
Deze week brengt Veto een hele katern over seksueel geweld. Doe open die lange bruine regenjas. Van pag. 5 tot 7.

Loko-subsidies in vraag gesteld

De geheimzinnige
brief van de rektor
Vorige week geraakte bekend dat de subsidies van de Leuvense
Overkoepelende Kringorganisatie (Loko) slechts onder voorbe-
houd goedgekeurd worden. Een aantal kringen hebben om na te
gaan hoe men best reageert een Open Algemene Vergadering
(OAV) aangevraagd.

Dat de akademische overheid - rek-
tor Dillemans voorop - een loopje
neemt met de autonomie van de stu-
dentenbeweging door te dreigen met
het inhouden van de subsidies, staat
als een paal boven water. De bedoe-
ling is duidelijk de positie van Veto
binnen Loko in het gedrang te bren-
gen.
Vrijdag 25 februari heette het op de

vergadering van de Raad voor Stu-
dentenvoorzieningen (RvS) dat haar
begroting onder voorbehoud wordt
goedgekeurd. RvS kent ondermeer
subsidies toe aan de Leuvense studen-
tenorganisatie Loko die dankzij die
subsidies haar vertegenwoordiging in
een aantal bestuurslichamen van de
KU Leuven kan ondersteunen. Bo-
vendien kiest Loko er sinds jaar en
dag voor om met die subsidies ook
nog een eigen blad met een autono-
me redaktie uit te brengen, Veto dus.
Debegroting van RvSdient goedge-

keurd te worden door de Raad van
Beheer van de KU Leuven. Het voor-
behoud uit die hoek betrof de subsi-
dies aan Loko, en meer bepaald
wrong het schoentje waar het om de
finanàering van Veto ging. Zogezegd
stelde men zich vragen bij de repre-
sentativiteit van Veto, maar de echte
redenen liggen wellicht elders.
In januari had de rektor op Akade-

mische Raad (AR) namelijk al zijn
ongenoegen over Veto - "een hon-
dikap in het beleid" -laten merken.
Kopvan jut waren ondermeer de arti-
kelsover Vogelzang, waarin Vetoover
de door buurtbewoners en Leuvense
oppositiepartijen fel gekontesteerde
plannen voor die zone vlakbij Gast-
huisberg berichtte. Daarin werd Veto
een "ekstremistische houding" verwe-
ten. Die houding komt er voor alle
duidelijkheid op neer dat Veto hoorde
dat de KU Leuven handelde in strijd
met het gewestplan en vond dat hier-
over bericht moest worden. Konkrete
fouten in de bewuste artikels werden
op die vergadering echter niet aange-
haald. Van enig kontakt met de re-
daktie omtrent dit misnoegen was er
al evenmin sprake. De rektor vroeg
zich toen ook af of hij "zijn verent-

woordelijkheid wel genoeg genomen
had." Met andere woorden, er moest
maar eens iets aan die "handikap"
gedaan worden.
Eenmaand later stelt Dillemans tij-

dens een informeel gesprek met Ste-
ven Leemans, voorzitter van Kring-
raad en tevens studentenvertegen-
woordiger op AR, voor om de subsi-
dies aan Loko in twee te splitsen: de
ene helft zou dan naar Loko gaan, de
andere naar de kringen. Als Loko
meer geld nodig heeft, moet het dat
dan maar bij de kringen gaan halen.
Dat dit de facto neerkomt op een se-
rieuze afbouw van de Loko-werking
- waarbij destudenteninspraakaan
de universiteit in het gedrang
komt -, hoeft geen betoog. Om Veto
te nekken, schrikt men er blijkbaar
niet voor terug de gehele studenten-
organisatie onder druk te zetten. Dit
idee zou de rektor door iemand van de
kringen zijn ingegeven.

Problemen
Op de RvS-vergadering van 25 fe-

bruari krijgen de studentenvertegen-
woordigers dan te horen dat de Raad
van Bestuur blijkbaar problemen
heeft met de representativiteit van
Veto. Daarover wil men bijkomende
informatie. Volgens de studentenver-
tegenwoordigers was er op die verga-
dering sprake van een brief van ie-
mand van Ekonomika. Diezelfde vrij-
dag nog gaan op een gezamenlijke
vergadering van Kringraad en Soàale
Raad de vermoedens omtrent de iden-
titeit van de briefschri jver- als die er
al was - overduidelijk in de richting
van Ekonomika-preses Peter Vyncke.
Die is echter zelf op dat moment niet
aanwezig.

's Maandags bevestigt de rektor te-
lefonisch aan Steven Leemans dat het
probleem onder meer de representati-
viteit van Veto is. Verdere problemen
waren ondermeer de interne verdeel-
sleutel van Loko - welke raad krijgt
hoeveel geld -en de subsidiekriteria
die Loko hanteert voor vrije vereni-
gingen. Wat Veto betreft heet het dat
als het blad onafhankelijk wil zijn
binnen Loko, het ook maar finanàeel
onafhankelijk moet zijn. Dat dat niet
echt iswat de rektor dwarszit, mag uit
het voorgaande blijken. De rektor
antwoordt aan Leemans tevens dat er
in dit verband inderdaad een brief
van Peter Vyncke is geweest. Frans
Van Nieuwenhove, direkteur van het
rektoraat, zegt diezelfde dag echter
dat hij van een brief niets afweet. Pro-
fessorMasschelein, voorzitter Studen-
tenaangelegenheden, weet enkel dat
er een brief is, maar heeft die nooit
gezien.
Iemand die ook van geen brief

weet, is de Ekonomika-preses zelf.
Nog diezelfde maandag neemt hij
kontakt op met de rektor, die nu ont-
kent dat hij tegen Leemans over een
brief gesproken heeft. Plots is men erg
gehaast om de brief-affaire te ontken-
nen: de volgende dag ligt er een schrij-
ven van algemeen beheerder Karel
Tavernier op het Kringraadkantoor.
Hij stelt dat "het enige kontakt van de
preses met de akademische overheid
toevallig gebeurd is bij het bezoek van
de studentenfanfare aan het rekto-
raat. Door PeterVyncke is dan gesteld
dat het een zaak betreft van studenten
die door studenten moet opgelost wor-
den." Vyncke heeft dus in elk geval
niet gevraagd dat de rektor zich zou
inlaten met de interne Loko-keuken.
Bovendien is de bewuste brief klaar-
blijkelijk wishfi.1I thinking geweest, om
niet te zeggen een leugen. Blijkbaar
wilde men iets te graag dat er klach-
ten over Veto zouden komen.
Deze week vrijdag vindt er om ze-

ven uur 's avonds in het Pauskollege
dus een OAV plaats. Zo'n OAV
-waar trouwens alle studenten wel-
kom zijn - is een bijzondere verga-
dering waarin problematieken wor-
den behandeld die het individuele
werkingsdomein van de raden over-
stijgen. Er lijkt tot nu toe in elk geval
grote eensgezindheid te bestaan over
de ongeoorloofdheid van het optre-
den van de akademische overheid.

KrisIccobs

GROEPr

afgifte: Leuven X (weekblad - verschünt niet van Juni tot augustUs;
. Jaargang 20

1993-1994

nummer 23
maandag 7maart 1994

Sportraads Lisst

Over karbonades,
windpokken en
groene kondooms
lisst '94 is alweer een aantal dagen voorbij, maar vorige vrijdag
heerste er nog steeds een hektische sfeer op het sekretariaat van
Sportraad. Ondanks de katers, een tekort of totaal gebrek aan
slaap, verdwenen autosleutels en een stem die het ook al begeven
had, waren Spora-medewerkers en lisst-sympatisanten alweer
druk in de weer om hun Leuvens Internationaal Studenten-
sporttornooi afte ronden. Zou sport dan toch gezond zijn?

Dit jaar alweer geen handbal, ook
geen Engelse, Noordierse of Deense
ploegen, maar wel veel ambiance en
volk genoeg. Een goede vijfhonderd
sportievelingen uit een zevental lan-
den streken vorige maandag neer op
het Sportkot. Stonden klaar voor de
strijd: veertien voetbalteams waaron-
der Lerkevelden VTK,achttien volley-
balploegen, waaronder die van Eko-
nomika en Apolloon voor de man-
nen, en Apolloon en Politika voor de
vrouwen, en evenveel deelnemers bij
basketbal, met Chemika en Ekono-
mika, en Apolloon en LBK,als verte-
genwoordigers van de Vlaamse jon-
gens en meisjes.
De meeste Lisst-deelnemers zelf

vonden dat het nivo van de kompeti-
ties vrij hoog lag. Misschien een eks-
kuus voor eventueel verlies van het
eigen team, zeker is evenwel dat be-
paalde ploegen in hun sporttak uit-
blonken, zo bijvoorbeeld de basket-
balspelers van Pilzen, die letterlijk en
figuurlijk met kop en schouders bo-
ven de Algerijnen uitstaken.

Lumbago
De volleyploeg van Amsterdam,

was ook een van de zwakkere broer-
tjes,wat echter niet hoeft te verwonde-
ren aangezien het eigenlijk de reser-
ve-voetballers waren die 'voor de lol'
meespeelden. Blijkbaar hebben ze in
hun matchen tegen Apolloon en de
Sorbonne zwaar afgezien, want de
volgende dag bleven er slechts acht
voetballers over. Keulen was dan wel
zo vriendelijk om een speler af te
staan aan Amsterdam. Keulen won
met 3.0. Van fair-play gesproken.
Zowat elke ploeg wist wel op de een

ofandere manier op te vallen. Debas-
ketters van Wroclaw en Ekonomika
gaven woensdag een spannende wed-
strijd op topnivo ten beste. Mosta-
ganem kon het best opschieten met
Paris VIII.Devoetbalcoach van Lisse-
bon was letterlijk een giller, vooral
dan langs de lijnen van het grasveld.
Hetzelfde kan gezegd worden van de
horde supporters (met vlaggen) uit
Katowice, die van de ene match naar
de andere trokken en zelfsApolloon in
hun gejoel wisten te overtreffen. Kwa
outfit waren de volleyboleros van Na-
varra de knapsten, en die van de Sor-
bonne de veiligsten. Of zijn groene
kondooms aan een halsketting ge-
woon een nieuw modeverschijnsel?
Dan was er nog de- Pool die wind-
pokken ('chicken pox') kreeg en dus
het bed moest houden voor de rest van
de week. Het Vlaamse Kruishad trou-
wens de handen vol met gebroken
benen, lumbago's, kneuzingen en
meniskussen.
Gelukkig dienden zij zich niet te

ontfermen over katers en dergelijke.
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INGENIEURS MET VISIE

INDUSTRIËLE HOGESCHOOL LEUVEN

Iedereen weet immers zelf wel wat
daarvoor de beste remedie is. Dus
werd de nadorst na de spetterende
openingsshow op maandagavond
weggespoeld met Belgischbier, volks-
spelen en volksdans op de tweede en
Vlaamse avond, waarna velen de Ou-
de Markt (en de Ambiorix) ginge
ontdekken. Zelfde scenario woens-
dagavond: de overwinning van.
Anderlecht op Porto, die te volgen was
op een groot scherm in Alma Ill.:
moest uiteraard uitbundig gevierd
worden.
Naar aloude traditie werd Usst ook

dit jaar weer afgesloten met een fees-
telijk banket en dito fuif. Alma III
slaakte een zucht van verlichting:
deze keer werd er eens niet gegooid
met frieten en/of mayonaise - de
Vlaamse karbonades en de gehakte
steak waren wellicht om veiligheids-
redenen van het menu geschrapt. De
uitgelatenheid was er echter niet min-
der om: de zogenaamde 'Mexican
waves' werden luidruchtig begeleid
door strijdliederen en meer van dat.
De sfeervan de fuif was meteen gezet:
de Waaiberg puilde uit van het volk,
en er werd volop verbroederd en ver-
zusterd tussen de verschillende natio-
naliteiten tot in de vroege uurtjes. De
Spaanse teams konden zelfs bij wijze
van spreken na de Lisst-td onmiddel-
lijk de bus op. Zij liever dan wij.
En de Spanjaarden zijn niet de eni-

ge Usst-entoesiastelingen: ook de Al-
gerijnse ploeg - die dit jaar gespon-
sord werd door Sportraad - en de
ploegen uit Polen en Tsjechië willen
volgend jaar graag terugkomen. De
Nederlanders, Fransen en Duitsers

vervolg op pag. 8
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Betogmg
Volgende week maandag betoogt
Loko samen met een aantal Leu-
vense studentenverenigingen te-
gen het Leuvens gemeentebeleid.
Vooral het gebrek aan inspraak is
een doom in het oog van het groep-
je malcontenten, maar de eisen
gaan ook over een aantal andere
zaken.

Poppenkast 9
Het Stuc haalt volgende week (Ant-
werps) poppenteater naar Leuven.
Een aantal stukken uit de poesje-
nellentraditie worden van onder
het stof gehaald.

Joegoslavië 10
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
Debrieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde onderwerpen

of op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendma-
ken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kun-
nen ze weggelaten worden in Veto.
Brievendie langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen,

wat overeen komt met ±1,5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden
in principe ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te
plaatsen.

Alma
Met veel publiciteit organiseerde de
veertigjarige Alma een verhalen wed-
strijd. De twaalf winnende verhalen
zouden beloond worden met een
mooie prijs en publikatie. Er waren
vijftig inzendingen. De auteurs van
de twaalf geselekteerde verhalen
(waaronder ik)werden per brief uitge-
nodigd op de receptie, waar "men ons
graag de prijs zou overhandigen
(sic)."

De jury (Hubert Van Herreweghe,
Anton Van Wilderode, De Corte,
Ward Ruyslinck en Norbert De Paepe)
zou de rangorde bepalen van de gese-
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lekteerde verhalen. Ik vond het een
hele eer en stelde er mijn skireis drie
dagen voor uit.

De voorzitter van de [ury, Professor
Norbert De Paepe, begon de prokla-
matie met het literair nivo van de ver-
halen de grond in te boren, Mochten
er dan alleen beroeps-schrijvers mee-
doen?

Nog groter was de verbazing van de
twaalf genomineerden, toen bleek
dat er (om die reden?) zonder enige
uitleg aan slechts vijfauteurs een prijs
werd toegekend. De overige zeven
werden doodgezwegen, laat staan ge-
publiceerd.

Het gaat helemaal niet om een be-
loofde prijs of publikatie, maar een
uitnodiging sturen om een prijs in
ontvangst te komen nemen, en dan
zeven genomineerden niet eens ver-
melden: .. hoffelijk is anders.

Mijn 'Ontmoeting in Alma' had die
dag alvast een wrange bijsmaak ..

Johan Van Driessche

maar van gelijke kansen. Welnu,
kennis van het Nederlands laat de
migrant toe deel te nemen aan het
sociale en kulturele leven. Verder kan
het kontakt met Vlaamse organisa-
ties geaktiveerd worden. Samenvat-
tend: u bepleit integratie maar wan-
neer men een inspanning vraagt aan
de migranten is het blijkbaar onbe-
spreekbaar.

Trouwens wie zijn die 'echte Belgen'
die hun kennis van het Nederlands
moeten bewijzen.

Wouter Vandebos
Nvdr: U verwart integratie met assi-
milatie. Uvindt het blijkbaarnoodza-
kelijk dat migranten zich aan ons en
onze kultuur aanpassen (assimilatie).
Integratie beoogt daarentegen naast
elkaar samenleven met respekt voor
elkaars kultuur.

Op pagina drie in de jongste editie
van Veto merkt u schamper op dat er
bij de première van de film 'Schind-
Iers List' wel "niet veel petten en lin- ~ __ ..
ten zouden te zien zijn".

Zoals u weet is het KVHVeen kleu-
rendragende vereniging. Wij houden I I \
er dan ook aan u te laten weten dat
het gaan bekijken van de film
'Schindler's List' als aktiviteit op de
KVHV-kalender werd opgenomen.

Zoziet u maar dat uw vooroordelen
jegens mensen met 'petten en linten'
ongegrond zijn. Enige ideologische
verdraagzaamheid ten overstaan van
andere studentenverenigingen zou
Veto wel passen.

