak, luidt de uitdruk-
king. Wie deze voorstelling ziet, weet het
wel. 'Nu et Cru' was een hoogtepunt in
de Stucprogrammatie dit jaar.

Paul Demets
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'Nu et Cru' van Louis Ziegier

Plaag eens een
•• • •zwreng meisje

Wie 's morgens moeizaam wakker wordt, weet het wel: het lijkt
alsof je eerst alje ledematen bijeen moet zamelen vooraleer je
de kracht vindt om je bed uit te komen. Er zijn bovendien

altijd mensen die het leuk vinden om je wakker te kietelen of te kneden.
Louis Ziegier rou dat "een onderzoek naar het lichaam" noemen. Over
zijn kreatie die vorige donderdag en vrijdag te zien was in de
Vlamingenstraat, zegt hij: "Het oog is strak gericht op de ruwheid van
een spier, een been, een zenuw, het humeur. Wat van het getoonde
lichaam of de blik die men erop richt, is het meest naakt?" Danseres
Pascale Gigon, Claude Saurin en Bert Van Gorp geven daar in een
aanstekelijke voorstelling een genuanceerd antwoord op.

Antonin Artaud schreef het: "Het is CNDC (Centre National de Danse
door het vlees / het eenzame vlees / dat Contemporaine). Zoals bij zoveel Fran-
men uitdrukt / wat men niet weet". Het se koreografen werd daar de basis gelegd
lichaam bestaat in eerste instantie uit voor zijn visie op dans. Bij Ziegler
fysische materie: spieren, beenderen, vinden we de ideeën van Nikolaïs terug,
huid en haar. Louis Ziegler wil dat in 'Nu vooral het uitgangspunt dat het kontakt
et Cru' laten zien, en ook hoe die tussen de scheppende kunstenaar en zijn
materie, 'die machine' wals Descartes al omgeving voortdurend evolueert, en dat
zei, een instrument wordt van emoties. elke beweging dit kontakt modifieert.
Het is overigens niet de eerste keer dat Zijn eerste danssolo 'L'esprit de finesse et
deze Franse koreograafhet mes zet in de l'esprit de géometrie' is daar een illustra-
konventies van de dans. Hij laat zich tie van. Ziegier is een koreograaf gewor-
daarbij vooral inspireren door de ideeën den met een soort kinderlijke verwonde-
die hij opdeed bij Alwin Nikolaïs van het ring voor de principes van de bewe-

ging.

Feestzaal
Denk maar niet dat Ziegler daarom uit
een geleerd vaatje tapt: enkele jaren
geleden richtte hij in Bouxwiller, een
plattelandsdorp in de buurt van Straats-
burg, een teatertje op dat bij elke
voorstelling bijna uit zijn voegen barst.
"Door het behing van de televisie heeft
de funktie van het teater zich verlegd",
vindt Ziegier. Voor hem is het niet langer
een plaats van debat, maar een soort
feestzaal. Ziegler wil stukken maken
waarin nagedacht wordt, maar daarom
hoeft het publiek zich niet te vervelen. In
zijn voorstelling 'Un petit bougé', een
soort ironische hommage aan Nikolaïs,
werkte hij zelfs met komediespelers
zonder dansopleiding. Ziegier durft risi-
ko's nemen, en dat betekent wat in het
kader van postmoderne dans.
Ook 'Nu et Cru' is zeker niet zwaar op

DUISTERNIS - Het Stuc pakt deze week uit met de (ondertussen jaarlijks geworden) reeks Russischefilms. Het
gaat om drie films, een van Andrej Tarkovski; twee van Aleksandr Sokourov Over Tarkovski; die tot de grote
cineasten van de laatste decennia behoort, werd afgelopen weekend overigens een seminarie gegeven. Tarkovski
beschouwde zijn films als beeldende kunst. Hij schuwde het religieuze en spirituele niet In 'DeSpiegel' ligt een man
ziek te bed. Hij herontdekt zijn leven door middel van opgeroepen jeugdherinneringen. Hij komt tot het besef van de
kompleksiteit van het leven, dat een 'kluwen van relaties' is. Sokourov is (voor ons) een nieuwe ster. Dankzij de
glasnost komen zijn films nu ook hier uil Net als de Russische literatuur wil hij vooral de yertolker van angst zijn.
'Dagen van duisternis' is zijn derde langspeelfilm. Aan de hand van de kinderarts Dima schetst hij de problemen
waarmee de huidige Sovjetunie (de film is van 1988) te maken heeft. Defilm is een visualisering van de kollektieve
'state of mind' van een 1afJ,(/ dat zich in alle mogelijke krisissen bevindt. Voor uur en plaats raadplege men onze
onvolprezen agenda.

de hand. Drie akteurs bekijken mekaar,
tasten en verwonderen zich over elkaars
lichaam. De· meisjes in hun zwierige
rokjes veinzen onschuld en kraaien van
plezier als ze hun neefje kunnen plagen.
Maar ook hij heeft een grimmig lachje
op de lippen: om beurt speelt er een
toeschouwer, kwelgeest of slachtoffer
van de plagerijen. Zo gaat dat de hele
tijd, en je hebt er als toeschouwer echt
plezier in. Maar dit is meer dan zomaar
een voorstelling vol streken, die je doen
denken aan je kindertijd (vliegtuigje
spelen, achter de meisjes aanhollen om
ze te kietelen), of een pastiche van
traditionele dansbewegingen.

Frunniken
Eigenlijk word je je bijna pijnlijk bewust
van de dualiteit van lichaam en ziel,
.omdát deze voorstelling in al haar
eenvoud de komplekse ervaring van het
voortdurend overschrijden van grenzen
laat zien. Ziegler ontmytologiseert het
lichaam, maar belaadt het tegelijk weer

Wat hebben studenten, professoren en
assistenten met elkaar gemeen ?

Ze kunnen allemaal in het Apple Education Center
terecht om hun Macintosh aan een fikse

korting te kopen.

Het Education Center is een hard- en softwarehuis dat de
onderwijs- en onderzoekswereld van Macintosh-apparatuur,
programmatuur, informatie, opleiding en ondersteuning

wil voorzien. En dat aan erg vriendelijke prijzen.

Spring es binnen:
Apple Education Center Leuven

Naamsesteenweg 9
3045 Blanden
Tel: 290.390
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De Pauw over Comblez

"Een man die verliefd is,
dat is een ramp"
Iosse de Pauw, de robuuste man

die optreedt in films als 'Sailors
don't cry' en 'Crazy love', is als
teur op een scène en als schrijver

zeker even interessant. Na zijn
teaterprojekt 'Usurpation', samen
met Mieke Verdin, en zijn interven-
ties in de slapsticks van Jan De-
carte, maakte hij, samen met Peter
van Kraaij, de suksesvolle mono-
loog 'Ward Comblez. He do the
life in different voices'. Met een
ietwat herwerkte versie ervan is hij
binnenkort te gast in het Stuc. Josse
de Pauw vertelt niet alleen meester-
lijk op de scène, ook in een
eenvoudig gesprek hang je aan zijn
lippen. Een verslag.

Veto: In 'Ward Comblez' werk je heel
nauw samen met Peter vanKraaij. Tekst
schrijven, regie, niets lijkt echt afgeba-
kend Hoe is die samenwerking met Van
Kraaij tot stand gekomen?

De Pauw: «Heel onze samenwerking
loopt inderdaad konstant door elkaar.
Een aantal jaren geleden zijn we samen
een scenario beginnen schrijven. Vol-
gend jaar zullen we ook samen filmen.
Op het ogenblik schrijven we samen een
nieuw teaterstuk. Ik heb altijd op zo
iemand gehoopt. Zo botste ik lang
geleden op Pat van Hemelrijck en Dirk
Pauwels en we zijn met Radeis begon-
nen. Met Van Kraaij was het de tweede
keer dat me zoiets overkwam. Je kan
niet naar iemand gaan zoeken; plots
loop je iemand tegeh het lijf met heel wat
kapaciteiten waar je naar opkijkt. Het is
formidabel hoe wij elkaar nooit voor de
voeten lopen. We gaan al jaren samen
naar de film en we voelen vaak dezelfde
dingen. En dat wordt dan een serieus
verbond, zoiets als een bloedbroeder-
schap, heel geestig. Het heeft iets van
vroeger, toen je kampen bouwde met je
kameraden. Die sfeer, maar zonder
daarin te verdwijnen. Het leven is wel
iets anders dan dat. Goed zijn met elkaar,
goed werken; er gebeurt iets als we
samen zijn»

(Je kan heel moeilijk werken met
iemand die je niet in een of ander opzicht
bewondert. Peter ziet mij graag spelen en
ik vind dat hij een hele heldere mens is.
AI wat ik chaotisch uitspuw organiseert
hij. Hij kan dat stutten. Hij weet veel. Hij
leeft van research en van daaruit geeft hij
heel veel aan waarmee ik verder kan.»

Smid
Veto: Maar een tekst schrijven doe je
toch alleen?

iemand die bij een uitgeverij zit vaak een
editor. T.S. Eliot, die ik nogal wat citeer
in mijn stuk, wordt beschouwd als één
van de grootste dichters van deze eeuw,
maar zonder Ezra Pound was het heel
anders geweest. Pound schrapte hele
stukken van Eliot, plaatste er vraagte-
kens naast, be straight, be clear please,
bullshit. Als schrijver zit je in je wereldje
waar het allemaal wel goed is, je bent
een beetje God, je organiseert de dingen
hoe je ze zelf wilt. Maar iemand moet het
lezen en zeggen: "Dit is niet uitgewerkt"
of: "Smijt dat weg. Dat is niks". Iemand
die precies aanvoelt waar je naartoe wilt
en in funktie daarvan helpt en korrigeert,
dat is moeilijk te vinden»

Veto: Wie staat er op de scène: Josse de
Pauw of Ward Comblez?

De Pauw: «Ik wilde de tekst die ik had
geschreven niet nog eens zelf gaan
zeggen. Ik wilde hem ophangen aan een
personage. De mooiste zone om met
teater in te werken is de schemerzone
tussen waarheid en fiktie; daar waar het
allemaal heel verwarrend wordt, zodat
je geen moeite meer moet doen om uit te
zoeken of iets waar is of niet. In de
wereld waarin je wordt binnengeleid is
alles waar en daarmee gedaan»

«In het begin was' het voor ons een
beetje wazig omdat de afstand tussen mij
en Ward Comblez niet zo groot was; bij
de herneming hebben we een stuk
ingelast waarin ik als Josse de Pauw
puur over Ward Comblez praat om hem
daarna opnieuw te inkarneren. Dat
beetje afstand had ik wel nodig. Ik voel
er me beter bij»

«Met 'Het kind van de smid', het stuk
dat ik nu aan het schrijven ben, zullen we
plots met vier akteurs op de scène staan.
In het teater zitten heel veel gefrustreerde
muzikanten, zoals ikzelf die er altijd van
gedroomd hebben muziek te maken en
daar om één of andere reden niet toe
gekomen zijn. Ik ben nu wel best
gelukkig met teater, maar daar gaat het
hier niet om. De deugd waarmee
mensen kunnen musiceren, vooral in
goede jazz, het plezier dat die hebben
wanneer één van hen goed aan het
spelen is en 'gaat' in een goeie solo, de
kreten van die mannen, dat is kippevel.
Invallen, samengaan enzovoort. Die
deugd wil ik graag in mijn volgend stuk.
Vier akteurs, vier vertellers die samen
een verhaal vertellen. De betrokkenheid
moet er konstant zijn. Ik wil verschil-
lende lagen blootleggen: het absoluut
inkarneren, het over iets praten, en nog
verder: er gewoon zijn, kijkend naar
iemand die aan het 'gaan' is. En dàt op
een manier die waardevol is op de scène,
zoals bij muzikanten»

«Tijdens de voorstelling draag ik een
bandage rond mijn pols. Vroeger had ik

De Pauw: (Ja, maar toch heeft ook die van bij het begin aan: het gekwetst

zijn was er al terwijl ik opkwam. Nu doe
ik die bandage aan op de scène. Die
verandering is er toevallig gekomen. Op
een avond in de Beursschouwburg zie ik
die bandage net voor ik opmoet op de
tafel liggen die op de scène staat en ik
denk: "Shit". Ik ben ze dan op de scène
rond mijn pols beginnen wikkelen en
achteraf vond ik het goed zo. Je komt op
als akteur en je doet een geste van: "Ik ga
beginnen spelen". Na de voorstelling doe
ik ze ook op de scène weer at: En dat
element, samen met de ingelaste korte
biografie over Comblez, schept een
afstand tussen Comblez en ik»

Tekentjes

Veto: Die bandage heeft iets van:
'Gekwetst ben ik vanbuiten:
De Pauw: (Ja, dat is het ook. Het is één
van die kleine tekentjes. Het eerste
waarin je je wentelt wanneer je alleen
gelaten wordt is zelfmedelijden. Och-
arme ik toch; ik blijf achter en de ander
is weggegaan. Zelfmedelijden en hoe je
daarover komt; dat is het. Het hoeft
daarom niet zwaar te wegen. Ik vergeet
die bandage wel tijdens de voorstel-
ling.»

Veto: Die tekentjes veruiterlijken waar
je innerlijk mee bezig ben! Gebruikje ze
om het gemakkelijker te maken voor het
publiek?
De Pauw: «Nee, niet gemakkelijker;
wél om er teater van te maken. Ik denk
dat 'Combles' nog steeds niet gemakke-
lijk is. Ik doe ook geen moeite om
moeilijke voorstellingen te maken, wèl
voorstellingen waarvan ik vermoed dat
ik ze zelf graag zou zien. Dat is de norm.
Ik hou van kleine tekentjes op de scène
die ik zelf moet verwerken, waarvan ik
plots zie wat ze betekenen, voor mezelf.
Dat kan voor iedereen anders liggen. Ik
heb vroeger 'Usurpation' gemaakt met
Mieke Verdin. Toen stond de scène vol
meubels. Veel kasten en stoelen en tafels,
alles door elkaar, en dertig lusters. Dat
was ook de enige belichting. Van alle
meubels hadden we hier en daar een
klein klein stukje van de poten afge-
zaagd, zodat alles een klein klein beetje
scheef stond. Iemand die daar niet op
lette, zag dat niet. Sommige mensen
zagen echter na een tijdje dat alles uit de
haak getrokken was. Ik vind dat plezant.
Ik zou het zelf ook plezant vinden
wanneer ik dat op een bepaald ogenblik
zie. Maar ik hou ook van duidelijke
symboliek. Het moet allemaal niet inge-
wikkeld zijn.»

Veto: Los van die symboliek doe je ook
heel realistische dingen: sigaret opste-
ken, de knop van een kassetterekorder
indrukken, je schoenen uitdoen. Het is
alsof iemand in zijn woonkamer tegen

DE SCHOONHEID VAN DE ZACHTE MELANCHOLIE
Sinds Ward Comblez. He do the life in
different voices vorig jaar in première
ging, is de voorstelling lichtjes veran-
derd. De maniëristische dekorinstalla-
tie van Franky Deconinck is verdwe-
nen: een lichtbak met een uitvergrote
vierkleuren postkaart, waarop een
paradijselijke waterval met bossen.
Die versobering in dekor geeft meteen
aan dat Josse de Pauw nog meer dan
vroeger wil boeien, louter door het
akteren zelf.
Met een overrompelende emotiona-

liteit, soms op de rand van de patetiek,
vertelt zijn alter ego verhalen die zich
afspelen op eksotische eilanden of in de
woestijn. Desolate plaatsen die een
voorbode zijn op Comblez' desolaat-
beid nu. Zij is er namelijk vandoor.
"'Toen ze nog mijn lief was", zo zet hij
~ van zijn berinnerinsen aan haar in.
Ie een 'eenzame woonkamer wordt

hun gezamenlijk verleden fragmenta-
risch opgerakeld, gesprekken worden
gerekonstrueerd, momenten van to-
taalgeluk herbeleefd. De heimwee, hoe
droefgeestig ook, wordt nu en dan
gekoepeerd door ironische distantie in
de vorm van skeptische kommentaar,
grappige woordspelingen, onver-
wachte associaties. Toch verzet deze
wachtende man zich niet tegen de
zachte melancholie die hem altijd
opnieuw meedrijft naar verre oorden,
voorbije tijden. Want, ook al is ze weg,
de weemoedige herinnering aan haar
maakt gelukkig. "Ze lacht", zegt hij.
En hij lacht ook. "Schoon" is dat.
Schoon is ook Comblez die zingt, bijna
onverstaanbaar voor zich uit mompelt,
een gedicht van T.S. Eliot citeert.
Schoon.
En dan krijgen we plots te boren

waar en wanneer Ward Comblez

geboren werd, een korte biografie. Hoe
kort ook, door het reflektieve element,
dat er vroeger niet was, neemt Josse de
Pauw afstand van zijn personage dat
hij aanvankelijk volledig inkarneerde.
Deze distantie, die misschien relevan-
ter is voor de akteur dan voor zijn
publiek, maakt de scheidingslijn tussen
waarheid en fiktie nog vager, en de
vraag ernaar volkomen irrelevant.

Ward Comblez-Josse de Pauw, in
onderhemd en op blote voeten, met
windel rond pols, doet méér dan
anekdotes vertellen. Via impressies,
fragmentarisch aaneengerijgd, legt hij
zijn wonde bloot, zijn niet in te vullen
gebrek. Ontroerend en teder. Melan-
cholische poëzie. Impressionant teater.

(SB)

Josse de .Pauw i1t liet SIIIC op 4, 6 en 7
april. lèIUrrs OM 10.30 IL

wachten. Dat komt hem niet goed uit.
Mannelijkheid manifesteert zich wan-
neer alles goed georganiseerd is en zijn
gewone gang gaat. Wanneer diegene
tegenover wie hij zijn mannelijkheid
etaleert wegvalt en hij moet wachten,
'dan valt alles stil»

«Een man die verliefd is, dat is een
ramp. Hij kan er niet mee om. Verliefd-
heid is komplete anarchie, het wordt
door geen enkele wet gedirigeerd. De
dwaze kuren van verliefde mensen kan
je alleen begrijpen wanneer je zelf
verliefd bent. Anders is een liefdesbrief
gewoon gezeik. Ik heb de ervaring dat
venten met hun lief veel sneller de straat
opwillen om te tonen dat ze een lief
hebben en hun lief terwijl vrouwen al
eens graag met dat lief gewoon thuisblij-
ven. Daar heeft die vent niet zo veel aan.
Als dat bekende terrein plots de plaats
ruimt voor wachten wordt het verschrik-
kelijk breekbaar en daardoor ook heel
vrouwelijk. Ontmantl. Maar mooi. Ik
hou van mannen die overweg kunnen
met hun vrouwelijke kant, ook al vinden
zij dat een beetje slap»
«Ook ik heb neiging om met 'Ward

Comblez' te denken: "Ik mag niet te ver
gaan, niet te patetisch worden". Hoewel
ik zelf niets tegen patetiek heb, zolang hij
niet vals is. Patetiek is vaak een reddings-
boei, een overlevingsdrang. Iemand kan
tien keer blijven herhalen dat diegene die
weg is absoluut zijn leven was, wat de
grootste bullshit is die je kan dromen;
dat is gewoon niet waar. En dan ga je zelf
meebleiten. Maar wanneer je zo een
zinnetje opschrijft en je leest dat, dan is
dat zever. En tegelijk geen zever. Ik vind
patetiek ontroerend mooi om naar te
kijken.»