Het KVHV-presidium

List Veto
's Meiersstraat 5

'" 3000 Leuven
V 016/22.44.38
~ 016/22.04.66

1

5
I I I I

6

7

8

9 I 1-
10

Belgen
In een artikel over de organisatie Ob-
jektief, verschenen op 28/02, wordt
het migrantenstandpunt van de
Volksunie ter sprake gebracht. Uheeft
het, over "voc -wcorden waar echte
Belgen niet altijd aan moeten vol-
doen, zoals bijvoorbeeld goede kennis
van de landstalen". Dit is inderdaad
het standpunt van de Volksunie. Wie
in Vlaanderen wil wonen, moet onze
taal leren. Maar wie verder kijkt dan
zijn neus lang is, zal beseffen dat deze
verplichting eigenlijk een kans is. In-
tegratie is op de eerste plaats niet zo-
zeer een kwestie van gelijke rechten
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Horizontaal- 1 Klonters vormen, stremmen 2 Zeezoogdier - Voorbij -
Vlaams plaatsje 3 Schoenmakerspriem - Oudnoorse hoofdgod 4 Pers.
vnw. - Gassen uit de maag lozen 5 Balkte - Naderbij komen 6 Erwten-
soep - Een triljoenste deel (als voorvoegsel) 7 Lukt - De oudste 8 Opene
wijd de mond - Fijngemalèn eikeschors 9 Zoogmoeder - Zangnoot -
Japanse rijstdrank 10 Iemand penitentie opleggen.
Vertikaal- 1 Bedwelmende drank uit zure melk verkregen - Werkvertrek
voor wetenschappelijk onderzoek 2 Franse stad - Pers.vnw. 3 Grote bijl-
Betaal af 4 Bevel- Plant 5 Kenteken op Belgischevliegtuigen - Zoogdier
6 Jas uit een dichte wollen stof - Pers. vnw. 7 Gebied van een Arabisch
opperhoofd - Science fiction 8 Doet de das om - Mansnaam 9 Lengte-
maat - Japans snijwerkje 10 Deel van een huis - Schikgodinnen.
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Allë"studenten betogen op
14 maart tegen ongeveer alles
Betogers eisen
gemeentelijk
stemrecht voor
studenten
Op 14maart zou het in de straten van Leuven zwart moeten zien
van het volk. Tenminste als we de organisatoren van de betoging
'Thuis in Leuven' mogen geloven. Voor de gelegenheid werd er
gemobiliseerd in de kringen en alle verenigingen die het studen-
tenleven rijk is, inklusief de Nationalistische Studentenvereniging
(NSV).Reden voor de betoging is onder andere de onvrede over het
Leuvense gemeentebeleid.
Direkte aanleiding voor de betoging
was een diskussie op de Algemene
Vergadering van de Leuvense Over-
koepelende Kringorganisatie (Loko)
over kartelvorming van fuifzalenuit-
baters. De eindkonklusie was dat de
stad Leuven blijkbaar geen rekening
wil houden met een grote groep die in
de binnenstad woont: de studenten.
Op dit tema isverder doorgeboomd en
ondertussen is het platform van de
betoging uitgebreid tot een indruk-
wekkend lijstje van eisen.

De algemene redenering is als
volgt. De studenten vormen een grote
groep van inwoners die jaarlijks in-
direkt en direkt in aanzienlijke mate
de stadskas spijzigen. Nochtans is het
juist die groep die met de vinger gewe-
zen wordt als er ietsmis gaat in de stad
en die een heel aantal evidente rech-
ten ontzegd wordt. Zo is er een totaal
gebrek aan inspraak op gemeentelij-

ke vlak. Om zoveel mogelijk de eisen
kracht bij te zetten werd besloten om
de betoging te organiseren "zonder
hierbij ideologische grenzen te trek-
ken". Loko zou wel de praktische or-
ganisatie in handen nemen.

Domicilie
Welke verenigingen juist meedoen

was bij het ter perse gaan van Veto
nog niet bekend, maar volgens de or-
ganisatoren is het niet de bedoeling
dat het platform echt onderschreven
wordt door een aantal verenigingen.
Zij sluiten zich aan of ze sluiten zich
niet aan.

De eerste eis betreft het domiel-
liëringsprobleem voor studenten. Het
pamflet stelt dat de weigering om stu-
denten toe te laten zich in Leuven in te
schrijven een bedenkelijke praktijk is.
Kris Van Poucke, vrijgestelde bij

Volgens de organisatoren van de betoging stelt de horeka in Leuven zich allesbehalve loyaal op ten aanzien van de
fakbars. (foto archief)

Kringraad en een van de initiatiefne- val proberen om hier juridisch tegen horeka ("die al jaren een oorlog voert
mers van de betoging: "Het gaat hier in te gaan." ,tegen de fukbnrs"), de immobiliën-
om een principieel bezwaar. We vech- De tweede eis draait rond nacht- sektor ("die de huurprijzen kunstma-
ten met Lokoal jaren voor inspraak in lawaai, het sluitingsuur en de fak- tig hoog houdt") en de Leuvense rnid-
de universiteit, maar als we die in- bars. De organisatoren van de beto- denstand (die, volgens het pamflet,
spraak vergelijken met wat we te zeg- ging vinden dat de stad Leuven met alleen maar kan overleven bij gratie
gen hebben op gemeentelijk vlak dan twee maten en twee gewichten werkt. van de studenten).
hebben we daar nog niets bereikt. Enerzijdsworden de studenten met de Verderwordt het repressief karakter
Wat we dus wensen is stemrecht. Als vinger gewezen als het over nacht- van de politie aangeklaagd en zien de
grote groep hebben we daar wel recht lawaoi gaat, anderzijds organiseert organisatoren van de betoging in het
op." '" de Leuvense middenstand heel wat politie-optreden een komplot tegen

VolgensVanPouckeisdeweigering 'evenementen' die, volgens de initia- de studenten: "zoals iedereen wel al
van de stad Leuven om studenten te tiefnemers van de betoging, ook de ooit aan den lijve ondervonden heeft,
laten domiciliëren een gevolg vaneen rust verstoren van de studenten om- is de Leuvense politie van bovenaf
protektionistische visie van de stad dat ze zo goed als altijd in de blok- of goed geïnstrueerd om studenten die
Leuven. "Ze vrezen dat de studenten eksamenperiode worden georgani- ergens op betrapt worden strenqer
hier gaan blijven hangen en steun seerd (het pamflet noemt het "de aan te pakken dan bijvoorbeeld een
gaan trekken van het OCMW. Noch- wraak van de Leuvenaars"). Het Leuvense horeka-uitbater die zich
tans maakt dit op nationaal nivo niet pamflet klaagt dan ook over enkele dag na dag aan geluidsoverlast schul-
veel verschil uit. We gaan in ieder ge- machtige drukkingsgroepen als de dig maakt," zo luidt het in het pam-

flet. Tot slot vinden de organisatoren
dat er ook bij de uitvoering van open-
bare werken geen rekening wordt ge-
houden met de studenten.

Het is ongetwijfeld waar dat er een
en ander misloopt in de relatie tussen
de stad Leuven en de studentenbevol-
king en een gebrek aan inspraak op
gemeentelijk vlak is daar ongetwij-
feld wel een van de oorzaken van.
Toch stellen de organisatoren het wat
ongenuanceerd voor. Dat er heel wat
evenementen samenvallen met eksa-
mens, heeft waarschijnlijk meer te
maken met het feit dat de meeste
eksamens eveneens in de zomerpe-
riode vallen. Wellicht zou een meer
doordachte selektie van eisen effiàën-
ter geweest zijn. De betoging zou in
die zin weleens een gemiste kans kun-
nen zijn. Het ondersteunende pamflet
ziet er inhoudelijk erbarmelijk uit en
de reden van de betoging i.s nogal du-
bieus: de stad Leuven fungeert uls .',
zondebok voor ongeveer alles wat er
fout loopt in Leuven,

We vroegen aan KrisVan Poucke of
de (slechte) relatie tussen inwoners
van Leuven en de studenten met het
pamflet niet ekstra in de kijker zal
worden geplaatst. "Kijk, ofwel doen
we niets en dan bereiken weook niets.
Ofwel reageren we nu voor het te laat
is.Het is nu al bijna te laat. Wevrezen
namelijk dat het met een eventuele
nieuwe burgemeester (lees LouisTob-
back) wel eens veel erger zou kunnen
worden."

Roy Baileyen john Kirkpatrick bij Folkpodium
De laatste der protestzangers
Met zanger-gitarist Roy Bailey en akkordeonist Iohn Kirkpatrick
haalt Folkpodium donderdag weer twee grote namen uit het
folkwereldje naar Leuven. Men verwacht veel volk en daarom
dient men uit te wijken naar zaal Den DooIeeg in Egenhoven.

Via de organisatie van folkkoncerten
belandde Roy Bailey begin jaren zes-
tig in het cirkuit, Hij ontmoette er en-
kele gelijkgestemde zielen zoals Mar-
tin Carthy en Leon Rosselson en
vormde de folkgroep 'The Three City
Four'. Met laatstgenoemde ging Bai-
ley een jarenlange samenwerking
aan. Hij ontpopte zich tot de ideale
vertolker van Rosselsoris protestlie-
deren. Oat resulteerde in voortreffelij-
ke platen zoals 'Love, Loneliness and
Laundry' en 'If I Knew Who the Ene-
my Was' waarop onder andere john
Kirkpatrick als gastm uzikant te horen
was. Toen de tandem Bailey-Rossel-
son ophield te bestaan, bouwde Bai-
ley een solorepertoire op, bijgestaan
door diezelfde [ohn Kirkpatrick.

Roy Bailey kwam niet alleen als
folkartiest aan de kost. jarenlang
stond hij 's nachts op de planken van
de Britse folkklubs en doceerde over-
dag sociologie aan de universiteit van
Leicester. Toen hij in 1988 een hart-
aanval kreeg, besloot hij zijn werk
aan de universiteit op te zeggen en
zich enkel nog toe leggen op het zin-
gen. Zoals kennis in kulturen zonder
een formele vorm van onderwijs
wordt doorgegeven door middel van
verhalen, belicht ook Bailey de sa-
menleving in de liederen die hij ver-
tolkt. Hij begon met het zingen van
traditionele liederen over veldslagen,
bedelaars, zeevaart, walvisvangst en

raakte in de ban van die verhalen.
Volgens Boiley vertellen ze over het
leven op een manier zoals geen enke-
le geschreven tekst dat kan. "De songs
geven een alternatieve geschiedenis;
de eigentijdse kommentaar die leven-
dig, vurig en toegankelijk is."

Revolutie
Tegenwoordig zingt Bailey vooral

hedendaagse liederen, meestal gela-
den met een sterke politieke en sociale
boodschap. Omdat hij zelf niet zo'n
begenadigd songschrijver is, put hij
grotendeels uit het werk van anderen.
Toch weet hij de liederen steeds zo te
kiezen dat ze voor hem lijken geschre-
ven te zijn. Terwijl in Oost-Europa
Lenin al een tijd van zijn voetstuk is
gehaald, de neo-liberalen het failliet
van het socialisme hebben verkon-
digd en de bruine pest overal meer en
meer terrein wint, blijft Boiley net zo-
als een Billy Bragg hardnekkig vast-
houden aan dit soàaal engagement.

Soms lijkt hij hierin iets te pam-
flettair, bijvoorbeeld in 'Raise Your
Banner High' dat oproept tot revolu-
tie. Maar als je daarbij weet welke
kracht dit lied heeft gehad in de grote
mijnstaking in Engeland, krijgt het
een nieuwe betekenis. Op andere mo-
menten leidt Baileys song keuze tot
verrassende inzichten. Zo brengt hij
'The Heraid of Free Enterprise', een
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lied van Rob johnson waarin de link
wordt gelegd tussen de naam van de
ferrydie in Zeebrugge zonk en de poli-
tiek die in de jaren '80 in Engeland
gevoerd werd. Bailey snijdt ook ande-
re onderwerpen aan. Hij uit bijvoor-
beeld zijn homoseksualiteit in 'Glad
to BeGay' van Tom Robinson of zingt
in 'Names' van Cathy Fink over de
slachtoffers van Aids: "A patchwork
ofthousands ofprecious names. The-
re must be someone there you know.
Woven together in a quilted frame,
the names the loved ones won't let go.
And I know my name could be there
and I fear." Daarnaast zingt hij over
autisme (Song to David) of over de
milieuproblematiek (The Last of the
Great Whales).

Vermits Boileyzelfeen middelmati-
ge gitarist is, moet hij het vooral heb-
ben van zijn inzet, présence en stem,
die volgens velen de mooiste uit het
Engelse folkmilieu is. Het is dan ook
verstandig dat hij met akkordeonist
john Kirkpatrick als begeleider een
van Engelands sterkste instrumenta-
listen meebrengt.

Junkera
Kirkpatrick iswaarschijnlijk beken-

der dan Boiley. Hij heeft dan ook een
indrukwekkende karrière achter de
rug. Vanuit zijn belangstelling voor
morrisdansen, traditionele Engelse
volksdansen, begon hij zelfvolksmu-
ziek te spelen. Aanvankelijk begelei-
der van zo'n dansgroep, werd hij al
snel gevraagd om aan andere pro-
jekten mee te werken. Na op een aan-
tal platen volksmuziek gespeeld te
hebben, werd hij de vaste begeleider
van Richard Thompson op plaat en
op diens toemees met groep. Daarna
belandde hij in folkrockgroepen zoals
Steeleye Span en The Albion Band.
Het laatste decennium is het duo Bai-
ley-Kirkpatrick tot een begrip uitge-
groeid.

Heel die tijd maakte hij ook solo-
platen en werd hij gevraagd voor stu-
dio-opnames voor de meest uiteenlo-
pende groepen: van traditioneel
(Morris On) tot uiterst modem (Pere
Ubu). Ook werkte hij als muzikant,
komponist en koreograaf mee aan
'Lark Rise' en 'Candleford', twee tea-
terprodukties van het National The-

atre. Kirkpatrick bespeelt zowat alle
soorten trekzakken: akkordeon, me-
lodeon en koncertina. Dit leverde
hem debijnaam 'Squeezebox Wizard'
op. Heel zelden laat hij wel eens iets
horen op mondharp maar meestal
speelt hij op zijn ietwat eigenaardige
akkordeon. Het is een klein instru-
ment dat aan de rechterkant drierijig
diatonisch is maar aan de andere
kant chromatische bassen heeft. Hier-
mee kan Kirkpatrick in alle toonaar-
den spelen. Daarnaast heeft hij dik-
wijls nog een klein diatonisch ak-
kordeon en een koncertina bij. Dit
laatste is een heel klein, in Engeland
uitgevonden akkordeon dat door zijn
handige lengte vaak door zeelui mee-
genomen werd op reis.

Kirkpatrick is vooral bekend als
eksponent van de Engelse folkscene.
Toch kijkt hij wel eens buiten de gren-
zen van de vaderlandse volksmuziek.
Zo deed hij een vijftal jaren geleden
een aantal optredens samen met de
Italiaanse akkordeonist Ricardo Tesi
en diens Franse kollega Marc Perrone.
Toen Perrone het na een jaar voor be-
keken hield, haalde men de Baskische
akkordeonvirtuoos Kepa junkera
-- onlangs nog te bewonderen in de
Beursschouwburg - binnen. In ja-
nuari 1993 doken ze samen een stu-
dio in het Waalse Waines in en dit
leverde de schitterende cd 'Trans-Eu-
rope Diatonique' op. Met dit trio zal
Kirkpatrick deze zomer op BroselIa
folk te zien zijn. Een absolute aanra-
der.

john Kirkpatrick is een van de wei-
nige muzikanten die een akkordeon
echt kan loten swingen, scheuren,
dansen, wenen en klagen. Zijn uit-
zonderlijke virtuositeit mag echter
niet doen vergeten dat hij een ver-
dienstelijk zanger is. Op zijn laatste
soloplaat 'Blue Balloon' profileerde
hij zich trouwens ook als een uitste-
kende tekstschrijver. Vorig jaar was
hij samen met Bailey nog in Dra-
nouter te bewonderen in duo en ook
met The Band of Hope, een super-
groep waarin naast Bailey en Kirk-
patrick ook nog Martin Carthy en vio-
list Dave Swarbrick zaten. Wie hen
toen gemist heeft, krijgt nu de kans
om hen donderdag aan het werk te
zien in zaal Den Dooieeg.

Peter Van Rompaey

Het optreden begint om 20.30 u. Kaar-
ten kosten 250 frank. Aangezien zaal
Den Dooleeg vrij ver van de Leuvense
binnenstad ligt, doet Folkpodium aan
carpooling. Meer infbrmatie is te verkrij-
g~n bij Ivo van Hoovels.Tel.25.52.92.