"Ik hou van mannen die overweg kunnen met hun vrouwelijke kant." .
(Foto M Comeel)

zichzelf aan het praten is over zijn
verloren liefde. Heb je die indruk willen
wekken?
De Pauw: «We hebben gezocht naar
een soort sfeer waar je een huiskamer in
kan zien, maar dat hoeft ook niet echt;
het is er vaag aanwezig. Het blijft voor
mij het mooiste gebied: de speling tussen
waar iets teater wordt en waar het er ver
van weg is. Soms weet ik op de scène zelf
ook niet meer of wat ik doe nog teater is
of iets dat ik op dat ogenblik gewoon
doe. Soms heb ik bijvoorbeeld last van
iemand die in de zaal zit te hoesten, maar
mijn personage heeft ook last van die
vrouw die er niet meer is. Last is last, en
dan speel ik gewoon last»
«Het plezante aan teater is dat het een

afspraak blijft. Ooit hebben we met drie
man op de scène een enorme slappe lach
gehad, allemaal. En heel de zaal begint
mee te gieren en weet niet waarom,
gewoon omdat wij daar vooraan niet
meer kunnen. Je zit daar dan met een
hele zaal en drie man op de scène te
lachen, een enorme ontspanning. En dan
herstel je je, en spreek je af met de zaal:
"kom, we gaan verder". Dan is er weer
ernst. Dat vind ik zo ongelofelijk schoon
aan teater, het grote verschil met film
ook»

Veto: De ondertitel vanje tekst luidt: 'He
do the life in different voices. Is Ward
Comblez schizofreen?
De Pauw: «Het is eigenlijk een spelletje.
De oorspronkelijke titel van het meester-
werk van T.S. Eliot, 'The Waste Land',
luidde: 'He do the police in different
voices'. Het verwijst naar een grootmoe-
der die over hare kleine zegt: "Hij kan al
goed' praten. Hij doet de politie al na in
twee verschillende stemmen". Met een
zender en een ontvanger en zo. Ik heb
zijn oorspronkelijke titel omgebogen
naar mijn ondertitel. Comblez wordt
heen en weer geslagen tussen weemoed
en agressie in zijn reisverhalen. In
Curaçao bijvoorbeeld kan hij plots de
negers niet meer uitstaan. Of plots laat
hij zich helemaal gaan in het eksotisme
en neemt er op andere momenten weer
afstand van. Genoeg argument om die
verbuiging te maken. Ik hou van onderti-
tels. Ik zou er vijf geven indien Peter van
Kraaij mij niet zou tegenhouden»

Anarchie

Veto: Je tweede ondertitel luidt 'Het
wachten van de man heeft iets vrouwe-
lijks: Dat intrigeert mij wel

De Pauw: «Eén boek van Roland
Barthes over de taal der verliefdheid.
wordt wat mij betreft samengevat in
deze ene zin. Heel het gedrappetroon.
van eeJl man wordt verstoord door bet

Sigrid Bousset

Veto

zoekt

redakteurs (m/v)

die

tot

7 uur (AM)



Iedereenheeft ongetwijfeld Het
boek Alfa gelezen, één van de
humaniora-boeken waarover

nogal wat misverstanden bestaan.
Zo rou de roman hét voorbeeld
zijn van de 'stream of conscious-
ness' -techniek, een intussen lang
achterhaald idee. Sinds de in 1979
voltooide Alfa-cyklus, waarin Mi-
chiels in de eerste plaats puin ruimt
en een nieuwe (taal)werkelijkheid
kreëert, werkt hij aan zijn 'Joumal
Brut', dat tien delen zal omvatten.
In het voorbije najaar verscheen
Prima materia, het vierde deel en
meteen het eerste na het minimum-
trajekt dat drie boeken omvat.
Michiels woont nu al een tiental
jaren in een schattig dorpje in de
Provence en wordt met zijn 66 jaar
met de dag mooier. Gisteren las hij
voor op Leuven Litterair.

Michiels: «Ik heb geen filosofie die ik
wil uitdragen, geen frontlijn die ik moet
verdedigen. Daarom praat ik liefst zo
weinig mogelijk over mijn eigen werk.
Ik voel me er niet gelukkig bij. Maar
jullie mogen wel vragen stellen. Er is
immers nog een ander aspekt: wanneer
je niet ingaat op een vraag, kan dit gauw
de indruk wekken dat je hautain bent, je
van de lezer niets aantrekt. En dat is ook
niet waar. Ik ben geïnteresseerd in de
lezer, in hoe hij reageert. Niet dat mij dat
zal beïnvloeden, maar het geschrevene is
toch een vorm van dialoog met de lezer.
Het zou een beetje gek zijn om de echte
dialoog eromheen pertinent te weigeren.
Dat kan ik niet over mijn hart krijgen.»

Veto: Eén vorm van lezersreaktie is de
recensie van een kritikus. Daar ben je
niet altijd gelukkig mee.
Michiels: «Het maakt niet uit of men
een boek positief of negatief waardeert,
het belangrijkste is dat men op het boek
ingaat. De enorme oppervlakkigheid
waarmee een boek bij ons doorgaans
besproken wordt, maakt mij het meest
ongelukkig, en vaak ook kwaad. Ik heb
zelf tien jaar-krantenkritiek gedaan. Dat
was zwaar werk, maar ik heb altijd
geprobeerd om te antwoorden op de
vraag: waarom doet die schrijver dat?
Voor alles in een boek is er namelijk een
reden. Die vraag vind ik nu nooit terug.
Dat geldt zowel voor de Vlaamse als
voor de Nederlandse kritiek, hoewel die
laatste iets beter is.»

Diep

Veto: Waar is die gebrekkige kritiek
aan te wijten?
Michiels: «In de eerste plaats, daar is
geen twijfel over mogelijk, aan onkunde.
Als ik die kritieken lees, vraag ik me af
wat die mensen daarbuiten nog gelezen
hebben. Als je een beetje op de hoogte
bent van wat er in de Westerse wereld
aan boeken wordt geproduceerd, dan
zeg je dergelijke dingen niet. Bijna
niemand hier kent Derrida. Als je een
stuk moet schrijven over postmoderne
literatuur, dan moet je toch weten wat
dekonstruktie is, wie Derrida en De Man
zijn. Je moet dat niet tot op de graat
begrijpen, maar er is ergens een parallel-
lisme op het kreatieve vlak, in filosofie,
dans, schilderkunst, muziek, literatuur.
Hoe meer je met die andere disciplines
vertrouwd bent, hoe meer vat je hebt op
de materie. Ik vrees dat het multidiscipli-
naire hier ontbreekt. Ik wil onmiddellijk
in konsideratie nemen dat kritieken
schrijven een armzalige job is. Maar dat
is geen ekskuus. Waarom doet men altijd
alsof? Waarom schrijft men niet dat men
een boek niet grondig genoeg heeft
kunnen lezen? Dat is tenminste eerlijk,
en helemaal geen schande»
«De kritiek hier vertrekt ook altijd

van pasklare patronen. Past een boek
daar niet in, dan gaat men schrap staan.
Men is verplicht een ekstra inspanning te
doen, de eigen leesgewoonten aan te
passen. Blijkbaar mist men de soeplesse
om dat te doen. Het merkwaardige is dat
ik zeer spontane, vriendelijke reakties
krijg, meestal van jongeren, uit alle
hoeken van dit taalgebied. Daaruit blijkt
dat wat die kritici zo gekompliceerd en
hermetisch vinden, voor die mensen
absoluut niet moeilijk is. Dat is duidelijk
een verschil in ingesteldheid. De geest
moet jong en alert blijven, en dat missen
lde-kri-tici.» .. _- ...- .UoI!'W..A'i" • •
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Ivo Michiels over 'Ie plaisir du texte'

"Literatuur wordt gemaakt
met goede regens"
Veto: Als je je nu niet begrepen voelt
door het gros van de kritici; hoe zat het
dan in 1963, toen 'Het Boek Alfa'
verscheen?
Michiels: «Ik voelde mij toen helemaal
niet begrepen, maar onlangs is iemand
die oude kritieken over 'Het Boek Alfa'
gaan opsnorren, en hij zei dat die in grote
lijnen vrij positief waren, hoewel ze niet
echt diep gingen. Toen kon natuurlijk
nog een zeker ekskuus gelden, omdat het
een begin was, voor mij en voor iedereen
die erover moest schrijven. In die tijd
kreeg ik veel meer kritieken dan nu met
'Prima Materia', maar in grote lijnen,
denk ik, zijn de reakties nu wel zin-
niger.»

Barok
Veto: Begin jaren zestig kende Frank-
rijk de opkomst van de 'nouveau roman:
Heeft die jou beïnvloed voor 'Het Boek
Alfa'?
Michiels: «Nee, mijn invloeden zijn
direkt uit de schilderkunst gekomen. Ik
schreef er toen veel teksten over, organi-
seerde tentoonstellingen van internatio-
nale kunstenaars. Het verwijdde mijn
horizon. Ik ben vooral door twee
richtingen, die nogal tegenover elkaar
staan, beïnvloed, en dat is altijd zo
gebleven. Er was Cobra, met Appel,
Corneille, vooral Jorn, met een eksube-
rantie in de kleur, barok, met kinderteke-
ningen, een beetje op het waanzinnige at:
Daarna had je het uitgepuurde van de
Zero-beweging, de tabuia rasa, met
Fontana aan de basis, en dan Manwni
en Yves Klein met het monochroom
blauw. Die twee hebben mij konstant in
evenwicht gehouden, met een van na-
ture iets grotere voorkeur voor 'Zero'.
De Alfa-cyklus is vooral daardoor beïn-
vloed, met af en toe een paar barokke
flitsen, die je nu meer dan toen in mijn
werk aantreft»
«Misschien zijn die invloeden mijn

geluk geweest. Het heeft me behoed
voor direkte literaire invloeden. De
enige schrijver waar ik me toen echt
verwant mee voelde, was Samuel Bec-
kett. Toch heb ik los van hem kunnen
blijven werken.»

....
Veto: Als je nu inje recentste boek heel
veel citaten vermeldt, geef je dan invloe-
den of verwantschappen aan?
Michiels: «Er zijn drie redenen waarom
die citaten daar staan. Ik heb het in de
tekst konstant over "als de goede woor-
den komen". Dat is wals de goede
regens. Vandaar die verwijzingen naar de
alchemie, en de prima materia, de
ongevormde klont aarde die maar
vruchtbaar wordt als het regent. Dan
ontstaan planten, bloemen. De woorden
waarmee literatuur gemaakt wordt, zijn
goede regens. De citaten zijn mijn goede
regens geweest.»
«Het is evident dat dan de verwant-

schap begint te spreken, bijvoorbeeld als
ik Derrida aanhaal. En dan is er nog de
muzikaliteit. Mijn boeken zijn muzikale
komposities, en misschien eerder kom-
posities dan konstrukties. Dat betekent
niet dat ze opgebouwd zijn op basis van
een fuga of zo. Het is eerder iets
intuïtiefs.»

Stuw
Veto: In 1963 zou je het koncept van
Journal Brut al klaargehad hebben. Wist
je toen al waar 'Prima materia' over zou
gaan? Met andere woorden: is het alleen
maar een kwestie van uitschrijven?
Michiels: «Neen. Ik heb in de jaren
vijftig wel stukken van 'Journal Brut' in
tijdschriften gepubliceerd, lang voor ik
aan de Alfa-cyklus dacht. Maar ik
realiseerde mij heel snel dat ik toen niet
de rijpheid had om zoiets te maken, en
dat ik die rijpheid misschien ook nooit
zou halen. Ik moest eerst mijn eigen
schrijfgezicht afmaken, achterhalen wat
het schrijven voor mij betekent. En dat
kan alleen maar door het te doen.
Daarom heb ik toen dat 'Joumal Brut'
laten liggen, en eerst, via de epuratie van
de Alfa-cyklus met het basic dutch, het
uitgebalanceerde schrijven, aan een ei-
gen vorm gewerkt. En w werk je ook
aan de geest»
«Als je een pagina acht keer her-

schrijft, doe je dat niet om ze mooier,
maar wel om ze essentiëler te maken.
Dan wordt de tekst, en wordt datgene dat
je niet kende toen je begon. Ik vertrek
van het beleefde, Ie vécu. Dat is mijn

houvast, ik vertel niet in het luchtledige.
Maar dan weet ik nog niet waar ik met
die tekst naartoe ga. Ik heb geen
vooropgezet 'boodschappelijk' plan,
geen idee van wat het slotwoord zal zijn,
en dus ook niet van de betekenis. Ik
begin te schrijven, in het begin ongeloof-
lijk snel, zodat ik het achteraf niet meer
kan lezen, dat is jammer, maar ik werk
dan vanuit het mechanisme in mijn
hoofd. De emotie van het beleefde stuwt
mij vooruit. Van daaruit weet ik, dat wat
ik zeg, juist is, dat het aanhaakt op wat
ieder mens in wezen kan raken. Dat is
het dialoogpunt met de ander. Dan
neemt de emotie van het schrijven de
emotie van het beleefde over. En uit de
emotie van het schrijven vertrekt de
autonomie van het schrijven. En ik' ben
weg. En ik dwaal met mijn tekst langs
alle mogelijke paden.»
«Daarna ga ik vormelijk werken.

Ieder woord wordt dan overwogen. Zo
doe je ontdekkingen: associatief val je
van het ene woord in het andere. De
tekst wordt langer, niet alleen in de
lengte, maar ook in de diepte. Zo
ontstaan de lagen in de tekst. Hoe meer
je dus aan de vorm werkt, hoe rijker de
inhoud»
«Mijn volgende boek zal openen met

een belevenis van een maand geleden, in
het Parijse Noordstation. Die helpt mij
literair zelfs in die mate, dat ik bereid ben
mijn titel te veranderen. Toen ik aan het
boek begon te werken, wist ik daar nog
niets van. 'Journal Brut' is dus zeker geen
kwestie van uitschrijven.»

Veto: Heel wat yan je teksten spelen zich
af in Le Barroux; waar je woont. Veel
lezers vragen zich af' wat isfiktie en wat
realiteit?
MichieIs: «Uiteindelijk heeft dat geen
enkel belang. Als ik onder de lezers een
test zou doen, en-vragen naar waarheid
en fiktie, dan ben ik ervan overtuigd dat
zij al wat waar 'is voor fiktie zouden zien,
en omgekeerd. Want de waarheid lijkt
soms erg onwaarschijnlijk.»
«Er komt een moment dat de tekst zelf

de bovenhand haalt. Ik geef een voor-
beeld. In Le Barroux hebben mijn vrouw
en ik grond gekocht waar we zullen
begraven worden, dat is autentiek. In

BRIGmE RASKIN KRIJGT PRIJS VLAAMSE LEZER
Leuven Litterair had stijl dit jaar. Niet w vanzelfsprekend,
vorige edities vonden plaats in een tent waar aandacht
voor auteurs de plaats moest ruimen voor vertier ende
plezier. De Aula Maxima leent zich echter minder tot'
dekadente toestanden allerhande. Boekenstandjes, keurige
tafeltjes en stoeltjes, zowaar een terrasje. En een kinderboe-
kenfeest. Het formidabele weer verhinderde als bij wonder
de geïnteresserde toeschouwer niet een plaatsje in de al te
ruime donkere aula te verkiezen boven een frisse pint bier.
"Voor elk wat wils", dat moet zowat het motto zijn geweest
van de programmatoren. Dat betekent dat je naar Magda
Van den Akker, Koen Stassijns en Ivo Van Strijtem moet
luisteren. Maar goed, Leo Pleysier maakt stil met autentieke
verhalen over zijn moeder en Ivo Michiels, Ie Grand

I-: '. • r.c". ;tn :.:;' l..__ • __ .~

Seigneur, doetje met een verhaal als 'New York, New York'
even vergeten dat je in de Leuvense aula zit.
Ook ons nieuwe Vlaamse talent Brigitte Raskin was

erbij. Zij mocht overigens de Prijs van de Vlaamse Lezer
(120.000 fr) in ontvangst nemen voor haar roman 'Het
koekoeksjong'. Hoe kon het ook anders, deze 'hoogvlieger'
werd, naar wij vermoeden per vergissing, bekroond met de
prestigieuze Ako-Literatuurprijs 1989 (zowat één mil-
joen fr). Raskin moet zich zo stilaan onprettig voelen met al
dat geld dat niet naar haar (veelal valabelere ) kollega's gaat.
Zo zie je maar met kommerciële prijzen: ze werken bij de
lezer, die met zijn stem meebeslist over de zonet toegekende'
prijs, een totaal verkeerd beeld van de huidige literatuur in
de hand. _, ..' • (SB)..._.,---_ .. '>.1- __ .._' ... ~__ .. __ ..:r.. .... ..... _ ... .;_~,,_ ....... ,..;.- __ ....

'Prima materia' is op dat kerkhof een
vrouwtje erwten aan het planten bij het
graf van haar man. Zij vraagt of ik,
indien zij voor mij zou sterven, ook
erwten zou willen planten op haar graf:
Dat is autentiek. In ruil zou ze, mocht ik
eerst sterven, de zeldzaamste gewassen
uit haar tuin op mijn graf planten. Wat
zoudt u denken van een 'zonnebloem-
boompje'? (Dat zou nog kunnen be-
staan.) Of van 'krekelwuifkruid', of van
'sierkerstak'? Dat zijn tekstplanten. Dat
zoiets kan, weggaan van de werkelijk-
heid en ze toch niet loslaten, is de
rijkdom van de literatuur. C'est Ieplaisir
du texte, om het met Barthes te zeg-
gen»

Wording
Veto: Het plezier van de tekst, dat is
ongetwijfeld ook het opnemen van ouder
werk, zoals bijvoorbeeld 'Ikjes sprokke-
len' in 'Journal Brut: Nu heb je onlangs
wel 'Spaans Capriccio' opnieuw laten
verschijnen in een tijdschrift; 'Revol-
ver:
Michiels: «Ja, dat is heel gek gegaan.
Jaren geleden was ik vast van plan om
die tekst in 'Journal Brut' op te nemen.
Maar telkens weer sè1loof ik hem weg: ik
ga het niet doen, niet doen, niet doen, ik
ga het toch doen. Dat is een kreatief spel,
hoor, dat behoort tot de opbouw van de
tien delen. Die zijn kompleet voor mij
aanwezig, niet hoe ze eruitzien, maar hoe
ze moeten worden. Het is een konstant
wordingsproces. Ik zet er teksten in, gooi
. ze er dan weer uit. Nu heb ik gezegd:
gedaan, 'Spaans Capriccio' komt er niet
in. En toen vroeg Jan Myskin, die een
doktoraat maakt over mijn werk, om het
in 'Revolver' te publiceren. Want hij ziet
in die tekst een voorafbeelding, hoewel
ongeschoold, van 'Journal Brut'. Hij
heeft mij overgehaald.»

Veto: Als elk woord zin geeft aan het
vorige, en elke zin aan de vorige, en elk
hoofdstuk en elk boek aan het vorige,
moet je dan 'Journal Brut' in kronologi-
sche volgorde lezen?
Michiels: «Neen. Dat kun je het best
uitleggen aan de hand van de film, Neem
nu een film die uit 750 plans bestaat.
Dan moet in ieder plan, dat is een
stelregel van de filmtaal, de totaliteit van
de film voelbaar zijn. Bij Hitchcock zit in
de kadrage, spanning, belichting, scha-
duwen van elk plan de hele film. Je moet
dus ook niet elk boek gelezen hebben om
een ander te begrijpen. In elke regel die
ik schrijf zit de totaliteit van het
schrijven van de hele cyklus.»

Veto: Je kunt ook bij eender welk boek
vertrekken, omdat je werk een voortdu-
rend opnieuw beginnen is. Is het in die
zin een variatie op een tema?
Michiels: «Soms, misschien. De herha-
ling speelt in mijn oeuvre een grote rol.
Maar je mag niet vergeten dat elke
herhaling van de tekst een andere tekst
maakt, want ze is er aan toegevoegd.
Soms herhaal ik woordelijk, soms met
lichte verschuivingen. Dat lijken varia-
ties, maar in feite is het om de tekst als
zodanig telkens dieper te maken»
«In 1968 heb ik een ongelooflijk

staaltje van herhaling meegemaakt. Er
was toen een memorial voor Neder-
landse joden, die in de uitroeiingskam-
pen waren omgekomen. De man op het
podium deed gedurende twee of drie uur
niets anders dan alle namen opnoemen
van de slachtoffers, zonder enige reto-
riek. Ik heb nooit een indrukwekkender
plechtigheid meegemaakt. Hef is het
sterkste voorbeeld van wat de opsom-
ming als opsomming aan emotionele
kracht kan hebben»
«In mijn werk varieer ik vaak op het

tema van de vrouw. Dat is zo in 'Het
Boek Alfa', het eerste boek. Het is zo in
'De vrouwen van de aartsengel', het
eerste boek van 'Joumal Brut', en het is
zo in 'Prima Materia', dat het eerste deel
is van de 'Zeven'.»

Envoi
Veto: Waarom zit de vrouw altijd in het
begin?
Michiels: «Omdat ik de vrouw het
begin van alles vind. Ze is vaak. ook het
einde, dat weet ik wel, maar dan is ze

• toch weer çrgens het begin» .' ,
. • J.

" < • Sigrid.Bousset
'~"'_"",'.""" '-"oe __ . Johan.Reyniers
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I K RINGVERKIEZINGEN • Doc's "'" - 'Iwee donde rdaga vonden verschillende jaren ademde dezeUiIoI I geleden werd in Doc's Bar de verkie- sfeer van dekadentie. De preseskandi-

\ zingsuitslag in Medika bekendgemaakt. daat werd bijvoorbeeld begeleid door
liL - ,~.... I Doorgaans verloopt dit bij de dokters een rij geknielde meisjes, die geen andereI r'oorJe a" lenes, I niet erg spektakulair. Zo kwamen er in funktie of taak hadden dan knielen: na

.L.. _ _...~I._ '86-'87 nauwelijks enkele honderden de voorstelling mochten zij opstaan en
I programmalt.Tanfjes, strooluigetten I stemmers opdagen, op een kiespubliek weggaan.