Gastvrij
Wat opvalt aan deze betoging, die

ironisch genoeg dezelfde naam heeft
gekregen als een pro-migranten-beto-
ging van weleer (Gastvrij Leuven), is
dat ze in geen enkele zin een solida-
riteitsbetoging is. Het gaat hier blijk-
baar om het afdwingen van eigen
rechten. Zijn er dan geen belangrij-
kere zaken om voor te betogen? Van
Poucke: "Betogen voor stemrecht voor
migranten is natuurlijk allemaal
okee, maar een groot deel van de in-
woners heeft zelf niet eens stemrecht.
Ten tweede vind ik dat Loko als stu-
dentenbeweging voor de echte stu-
dentenbelangen moet opkomen. Een
derde reden is dat, eens de studenten
inspraak hebben, het gemakkelijker
isom andere dingen op te lossen. Dan
hoeven we niet eens meer te beto-
gen."

Steven Van Garsse

De betoging gaat door op maandag
14 maart om 19.00 u en start op het
Ladeuzeplein.
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Ithaka hangt rockgroep op

Wat aan een muur
hangt, heet kunst
Leuven heeft zijn portie hedendaagse kunst weer voor een jaartje
gehad Ithaka, een projekt van Kultuurraad, leidde het publiek
vorige week woensdag en donderdag langsheen een parkoers vol
beeldende kunst. Dewandelaar kwam ogen te kort, maar de orga-
nisatie had met dezelfde problemen te kampen als vorig jaar. Toch
was deze editie duidelijk superieur aan haar voorganger.

Die verbetering lag dan ook vooral bij
de kwaliteit van de gepresenteerde
kunstwerken zelf, of misschien ook bij
de toegankelijkheid van die werken.
Waar toeschouwers vorig jaar soms
verdwaasd stonden te kijken naar een
installatie die vooral een mooi plaatje
opleverde, konden de meeste projek-
ten dit jaar eerder beleefd dan beke-
ken worden, en dat werd geappre-
cieerd. Erwaren dus meer voorstellin-
gen- dansenmuziekteater -enin
vele gevallen wandelde de toeschou-
wer gewoon door het kunstwerk.

Gevel
Het kunstenaarsduo NVnv bouwde

een soort mint-galerij in het Aren-
berg instituut waar het publiek zelf de
opgehangen werken moest belichten
met zaklantaarns. In hetzelfde ge-
bouw stond ook 'Flipper'. Dat projekt
nam een hele zaal in beslag met on-
der meer muzikanten en dobbelaars.
Het aantal geworpen ogen bepaalde

welke muzikanten moesten spelen.
Achterin de zaal kon je de spelregels
lezen van dit wel erg geslaagde stu-
dentenprojekt.
Ithaka konfronteerde dus werken

van professionele kunstenaars en van
studenten met elkaar, en dat scheen
ook dit jaar weer te werken. Zodanig
.zelfs dat het publiek niet wist wat nu
wel of niet door studenten werd ge-
maakt. Van die andere konfrontatie
die de organisatoren beoogden, met
name die tussen beeldende kunst en
muziek, was heel wat minder terug te
vinden. Sommige werken hadden
met muziek hoegenaamd niets te ma-
ken, hoewel dat wel het opzet van het
hele projekt van dit jaar was. Het viel
wel op dat muziek centraal stond in
alle studentenprojekten. Bij sommi-
gen ging dat wel heel ver. Zo was er
een rockgroepje dat aan kabels ben-
gelend uit de ramen ven de derde ver-
dieping van Arenberg een koncert
gaf. Het beeldende aspekt waren zij
dus zelf. Het was een van die verfris-
sende stunts die Ithaka dit jaar dat

fischevormen. Hijging hierbij uitvan
de teksten die de gevel van het ge-
bouw sieren. Aan degenen die de klim
tot in de toren waagden, legde hij uit
hoe hij voor dit projekt precies te werk
ging. "Muzikaal stelt het in feite niets
voor," zei hij. "Maar ik vind het een
leuk eksperiment."
Sommige werken lieten het publiek

wel met een déjà-vu achter. David
Hernandez maakte met een aantal
studenten een knappe dansvoorstel-
ling, maar ze leekwel een medley van
Fabre, Vandekeybus en De Keersmae-
ker. De kinderen van de Vlaamse
dansgolf van de jaren tachtig lijken
welvaker lastte hebben van dit navel-
strengfenomeen. Ende installatie van
Luxus, ook al in Arenberg, deed net
iets meer dan verwijzen naar Beuys of
Ben Vauthier. Ze bouwden een klein
voedingswinkeltje, en schilderden er
de notenbalk van het VTM-wijsje
overheen. Intertekstualiteit, natuur-
lijk.

toeval gebaseerde muziek een welko-
me afwisseling voor de brave barok
die Radio Drie 's nachts uitzendt.

Notenbalk
Van nog een ander echt muziek-

projektwaren wegetuige in de centra-
le biblioteek. De organisatoren van
lthaka hadden er namelijk voor ge-
zorgd dat de beiaard bezocht kon wor-
den. Klokkenspeler Luc Rombouts
bracht een muzikale interpretatie van
het Azart-alfabet, dat bestaat uit gra-

De mannen van Scorpio gingen voor de gelegenheid uit hun raam hangen en speelden een deuntje boerenrock.
(foto Steven Van Garsse)

prettige happeningsfeertje gaven.
Een ander projekt dat studenten

rond muziek bouwden, heette 'Open
Windows'. Het was een spoken word
performance waarbij Tom Hannes een
hele nacht lang een gedicht voorlas
van [ohn Cage, begeleid door studen-
ten van het Lemmensinstituut. Het
groepje had de hele nacht lang pu-
bliek, sommigen brachten zelfs een
slaapzak mee. ' ...

De voortdurende koncentratie van
de deelnemers was indrukwekkend.
Voor wie het resultaat live op radio
Scorpio beluisterde, was Cage's op

Over colts, spaghetti en Reagan

De western is 'back in town'
Sinds het grote sukses van ondermeer 'Dances With Wolves' en
'Unforgiven' is de western weer alom aanwezig op het witte doek
én erbuiten, getuige verschillende reklamespots, publiciteits-
panelen en televisieseries. Deze maand gaat ook het Stuc de
cowboytoer op met een reeks van vier western-klassiekers. Een
goede aanleiding om het genre historisch te situeren.
Niet iedereen staat echter te springen
voor het genre en wil de Hollywood-
bonzen aanzetten tot meer van dat
fraais. Voor sommigen betekent deze
revival een seksistische (macho-)aan-
val op de goede zeden, met daarenbo-
ven een hernieuwing van de klassieke
onderdrukking van minderheids-
groepen als Indianen, Mexikanen en
andere niet-blanke kulturen. Om nog
maar te zwijgen over de tegemoetko-
mingen aan de 'good' in de maat-
schappij tegenover de outcasts als de
'bad and the ugly'. Blijft de vraag of
deze toch wel omvangrijke groep wes-
ternhaters wel degelijk de nieuwe
lichting films kent.
Zoals zoveel andere genres isook de

western onderhevig aan cykli. Na de
eeuwwisseling verscheen het genre
voor het eerst als 'serieuze' partner in
het media landschap met de klassie-
ker 'The GreatTrain Robbery' (1903).
Het was niet de eerste film, maar wel
een trendsetter, een soort basispa-
troon dat alle volgende stromingen
min of meer overleefde. De magische
formule bleek te bestaan uit een over-
val, een achtervolging en tenslotte
een gevecht (in dit geval bovenop een
rijdende trein) zonder natuurlijk te
vergeten dat steeds de 'good guys'
overwinnen in een dergelijke 'shoot-
out'.

Ford
Het is wachten tot 1929 en 'The

Virginian' om de western op een veel
hoger kwalitatief nivo te plaatsen.
Vele produkties en grote namen wa-
ren ondertussen de revue gepasseerd
waaronder het schitterende lohn
Ford-epos 'The Iron Horse' uit 1924 en
hits als The Bargain' en 'The Squaw
Man' van de hand van De Mille. Ter-
wijl Gary Cooper zich toespitste op
verschillende bijrolletjes, [ohn Wayne
uiteindelijk even kwaad kon kijken
als zijn paard en de stomme film van
de schermen verdween, arriveerde de
filmgeschiedenis in 1939 bij een
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nieuw [ohn Fordmeesterwerk: 'Stage-
coach'.
Laat ons hier een sprongetje maken

samen metlegendes [esse[ornes, Billy
the Kid,Wild BillHickock,WyattEarp
en topregisseurs Howard Hawks, Hen-
ry Hathaway, Sam Peckinpah en an-
deren tot aan de zogenaamde super-
westerns. Maar reeds in 1950 begint
het genre aan een soort van terugval
ondanks het sukses en de klasse van
onder andere 'FortApache' en '[ohn-
ny Guitar'. Het is dan wachten tot de
jaren zestig en de befaamde spaghet-
ti-westerns (er bestaat overigens ook
zoiets als de Sauerkraut-western) om
het genre weer volop onder de spots te
plaatsen.
Juweeltjesals 'Once upon a Time in

the West' en 'The Good, the Bad and
the Ugly' zijn genoegzaam bekende
staaltjes van deze stroming. Vergeten

we echter niet dat ondertussen de
Amerikaanse filmproduktie ook niet
stil zat en enkele pareltjes bijvoegde
aan het firmamen t zoals bijvoorbeeld
The Man Who Shot LibertyValance',
een film die eigenlijk tevens een soort
van eindstation voor de klassieke wes-
tern was want in datzelfde jaar was
Cooper gestorven en verloor de wereld
zijn geloofin helden door de dood van
JFKen de Vietnamoorlog.

Totem
Eind jaren zeventig lijkt de western

zijn laatste kogels te hebben verscho-
ten. Scenarioschrijvers vinden geen
varianten meer op het tema en de gro-
te produktiehuizen komen niet langer
aandragen met grote budgetten. De
rijke geschiedenis van het genre met
haar opeenvolgende bloeiperiodes
stokt en valt dan gewoonweg stil.
Cowboys en indianen zijn niet meer.
Dit was echter buiten Kevin Costner
gerekend.
Deze mooie jongen slaagt er niet

enkel in om los van de bestaande
fllmwereldhiërurchleën toch een slui-
tend budget te vinden voor zijn pro-

duktie 'Dances with Wolves'; tevens
lukt het hem de film op zo een nivo te
brengen dat hij verschillende Oscars
binnenhaalt en dat de film over de
hele wereld een echte kaskraker
wordt, ondanks zijn onkonventionele
lengte. De grootste nieuwigheid en
het meest verrassende schuilt echter
in het tema van deze 'Dances With
Wolves' dat de prent eigenlijk tot een
indianenepos maakt, veel meer dan
een klassieke western. Net zoals bij
zijn 'opvolger, het onvolprezen 'Un-
forgiven' van sterwesternakteur Clint
Eastwood blijkt inderdaad het tema
grondig gewijzigd.
Voorheen waren vrouwen steeds

een karikatuur, een visie van de regis-
seur veeleer dan echte, in het leven
staande vrouwen in de 'Wild West',
net zoals mannen ofwel beter ofwel
slechter waren dan in werkelijkheid.
Op de zelfdemanier werden Indianen
zelden, of beter nooit, in hun ware,
kultureel bepaalde gelaat ten tonele
gevoerd. Laat staan dat tussen de ver-
schillende gemeenschappen een gro-
ter onderscheid werd gemaakt dan
een lichtjes verschillend verenkleed
en iets angstaanjagender oorlogs-
kleuren en strijdbijlen.
Wetende dat Costner en Eastwood

er in slaagden deze klichees te door-
breken, blijft het de vraag ofdeze kwa-
litatieve revival wel bestendigd zal
worden. Er is klasse voor nodig en dit
laatste iswat juist lijkt te ontbreken bij
de nieuwe passagiers op de sneltrein
naar sukses Eastwood-Costner. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan 'Thombsto-
ne',
Nu cowboys voorlopig niet langer

in de politiek gaan om er de boel op
stelten te zetten, de muren en gordij-
nen verdwenen zijn en het Vietnam-
genre nog slechts door enkele fana-
tiekelingen wordt vervolledigd (hoe-
wel met zekere stijl), is de opkomst
van het genre western, al is het in ge-
wijzigd (veren)kleed, niet onverwacht
te noemen. De bevolking heeft nood
aan helden en anti-helden, al wordt
het verschil tussen beiden steeds min-
der duidelijk. Western is kult, camp,
kitsch en verfijning. Het is een kultus.
We mogen dit niet laten verdwijnen.
Zelfs als onze cinemazalen schitte-
rende films en andere 'Schindler's
Lists'spuien, laat ons dan toch op een
regenachtige zondagnamiddag een
westernklassieker bovenhalen. Want
is het eigenlijk toch niet mooi als ein-
delijk de goeien nog eens winnen.

Dirk Delmartino

Vanaf 7 maart vier maandagen lang in
het Stuc: respektievelijk Unforgiven, Fort
Apache, Johnny Guitar en Once Upon a
Time in the West. Telkens om 20.00 u.

Ongemakken
lthaka's aanbod aan kunstwerken

was overweldigend. Leuven werd ge-
konfronteerd met een gevarieerd en
uiteenlopende verzameling. Er was
veel interessant werk te zien, slechts
een minderheid ontgoochelde. Maar
veel ging voor het publiek blijkbaar
verloren door tijdsgebrek en een niet
altijd even vlotte organisatie. Vooral
dat eerstebleek een probleem. Hoewel
het projekt nu al werd uitgebreid van
een naar twee dagen, vonden veel
mensen dat ze te weinig tijd hadden
om alles te zien. Ma~r dat laatste kan
ook niet de bedoeling geweest zijn van
de organisatoren. Erwaren meer dan
dertig projekten. waarvan sommige
voorstellingen slechts een half uur
duurden.
Anderen waren niet helemaal te-

vreden over de aanduidingen van lo-
katies en aanvangstijden van voor-
stellingen. Het ene projekt begon wat
later dan aangekondigd, een ander
werd verplaatst, een derde ging niet
door. Eenkunstenares deed 's avonds
in het praatkafee haar beklag over
het gebrek aan technische bijstand.
Het waren allemaal kleine en grotere
ongemakken die sommige toeschou-
wers een gevoel van desoriëntering
gaven.

Hindernis
De vraag kan dan ook gesteld wor-

den of lthaka niet uit zijn voegen be-
gint te barsten. Het projekt lijkt te
groot om nog door zo'n kleine groep
vrijwilligers gerund te worden. Het
trajekt was beter aangeduid dan vorig
jaar, en de meeste werken konden
makkelijker gevonden worden. Toch
lijkt het parkoers te lang, er haakten
nog te veel bezoekers halverWege af.
En dat is jammer voor het vele werk
dat Kultuurraad in haar klassieker
investeert.
Erwerd vooraf dan ook met de idee

gespeeld om het hele projekt op één
plaats te laten doorgaan, maar uit-
eindelijk is toch opnieuw gekozen
voor een route door Leuven. Het is een
hindernissenroute geworoen, en tege-
lijk een mooie ontdekkingsreis.

RafUten
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Dossier seksueel
geweld

De meeste vrouwen krijgen ooit
wel eens te maken met een vorm
van seksuele intimidatie: een
mondelinge opmerking, ekshibi-
tionisme, het ongewenst aanraken
of in het ergste geval aanranding
of verkrachting. Toch worden de
ernst en de gevolgen hiervan nog
vaak onderschat en reakties van
slachtoffers afgedaan als overdre-
ven. Wie na een nachtelijk inci-
dent 's avonds de straat niet meer
op durft wordt beschouwd als pa-
ranoïde. Nochtans tonen statistie-
ken aan dat seksueel geweld zowel
op straat als binnenshuis frekwent
voorkomt. Het is dan ook essen-
tieel dat deze problemen nietterzij-
de geschoven worden. Zich ver-
stoppen is voor niemand een ge-
wenste oplossing en dus moet er
gewerkt worden aan het kreëren
van een veiliger klimaat. Aan de
basis behelst dit de samenleving in
zijn geheel, maar voorlopige
maatregelen als betere bescher-
ming en opvang door ordediens-
ten of beter verlichte straten zijn
minstens even belangrijk.
In dit dossier hebben wij getracht
een blik te werpen op de situatie in
Belgiëen in Leuven: de verschillen-
de soorten van seksueel geweld en
hun frekwentie, de wetgeving hier-
omtrent en een preventie-initia-
tief. Daarnaast gaan we ook in op
teorieën over de oorzaak van ver-
krachtingen en bespreken we een
kontroversiële vorm van seksuele
intimidatie: ekshibitionisme.

Maar hoe zit dat nu in Leuven?