I I van meer dan tweeduizend studenten. Spijtig genoeg voor 'Medika's totale

kom J-enaar A 'f(ll!"et De verantwoordelijken van Medika vooruitgang' vonden de studenten ditI IJ",,' - I zagen echter zelf in dat dit een onhoud- niet echt grappig, integendeel. Dirk

I I
bare toestand werd, en trachtten de Poelaert zelf wijt dit aan de gebrekkige

\. verkiezingen weer op te waarderen. Er voorbereiding, Hij zelf zit immers in hetI I werd opnieuw een zekere kampagne derde doktoraat. Dat betekent dat hij
gevoerd: w werd vorig jaar Gert Van momenteel zijn 'stagejaar' doorloopt, enI . I Assche, na ondermeer een kleine affiche- dat hij dus weinig vrije tijd heeft.

I Uw tegenstander komt hier trouwens ook. I kampagne, met meer dan 90% van de Verkiezingskampagnes vergen nu een-
stemmen verkozen. maal vrij veel tijd. Kortom, de voorbe-I I Dit jaar was er, naar aloude Medika- reiding was allesbehalve optimaal, en als

I fAlfLl fflfAllsl fEllyl . gewoonte, slechts één ploeg. or korrek- je dan een échte lolploeg krijgt, kan dat
~l!:Jl!.J~~I!.JW :ii' ter, slechts één serieuze ploeg. Medika's wel eens een omgekeerd effekt hebben.I I Fotografisch zetwerk ~ totale voor:uitgang had namelijk ~e De lollige aanpak werkte eerder tegen
's Meiersstraat 5, leuven ~ konkurrentie van een lolploeg. Die Poelaert dan voor hem.I Tel. 016/2204 66 ~ vervulde erg goed de essentiële funktie Het programma van 'Medika's totale

L ..I~van een lolploeg: op een ludieke manier vooruitgang' omvatte twee belangrijke
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ het vuur aan de schenen leggen van de opties. Naar de eigen kring toe pleit men

echte kandidaat. Voor preseskandidaat voor meer 'studentikositeit'. Poelaert
Dirk Poelaert zou dit een meer dan heeft het dan niet over platte lol, maar
I ernstig handikap betekenen. wil wel dat Medika niet meer zo ernstig

'Poelie' had immers op zijn beurt óók als dit jaar zou zijn. De fakbar zou meer
een lollige kampagne klaargestoomd. een plaats moeten zijn waar de Medika-
Overal in de omgeving van de Brusselse- student een gezellige pint drinkt en
straat hingen zijn kenmerkende bor- tegelijk plezier maakt. Medika is volgens
deaux-affiches in ruitvorm, met daarop Dirk Poelaert "te serieus" geworden.
een foto van een zwaar-gemaquilleerde Dirk Poelaert wil aansluiten bij wat de
kerel met een kroon op zijn hoofd: "oude garde" genoemd wordt. Dat
hijzelf Ook zijn voorstelling in de waren de opeenvolgende presidia tot

(Foto Archief)

NIEUW UNIVERSITAIR ZWEMBAD
REKRUTEN ALS DIDAKTISCH
MATERIAAL
Sportkot - Na velejaren van diskussie en onderhandelingen is het nieuwe zwembad
van de KUL eindelijk een feit. Samenwerking met publieke instanties bleek telkens
weer spaak te lopen op onoverkomelijke meningsverschillen en praktische
problemen. Uiteindelijk gooide men het op een akkoordje met het leger. Wij
praatten hierover met professor Van Gerven, voorzitter van het ILO, het Instituut
voor Lichamelijke Opvoeding.
Van Gerven: "De eerste vorm van samenwerking die wij beoogden was er één met
de stad Leuven. Hun eigen overdekt zwembad was dringend aan vernieuwing toe,
en de mogelijkheid van een 50-meter bad diende zich aan als we dit samen konden
bouwen. Maar als we de uurroosters naast elkaar legden, bleek dat de uren die wij
nodig hadden, overlapten met de tijd die de stad voor publiek en scholen nodig had.
We zouden dan praktisch twee volledige bezettingen krijgen, en dat heeft weinig
zin»
«Bovendien is de stad, gezien haar statuut, verplicht het bad voor het publiek open

te stellen. De stad kan het zich politiek gezien zeker niet permitteren eksklusiviteit te
verlenen aan het ILO en haar studenten. Dus, zowel wat bezettingsgraad als wat
uurroosters betreft, zouden er spanningen zijn. Wij hebben dus wijselijk van die
samenwerking afgezien.»
Veto: Dus betrachtte het ILO een overeenkomst met het leger.
Van Gerven: «Inderdaad, door dat akkoord moesten wij slechts een beperkt
urenpakket afstaan. Wij als ILO hebben dan de mogelijkheid onze studenten les te
laten geven aan de rekruten-dit wil zeggen aan 'normale' mensen. Onder onze eigen
ILO-studenten vinden we geen zwemmers van dat nivo: onze studenten kunnen
over het algemeen goed zwemmen. Bovendien zijn de uren komplementair en zijn er
dus geen overlappingen. Het leger komt van 8 tot 10 's morgens, en daar kunnen wij
ons gemakkelijk naar schikken. Studenten zijn doorgaans niet zo happig om op zo'n
uur al in het zwembad te zitten»
Veto: Zitten er ook financiële voordelen vast QQ1I het hele opzet?
Van Gerven: «Natuurlijk. Iedereen die zo'n belangrijke investering moet doen, kijkt
uit naar mogelijke partners. Maar dat is niet de hoofdbedoeling, die is gelegen in het
didaktische aspekt. Een financiële bijdrage is overigens niet meer dan redelijk: voor
wat, hoort wat. Als wij onze uitbatingskosten wat kunnen drukken en onze fakturen
wat redelijker maken, is dat mooi meegenomen.» (TVH)

'87-'88. Daarna zijn er twee jaar van
'vernieuwing' gekomen: mensen die vrij
weinig met hun voorgangers gemeen
hadden. Poelaert, die toch al enkele jaren
in Medika meedraait, pikt weer aan bij
de vorige traditie .
Poelaert zou anderzijds op een kon-

struktieve, maar kritische manier aan
Loko meewerken. "Wat biedt Loko nog
aan Medika", is zijn hamvraag. Hij stelt
bijvoorbeeld enkel vast dat Medika de
belangrijkste onderwijsproblemen zelf
behandelt in plaats van op Kringraad te
bespreken. De problematieken van
Kringraad zijn, wat hem betreft, niet w
aangepast aan de noden van Medika.
Ook voor Sociale Raad zou hij enige
korrekties wensen: zo heeft hij zijn
bedenkingen bij akties zoals die ten
voordele van de familie Tel ("voor die
partikuliere mensen is dat zeer goed,
maar moeten de Leuvense studenten
daarvan nu echt een belangrijk wer-
kingspunt maken T'), wat niet betekent
dat hij een algemene werking rond
racisme niet ziet zitten. Het werk van de
STeR (Studenten Tegen Racisme)-kern
binnen Medika vindt hij wel zinvol:
"Zeg van mij dus nooit dat ik een racist
ben, dat is niet waar. Ikwil alleen enkele
aksenten verleggen."
Het werd nog een bijzonder nipte

overwinning. Van de meer dan zeshon-
derd kiezers stemden 52% voor Poelaert,
30% tegen, 17% onthield zich. Die
dekselse lolploeg toch. (WP)

LEVEN OVER DE DOOD HEEN
Over de dood hult men zich tegenwoordig het liefst in
stilzwijgen. Anderzijds zijn er wel veel wetenschappers met
het probleem bezig. Bovendien is de dood, gelukkig samen
met de liefde, één van de eeuwige tema's in de literatuur.
Tijdens het kollokwium 'Leven over de dood heen', dat van
26 tot 28/3 doorging, werden al deze visies samengebracht
en met elkaar gekonfronteerd. Veto had een kort gesprekje
met 2 deelnemers aan het gebeuren, Edward Schillebeeckx,
wereldberoemd teoloog, en de Leuvense literatuurprofessor
Marcel Janssens,
Veto: Heel wat Oosterse godsdiensten prediken reinkama-
tie. Schiet het kristelijke geloof hier niet ergens tekort omdat
het niet zo een duidelijk antwoord biedt?
Schillebeeckx: «De reïnkarnatie, die aanwezig is in veel
Aziatische godsdiensten heeft te maken met een andere
persoonlijkheid van de gelovige. Het gaat hier over het
'karma', een soort natuurwet. Volgens die wet tracht de
mens in een kosmisch evenwicht te treden, en dit uit zich in
de inkarnatie en de reïnkarnatie. Ik zie geen tegenstelling
tussen reïnkarnatie en het verrijzingsgeloof van het
kristendom. Er zijn wel mensen die geloven in de
reïnkarnatie, maar zo dat uiteindelijk, als alles in evenwicht
is, een verrijzenis kan plaatsvinden»
Veto: In het kristelijk geloof wordt het hiernamaals vaak
als een dreigement voorgesteld: de kwaden zullen gestraft
worden.
Schillebeeckx: «Voor mij is de genadegemeenschap met
God fundamenteel, en daar is geen echt onderscheid tussen
goeden en kwaden. Toch denk ik dat de goeden een soort
van geprivilegieerde positie zullen bekleden»
Veto: Momenteel doet men er alles QQ1I om de dood
wetenschappelijk te vatten. Hoe staal u daar als teoloog
tegenover?

Schillebeeckx: «Het rationele betoog is inderdaad erg in de
mode. Men luistert naar de getuigenissen van mensen die
klinisch dood zijn geweest en die het hebben over
tunnelervaring, via allerlei apparaten poogt men geruis of
stemmen op te vangen. Voor mij is dat allemaal larie en
pseudo-wetenschap> . -;
Veto: Kan het geloof in de verrijzenis als antwoord op de I
vraag 'wat na de dood' nog zinvol funktioneren in onze
samenleving?
Schillebeeckx: «Het is de kern van het kristendom, dus ik
denk van wel. De manier waarop men het uitdrukt,
bijvoorbeeld de verschijning van Kristus aan de apostelen is
natuurlijk voor diskussie vatbaar. Maar de manier waarop
Kristus leefde en handelde heeft voor ons onherroepelijke
waarde»
Veto: De dood is een heel belangrijk motief in de literatuur.
Is veel van wat geschreven is niet een soort verzet tegen het
mogelijke einde dat de dood betekent?
Janssens: «Veel literatuur is inderdaad een soort verzet, een
desperaat verschijnsel. Het gaat om een soort kaakslag die je
jezelf toedient door de dood in de ogen te willen zien. Vaak
wordt de dood afzichtelijk voorgesteld, zoals je dat ook
terugvindt in de ikonografie. Hier wordt getoond hoe we in
de kunst vaak onze onzekerheid en angst omtrent de dood .
afreageren»
Veto: Na Auschwitz werd gezegd dat men beter zou zwijgen
in plaats van te schrijven.
Janssens: «Wij duwen de dood wel van ons af; maar we
trachten er wel altijd mee in het reine te komen. Ik zeg
altijd: "We must go on talking". Een dichter kan het niet
laten over de dood te praten. Gelukkig hebben we er
metaforen voor, want dat kan een verrijkte taal zijn.»

(pDM)

NEE GEWOON MARNAUX
Nee gewoon Marivaux is de titel van de bescheiden
teatervoorstelling die binnenkort door de studenten Teater-
wetenschap wordt gepresenteerd. Dat gebeurt niet elk jaar,
het afgewerkte produkt is overigens sekundair. Bij deze stel
je je de vraag of een student Teaterwetenschap ook een
volwaardig akteur moet zijn om zijn diploma op zak te
steken. Wat primeert: teorie of praktijk? Hoe werk je aan
een produkt met een groep mensen die elkaar per toeval
hebben ontmoet in de kollegezalen? An-Marie Lambrechts
is docente teaterwetenschap en begeleidt het opzet samen
met assistent Erwin Jans. We lieten haar kort aan het woord
over het hoe en het waarom van het gebeuren.

Lambrechts: «Het gegeven is zeer eenvoudig. Elk jaar
proberen wij de studenten er zo veel mogelijk van te
weerhouden te spelen. Alles wat daaraan vooraf gaat is
belangrijk voor ons. De produktie is het resultaat van
tegelijk een didaktisch en een kreatief proces. Eens je
mensen op de scène zet is de neiging groot sommigen meer
te laten doen dan anderen, terwijl dat vanuit didaktisch
oogpunt niet kan. Bovendien werken we met professionele
regisseurs, waardoor zich een aantal keuzes opdringen die
niets meer te maken hebben met didaktiek. Anderzijds is die
konfrontatie met professionele mensen zeer interessant. Dit
jaar zijn dat Titus Muizelaar en Matthias de Koning, allebei
van Maatschappij Discordia. Mijn opzet is het ensceneren
van een dramaturgie. Meer niet. We stoppen waar een
akteur begint. Uit praktijk weet ik dat de mensen van
Discordia ook altijd heel lang rond de tafel zitten en
materiaal verwerken voor ze beginnen spelen. Vandaar die

keuze. Het probleem is natuurlijk dat de studenten staan te
roepen om te mogen akteren, terwijl we in ons programma
geen vak 'akteerkunst' hebben»
«Het nut van de praktijk is leren inzien dat alle

beslissingen die worden genomen veel ingewikkelder zijn
dan een student achter zijn boekje vermoedt. Wat van hen
konkreet verwacht wordt is dat ze spelmogelijkheden gaan
eksploreren, niet door meteen te spelen, maar door
materiaal aan te slepen dat ermee te maken heeft. We zijn
heel lang bezig geweest met de kontekst van Marivaux.
Welke romans werden er op dat ogenblik geschreven? Wat
was de sociaal-politieke struktuur? Hoe werd er geschil-
derd? We hebben ook veel gewone faits divers bijeenge-
raapt. Dan hebben we heel de machinerie van Marivaux
achter ons gelaten en teksten gezocht die in verband stonden
met de tematiek. Mensen, verliefd, liefde, relaties, heel
algemeen. Alle soorten van machtsspelletjes en strategieën
die mensen onder elkaar gebruiken. Zo zit je ook snel bij
iemand als Woody Allen of Godard. Nu is het alleen nog
een kwestie van tonen hoe je met die verzamelde teksten
kan spelen. Maar dat is dus eigenlijk sekundair voor ons,
hoewel ik best weet dat veel akteurs precies dáár
beginnen»
<Je zou eigenlijk achteraf studenten aan het woord

moeten laten en hen vragen wat ze nu denken geleerd te
hebben. Ik ben de slechtste persoon om daarover te
spreken» (SB)
'Nee gewoon Marivaux': in het Arenberginstituut op 5, 6 en
7 april; telkens om 20.30 u, en op 6 april om 13 u.
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• 10 de provincie-fuif woensdag 4
april, Blauwe Schuit. Voor iedereen. Van
Mie, Nick, Peter, Winnie, Johan, Lieve,
Danny, Greet en de rest.
• Boekentas verloren, do. 29/3 in
Alma 3. Bevat twee thesissen!!! Uit
medegevoel met alle thesisstudenten,
bezorg ze a.u.b. terug bij Veerle Truyen,
F.Lintstr. 132, Leuven.
• Zaal te huur vr. fuifen (ca. 120 pI.)
Nog steeds de voordeligste voorwaar-
den. 'Pil!' 016/25.55.67-20.76.41. In la-
byrint is uw fuif altijd een succes!
• Labyrint, vrouwenorganisatie, Vis-
sersstr. 2 (zijstr. Vismarkt) Café op
wo-do 20-02.00 u. Fuif vrij.-za. 22 u.
Regelmatig allerlei activiteiten .• 016/
20.76.41.
• Verloren: broche i.v.v. saksofoon. U
kan er toch niet op spelen. Dus a.u.b.
terugbezorgen bij Kathleen, Karel van
Lotharingenstr. 15.
• Te koop: komputer-tekstverwerker
Olivetti ETV260, 8086, 640 Kb Ram, 2
floppy 3,5" nOK. inklusief margriet-
printer 30 cps bidirectioneel, spatiëring
10,12,15, PS; RS232 en Centronics;
software programma's; halve prijs.

28.38.28 kantooruren.
• Help! Wie leent mij woordenboeken
Frans-Duits en Engels-Duits voor eksa-
men als vertaler op 6 en 7 april ?
Waarborg en vergoeding. José, Tiense-
vest 94. Bij afwezigh. adres achterlaten
a.u.b. Vooraf bedankt.
• Verloren: horloge zaal Stella. Do 8/3,
Lisst-TD. Beloning voor eerlijke vinder.
Naamsestwg 492, Heverlee. kamer 013,
Marc Melis ~ 22.09.56.
• Help! Mijn fietsje verdween alweer.
Zwart met zw. spatb. geen bagagerek,
noch kettingkast. Enkellinker(voor)rem.
Damesf Terug te zetten aan stationkant
Kessel-lo. Els 'f#; 016/25.55.26.
• Gij gluiperd! Mijn helm, sleutels en
handsschoenen uit de Alma sluizen, hè?
1000 fr. voor teruggave! Vesaliusstr. 55,
bij Inge. Merci. Joeri.
• Verloren en gezocht: etui, zwart-grijs
geblokt, met Geha-pen erin, gekregen
van Koen H.: grote sentimentele waar-
de. Terug te bezorgen aan Bab Roels,
Hooverpl. 15.
• Wie nam do. 22/3 mijn zwart-met-
bordeaux jas mee uit HDR? Pas op als ik
U er mee tegenkom, want dan pak ik uw
kleren mee, tot en met uw onderbroek!
Anoniem terug te bezorgen .• 016/
23.30.86.

• Zoek lief meisje met leuke snoet dat
op 17/3 (infodag landbouwwet.) aan
het landbouwinst. om 15.30 u weg naar
bus voor station vroeg. Sorry! • 02/
759.81.03. Vragen naar Nic.
• Dreigbrieven van zwarte-markeer-
schriften-monsters zijn liet: Zeker in de
boterbloemen tijd... of... of... we zien wel,
graag zelfs! .
• Tuinkamer in gemeenschapshuis zoekt
tuinkabouter. Ridderstr. 18.
• Wegens teveel typwerk voor semina-
rie e.a., kaarten voor Bowie-concert te
koop. Zich snel wenden tot K. Michiels,
R. Vandervaerenlaan 4 (K52).
• We hebben 2 tickets voor Bowie op
vrijdag 20/4. Wegens examens kunnen
we enkel zaterdag gaan. Wie maakt dit
onmisbaar gebeuren voor ons alsnog
mogelijk door ticketruil? Dank bij
voorbaat. Ann V.S. Regastr. 46 of Koen
M. '1.Ii!' 016/45.22.00.
• AI uw tikwerk op tekstverwerker.
Tabellen geen probleem. Laserprinter
mogelijk. 'fII' 016/23.46.26.
• Help help. Wie heeft mijn sleutels-
met-houten-sleutelhanger gevonden? Ge-
lieve ze te bezorgen op Terbank, Celestij-
nenl. 70, Heverlee.
• Stoere binken van A21: zoete Porto,
koude Martini. Dat moeten we meer
doen. Liefs All.
• Ririe, ofwel ben je toegepast, ofwel
eksakt, is het niet? Enneu ...Wat word je
nieuwe hobbie? Nog veel paaseitjes met
Pasen, hè! Ook voor jou Rara, Kas.
• Gevonden: identiteitskaart van Els
Kestens, op 29/3 tijdens LBK-fui( Afte
halen bij DJ Jumping Flesh. Delayens-
plein 7. (2 maal kort) na 18.00 u.
• AI uw typwerk op tekstverwerker of
electr. schrijfmachine (wisk. of Grieks).
Bellen voor 17 u op 'fII' 01l/43.28.56.
• Aan krullebolleke, het is niet omdat je
50.000 fr. uitspaart op hili, datje er vlug
zal geraken, want ik ben nog lang niet
klaar! Een arme zeemansdochter.
• Typen van thesissen, verslagen en
teksten op laserprinter. Vertalingen; in-
binding. Kris Rosselle, Naamsesteenweg
130, 3030 Heverlee. ~ 016/20.70.77.
• Luma. Typen van thesissen, verslagen
en teksten. Vertalingen. Steenbos 25,
1641 Alsemberg. ~ 02/380.12.80.
• AI uw tikwerk op tekstverwerker.
Tabellen geen probleem. Laserprinter r;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=i1
mogelijk. Bellen 'Pil!' 016/23.46.26.
• Onvoorstelbare domme en onintelli-
gente lompe boer zoekt superbegaafde
geraffineerde vrouwelijke persoonlijk-
heid om samen mee door het leven te
gaan .• 03/230.67.11.
• Huis gezocht met 5-tal kamers badk.,
keuken. Centrum Leuven. Om te huren
vanaf oktober. De Beriotstr. 17, Veerle
of Ravenstr. 60, Bea.
• Studio te huur voor wie een gemeen-
schapshuis te veel en alleen wonen te
weinig vindt. Met komfort, ruim en
landelijk te Kampenhout (12 km. v.
Leuven). Info:'1a!'016/60.56.95.

SUPER
Alsje ons voor 27/4 de oplossing
van onze monsterachtige kruis-
woordpuzzelopstuurt, krijg je
misschien een koninklijk ge-
schenk: De prins van het licht,
over het hofleven in het middel-
eeuwse Japan. I. Morris schreef
er een fascinerend boek over,
voor puzzelaars die uitgekeken
zijn op de nieuwe orde in Japan.