Elke verkrachting is er één teveel
Seksueel en fysiek geweld tegen vrouwen. Het gebeurt voortdu-
rend, in heel België en in Leuven zelf. Maar is Leuven nu veiliger
dan Brussel, Antwerpen of Gent? Of is het gewoon in elke studen-
tenstad één pot nat? De andere kant van het uitgaansleven voert
ons naar donkere parkjes, duistere schimmen op parkeerplaatsen
en nachtelijke zwervers.

wen heeft alleszins ooit al te maken
gehad met fysiek of seksueel geweld.
De meest voorkomende vorm is, zo
blijkt uit het rapport, het 'minder ern-
stig seksueel geweld' of - meer kon-
kreet - het betast worden boven of
onder de kledij. Voorts hebben ook
veel vrouwen last van non-kontakt-
vormen: ekshibitionisme, seksistische
opmerkingen, verplicht worden over
seks te praten, naakt moeten poseren
enzoverder. De derde kategorie is het
zeer ernstig seksueel geweld, dus de
effektieve verkrachting, poging tot
koïtus, enzovoort.

Het is helaas onmogelijk te zeggen in
welke stad of in welke provincie het
hoogste aantal zedendelikten wordt
gesignaleerd. Er zijn natuurlijk wel
cijfersover het aantal verkrachtingen
en aanrandingen bij politie of rijks-
wacht te vinden, maar dan betreft het
alleen de gevallen waarvan aangifte
gedaan is.Men kan absoluut niet we-
ten hoe hoog het 'dark number' (de
niet aangegeven zedenfeiten) is.
Het is begrijpelijk dat veel of toch

een aantal vrouwen niet in staat zijn
om hun verhaal op het politieburo te
gaan vertellen. In een studie gemaakt
door Lydia Vorrink in 1982 worden de
meest voorkomende redenen van
niet-aangifte opgesomd: angst voor
wraak, wantrouwen jegens de politie
en de zinloosheid van een aangifte.
Maar het feit dat de meeste ernstige
vormen van seksueel geweld ge-
pleegd worden door (eventueel vage)
bekenden, zal ongetwijfeld ook de
aangifte bemoeilijken.
Toch kan men, aan de hand van

het rapport 'Fysieken seksueel geweld
op vrouwen', gemaakt in opdracht
van Miet Smet, bepaalde konklusies
trekken over de toestand in België op
het gebied van dit soort misdrijven.
De meerderheid van volwassen vrou-

Donker
Een telefoontje naar het Ministerie

van Gezondheidszorg levert heel wat
verbluffende resultaten op. Daar
wordt een onderzoek gedaan naar het
dark number. In 1992 werden 783
verkrachtingen en 1037 aanrandin-
gen van de eerbaarheid aangegeven.
Maar dit zou slechts twintig procent
zijn van het totale aantal zedendelik-
ten. Kortom, als elke vrouw die een
dergelijke ervaring gehad heeft aan-
gifte deed, zouden er ongeveer vier-
duizend verkrachtingen en vijfdui-
zend aanrandingen aangeklaagd

Tweestraathoekwerkers in aktie. (foto Frank Viaene)

De waarheid over geweld
Geweld ismeer dan verkrachting ofaanranding. Het kan heel uiteenlopen-
de vormen aannemen: schoppen, trappen, opgesloten worden, slagen met
een voorwerp, wurgingspoging, snijwonden, verbrandingen, sigaretten
uitdoven op een lichaam, verkrachting, oraal moeten bevredigen, zich
moeten uitkleden, begluurd worden, moeten masturberen, betast worden,
ekshibitionisme, bedreigen, kleineren, vernederen, intimidatie, beperken,
onderdrukken.
Voor de wet bestaan er drie kategorieën van geweld waarin de bovenge-
noemde vormen kunnen ingepast worden: fysisch, psychisch, en seksueel
geweld. Het psychisch geweld valt onder 'bedreigingen' en komt heel
frekwent voor maar is natuurlijk heel moeilijk te bewijzen, aangezien dit
meestal mondeling gebeurt. Endaar meer dan de helft van de verkrachtin-
gen (het seksuele geweld) gebeurt door een bekende, verkiezen veel vrou-
wen ook dit niet aan te geven. Deels omdat het zo moeilijk aan te tonen is
dat de gemeenschap niet gewild was, deels uit schaamte enlof schuldge-
voel. Dit is trouwens ook de reden waarom overseksueel geweld op mannen
nog veel minder geweten is: het schaamtegevoel is bij hen nog groter en zij
krijgen nog vaker het verwijt dat ze zich niet voldoende verzet hebben.
Erbestaan ook heel wat misverstanden rond seksueel geweld. De idee dat

een verkrachting steeds buiten in het donker gebeurt is onwaar. De meeste
verkrachtingen vinden binnenshuis plaats, in het huis van het slachtoffer
of de dader. Demeeste ernstige zedendelikten worden ook voor het grootste
deel uitgevoerd door bekenden: partners, vrienden, kollega's, familie.
Voortsgeloven velen nog steeds dat 'de vrouw heteigenlijk welwilde' en dat
'nee' eigenlijk 'ja' betekent. De myte dat als een vrouw zich verzet ze ook
niet verkracht kan worden, is eveneens uit de lucht gegrepen. Bedreiging,
met wapens, vuisten of gewoon mondeling, pijn en bewusteloosheid ma-
ken verzet vaak onmogelijk.
Daders van seksueel geweld komen ook niet noodzakelijk uit de laagste

klassen, seksueel geweld komt voor in alle milieus en elke vrouw, ongeacht
haar leeftijd of haar uiterlijk, kan er het slachtoffer van worden. Vrouwzijn
is voldoende, maar natuurlijk ook niet noodzakelijk. Want ook mannen
worden het slachtoffer van seksueel geweld, zijhet in veel mindere mate. In
de meeste gevallen gaat het dan om kinderen die misbruikt worden in
familieverband. Maar ook adolescenten of volwassenen zijn soms het
slachtoffer. In de meeste gevallen gebeuren die verkrachtingen door man-
nen, slechts af en toe is er een vrouw in het spel.

worden. Of anders gezegd, per dag
worden in België vijfentwintig vrou-
wen seksueel geïntimideerd.

Parkeren
In elke stad waar studenten zijn

(Antwerpen, Gent ,..) zijn het vooral
de studentes die lastig gevallen wor-
den en Leuven is daar geen uitzonde-
ring op. Het is echter nodig hier een
onderscheid te maken tussen objek-
tieve en subjektieve veiligheid. Objek-
tieve veiligheid veronderstelt straten
die volgens het stadsbestuur zelf als
veilig worden beschouwd, omdat er
bijvoorbeeld voldoende verlichting is
en er relatief weinig kriminele akti-
viteiten gebeuren. Subjektieve veilig-
heid houdt in dat iemand persoonlijk
een straat of wijk als veilig aanvoelt.
Eenpaar voorbeelden maken dit alles
wat duidelijker.

Neem nu de Diestsestraat, objektief
veilig, maar aangezien vele vrouwen
deze straat 's avonds het liefstmijden
en ie aanvoelen als subjektief onvei-
lig, künnen er uiteraard niet veel de-
likten plaatsvinden. Somsvallen deze
twee termen ook samen, zoals in het
geval van de Bruul, zowelobjektief als
subjektief onveilig. Het is een parkje
met overdag spelende kinderen en
's avonds ekshibitionisten. Een par-
keergarage iseen mooi voorbeeld van
een plaats die objektief als veilig
wordt beschouwd (genoeg licht, ka-
mera's, parkeerwachters), maar sub-
jektief meestal als onveilig.

Kaart
Het hangt dus van persoon tot per-

soon af waar iemand zich al of niet
veilig voelt en het is heel moeilijk om
konkreet te zeggen waar nu de meeste
zedendelikten plaats vinden, aange-
zien in elke straat vast ooit al iets heeft
plaatsgevonden. Wel kan men zeg-
gen dat de kansen op een delikt verho-
gen en het gevoel van onveiligheid
wordt versterkt in ruimtes die slecht
verlicht zijn, verlaten, onoverzichte-

lijk,met veel groenaanplantingen die
het zicht belemmeren en waar geen
duidelijke vluchtwegen zijn. Door de-
ze vrouwonvriendelijke plaatsen
wordt de vrouwelijke weggebruiker
ervan weerhouden om ongedwongen
op straat te komen en op die manier is
er een beperking in de mogelijkheden
om deel te nemen aan het sociale en
maatschappelijke leven.
Door de nood aan een omgeving

waar men zich vrij van dreiging of
konfrontatie kan bewegen, diende de
stedelijke emandpatieraad een voor-
stel in bij het stadsbestuur in verband
met een meldingskaart. Met behulp
van deze kaart kan de bevolking dan
problemen in verband met de sociale
veiligheid melden aan het gemeente-
bestuur. Het stadsbestuur kan dc.ar
dan op ingaan en proberen om te rea-
geren op zoveel mogelijk oproepen,
als daar effektief een gegronde reden
voor is. Deze vorm van preventie zou
dan vooral de bedoeling hebben om
de ruimtelijke ordening vrouwvrien-
delijker te maken, zonder daarom al
het groen te verwijderen. Over het
voorstel van deze meldingskaart
moet wel nog gestemd worden.

Permanent
Andere oplossingen zouden kun-
nen zijn: een scherpere politiekon-
trole, de promotie van kursussen zelf-
verdediging, minder aandacht in de
pers voor geweldsdelikten (de sensa-
tiezucht inperken) en het veranderen
van het rolpatroon zodat meisjes niet
van jongsafaan in een slachtofferrol
worden geduwd.
De preventiedienst van Leuven is

momenteel bezig met deze problema-
tiek in het kader van het zopas afge-
sloten veiligheidskontrakt met de mi-
nister van Binnenlandse Zaken. Dit
kontrakt houdt een subsidie van der-
tig miljoen in waardoor een twintigtal
nieuwe ambten gekreëerd kunnen
worden. Op de preventiedienst kun-'
nen tien mensen gaan werken, waar-
onder drie kriminologen van wie er
één zich zal bezighouden met geweld
tegen vrouwen, drie maatschappelijk
assistenten en een straathoekwerker.
De preventiedienst zal vanaf nu ook
permanent samenwerken met de
emandpatieraad.
Het is de bedoeling dat er ook bin-

nen de struktuur van het politiekorps
zelf een herwaardering van de wijka-
gent komt. Voortszou er ruimte moe-
ten worden voorzien om een beter
onthaal van de slachtoffers te organi-
seren. Er zal dus meer struktuurge-
richt gewerkt worden binnen het
korps en meer aandacht voor de
slachtoffergerichtheid van de agen-
ten komen. Het blijft natuurlijk af-
wachten of het veiligheidskontrakt
veel zal uithalen. Of Leuven nu een
veilige stad is,zal waarschijnlijk nooit
duidelijk zijn, want zelfs in het sta-
tion, op klaarlichte dag heeft al eens
een aanranding plaats gevonden:

Ingrid Nackaerts

(in)
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Op zoek naar de motieven
Seks als middel
Is een verkrachter iemand met een abnormaal hoge seksuele po-
tentie? Lost men zijn probleem op door hem te kastreren? Het zijn
visies die inde jaren vijftig nog aleens geopperd werden. Gelukkig
is het onderzoek ondertussen behoorlijk geëvolueerd en is de aan-
dacht verschoven van louter fysische naar veel ruimere psycholo-
gische en maatschappelijke invloeden.

Het stereotype beeld van de ver-
krachter die abnormaal hoge seksu-
ele behoeftes heeft, perverse seksuele
neigingen en seksuele frustraties en
daarom verkracht, bestond en bestaat
nog steeds. Men gaat er dan vanuit
dat een verkrachting in hoofdzaak
ingegeven wordt door seksueel ver-
langen. Zo deed men ooit onderzoek
bij verkrachters waarbij men trachtte
hun seksuele opwinding te meten bij
het bekijken van bepaalde beelden.
De resultaten waren erg tegenstrijdig.

Wel bleek dat verkrachters hunseksu-
ele opwinding minder onderdrukten
dan niet-verkrachters.
Ondertussen hebben heel wat prak-

tijkonderzoeken aangetoond dat ver-
krachting net zoals zovele andere
misdaden in vele gevallen een uit-
drukking is van macht, agressie en
woede. Het seksuele wordt als middel
gebruikt om deze agressie uit te druk-
ken. Door de misvatting over de mo-
tieven van de dader uit de wereld te
helpen komt meteen ook dé misvat-
ting over het slachtoffer op de helling
te staan: namelijk dat vrouwen in
vele gevallen de verkrachting uitlok-
ken door hun dubbelzinnige houding
of uitdagende kledij. Ook wordt het
idee dat het legaliseren (of in ieder
geval behouden) van prostitutie een
- al dan niet gedeeltelijke - oplos-
sing zou bieden in twijfel getrokken.
Indien de verkrachter niet noodzake-
lijk seksuele bevrediging zoekt valt dit
te betwijfelen.

Machtig
Het blootleggen van de motieven

voor verkrachting is geen eenvoudige
zaak. Het is duidelijk dat zowel indivi-
duele als sociale, kulturele, wettelijke,
ekonomische en politieke aspekten
samen onderzocht moeten worden.
Ook is het duidelijk dat mannen ver-
krachten om verschillende redenen.
Zo onderscheidt Groth (direkteur van
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het 'sex-offender program' in Con-
necticut) op basis van zijn ervaringen
met verkrachters drie belangrijke ty-
pes van verkrachtingen. In de woede-
verkrachting wil de dader zijn slacht-
offer vernederen. Hij zal haar meer
dan nodig slaan en allerlei vernede-
rende handelingen doen uitvoeren.
Hij wil haar niet noodzakelijk sek-
sueel 'bezitten'. Seksis hier een middel
om de vrouw te vernederen. Een voor-
beeld is hier een man die na een aan-
tal belangrijke vernederingen (al dan
niet door een vrouw) plots in een woe-
de-aanval een vrouw verkracht.
In de machts-verkrachting is seks

voor de dader een middel om zijn
mannelijkheid te bewijzen. De ver-
krachter wil zijn onzekerheid verdrin-
gen door in de seksuele aktzijn autori-
teit, kracht en meesterschap te tonen.
De sadistische verkrachting tenslotte
komt het minst voor. De dader vindt
genot in het mishandelen en marte-
len (vaak met een ritueel tintje) van
zijn slachtoffer.

Brutaal
In de meeste gevallen vinden de

daders helemaal geen voldoening in
de seksuele daad tijdens de verkrach-
ting. Velen hebben ook last van impo-
tentie tijdens de misdaad. Het is dan
ook niet de seksuele voldoening die

leidt tot herhaling. Eerder de wan-
hoop: niet weten wat men zoekt en
zichzelf toch niet kunnen stoppen.
De daders van deze misdaden heb-

ben te kampen met psychologische
problemen die vaak een oorsprong
kennen in een onstabiele jeugd, slech-
te relaties met ouders, traumatische
ervaringen, soms ook seksueel mis-
bruik. Hun emotioneel leven is vaak
oppervlakkig, ze hebben problemen
met het uitdrukken van affektie en
warmte: zulke gevoelens identificeren
zemet zwakheid. Demeesten hebben
dus een duidelijk gebrek aan zelfver-
trouwen. Ook hun relaties met vrou-
wen vertonen daarmee gelijkenissen.
Zo heeft de verkrachter in vele geval-
len een stereotiep beeld over manne-
lijke en vrouwelijke verwachtingen in
seksuele relaties. Ze zien vrouwen
meestal als onafhankelijker en stress-
bestendiger, maar anderzijds ook als
verleidelijk, manipulatief, machtig.
Een citaat van een Amerikaans ver-
krachter maakt veel duidelijk: "I al-
ways thought sex was something you
did to a woman, not with a woman."
Het zijn vooral de feministen die de

verhouding tussen de seksen als oor-
zaak van seksueel geweld hebben be-
nadrukt. Centraal in die feministische
ideologie staat "seksuele viktimise-
ring die rechtstreeks voortvloeit uit de
ondergeschikte positie van de vrouw
in de patriarchale,fultuur." Deze ver-
houding wordt gelegitimeerd en gesti-
muleerd door kulturele uitingen als
pornografie, reklame en maskuliene
wetenschap die een vals beeld geven
van de vrouwelijke natuur.
Feministe Susan 8rownrniller gaat

zo ver te stellen dat deze onderdruk-
king het resultaat is van een doelge-
richt sociaal handelen van het man-
nelijke geslacht. Zij stelt datverkrach-

ting in deze tijd een uitdrukking is van
het basisgevecht tussen mannen en
vrouwen, "een smerige seksuele bin-
nendringing met mogelijk langduri-
ge psychische gevolgen voor de
vrouw." Verkrachting maakt dan ook
deel uit van de bewuste intimidatie
van vrouwen door mannen. Het feit
dat sommige mannen verkrachten is
volgens haar voldoende bedreigend
om alle vrouwen in een voortdurende
toestand van intimidatie te houden.
Vanuit dat oogpunt hebben vele fe-

ministen zich ook verzet tegen de
pornografie die zij als een oorzaak
van geweld op vrouwen beschouwen.
Pornografie zou een weergave en een
instandhouding zijn van de manne-
lijke dominantie in de samenleving.
Doordat in pornografie heel vaak
vrouwen getoond worden die houden
van brutale seks en zelfsverkrachting,
vrezen zij dat zulke beelden als ge-
dragsmodellen gaan fungeren. Dat
pornografie bepaalde rolmodellen
bestendigt lijkt vrij duidelijk. Maar of
dit werkelijk een direkte aanleiding is
tot verkrachtingen blijft onduidelijk.
Ook feministen zijn het hier onderling
verre van eens en sommigen wijzen
een verbod op pornografie af als een
konservatieve maatregel die ook wel
eens in het nadeel van het feminisme
zou kunnen spelen.