En dit is geen één-april-grap.

!EEE
5
6
7

8 --+-1

11
12

13 r---t-t-
14~
15
16

Horizontaal: - 1. Ziekte die scher-
pe pijnen in de borststreek veroor-
zaakt. 2. Familielid - wenk - be-
standdeel van sigaretten - lawaai.
3. Uitrusting - neger - schrik -
ontkenning. 4. Slecht - vrouw die
een geheel van politieke ideeën op-
stelt - God van de liefde - symbool
voor Radon. 5. Zonnegod - lichte-
kooien - muzieknoot - vrouwelijk
zoogdier. 6. Handvat - grote bijl -
Chinese afstandsmaat - reeds -
voorzetsel. 7. Hooggebergte - zeer
lange tijdseenheid - Vlaamse stad -
onderricht. 8. Bestanddeel van
brood - positieve elektrode - slag -
gekke nachthagedis. 9. Chinese ver-
micelli - voorbij - van kracht zijn -
oudgermaans schriftteken. 10. las-
ter - zeldzaam - flets - mannelijk
dier. 11. Een onbekende - sledes -
evenmens - aanbeveling. 12. Grote
kuip - onvoorstelbaar lange tijds-
duur - ar - wellust, genoegen.
13. Prijs - schijnbare gewelf dat de
aarde omsluit - buitenstaanders -
Chinese afstandsmaat. 14. Eveneens
- schenking - misluk - ter attentie

MAANDAG
20.30 u FILM Full metal jacket (Stanley Kubrick) over de Vietnamoorlog, om

19.00 ingeleid door P. Virilio, in Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.
20.30 u SAMENKOMST Het Goeie Spoor, jongerengroep van de Roze

Drempel, houdt een ouderwetse babbel avond, in JAC, Amerikalaan 3, org.
Roze Drempel.

23.00 u FILM Full metal jacket (Stanley Kubrick), in Stuc, ink. 80/100, org.
Stuc.

DINSDAG

6 16 17 18 19 20

van. 15. Muzieknoot - naam als een
leeuw - overste, oudste - deel van
een trap. 16. Sympatieke meid -
aantekening - verslond. 17. Leven-
gevende - paradijs - Vlaams schrij-
ver - akelige. 18. Bergplaats - vorm
van een lidwoord - duw - halt.
19. Zangstem - verzadiging - tradi-
tie. 20. Sar - bestaat - rust - bergke-
ten - muzieknoot. 21. Kogels.

witte bloemen - luizeëieren - dans-
pas. 10. Geknotte boom - bezield-
heid - gevangenis - essentieel onder-
deel van een wagen. 11. Tweeklank
- muzieknoot - steekvlieg - tel-
woord - Italiaanse rivier. 12. Naar
omlaag - grasgroen edelgesteente -
vrouwennaam. 13. Open strook in
een bos - ivoren - smaak, aroma
van een drank - militaire parade.
14. Familielid - europeaan - herha-
ling - bot. 15. Deelteken - jong
zoogdier - bepaalde sport - bolvor-
mige groente. 16. Werelddeel- vrij-
gevig - ingedikt en stijf geworden
vruchtensap - luiaard. 17. lengte-
maat - beven - word gewoon - met
de tanden gevormde. 18. Elektrisch
geladen deeltie - Vlaamse gemeente
- bijwoord - plat, ovaal vat.
19. Naar beneden - mompel, prut-
tel - meisjesnaam die verband houdt
met de atoombom op Hirosjima -
slee - oppervlaktemaat. 20. Pro-
duktieverhogingen teweeggebracht
door de laatst toegevoegde eenhe-
den van een produktiefaktor.

Samenstelllng: FiHp De Keukeleere

Vertikaal: 1. Doosje met een twaalf-
uurtje in. 2. Muzikaal toneelspel -
uit een donkergrijs gesteente ge-
maakt - wijfjesschaap - familielid -
Fries water. 3. Trap in een hiërar-
chie - wapen - snavel- aanlegplaats
- knappe meid. 4. Koppel - schat -
muzieknoot - 69 cm. 5. Van een
bepaald voertuig gebruik maken -
plaats - hechtenis. 6. Familielid -
onderneem aktie - minnaar van
Psyche - vernam - muzieknoot.
7. Dunne plaatjes of stroken -
sprookjeswezens - uit een europees
land. 8. Aanbeden figuur - li-
chaamsdeel - zwervers - in het
geval dat. 9. Sierplant met rode of

20.00 u LEZING Bertrand J. De Clercq spreekt over hoe onze maatschappij
onze ervaring heeft verruimd en ons tot wereld- burgers heeft gemaakt en
Mariëtte Hellemans spreekt over wereldomspannende processen, in Aud.
02.51, Psychologisch Instituut org. Centrum voor Fundamentele
Pedagogiek/Stuc.

20.00 u LEZING Frans Boenders (BRT 3) spreekt over de na- oorlogse
Japanse roman, in Stuc, 1e verd., org. Universitaire Werkgroep Literatuur.

20.15 u KQNCERT Het Universitair Harmonieorkest een muziekvereniging
van studenten en personeel, brengt een ludiek maar hoogstaand
programma, in de Aula Maxima.

20.30 u FILM Dagen van duisternis, in Stuc, arg. Stuc.
20.30 u OPTREDEN Allan Tay10r is een singer-songwriter uit Engeland, hij is

bekend om zijn gevoelige, melodieuze songs die zeer goed begeleid
worden, in 't Kersouwke, Naamsestr. 15, ink. 200/150, org. Folk-Podium.

20.30 u TEATER Nee gewoon Marinaux, een teaterproduktie van· de studenten
teaterwetenschappen, in het Arenberginstituut, Naamsestr. 96.

23.00 u FILM De eenzame stem van de mens, in Stuc, org. Stuc.

VRIJDAG

VAN
MAANDAG 214

TOT MAANDAG 9/4
~--------------------orIrOI~--------~~------__'
APOLLOON
• Do 514: lneIIr 1L().VUB-TomooI.

GERMANIA
• ., 414 0lIl20.30 u: 'l111dezingldeo... in In de peI'IIIInInIie .• Do
5/4: PresIdIumverIde en NInrldum kringlooppapier, lilMSI.

HISTORIA
• Di 3/4 's avonds: SpeIeo: inschrijvingen en öo bijde jaaMranIwoor-
deIIjken of op de permanenIIe .• Wo 4/4 om 17.00 u: AV in MSI. Om
22.00 u: Aoloria TD, in zaal AIbaIros. Om 22.00 u: Fmaie \tIIey .• Vr6/4
om 18.30 u: Vet1rek naar opIreden A VoIonIé, kaarten en info bij Joost.

KLIO-EOOS-ALFA-MECENAS
[!J Di 3/4 om 23.00 u: Bende van 4-Td, in Zaal Ons Huis (GoudbIoem-
straat), ink. 50/70.

MEDIKA
[!J Do 5/4 en Vr 6/4: Revue In Stadsschouwburg.

20.30 u FILM De Spiegel, in 't Stuc, arg. Stuc.
23.00 u FILM De eenzame stem van de mens, in 't Stuc, arg. Stuc.

VRG
[!J Do 5/4: VaJkfeesten.

WOENSDAG
14.00 u FILM De man die zijn haar kort liet knippen, in Vlaamse Leergan-

gen.
20.00 u FILM Relrospektieve Jean Vigo: met A Propos de Nice, een bi~ende

satire, Taris ou la Natation, over de Franse zwem kampioen Jean Taris, en
Zéro de Conduite (Jean Vigo), over een revolte van de leerlingen in een
kostschool, in 't Studioke, org. DAF.

20.00 u FILM Amsterdamned, in Vlaamse Leergangen.
20.30 u TEATER Josse De Pauw speelt 'Ward Comblez, He do !he Life in

different Voices', met muziek van Peter Vermeersch, in Stuc, ink. 150/200,
org. Stuc.

24.00 u FILM L' atalante (Jean Vigo), een liefdesverhaal over 2 pasgetrouwden
op een rivierboot, de film kombineert surrealisme en poëtisch realisme, in
Studioke, org. DAF.

DONDERDAG
20.00 u BETOGING Betoging tegen Dienstplicht, vóór de afschaffing van de

dienstplicht of een inkorting ervan tot de opleiding, voor een normale
vergoeding dienstplichtingen, in Alma 2, org. Studenten tegen Dienst-
plicht.

20.00 u FEEST Officiële opening van het hoofdkwartier van het lAAS, the
International Association of Agricultural Students, in Arenbergkasteel, org.
lAAS.

13.00 u TEATER Nee gewoon Marinaux, in het Arenberginstituut, Naamseslr.
96.

20.30 u FILM Dagen van duisternis, in Stuc, org. Stuc.
20.30 u TEATER Josse De Pauw speelt 'Ward Comblez', in Stuc, ink. 150/200,

org. Stuc.
20.30 u TEATER Nee gewoon Marinaux, in het Arenberginstituut Naamsestr.

96.
ZATERDAG

20.30 u FILM De eenzame stem van de mens, in Stuc, org. Stuc.
20.30 u TEATER Josse De Pauw speelt 'Ward Comblez', in Stuc, ink. 150/200,

org. Stuc.
20.30 u TEATER Nee gewoon Marinaux, in het Arenberginstituut, Naamse-

straat 96.

PSYCHOLOGISCHE KRING
[!J Ma 2/4 om 20.00: RvB van de vzw Psychologie, in Kringlokaal.

MAANDAG
20.00 u KONCERT Het Nieuw Belgisch Kamerorkest olv Kees Bakels, brengt

werk van Webern, Strauss, Beethoven en Brahms, solist: Joris van den
Hauwe (hobo), belangstellenden kunnen ook de generale repetitie
meemaken (om 18.30 u), in de Stadsschouwburg.

-



Prof Vic Doyen over Vietnam en de nasleep

"In Amerika hangt
alles af van
de publieke opinie"

"M y son got killed and I can't bring it up during a party",
stond in een van de vele brieven die het geld begeleidden
voor de bouw van het Vietnam Memorial. Die enorme
.marmeren muur, waarin de namen van alle Amerikaanse

gesneuvelden (en dat zijn er maar liefst vijftigduizend) staan' gegrift, werd
volledig met privee-geld gefinancierd. Uit de reakties bleek dat de tergend lange
oorlog in het verre en onbekende Vietnam bij de Amerikanen tal van wonden
had geslagen. Het duurde tot in de jaren tachtig vooraleer de gruwel
bespreekbaar werd. Daarvoor werd er gezwegen. Het Memorial brak met het
heroïsche van de oorlog, precies omdat er geen heroïek meer was. "I hope the
monument will be built in my lifetime", schreef iemand. "For my son, so he can
ask the questions I wilt never be able to answer." Vic Doyen, hoogleraar in de
Amerikaanse letterkunde, die onder andere een kollege over Vietnamliteratuur
doceert, probeert het niettemin: De hamvraag zal wel de titel van een boek van
Norman Mailer zijn: Why are we in Vietnam?
Doyen: «De Amerikanen voelden zich verant-
woordelijk voor de Westerse wereld. Zij
hanteerden de domino-teorie: als Vietnam valt,
dan komt de hele zaak in beweging en vallen de
andere landen ook. De Sovjetunie zat toen ook
te stoken in Latijns-Amerika en Afrika. Het
nabije Cuba was al kommunistisch. Er moest
dus een voorbeeld gesteld. Het anti-kommunis-
me was voor de Amerikanen het enige ekskuus
voor de oorlog, en dat anti-kommunisme is in
Amerika verbazend groot. In Amerika is dat
een traditie. "Wij doen het goed, of niet?"
Iedereen kan in Amerika wapens dragen. Op
een bepaald moment wilde men dat aan banden
leggen, maar de NRA (National Rille Associa-
tion) is daar opgesprongen met het argument:
"Dat zijn de kommunisten. Ze willen ons onze
wapens afpakken, en dan komen ze.''»
«Er zijn nog altijd mensen die geloven dat

men de kommunisten in Vietnam een hak had
kunnen zetten, maar dat er een taktische fout is
begaan. Misschien had men straffer moeten
bombarderen, of misschien had men de joema-
listen er niet moeten toelaten. Rechtse kringen,
die aansluiten bij fundamentalistisch-religieuze
groepen, vinden dat men de duivel moet
stoppen waar men kan. Reagan heeft ooit
gezegd dat de Sovjetunie "the empire of evil" is.
Als je tegen de duivel vecht, kan alleen maar je
taktiek verkeerd zijn, en niet je instelling.»

Doyen: «Toen de oorlog eskaleerde en de
soldaten met gruwelijke verhalen terugkwa-
men, en de pers zich tegen de oorlog keerde,
geloofde de publieke opinie, en vooral de
jongeren, niet meer dat Amerika daar iets te
maken had. Op het hoogtepunt van de oorlog
hadden de Verenigde Staten meer dan een half
miljoen soldaten in Vietnam, en zaten ze ook in
Kambodja en Laos»
«Op een bepaald ogenblik was ook de

invloed van schrijvers heel sterk. Zij weigerden
publiek om in het Witte Huis ontvangen te
worden. Dat was een hele stap: een kunstenaar
wordt erkend, maar blijft weg uit protest tegen
de oorlog in Vietnam. Door het gezag dat die
mensen hadden, werden ook hun joernalistieke
stukken, en interviews met hen in de pers,
ernstig genomen. Een taalkundige als Noam
Chomsky is in die tijd maatschappijgerichte
boeken gaan schrijven.»
«Eind 1969 was ik in Amerika en volgde er

les met een Amerikaan. Hij werd opgeroepen
voor Vietnam. Hij kon er ook vandoor gaan,
naar Canada. Dan was hij deserteur, en wist hij
niet of hij ooit nog zou kunnen terugkomen.
Voor hemzelf was het een uitgemaakte zaak: hij
kon in Vietnam niets doen. Er was ook nog zijn
meisje. Zij was niet klaar om voor de rest van
hun leven, of toch tenminste voor de eerste vijf
jaar, niet bij haar familie te kunnen zijn. Als hij
zou vluchten, zou hij het alleen moeten doen.
De keuze was dus niet enkel: ga ik naar

(Foto Geert Borgers)

Vietnam of niet, maar ook: is het uit of niet ?»
<<Vande brieven die de giften voor het

Memorial begeleidden,. is een boek gemaakt.
Vijf brieven van dezelfde persoon zijn erg
boeiend om vólgen. In het begin is het van 'We
gaan ze mores leren!', maar een paar brieven
later staat er dat ze "eigenlijk liever niets zouden
schrijven, maar we hebben beloofd dat we alles
zouden schrijven". Er was geen censuur van-
wege de overheid, maar de soldaten deden zelf
aan censuur: "Dad, this letter is for you, not for
mum",»
«Rond 1984 waren hoofdartikels in Time en

Newsweek aan Vietnam gewijd, allebei onder
dezelfde titel: 'Healing the Nation'. Men wou de
veteranen zelf aan het woord laten, en begon
meer aandacht te besteden aan al die mensen
die wel de kans kregen om te gaan studeren -
want daar waren beurzen voor voorzien - maar
die zaten thuis met een depressie. Ze konden
hun job niet meer volhouden. Onder bepaalde
omstandigheden werden ze gewelddadig. Ach-
ter hun rug mochten geen plotse geluiden of
bewegingen worden gemaakt. Als thuis je

iemand op de schouder klopte, kon die persoon
meteen een slag krijgen.»
«Toen ik vorig jaar het seminarie over

Vietnamliteratuur gat; zaten daar ook een paar
Amerikanen. Zij waren geboren rond 1968,
toen de oorlog daar bijna zijn hoogtepunt
bereikte. De oom van een meisje was in
Vietnam geweest. Ik dacht dat zij daar mis-
schien iets over zou kunnen vertellen. "He never
speaks about it," zei zij. Zij volgde precies die
kursus om er meer over te kunnen verne-
men.»

Veto: Als Vietnam in dejaren tachtig aan de
oppervla~e komt, heb je twee verschillende
fenomenen. Enerzijds probeert men het te
verwerken door erover te praten, te schrijven,
door in films de oorlog aan te klagen.
Anderzijds heb je de verkiezingsoverwinning
van Ronald Reagan. Die spreekt van "making
America strong again". Een eksponent daarvan
is de Rambo-film.
Doyen: «Rambo is natuurlijk een doorslaan in
de andere richting. Ofwel vergeet je, ofwel ga je
overkompenseren. Met 'Bom on the Fourth of
July' probeert Oliver Stone het trauma onder
ogen te zien. Langs de andere kant is het
natuurlijk veel gemakkelijker om daar de held
te gaan uithangen, te gaan zeggen "Wij zijn de
goeien", Dat is terug John Wayne, in een
moderne versie. "We hadden alleeen maar
meer wapens moeten hebben," wordt er dan
gezegd, "dan hadden we het gehaald."»
«In de periode vlak na Vietnam heeft men

ook net Watergate achter de rug, waar de
president zelf wandelen gestuurd wordt. Men
kiest dan iemand die zuiver op de graat wil zijn:
Jimmy Carter. Maar 'Billy' speelt het niet klaar
in de internationale politiek. Door te zeggen dat
Amerika verkeerd was, heeft hij voor een hoop
Amerikanen, die het niet meer wilden horen, in

de wond zitten roeren. En diegenen die de
fouten al ingezien hadden, werden er liever niet
meer aan herinnerd. Wat is daarop de reaktie?
Reagan haalt het. De moreel bewuste kliek reed
dan wel rond met bumper-stickers waarop
'Don't blame me, I didn't vote for Reagan',
maar ondertussen groeide de jeugd naar rechts,
veel vlugger dan hier.»
Veto: Maar als de publieke opinie zo fel tegen
die oorlog was, diepas echt eindigt in 1975, hoe
kan Reagan dan al in 1980 de verkiezingen
winnen met een hard programma?
Doyen: «Je mag niet vergeten dat de verkiezin-
gen in Amerika vrij zijn. Een aantal mensen had
op Carter gestemd, en gehoopt dat daardoor de
dingen zouden veranderen. Maar Carter had
niet genoeg macht en kon niet veel doorvoeren.
Reagan komt dan aan en zegt: "Wij zijn toch
goei mannen":»
«In 1970 wist men al dat Vietnam een

kompleet verloren zaak was. Toen haakten al
een aantal mensen at: In 1980 waren zij oud
genoeg om te stemmen. Zij wilden met Vietnam
en de hele achtergrond niets meer te maken
hebben. Bovendien had je toen nog de publieke
blamering van de Verenigde Staten in Teheran,
waar het ambassadepersoneel een jaar lang
gegijzeld werd gehouden. Kleine ventjes staken
hun tong uit naar Amerika. Op een bepaald
ogenblik stuurde Carter een paar helikopters,
maar het was een groot fiasko. Reagan zegt dat
hij het helemaal anders zou hebben aangepakt:
"Ik zou op de tafel hebben geslagen l" Een hoop
Amerikanen wou het dan ook op die manier
proberen. Reagan heeft hen altijd op de
schouder geklopt.»
Veto: Reagan heeft ook een paar suksesjes
gehad met militaire akties op kleine schaal: een
invasie in Granada; een bombardement op
Libië. Dat staat toch al veraf van de Amerikaan
die zijn wonden likt en vrede wil:
Doyen: «Als ik grof mag zijn: het VTM-pu-
bliek vond dat schitterende shows. Noam
Chomsky heeft ergens gezegd dat de raid op
Tripoli was aangepast aan de prime time. Ze zijn
beginnen bombarderen een paar minuten voor
het nieuws begon. Voor Granada had men een
smoes bedacht: de Amerikaanse geneeskunde-
studenten daar werden bedreigd door een
zogenaamd kommunistisch regime. Granada
was een pure propagandastunt met onmiddel-
lijke reperkussie op het stemgedrag. Thatcher
heeft met de Falklands hetzelfde gedaan»
Veto: Tot voor de Tweede Wereldoorlog hingen
de VS de politiek van het isolationisme aan:
Amerika voor ons, en de rest kan stikken. Na de
Tweede Wereldoorlog werden de VS nadrukke-
lijk de politieagent van de 'vrije' wereld. Ziet het
er, gelet op de veranderende Oost-West-verhou-
dingen, naar uit dat er een nieuw isolationisme
in de maak is?
Doyen: «Ik weet het niet. In Amerika hangt
alles af van de publieke opinie, en die kan
sneller wijzigen dan wij denken. De inval in
Panama, tot daar aan toe, maar ik had het niet
voor mogelijk gehouden dat ze ook de Nicara-
guaanse \ambassade zouden binnenvallen, en
dan ook nog voor de nuntiatuur popmuziek
gaan spelen om Noriega eruit te krijgen. Dat is
toch soap opera. Zoiets heeft niets meer met de
realiteit te maken. Maar het heeft Bush'
populariteit wel doen stijgen.»
Veto: En Noriega is er ook al niet meer bij.

Johan Reyniers

Het Stuc brengt vandaag Kubricks 'PullMetal
Jacket' om 20.30 u.