KontroversieeJ
Brownmiller kreeg vooral de kritiek

dat zij de gevolgen die sekserollen (en
verkrachtingen) hebben omzet naar
een doelbewuste intentie. Men kan
namelijk ook als argument aanvoe-
ren dat mannen gesocialiseerd wor-
den tot het aannemen van een superi-
eure en seksueel agressieve rol, waar-
in zij - evenals vrouwen in hun on-
dergeschikte rol - gevangen zitten.
Een recente en erg kontroversiële

kritiek op deze feministische denk-
beelden komt van de Amerikaanse
feministe Camille Paglia. Haar teorie
- die zowel naar Freud als Nietzsche

en de Sade verwijst - gaat uit van
natuurlijke seksuele verschillen tus-
sen man en vrouw die in belangrijke
mate het gedrag van beide seksen be-
palen. Volgens haar is de maatschap-
pij niet de grote boosdoener, maar de
kracht die het boze onder kontrole
houdt. Als de maatschappelijke kon-
trole verzwakt, barst de wreedheid in
de mens los. "Daarom is de verkrach-
ter geen overgesociollseerde man,
maar een man met te weinig sociali-
satie."

Model
Feministen die proberen demachts-

verhoudingen uit seks te bannen ke-
ren zich tegen de natuur: seks is
macht. "De latente metaforen van het
lichaam staan er garant voor dat ver-
krachting altijd zal blijven bestaan,
omdat het alleen in de mate van in-
tensiteit een versterking is van de
basisbewegingen van de seks." Paglia
stelt dan ook dat vrouwen die uitda-
gend gekleed gaan en geen uitdruk-
kelijk afwijzende signalen geven wél
verkrachtingen uitlokken, omdat die
nu eenmaal inherent zijn aan de
mannelijke natuur. Het is volgens
haar een utopie dat door het elimine-
ren van de ongelijkheid van de seksen
geluk en harmonie zal heersen.
Dat deze uitspraken zowel bij man-

nen als bij vrouwen kwaad bloed ge-
zet hebben is begrijpelijk. De verdien-
ste dat ze een aantal ongenuanceerde
visies van feministen bekritiseert,
wordt teniet gedaan door de ongenu-
anceerdheid van haar eigen ideeën.
Zelfsal zou het machtskonflikt (en bij-
gevolg geweld en verkrachtingen) in-
herent zijn aan de natuur van de
mens, dan betekent dit nog niet dat er
niet kan gewerkt worden aan een
maatschappijmodel waarin dit zo po-
sitief mogelijk wordt verwerkt,

Karen De Pooter

Seksueel geweld in het wetboek

Een definitie vanpenetratie
Wie het droeve lot van [odie Foster gevolgd heeft in 'The Accused'
weet dat de gerechtsprocedure die volgt op een verkrachting geen
lachertje is.Wij bekeken hoe de Belgische strafwetgeving over ver-
krachting oordeelt en hoe dit inde praktijk wordt toegepast.

Tot de recente wetswijziging in 1989
werd het begrip verkrachting door de
8elgische wetgever eigenlijk niet om-
schreven. De interpretatie die dan
aan verkrachting gegeven werd was
de volgende: "Het hebben van nor-
male, doch niet geoorloofde ge-
slachtsgemeenschap met een vrouw
die zich daartegen verzet of er niet gel-
dig in toestemt."
Deze interpretatie had een aantal

zeer vreemde gevolgen. Ten eerste
werd het slachtoffer altijd veronder-
steld een vrouw te zijn. Verkrachting
van een man bestond dus eigenlijk
niet voor de wet. Ook ging het over
een 'normale' geslachtsgemeen-

schap, wat zoveel betekende als "het
mannelijk lid dat in de vrouwelijke
vagina wordt gebracht". Gevallen
van anaal of oraal kontakt, of het ge-
bruik van bepaalde voorwerpen kon-
den dus alleen als aanranding en niet
als verkrachting gekwalificeerd wor-
den.

Kinderen
Tot slot was verkrachting binnen

het huwelijk volgens deze bepaling
gewoon onmogelijk omdat het bij ver-
krachting cm 'niet geoorloofde' of
'onwettige' geslachtsbetrekkingen

(foto Dieter Telemans)

moest gaan. Dit laatste werd sinds
1979 al wel doorbroken door een ar-
rest van het Hof van Beroep.
Sinds 1989 is de wet dus gewijzigd.

Verkrachting werd toen voor deeerste
keer wettelijk gedefinieerd: "Ver-
krachting is elke daad van seksuele
penetratie van welke aard en met
welkmiddel ook, gepleegd op een per-
soon die daar niet in toestemt." In
deze definitie wilde men er de nadruk
op leggen dat het gaat om een in-
breuk op het seksuele zelfbeschik-
kingsrecht, en dat kan zo dus zeer
ruim geïnterpreteerd worden. Vol-
gens Frank Hutsebout, kriminoloog
aan de afdeling strafrecht van de
KU Leuven heeft deze wetswijziging
al belangrijke gevolgen. "Ondertus-
sen zijn een aantal zaken als ver-
krachting vervolgd die vroeger niet
onder deze wetgeving vielen, homo-
seksuele verkrachtingen bijvoor-
beeld, of een aantal gevallen waarin
kinderen betrokken waren."

Signalen
Natuurlijk blijft in elke zaak de in-

terpretatie door de rechter op een aan-
tal punten spelen. Zomoet het slacht-
offer bewijzen dat hij/zij niet instem-
de, dat er dus een fysiekedwang werd
uitgeoefend. Wat juist wel en niet als
dwang beschouwd wordt is niet altijd
even duidelijk. In het verleden kwam
dit er nogal vaak op neer dat de vrouw
moest bewijzen dat haar verzet wel
gemeend was. Zij kreeg dan al gauw
het verwijt dat zij door haar houding
of 'uitdagende' kleding verkeerde sig-
nalen aan de dader gaf.
Belangrijk isook dat dezewetswijzi-

ging niet op zich stond maar gepaard
ging met een grotere aandacht voor
de moeilijke positie van het slachtof-
fer. "Het is een belangrijke verdienste
van Miet Smet dat zij ook veel aan-
dacht heeft besteed aan de sensibi-
lisering rond seksueel geweld, zowel
naar de publieke opinie als naar de
politie toe. Zijheeft ervoor gezorgd dat
er meer aandacht kwam voor de op-
vang van slachtoffers bij de politie-
diensten en dat er provinciale koör-
dinatoren aangesteld werden," aldus
nog Hutsebout. Aan de aantasting
van het privee-Ieven, wat zo'n rechts-

zaak in de grond toch is, trachtte men
ook gedeeltelijk te verhelpen. Ten eer-
ste is er naar de pers toe een publi-
katievelbod van foto's die de identiteit
van het slachtoffer zouden kunnen
verraden. Ten tweede kan het slacht-
offer nu ook vragen dat de zaak met
gesloten deuren wordt behandeld.

Baas
De wetgeving rond aanrandingen

is nog altijd iets vager geformuleerd
en een aanranding valt ook moeilij-
ker te bewijzen. Men verstaat onder
aanranding van de eerbaarheid 'een
inbreuk op de seksuele onaantast-
baarheid, waarbij een geldige toe-
stemming van het slachtoffer ont-
breek!'. Wat die eerbaarheid is wordt
niet omschreven, het gaat dus om het
'algemeen geldend begrip 'van eer-
baarheid op een bepaalde plaats en
tijd.' De rechter moet beoordelen
waar de grens ligt tussen vervelend
gedrag en aanranding en dat is niet
altijd eenvoudig. Toch blijkt de recht-
spraak relatief duidelijk in haar uit-
spraken.
Wie een verkrachting op zijn gewe-

ten heeft kan een gevangenisstrafvan
vijf tot tien jaar krijgen. De wetgever
somt echter nog een heleboel straf-
verzwarende elementen op, zoals het
bedreigen van het slachtoffer met wa-
pens, of verkrachting door iemand in
een machtspositie ten opzichte van
het slachtoffer, bijvoorbeeld ouders
tov. hun kind, baas tov. werkneem-
ster. Wat echter niet zwaarder bestraft
wordt, is de verkrachting van een
vrouw door haar man. Toch wordt er
hier duidelijk misbruik gemaakt van
de verplichting tot samenwonen en
seksuele betrekkingen die een huwe-
lijk oplegt. Volgens Frank Hutsebout
zou hieraan best nog gewerkt mogen
worden. "Geweld in het kader van re-
laties is moeilijk te bewijzen, het
wordt minder snel aangegeven.
Daarom is hier ekstra sensibilisering
nodig. Hetverhogen van de strafmaat
zou een manier zijn om de nadruk te
leggen op de zwaarwichtigheid van
deze vorm van geweld."
Tenslotte krijgen heel wat vrouwen

ook te maken met psychisch geweld,
gaande van seksistische opmerkin-
gen tot zware morele druk. Er bestaat
wel een wet die 'bedreigingen' be-
straft, maar de moeilijke bewijslast
maakt dit haast dode letter. Hier zou
dus zeker nog kunnen gezocht wor-
den naar een alternatief.

Karen De Pooter



Ekshibitionisme en oorzaken

Kijk eens
naar het vogeltje
Hij duikt wel eens op in een boek, speelt hier of daar een figu-
rantenrol in een film. Ongeschoren, gekleed in niet veel meer dan
een bruine lange regenjas, springt hij plots van achter een onguur
struikje in een onguur park. Ons beeld van 'de ekshibitionist' is
sinds lange tijd niet voor variatie vatbaar.

Maar hoe zit het met de werkelijk-
heid? In welke mate en onder welke
vorm bestaat ekshibitionisme in de
straten van Leuven en andere steden?
Hoe werd en wordt gereageerd op het
fenomeen door de maatschappij die
er ongewenst mee in aanraking
komt? Voor een gepaste omkadering
van het verschijnsel wordt tegenwoor-
dig een beroep gedaan op verschillen-
de wetenschappelijke disdplines. 'Het
was echter niet altijd zo, de weten-
schap ontdekte de ekshibitionist
slechts een eeuw geleden.
De hedendaagse kriminologie ver-

ruimt dit traditionele beeld van ekshi-
bitionisme. De 'dader' is niet altijd
maar toch heel vaak een man, het
'slachtoffer' meestal een vrouw of
kind. Het ontbloten van de geslachts-
delen is een veel voorkomende va-
riant, maar de ekshibitionist kan bij-
voorbeeld ook de voorbijganger geld
aanbieden om toe te kijken terwijl hij
masturbeert. Het ontbreken van fy-
siek geweld is de gemeenschappelijke
noemer tussen de verschillende vor-
men.

Badplaatsen
In welke mate ekshibitionisme

voorkomt in Leuven en andere ste-
den, valt moeilijk te zeggen. Veron-
dersteld wordt dat de offidële aangif-
ten slechts een fmktie vormen van het
aantal gevallen. De laatste jaren blijft
het aantal aangiften over het hele
land konstant op ongeveer driedui-
zend per jaar. In Leuven werden in
199337 gevallen vanekshibitionisme
bij de politie gemeld. De slachtoffers
zijn hier voor een groot gedeelte stu-
dentes. Duidelijke risikoplaatsen in
de stad zijn er niet, maar rustige en
groene zones worden vaak genoemd.
In ieder geval blijft het moeilijk alge-
mene konklusies te trekken met het
beperkte aantal geregistreerde geval-
len.
In de meeste kulturen valt ekshibi-

tionisme buiten de opgelegde waar-
den rond seksualiteit. Dit is vooral zo
in een samenleving die seksualiteit in
de private sfeer wil houden. Zo kent
het hedendaagse Japan dit fenomeen
bijna niet, wat onder meer in verband
kan worden gebracht met het gebruik
van gemeenschappelijke badplaat-
sen. In het westen brachten de ver-
schillende industrialisatiegolven het
seksuele steeds meer in de taboesfeer.
Verschijnselen als ekshibitionisme en
homoseksualiteit werden onder de
kategorie ziekelijke afwijkingen ge-
plaatst, en moesten dus uit de samen-
leving geweerd worden. Geleidelijk
aan verspreidde zich de idee dat eks-

hibitionisten ook konden 'genezen'
worden, door ze op te vangen in af-
gezonderde instellingen.

Fruit
Het was Freud die als eerste een we-

tenschappelijke interesse toonde voor
het verschijnsel, en er probeerde ver-
klaringen voor te geven. Zelfontblo-
ting bracht hij in verband met een
onverwerkte verdrukking van de kin-
derlijke seksualiteit. Vooral belang-
rijk aan deze psycho-analytische visie
was dat de ekshibitionist nog steeds
gezien werd als een zieke die door een

aangepaste teorie op het rechte pad
gebracht moest worden.
De sociologie bracht vernieuwing

in het onderzoek naar ekshibitionis-
me: men pleitte er voor te spreken in
termen van 'infrekwent en uitzonder-
lijk seksueel gedrag' in plaats van ab-
normaal of ziekelijk gedrag. Bij het
zoeken naar verklaringen gingen de
onderzoekers zich meer richten op het
sociale milieu waarin de dader zich
bevond. Vandaag is de wetenschap-
pelijke interesse voor het probleem
sterk toegenomen, maar aan een vol-
ledig beeld van de ekshibitionist en
zijn drijfveren is men nog niet toe.

Straf
Het wetenschappelijk onderzoek

mag dan al enkele stappen verwij-
derd zijn van de negentiende-eeuwse
burgerlijke moraal, de maatschappe-
lijke visie op ekshibitionisme is dit
nauwelijks. Nog steeds rust op seksua-
liteit het welbekende taboe, en in het
bijzonder op ongewone uitingen er-
van. Vaak wordt ekshibitionisme ge-
koppeld aan agressiviteit en ver-
krachting en wordt het als een gevaar
gezien.
Deze maatschappelijke visie heeft
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zijn weerslag op het wettelijk en straf-
rechtelijk statuut van ekshibitionis-
me. Hetvalt onder de kategorie 'open-
bare schennis van goede zeden',
waaruit weer blijkt dat de seksuele
norm gebaseerd is op het schaamte-
gevoel. Opvallend is dat de wetgever
hierbij niet in de eerste plaats de be-
scherming van het individueel
schaamtegevoel beoogt, maar wel
dat van de gemeenschap in het alge-
meen.
Ekshibitionisme kan in teorie be-

straft worden onder drie voorwaar-
den: materiële daad, openbaarheid,
en opzet of fout van de daad. Eenvier-
de, feitelijke voorwaarde is het bewijs-
materiaal. Als er al getuigen zijn,
moeten die nog bereid zijn een verkla-
ring afte leggen. Afhankelijk van het
psychiatrisch advies zal de strafrech-
ter dan een sanktie opleggen, die be-
staat uit een gevangenisstrafvan acht
dagen tot een jaar, en een geldboete
van zesentwintig tot vijfhonderd
frank.

Paraplu
Het is duidelijk dat de wetgeving

volledig in het teken staat van de tra-
ditionele opvatting over ekshibitio-
nisme, als een perverse, af te keuren
vorm van seksualiteit. Ook de publie-
ke opinie staat volledig afwijzend te-
genover ekshibitionisme, dat dan nog
vaak gekoppeld wordt aan verkrach-
ting. ,Deonderzoekingen hieromtrent
zijn het er echter unaniem over eens
dat ekshibitionisten in de regel niet
overgaan tot gewelddadig seksueel
gedrag. Het is vanuit die vaststelling
dat de jongste decennia è'bkeleweten-
schappers opkwamen voor een ra-
dikaal nieuwe kijk op het fenomeen,
een 'humanizering' van de strafwet-
geving. Ekshibitionisme moet vol-
gens hen niet gezien worden als een
misdadig probleem, maar als een
anderssoortige ekspressie van de per-
soonlijkheid. Een belangrijk argu-
ment is dat het straffen van de dader
meer kwaad doet dan goed.
Blijft natuurlijk het feit dat het

slachtoffer een soms zeer traumati-
sche ervaring achter de rug heeft, en
ekshibitionisme moet afgeschrikt
worden. Nieuwe stromingen pleiten
ervoor niet af te schrikken door straf-
wetgeving, maar integendeel meer de
nadruk. te leggen op psychologische
begeleiding van de ekshibitionist.
Hier werd pas vrij recent mee begon-
nen, en de metodes staan nog in de
kinderschoenen. De meningen over
de zin en de bedoeling van zulke hulp-
verlening zijn echter verdeeld. Hoever
moet die gaan in het bekeren van de
ekshibitionist naar een 'normaal' sek-
sueelleven? Moeten demaatschappe-
lijke normen op hem overgedragen
worden, en is dit überhaupt mogelijk?
Een argument tegen is het feit dat
ekshibitionisten niet uit eigen initia-
tief naar hulpverleners zouden toe-
stappen. In de meeste gevallen komt
de hulpverlening, die volledig kadert
in en samengaat met de strafrechtelij-
ke procedure, immers als dreigend
over.
Er bestaat weinig georganiseerde

hulpverlening buiten de strafrechte-
lijke sfeer. Ook de psychologische be-
geleiding van het slachtoffer is niet
voldoende georganiseerd. Men heeft
nog geen duidelijk beeld van de be-
hoeften van de verschillende katego-
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Ons beeld van de ekshibitionisten wordt sterk beïnvloed door stereotypen.

rieën van slachtoffers, en de manier
waarop men er best aan tegemoet
kan komen. Initiatieven als het
Jeugdadviescentrum spelen in de
praktijk een rol in de opvang van
slachtoffers, maar gespecialiseerde
organisaties zijn er niet. De beleids-
verantwoordelijken zijn blijkbaar
weinig bekommerd om zowel dader
als slachtoffer. Erworden immers wei-
nig klachten ingediend, en de trau-
matiserende gevolgen zijn beperkt in
vergelijking met andere delikten.

Het is dus hoog tijd voor de uitwer-
king van een samenhangend beleid
op het vlak van sanktionering. en
hulpverlening. Parallel hiermee moet
een maatschappelijke sensibiliseripg
beoogd worden, met aandacht voor
de persoonlijkheid van ekshibitio-
nisten, hun motieven en problemen.
Een nieuwe aanpak van het feno-
meen zou de man in de lange regen-
jas veel heil kunnen brengen.

Maud Bracke

Refleks: zelfverdediging en
weerbaarheid

Sedert 1983 organiseert Ref!ekskursussen zelfverdediging en weerbaarheid
voor vrouwen en meisjes, bijscholingsdagen, vervolgkursussen, weerbaar-
heidstrainingen voor beroepsgroepen en lezingen en/of kursussen voor
ouders, leerkrachten en ouderkomitees, rond preventie van seksueel mis-
bruik van jonge kinderen.
De basiskursus voor vrouwen vanaf 18 is misschien wel het interessantst,

die kan immers ook in Leuven gevolgd worden. De kursus bestaat uit tien
lessen en elke lesisopgedeeld in twee delen, teorie en praktijk. Het eerste deel
bestaat uit het aanleren van technieken om je te bevrijden uit verschillende
grepen en om een dader moet uitschakelen. Het tweede deel behandelt
weerbaarheid. Via rollenspelen en gesprekken over onder andere angst,
pijn, inschatting van potentieel gevaar, stemgebruik, lichaamstaal, enzo-
voort probeert men te komen tot een positiever zelfbeeld en betere inzichten
rond seksueel geweld.
Het doel van het deel over weerbaarheid is vooral vrouwen te stimuieren

om een verbale konfrontatie aan te gaan met de man die hen lastigvalt of
achtervolgt. Elke les weerbaarheid handelt over een specifiek tema. Zo'n
tema kan bijvoorbeeld zijn hoe je moet reageren als je merkt dat een poten-
tiële dader je aan het uittesten is op je geschiktheid als slachtoffer. De myte
van de psychopaat die plots als vanuit het niets opduikt en de mooie, jonge
vrouw wild verkracht, is totaal ongegrond, een dader zal vaak eerst uitzoe-
ken of de vrouw die hij op het oog heeft zich al of niet zal verzetten. In de
kursus wordt er aangeleerd hoe een vrouw er zelfverzekerder en 'moeilijker'
kan uitzien.
De kursus lijkt heel nuttig als preventie maar een zelfhulp- of praatgroep

is het zeker niet. Over individuele problemen kan wel gesproken worden
voor of na de les, niet tijdens. Erwordt voornamelijk geleerd hoe je jezelfhet
best verbaal en lichamelijk kan verdedigen .

(in)

Op 19 april start in Leuven de basiskursus zelfVerdediging en weerbaarheid, 10
dinsdagavonden van 19.30 u tot 22.00 u. De kursus kost 3000 frank (inklusief
verzekering en kursusmateriaa/). Inlichtingen en inschrijvingen: 03/239.29.83
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'Tetsuo 11:The Body Hammer' in het Stuc

Japans cyberafval draait dol
Vanaf donderdag kan u in het Stuc gaan kijken naar de film
'Tetsuo 11:The Body Hummer'. En hoewel die prent niet zo sterk is
'als zijn geniale voorganger uit 1989, is dat nog geen reden om
thuis te blijven. Een Japanse 'Terminator 2', overgoten met een
fikse scheut techno-organische Aliensaus is nooit weg.

Jammer genoeg kan het Stuc - voor-
lopig - niet 'Tetsuo I' programme-
ren. De merde met kultklassiekers is
nu eenmaal dat je er niet altijd een
verdeler voor vindt. Degenen die dit
juweeltje nog niet hebben kunnen
zien op bijvoorbeeld het Festival van
de Fantastische Film in Brussel of een
andere okkasionele vertoning moe-
ten dus nog even op hun honger blij-
ven zitten. Het Stuc en filmdistribu-
teur Shooting Star pogen momenteel
daar in elk geval iets aan te verhel-
pen.

Kruis
'Tetsuo I' is, net als de sequel een

film vanShinya Tsukamoto. Tot 1985
maakte Tsukamoto vooral reklame-
filmpjes. 'Tetsuo I' (1989) is een low-
budgetproduktie in zwartwit waar hij
anderhalf jaar aan werkte. Hij deed
dat met een ploeg van amper zes
mensen en nam zelf het grootste deel
van het werk voor zijn rekening: hij
was zowel regisseur, producer, sce-
narioschrijver, belichtingsman, mon-
teur als kameroman. Daarenboven
speelde hij ook nog een van de hoofd-
rollen.
Die eerste Tetsuo, een razendsnelle,

super-agressieve prent, kluistert je
zevenenzestig minuten lang aan je
stoel. Het verhaal is niet altijd even
makkelijk te volgen - daar zitten de
vrij eksperimentele en overdonderen-
de (animatie- )technieken en het door-
eenhaspelen van droom en realiteit
voor iets tussen -, maar we hebben
er in elk geval toch iets van begrepen.
Het begint met een echtpaar dat een

man aanrijdt en er niets beters op
vindt dan tegen een boom te neuken
terwijl het slachtoffer hen vanop de
grond gade slaat.
Dat slachtoffer (Tsukurnoto zelf)

had net daarvoor op een erg primitie-
ve wijze - met een keukenmes -
een metalen buis in zijn been geïm-
planteerd. Na het ongeval zint hij
vanonder een lawine van oud ijzerop
wraak. In wat volgt is niet altijd even
duidelijk wat echt gebeurt en wat zich
afspeelt in het brein van de roekeloze
'chauffeur-burgerman'. In elk geval
valt die laatste van de ene nachtmer-
rie in de andere. Zo is er ondermeer
een scène waarin hij - naakt en op
handen en voeten - machteloos
moet toezien hoe zijn vrouw hem pe-
netreert met een twee meter lange
metalen slang die aan haar kruis ge-
groeid is.

Drilboor
Even later lijkt alles weer normaal,

maar dan beginnen plots delen van
zijn lichaam te muteren tot een wir-
war van metalen rommel. Seksueel
worden de rollen ook omgekeerd: de
man is plots voorzien van een enorme
metalen 'drilboor-penis', waar zijn
vrouw op een niet erg prettige wijze
mee gekonfionteerd wordt.
AI die vreemde transformaties wor-

den gekontroleerd door pet op wroak
beluste verkeersslachtoffer dat nu te-
rug ten tonele verschijnt en ondertus-
sen duidelijk ook een behoorlijk me-
talig uiterlijk gekregen heeft. Wat
volgt is een halludnante konfrontatie
tussen twee metalen gedrochten die

uiteindelijk samensmelten tot één gi-
gantische schroothoop mastodont.
Samen besluiten ze de wereld te ver-
nietigen. Gedaan.
Hetmag duidelijk zijn dat de wereld

van 'Tetsuo' niet erg rooskleurig is.De
wereld van het burgermannetje ver-
andert plots in een gigantische nacht-
merrie zonder dat hij hiervan de oor-
zaak kent. Pas als de konfrontatie met
het slachtoffer nakend is, weet hij wie
deze hele waanzin veroorzaakt heeft,
maar zelfs dan wordt er geen enkele
verklaring gegeven voor de mutaties
die hij en zijn rivaal ondergaan. Voor
het slot geldt hetzelfde: zonder dat
hun motieven worden aangegeven,
versmelten de twee en trekken op
vernietigingstocht. Alle rationele
kontrole is weg, het enige wat over-
blijft is haat. 'Tetsuo I' won over-
verdiend de Grote Prijsop het Interna-
tionale Festival van de Fantastische
Film van Rome in 1989. De muziek
van ene zekere Chu Ishikawa is trou-
wens minstens evengoed als de film
en zou menige Einstürzende-Neubau-
tenadept kwijlend de zaal doen verla-
ten.
Voor 'Tetsuo 11'(1991) kon Tsuka-

moto rekenen op een aanzienlijk gro-
ter budget, dankzij de sponsoring van
plctenmuctschcpp'] Toshiba EMI,die
zich met dit projekt voor het eerst op
het filmpad waagde - maar de mu-
ziek is minder goed deze-keer. De film
is geen vervolg maar eerder een re-
make van 'Tetsuo 1'. En er zijn aardig
wat verschillen in de manier waarop
de twee films in beeld gebrocht zijn.
Zo heeft de warrige zwart-witwereld
van de eerste film, moeten plaats rui-
men voor een hypermoderne, trendy
kleurenfotografie. De eksperimentele
technieken van de eerste film zijn ver-
vangen door een - relatief - kon-
ventionele aanpak. Het burgerman-
netje is ook weer van de partij, maar
zijn ruime flat is aanzienlijk luksu-
euzer en moderner dan het rommelt-

Usst
zijn hier sowieso al niet meer weg te
slaan. Hopelijk zullen er volgend jaar
dan wat meer huisvesters onder de
studenten te vinden zijn. Het is ieder
jaar een probleem om genoeg huis-
vesting te vinden maar deze keer
moesten een aantal ploegen in de ka-

zeme in Heverlee slapen. Doordat het
Re wordt omgebouwd, moest er nog
bijkomend onderdak gezocht wor-
den. Dat werd gevonden in de jeugd-
herberg van Kessel-Lo. De Polen en
Tsjechen pendelden van daaruit met
hun bussen. De Portugezen werden te
slapen gelegd in een legewinkelruim-
te aan de Diestsevest.
Op de vroag waaraan het tanende

gebrek aan huisvesters te wijten was,
antwoordde de verantwoordelijke dat
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(foto Nepal De Weerdt)

Lisst - volgens hem heel onte-
recht -~n slechte naam had gekre-
gen. Hij wees erop dat de fukbors ook
om die reden hadden besloten de
jaarlijkse Lisst-kroegentocht af te
schaffen. Na de doortocht van de
Lisststudenten bleek hun glazenbe-
stand immers telkens zo ongeveer ge-
halveerd. Om nog maar te zwijgen
van de vandalenstreken die zatte
Lisst- (en zatte niet-Usst-)studenten
uithalen.

Opgooien
In de Daily Lisst staan er trouwens

meerdere insinuaties op overmatig
alkoholgebruik en andere losbandig-
heden. Een voorbeeld: "Don't throw
on the public road. Don't throw up on
the public road. "
De enige manier om de populari teit

van Lisst te verbeteren lijkt een wijzi-
ging in de mentaliteit. Het lijkt er erg
op dat Lisststudenten naar Leuven
komen om eens flink de bloemetjes
buiten te zetten. zodat de sport pas op
de tweede ploers komt. Het kompe-
titienivo zou feitelijk gerust wat hoger
kunnen liggen, maar het blijkt nu
eenmaal niet zo eenvoudig om met
een houten kop een doel te schoppen.

Mieke Deceuninck

ge optrekje dat hij in de eerste film
bewoont.
Deze keer is hij gelukkig getrouwd

en heeft hij bovendien een kind. Zijn
enige zorg is dat hij zich niets herin-
nert van voor zijn achtste levensjaar.
Vanaf die tijd leefde hij in elk geval in
een pleeggezin. Zijn echte ouders kan
hij zich niet voor de geest halen. Op
een dag wordt zijn zoontje in een win-
kelcentrum ontvoerd en vervolgens
gedood. Hijzelf wordt ogenschijnlijk
meteen injektiepistool geroakten zijn
borstkas en armen muteren tot een
soort cyberyun. Vervolgens valt hij in
handen van de 'slechterikken', waar-
van regisseur Tsukamoto de rol van
aanvoerder voor zijn rekening neemt.
Anders dan zijn voorganger heeft

'Tetsuo 11'duidelijke raakpunten met
Amerikaanse big-budgetprodukties.
Niet alleen is de filmstijl gepolijster en
minder eigenzinnig, bovendien is de
invloed van bijvoorbeeld 'Alien' dui-
delijk merkbaar in de techno-organi-
sche stylering van de geweerlopen die
aan borstkassen en armen ontsprui-
ten. Ook het macho-gedmg dat sche-

ring en inslag is in menige geweld-
film, voert hier de boventoon. In de
eerste film leken de akteurs daarente-
gen eerder weggelopen uiteen heden-
daags-dansensemble. De neventitel
('The Body Hammer') is volgens An-
dere Sinerna trouwens een dtaat uit
'Terminator 2'.

Techno
Wat 'Tetsuc 11'onderscheidt van

zijnAmerikaanse invloeden is de plot.
De gore en sadistische elementen uit
de eerste film zijn weliswaar behoor-
lijk gereduceerd, maar het einde van
de film is vrijwel identiek. Hoewel de
hoofdrolspelers hier meer kontrole
hebben over de mutaties die zij onder-
gaan, iser uiteindelijk weer geen hap-
py-end. Het leven moet ook niet altijd
mooi zijn.
• KrisJacobs

'Tetsuo 11:The Body Hammer', donder-
dag JOen vrijdag 11maart om 22.30 u
en van dinsdag 15 tot en met vrijdag 18
maart om 20.00 u enom 22.30 u inhet
StUc, 100/150 /Tank.

Politika-toneel: allemaal samen

Op een onbewoond
eiland
Eenweek na Ithaka '94 gaat ook Politika de kunstzinnige toer op,
Hier is de vrijwillige ballingschap wel iets minder ambitieus. Hun
komedie 'Het Eiland' is een vrije bewerking van Goldings 'Lord of
the Flies'. Het eerste Politika-toneel is een stuk geworden dat ab-
surd-komisch zou heten.

Het idee om een toneelstuk op poten
te zetten, groeide vanuit de werkgroep
kultuur bij Politika. Er waren vroeger
al plannen in die richting, maar dit
jaar is het de eerste keer dat er ook
daadwerkelijk iets van de grond
komt. De ambities zijn dan ook be-
perkt: het was in de eerste plaats de
bedoeling een zo groot mogelijk aan-
tal mensen te infekteren met het tee-
tervirus, zodanig dat de werkgroep to-
neel voldoende levenskansen zou krij-
gen om in de komende jaren een tra-
ditie te ontwikkelen. Dekeuze van het
stuk en de omvang van het budget lig-
gen dan ook in de lijn van die beperk-
te ambities.
Als uitgangspunt werd een tekst

van Jan Sablon gekozen, die met 'Het
Eiland' een wel zeer vrije bewerking
van 'Lord of The Flies' schreef. Die
basistekst werd dan op zijn beurt flink
onder handen genomen door hoofd-
regisseur Bart Lenoers, in samen-
spraak weliswaar met de rest van de
groep. Het resultaat is een komisch-
absurd toneelstuk, dat niet zoveel
meer te maken heeft met Sablons
tekst, en eigenlijk niets meer met Gol-
dings roman, buiten enkele situatio-
nele gelijkheden. Het stuk telt een pro-
loog, vijfbedrijven en isgezegend met
maar liefst twee epilogen. De hele
voorstelling duurt ongeveer een uur
en een kwartier, zonder pauze.
De inhoud van het stuk valt erg be-

knopt weer te geven: vijf jongens wor-
den gedropt op een onbewoond ei-
land, waar ze het zogoed en zo kwaad
mogelijk een maand met elkaar moe-
ten uithouden. Eenvan de vijfwil ech-
ter later karrière maken in de psyche-

logie, en gebruikt de vier anderen
daarom als proefkonijnen in een
wreed psychologisch eksperiment. Hij
houdt een gedetailleerd verslag bij
van hun gedmgingen, maar uitein-
delijk zal blijken dat hij zelf ook be-
drogen is door zijn proefkonijnen.
Een dergelijk verhaal leent er zich

natuurlijk uitstekend toe om van alles
en nog wat op de korrel te nemen. De
psychologie moet het natuurlijk
zwaar ontgelden, en ook het eigen di-
ploma wordt niet gespaard. En voor
wie 'Lord of the Flies' een beetje kent,
is het bijzonder grappig om te zien
hoe sommige van de loodzware te-
ma's uit het boek zonder al te veel
skrupules door de mangel worden ge-
haald. Bovendien hebben de regis-
seurs ervoor gekozen de de vijf man-
nelijke rollen te laten vertolken door
meisjes. Op zich een leuke vondst, en
afgaande op een generole repetitie
hebben de audities vijf goeie aktrices
opgeleverd. Zespelen hun rol met pit,
en dat entoesiasme ~ekombineerd
met het meisjes-spelen-jongens-effekt
is wel een van de sterkste punten vön
de hele produktie.

Borsten
Als er zwakke punten in het stuk

zitten, dan komen die voornamelijk
op rekening van de tekst. Een derge-
lijk komisch-absurd stuk staat of valt
natuurlijk met de kwaliteit van de
grappen en woordspelingen, en in dat
opzicht is elke flauwe grap er een te
veel. Nog een verwijt zou kunnen zijn
dat als je ervoor kiest vijf mannelijke
rollen te laten spelen door vijf dames,
dat je daar dan toch wel ietsmeer mee
moet doen dan er hier en daar een
woordspeling op te maken in de trant
van "Borst vooruit. Wees een man."
Maar de eindafrekening lijkt wel

positief, en als er volgend jaar wat
meer tijd is om rustig naar een goed
stuk te zoeken, dan ziet het ernaar uit
dat Politika er in de toekomst in zal
slagen een eigen toneeltraditie op te
bouwen. Daarmee zou dan het be-
langrijkst streefdoel van dit jaar al-
vast bereikt zijn.
Wie de voorstelling wil bijwonen,

zal snel moeten zijn. Kaarten zijn en-
kel in voorverkoop verkrijgbaar op
het Politikasekretariaat in de Van
Evenstraat, en naar verluidt is het
grootste deel al verkocht.

Sam Versweyveld

De uitslag van het lisst
Volleybal heren
1. Apolloon
2. Wroclav
3. Ekonomika

Volleybal dames
1. Apolloon
2. Warszawa
3. ICT Praha

Basketbal heren
1. Groningen
2. Ekonomika
3. Wroclav

Basketbal dames
1. Apolloon
2. Salamanca
3. ICT Praha

Voetbal heren
1. Navarra
2. Mostaganem
3. ICT Praha

Het Eiland, met LieveClaes, Wim DeRop,
Agna Dodion, llse Gilops, LesleyHustinx
en Isabel Van Hoedenaghe, in een regie
van Bart Lenaers en Henk Vandenbrouc-
ke. Klank en licht Paul Van Merode. Uit-
voeringen: 8, 9 en 10moanîom 20.00 u
in de Soetezaal van het Arenbergkollege,
Naamsestraat 96.



Rieks Swarte in het Stuc

Fysiek geweld en
ongebreidelde
platte lol

waarvoor Swarte zich geïnspireerd
heeft op het tapijt van Bayeux. Met
'Icarus' en 'De Gysbreght' passeerden
ook Raymond Queneau en Vondel de
revue. Swarte kwam zelfs op het
waanzinnige idee om een aantal ver-
halen van Beatrix Potter te 'verbeel-
den', konijnen en andere beestjes in-
kluis, en niet zonder sukses. 'Fran-
kenstein, of de landschappen van de
ziel', een romantische versie van het
boek van Mary Shelley, stond nog
maar een paar jaar geleden bij het
Stuc geprogrammeerd.

'Hedenavond, de schoonste geschiedenissen van de poesjenellen'
wordt in de programmabrochure aangekondigd als "Ie grand suc-
cès du soir". De voorstelling omvat vijf verhaaltjes, klassiekers uit
het Antwerps poppenteatervan weleer, met zeer welluidende titels
en een ietwat aparte uitwerking à la Swarte. Voor wie houdt van
volkstoneel en ongekompliceerd amusement.

Konijnen

Twaalf - Sinds vorig jaar bestaat er zoiets als' 5 voor 12': een tentoonstelling waarin vijf sponsors het nodige geld bijeen-
brengen voor twaalf jonge kunstenaars. Het initiatiefwerd dit jaar verder gezet door drie studenten Kulturele Studies als projekt
in het kadervan hun opleiding. Het is hun bedoeling jonge kunstenaars de kans te geven hun werk aan een eveneens jong publiek
bekend te maken. "Zeker in Leuven is de aandacht voor beeldende kunsten erg klein ", aldus de organisatoren.
Uit 136 inzendingen werden door een 'professionele' jury de twaalf overblijvenden geselekteerd. Toch jammer dat in deze
tentoonstelling door, van en voor jonge mensen, de organisatoren het niet-aangedurfd hebben om zelf een selektie te maken,
om hiervoor een beroep te doen op jonge mensen met een ruime interesse voor kunst. "We voelden ons te onervaren om dit
volledig zelf te doen. Ook hebben we gemerkt dat door die ervaren jury de kunstenaars meer vertrouwen hadden in de tentoon-
stelling".
Het samenbrengen van zo een aantal kunstenaars zonder een bepaald tema of invalshoek levert een ietwat rommelige,
ondefinieerbare tentoonstelntJg op. Maar voor de toevallige biblioteekbezoeker is het een mooie kans om eens te kijken waar
jonge kunstenaars zich zo al mee bezig houden. Naast de gebruikelijke fallus-symbool-beeldhouwwerken en hermetische
moderne kunst vallen vooral de frisse Peter Pan-schilderijen van Benjamin Demeyere en portretfoto's van Kurt Schraepen op.
Omdat de situatie van de jonge kunstenaar in het projekt centraal staat wordt hierrond op 12 maart ook een kollokwium
georganiseerd met onder andere kultuurfilosoof Lieven De Cauter en arbeidssociologe Carolien Hoedemakers als gasten. .

"Don Iuan; over de veulpoeper die zij-
ne moeder vermoordde, edoch lelijk
terechtkwaamt" of "Ferdinandus de
Zeerover; groot avonturenspel in ze-
ven schuifkens, met luchtverschijn-
sels en aardbevingen waarin de grote
zeeslag tusschen de Zwarte Zwaluw
en de Franschen"; het klinkt veelbelo-
vend. En vooral de kleine bemerkin-
gen onderaan het zogenaamde poes-
jevaantje doen de verwachtingen
hoog oplopen: "Stokken, portemon-
naies, regenschermen en pennemes-
sen moeten in bewaring gegeven wor-
den. Kinderen boven de 70 jaaren
worden niet toegelaten."
Tijdens de hoogdagen van het pop-

penteater kon het erwel eens ruig aan
toe gaan. En dat was niet alleen om-
dat er een oorlog of gevecht in het op-
gevoerde verhaal voorkwam. De
poesjenellen of stangpoppen leenden
er zich gewoon toe: met de buiten-
maatse armen en benen werd er dan
ook volop gemept en gezwaaid. Dat
kwam goed van pas daar waar er
leemtes in het verhaal waren. Want
door de mondelinge overlevering wa-
ren de oorspronkelijke sprookjes, ope-
ra's en verhalen van Shakespeare
(onder andere) zeer onderhevig aan
verbasteringen. Men had de klok wel
horen luiden maar wist soms niet
goed meer waar de klepel hing. Dan
laste men er een ruzietje in of een lied-
je, men improviseerde maar wat en
het verdere verloop van het verhaal
wees zichzelfwel uit. Gelukkig ging in
de toenmalige poesjenellenkelders de
jeneverfles vlot van hand tot hand:
eventuele mankementen weiden zo-
doende niet zo gauw opgemerkt.

Steentjes

'Hedenavond' is voorlopig de laat-
ste in de reeks speelgoedtentoonstel-
lingen, en volgt de teneur van zijn
voorlopers. Het dekor bestaat uit een
lijsttoneel met amateuristisch beschil-
derd achterdoek en koelissen - die
tussen elk 'schuitke' ofbedrijfmeteen
luid geschreeuwd 'hop' verwisseld
worden, een krakkemikkige grammo-
foon met vooroorlogse melodietjes,
een slinger kermislampjes en een
bord met 'Verboden te werpen' erop.
Daar worden, zoals reeds gezegd, vijf
poesjenellenverhaaltjes ten tonele ge-
bracht. Maar het unieke aan deze
voorstelling, en een typische vondst
van Swarte, is dat de stangpoppen
hier gespeeld worden door akteurs
van vlees en bloed. De houterige mo-
toriek, de dubbelgevouwen ÏE!dema-
ten, de stampende laarzen, de zwie-

mak speelt men een koning als een
kroegenloper, een bisschop of een
rover. Ook Satan (omgeven door
rookwalmen) en de fladderende engel
(bengelend aan een dik touw) ontbre-:
ken niet op het appel. Pret verzekerd.

pende armen maken van de melige
prekerige verhaaltjes een hilarische'
dolle komedie.
Een ander verschil met het auten-

tieke poesjenellenteater is dat men er
over een zestigtal poppen beschikte,
terwijl hier de personages in de ver-
schillende verhalen gespeeld worden
door typetjes, karakters zoals De
Neus, De Schele, Belle [eonet, die tel-
kens terug komen in andere kos-
tuums. Oit doet sterk denken aan de
Commedia dell'Arte. Overigens is de

benaming poesjenellen waarschijn-
lijk afkomstig van Polánella, een van
de Commedia-figuren.
lammer genoeg werd het Antwerps

dialekt vervangen door een soort ver-
zonnen oud-Hollands. Dit was een
bewuste keuze van Swarte, die vreesde
te zeer Nederlander te zijn om met de
specifiekeVlaamse humor te kunnen
omgaan. Dezezwakheid wordt echter
even snel vergeten door het aansteke-
lijk entoesiasme en plezier waarmee
er geakteerd wordt. Met evenveel ge-

Mieke Deceuninck

'Hedenavond, de schoonste geschiede-
nissen van de poesjenellen' maandag 14,
dinsdag 15 en woensdag 16 maart om
20.30 u in de Vlamingenstraat 83.

Trouwens, het publiek droeg ook
graag zijn steentje bij tot het spekta-
kel: men moest soms zelfs een visnet
voor het toneel bevestigen om de rotte
tomaten en dode katten op te vangen.
Mede door het feit dat de poesje-

nellen een vorm van levende teater-
kunst waren, blijft er vandaag de dag
nog bitter weinig over dat zou kunnen
bijdragen tot een registratie van hun
geschiedenis. De enkele verhalen die
toch werden genoteerd, zijn onvolle-
dig en slecht gedetailleerd. ZelfsAnt-
werpen '93 heeft geen aandacht be-
steed aan dit misschien toch wel ty-
pisch Antwerps fenomeen. Dit heeft
RieksSwarte erg tegen de borst gesto-
ten: hij vindt dat er dringend iets moet
gedaan worden om de poesjen in le-
ven te houden.
Van zijn grootvader, een sinjoor,

had Swarte een boek geërfd met tradi-
tionele poesjenellenteksten; daarop
heeft hij het zevende projekt in zijn
reeks zogenaamde speelgoedvoorstel-
lingen gebaseerd. Na het regisseren
van de 'Bedelaarsopera' bij het Zuide-
lijk Toneel is Swarte dus teruggekeerd
naar zijn favoriete bezigheid. Ken-
merkend voor deze reeks, en eigenlijk
voor zijn hele oeuvre, is het belang
van het beeldend materiaal, zoals
dekor en rekwisieten, en de kinderlijk
logische manier van spelen. Terwijl
sommigen hem daarom van naïviteit
verwijten, moet toch opgemerkt wor-
den dat peuters en kleuters nooit de
dubbele bodem zouden snappen die
Swarte er steeds inlast. Hij stelt zich
steeds als doel een andere werkelijk-
heid te kreëren, een illusie, en meteen
aan te tonen hoe die illusie werkt.

Jenever

""Natuurlijk moet \Neber
nietmee!"

11s eigenlijk gewoon om te zegge~ dat we nog nieuwe medewerkers zoeken.
Schrijvers, kartoenisten, DTP'ers en fotografen mogen nog steeds hun koppeke binnen steken op de 's Meiersstraat 5.

Veto verwacht u. Ervaring is niet vereist, een cv ook niet.
Een flinke portie goesting is al ruim voldoende.

Dat was het geval voor 'Natuurli jke
verwantschap', een poppenkast naar
een verhaal van Goethe en voor 'Het
tapijt' (was ooit te zien in het Stuc),

-.,
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Het centrum wordt logistiek en fi-
nancieel gedragen door de bijdragen
van buitenlandse vrouwen- en lesbi-
ennegroepen. Er bestaat dan ook een
kontrast tussen de eerder geëmanci-
peerde medewerksters van het cen-
trum, vaak afkomstig uit Zagreb zelf,
en de vrouwen die zij pogen te berei-
ken. Een niet onaanzienlijk deel van
de verkrachte vrouwen komen net uit
meer traditionele plattelandsmilieus
wat de stap om over hun ervaring te
praten met anderen nog groter
maakt.

Joegoslavië deel 2: Kroatië

Tegen oorlog en tegen politiek
Vorigeweek stond het verslag in
Veto van het bezoek dat een
groep studenten aan Slovenië
bracht in het kader van een pro-
jekt dat de naam Aying Univer-
sitymee kreeg. Het projekt werd
vorig jaar opgezet naar aanlei-
ding van een ontmoeting tussen
artiesten uit verschillende deel-
republieken van het vroegere
Joegoslavië en de studenten-
overkoepeling van Louvnin-Ia-
Neuve. Een lange voorbereiding
resulteerde in het bezoek van
een dertigtal studenten van ver-
schillende Belgische universi-
teiten aan Slovenië, Kroatië en
Servië.Deze week komt het vijf-
daagse verblijf in Kroatië aan
bod.

Streven
Het Centre for War Victims is één

vun de vele aangesloten organisaties
van de Anti-War Campaign Croatia.
De Anti-War Campaign wil een koe-
pel zijn van verschillende groeperin-
gen die een standpunt innemen tegen
de oorloq, De aard van de aangeslo-
ten organisaties loopt nogal uiteen
-- van vredesorganisaties, over een
mensenrechtenkern tot zelfs een
anarchistische beweging - en de
koepel heeft niet de bedoeling de uit-
eenlopende standpunten te centrali-
seren. Het gemeenschappelijk charter
van de Anti-War Campaign geeft de
intentie aan om te blijven samenle-
ven met de verschillende kulturen die
er in het vroegere Joegoslavië aanwe-
zig zijn. Bovendien stelt de koepel dat
officiële regeringen nooit eksklusief
de belangen van de civiele samenle-
vingen kunnen vertegenwoordigen
- iets wat de onderhandelaars in
Genève nog steeds niet ontdekt heb-
ben. Zij stellen alternatieve ontmoe-
tingen met niet-goevernementele or-
ganisaties voor en streven allianties
van solidariteit na.
Waar de koepel aanvankelijk een

padfistisch standpunt verdedigde, is
er nu geen eensgezindheid meer over
het gebruik van wapens als verdedi-
gingsmiddel. De verschillende aange-
sloten groeperingen hebben uiter-
aard elk hun specifieke invulling van
het begrip vrede. Ze keuren echter
unaniem de verdeling van Bosnië af;
een of ander plan Owens kan in hun
ogen dus nooit een oplossing bieden.
Doorheen het verderrazen van de oor-
log zijn zij zich bewuster geworden
van het feit datzil' uiteindelijk een plu-
ralistisch samen evingsmodel verde-
digen. Dat deze soort van samenle-
ving in Bosnië elke dag opnieuw ver-
der kapot gemaakt kan worden, vin-
den zij onaanvaardbaar. In andere
woorden, waar het begrip vrede aan-
vankelijk een waarde op zich verte-
genwoordigde (kostwat kost geen ge-
weld gebruiken), evolueerde het tot
een begrip dat staat voor het vreed-
zaam samenwonen van verschillen-
de gemeenschappen. Het komt er
voor hen nu op aan de multikulturele
samenleving te verdedigen en voor
sommige groeperingen is het gebruik
van geweld in dit gevql te rechtvaardi-
gen.

De grens tussen Slovenië en Kroatië is
meteen een grens tussen vrede en oor-
log. In de hoofdstad Zagreb lijkt de
oorlog nochtans niet echt zichtbaar,
de alomtegenwoordigheid van solda-
ten niet te na gesproken. De feitelijke
vechthaarden zijn over het algemeen
bijzonder plaatselijk. Een post met
VN-blauwhelmen is vaak het enige
teken dat de overgang in het land-
schap aankondigt: gewone dorpjes
veranderen in spookbeelden van af-
gebrande huizen doorzeefd met ko-
gelgaten, verwoeste daken, en vernie-
tigde gronden. De gevluchte bevol-
king is in vele gevallen nog niet terug-
gekeerd.

Heropbouw van een Kroatisch dorp na een bominslag. (foto StevenNeyrinck)
en iemand anders gaf haar adres mee
met de opdracht het uit te delen met
de boodschap: UTell them that I love
them".
Er werden in Zagreb tevens kon-

takten gelegd met verschillende orga-
nisaties. Het Centre for Women War
Victims verleent hulp aan vrouwen
die op een of ander wijze slachtoffer
zijn van de oorlog, en dit over alle 'et-
nische scheidingen' heen. In praktijk
gaat het vooral om vrouwen die ver-
kracht werden; vaak zijn zijafkomstig
uit Bosnië waar verkrachting als een
oorlogsstrategie gebruikt wordt. Het
konkrete werk richt zich enerzijds op
de noden van vrouwen in vluchte-
lingenkampen en het oprichten van
zelfhulpgroepen ter plaatse. Ander-
zijds worden 'displaced women'
-- vrouwen die omwille van de oorlog
verplicht werden te verhuizen - op-
gezocht. Alle hulp wordt georgani-
seerd door Kroatische vrouwen die bij-
gestaan en opgeleid worden door en-
kele buitenlandse vrouwen met erva-
ring op dat gebied.

- de voedselprijzen liggen ongeveer
op hetzelfde nivo als hier).
Het viel op hoe vele jongeren elk

geloof in politiek verloren hadden.
Een gevoel van machteloosheid en
ook wel woede ligt aan de basis van
een afkeer van het publieke politieke
forum. Engagementen worden eerder
in de priveesfeer gezocht. In dat kli-
maat kennen nieuwe religieuze bewe-
gingen een belangrijke groei en ook
de katolieke kerk kan op een grotere
aanhang rekenen. Bij vele jongeren
gaat het duidelijk om een individuele
beleving van godsdienst: het komt er
voor hen op neer met zichzelf in het
reine te komen, voor anderen kunnen
ze enkel bidden. De katolieke gods-
dienst wordt echter in belangrijke
mate door het nationalistische regi-
me gerekupereerd. Andere jongeren
zoeken hun heil in een alternatieve
hoek zoals in ekologische bewegin-
gen of in de muziekscène.

waarbij op de eerste plaats jongens
die van Bosnische afkomst zijn op een
trein worden gezet naar de fronten in
Bosnië. Hetzelfde lot kOJlook tegen-
standers van het regime te wachten
staan.

Meisjes
Familie Ondanks hun afkeuring van de

nationalistische politiek en de politie-
ke manipulatie van de leiders van het
land, vonden de jongeren de bevesti-
ging van hun Kroatische nationaliteit
toch belangrijk. In de vele verhalen
kwam telkens het argument naar
voor dat de Kroatische identiteit ten
tijde van het kommunistische regime
onderdrukt werd, in een poging van
Tito om het land tot eenheid te bren-
gen. De oorlog wordt dan verklaard
als een uitbarsting van de onderdruk-
te etnische identiteiten. Op de vraag
wat het dan precies betekende om
Kroaat te zijn, wist men echter geen
antwoord te geven. Zelfs de taal kon
niet echt ingeroepen worden want het
Kroatisch is in grote mate dezelfde
taal als het Servisch - vroeger aan-
geduid als Servokroatisch - en de
nieuwe woorden die het regime tegen-
woordig oplegt, vindt men over het
algemeen lachwekkend.
Het bewustzijn van een Kroatische

nationaliteit was over het algemeen
wel degelijk aangescherpt-de laatste
jaren, onder meer als gevolg van de
grote greep die het regime op de me-
dia heeft. Maar haat viel er nauwe-
lijks te bespeuren. De wil tot kom-
municeren. bij de jongeren in Kroatië
met mensen in Servië kwam duidelijk
tot uiting in de vele vragen aan flying
University om hen een verslag over
het verblijf in Belgrado op te sturen.
Eenmeisje besliste het risiko te nemen
om de reis naar Serviëmee te maken

In Zagreb werd de impakt van de
oorlog vooral duidelijk door de ge-
sprekken en ontmoetingen met de be-
volking. Boris Bakal, een van de ar-
tiesten die aan de oorsprong van het
Flying-University-projekt lag, was
verantwoordelijk voor het program-
ma in Kroatië. Dit bestond voor een
groot deel uit ronde tafels met scholie-
ren, studenten en proffen waarbij een
reflektie over identiteit, nationaliteit
en verdraagzaamheid centraal stond.
Hoewel de frekwentie van de ronde
tafels te hoog lag, bood dit kader de
mogelijkheid om Kroatische jongeren
te leren kennen en enkele dagen met
hen op te trekken.
Het bleek bovendien dat de jonge-

ren eigenlijk niet erg geïnteresseerd
waren in de diskussies over identiteit
en etnidteit; zij wilden op de eerste
plaats buitenlandse studenten ont-
moeten. Ze lieten meteen ook weten
dat ze het beu waren om over de oor-
log te praten, maar in de meeste ge-
vallen was dit slechts de inleiding van
een lange getuigenis over hun erva-
ringen. Oorlog betekende voor hen
heel konkreet een broer die al enkele
jaren in het buitenland zat om aan
legerdienst te ontsnappen, familie die
ze al jaren niet konden bezoeken, het
gebrek aan informatie uit en kom-
munikatie met het buitenland en de
relatieve armoede (het gemiddeld
maandloon bedraagt zo'n 4000 frank

Lachen
De Palach klub in Rijeka bijvoor-

beeld, volledig beschilderd met graf-
fiti, is elke avond een ontmoetings-
plaats van honderden jongeren die
komen luisteren naar House of Pain,
Rage Against the Machine en derge-
lijke. De aanwezigheid van soldaten
die een weekje verlof kregen van het
front, zijn een vertrouwd beeld voorde
jongeren. Deoorlog en de politiek van
presidentTudjman worden sterk afge-
keurd binnen deze alternatieve jeugd-
kulturen, maar dit heeft weinig poli-
tieke aktie tot gevolg.
Diegenen die zich toch engageren

in een ofandere politieke aktie komen
onder serieuze druk te staan. Een lid
van de vredesorganisatie in Rijeka
getuigde dat er regelmatig nachtelij-
ke deportaties georganiseerd worden

Anarchie
Het centrum investeert heel wat

energie in het onderhouden van kon-
takten met gelijkaardige centra in
Slovenië en Servië; kontakten die in
het laatste geval noodgedwongen via
Hongarije verlopen. Hoewelde oorlog
hoe langer hoe meer sporen nalaat in
de onderlinge relaties tussen de ver-
schillende vrouwengroepen, houden
ze er sterk aan zich op de eerste plaats
te identificeren als vrouw, een hoeda-
nigheid die volgens hen alle etnische
identifikaties voorafgaat. Omwille
van die invalshoek en het konkrete
werk dat ze verrichten, kan het cen-
trum in Zagreb op weinig steun reke-
nen van de Kroatische regering.

Sarah Bracke

Dinsdag komt professor Detrez (Balkan-
geschiedenis) uitleg geven bij de histori-
sche achtergronden van het konflikt in
Yoegoslavië, vanaf 20.00 u in het Stuc,
zaal 3. Wie geïnteresseerd is om mee iets
op touw te zetten rond dit probleem, kan
achteraf blijven.

[A] [iHEHA][S] [f] [IJ
CVBA

's Meiersstraat 5 (verbinding
Hogeschoolplein - Muntstraat)

tel. 016/22.04.66
print nog steeds uw thesis, paper of
werkje af op laserprinter voor

NIEUWE OPENINGSUREN vanaf 7 maart:

maandag - vrijdag: 14.30u tot 18.30u
PATER DAMlAANPLEIN - SCHAPENSTRAAT 1, 3000 LEUVEN, TEL. 23.21.15
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Zoekertjes I~~m-"'-<:'Het "groene" copy-center van Leuven_
\ Gerecycleerd en 100Gk chloorvrij papier
~ Thesissen - Cursussen - Folders
T Forrnaat A5 tot A2C~.."""'\' ALLE Inblndlngen, Plastificeren tot A3

~.. Snel - verzorgd - volledig afgewerkt
TIensestraat 118
3000 Leuven

tel.: 016 - 23_70_30
fax: 016 - 23_34_31

JO MEUWISSEN KAFEETEORIEENbvba

• Aan G. Mortier: gelieve kontakt op te nemen
met de plaatselijke vertegenwoordiger van
Cosa Nostra. Bel 077.007.042 en vraag naar
Godot.
• Hé, eikel, ouwe rukker, het 'grappige' is er
nu wel af. Mijn beurt is allang voorbij (zie ode
aan Cindy, Veto van 14 februari, valentijntjes,
rechtse kolom, vierde en twaalfde regel). Komt
Cindy nog terug, of wat? Het zijn bijna paas-
eksamens, remember.
• Liefde is: maken datje wegkomt als Roeland
in aantocht is, hé Inge.
• Tweede kan OG: sadisten, ons werk is nog
niet af.
• Groen bloed in de aderen? Wil je iets kon-
kreet doen rond milieu? Je bent meer dan wel-
kom op de volgende milieu raad-vergadering.
Om de twee weken op maandagavond. Zie
agenda.
• Het kan ook van de kervel zijn.
• De drie Guys zullen van zich laten horen vol-
gende week. Veto lezen.
• Stalmeester jaap heeft gevlogen deze week.
• Jij weerloze tietseren/ofvoetganger, je hebt
nu de kans om ze te laten zien dat het niet zo
verder kan met de verkeerssituatie in Leuven.
Woensdag 13.15u in het Stadspark (groene
kiosk) verzamelen voor voetgangers- en fiets-
aktie.
• Gezocht: iemand om minimum een tot twee
keer per week 's avonds te gaan tennissen.
Gemiddeld nivo. Tel. 25.62.72 ('S avonds).
• In plaats van weerloze slachtoffers met
broodzakken aan te vallen, zoujeje beteropje
toespraken voorbereiden. Dan zouden ze mis-
schien nog op iets trekken omdat (of doordat?)
je anders je toehoorders verveelt. Het bifi-
spook.
• Welke plus-achttiener heeft zin om in een
skoutsgroep te staan. Meer info: 44.78.06.
• Fotografe zoekt kotbewoners die zich in hun
leefruimte willen laten fotograferen. Indien
geïnteresseerd, schrijfeen briefje met je naam
en adres naar: Isella De Vos, Quinten Metsijs-
plein 7.
• Vrijdag 11 maart om 23.00u laatste Flint-fuif
voor homo-lesbo-hetero's in Rumba.
• Sabine, spannend hé, die zoekertjes. Weetje
nu al wie Pan Cupido is?
• Ha ja, nog eentje.
• De nacht is uitverkocht, het hotel is volge-
boekt, maar misschien wel een ander ticket.
Als je per se wilt admiren en wat in ruil voor
mij?Een dineetje bij kaarslicht?Trouwens zon-
der bijbedoelingen (to lepiej tak nie mów po
Polsku),
• Szanowny Panie. Dinsdag zag ik een zakelij-
ke deal nog zitten. Woensdag bedenk ik datje
de pot op kan met je komplimenten.
• Sabine, neem jij PC maar van me over.
• Angeline V, (van A52), ik hou van je ...(ik lees
elke week Veto) -x- marsaanaarde-marsaan-
aarde-stop bieep.
• Ik zou een plaatje willen aanvragen: Edie
(Ciao Baby)-The Cult.
• Wie wil er samen met ons de verjaardag van
lan vieren? De ware wavers.
• Ingrid White Spirit brandt nog steeds (van
woede).
• VeerIe, ik verwacht dat ik op 14 maart nog
eens echt zat zal zijn.
• Vierkant Muziek dankt al hun super en ande-
re vrijwilligers
• Ellen, Tori for ever. Bel 7.
• jorn krijgt veel faksen, dus jorn is populair.

Alle verhuur video-, klank-
en lichtmateriaal voor

seminaries, evenementen,
optredens, fuiven en TD's
LCD - VIDEOPROJEKTOREN

DISCOBAR

CANON Kleurkopie 50 Fr_ en rnlnder_
van 9 u- tot 22 u_doorlopend_

zat_10 u- tot 17 u_

• Ithaka dankt ook zijn super- en andere vrij-
willigers.
• Dampkappen, eks-lieven, bananen en
krrroekrrroe's. Kasper jong, niet meer kotsen.
Ik kan er niet van slapen.
• Weetje dit al. ..?Bartje wil volgend jaar preses
worden. Ewald zal afgezet worden want Bart
geeft meer bijkomende kompensaties aan toe-
komstige tweede kan (samenvattingen, video-
montage van de ekskursie ...). Enfin, heel eer-
ste kan is er voor. Els gaat alle andere jaren
ompraten, Sigrid alle jongens verleiden die te-
genstribbelen (als Sigrid niet werkt, dan heb-
benwe Tom nog) en Trike is ervoor de meisjes.
• Als dat nog niet genoeg is, zorgt Para wel
voor boksijzers en tankonderdelen zodat
Hans en Kurt iedereen met brute kracht kun-
nen overtuigen. In elk geval, johan keurt Bar-
tjes verkiezingskampagne af en Bartje ...die
vindt het fijn. Volgend jaar telt Geologie zeker
vijftig meisjes in eerste kan en dan kan hij als
preses het rijtje nog eens afgaan.
• Bart 0., gelukkig ben je niet van geologie,
want anders ... Ingrid.
• Hi Maurice, how are you? I wanted to know if
you read Dutch newspapers. Guess from who
it is. .
• De KGB is Hauben op het spoor.
• Loesje, ik hou echt niet van Gin. Sorry, ik
drink alleen Palm. Rozemieke.
• Erik is een lieve, zachte teddybeer. De fan-
klub.
• Dafni, dafny, daphnie? Of mag ikje gewoon
Annemieke noemen? Rozemieke.
• Lucretia, ik hoop echt dat je gauw afgestu-
deerd bent. Medusa.
• Maar wie is nu toch die Sigrid?
• Wilrijk-TEW-ertje, Sabina is je beu.
• Karen? Ik ken geen Karen. Ingrid.
• Bobje: zo klein en schattig vind je ze haast
niet meer.
• Geert, ik aanbid je. Dimitri
• 0, 0, 0 la solitudine.
• Jawohl. R&.Mvon 'Eins-Eins' wei&en Alles über
Es.
• Steven, wat is dat van die twee artikels?
• Alle goede cowboyfilms bestaan uit twee.
• De 48 uren waren plezant vanuit het venster.
• Sugus, gewoon es voor de grap.
• Te huur: kamers en studio in groot gemeen-
schapshuis (tuin met tuinkruiden en bloeme-
tjes en terras, keuken, living, badkamer, tele-
foon, mikrogolf, dampkap, ...). Eén onmiddel-
lijk vrij, rest vanaf juni/juli. Data bespreek-
baar. Ongeveer 4000 frank. Mechelsestraat
188 (uitsluitend na 19.00 u).
• Arme, arme Poucke. Zo oud en versleten.
!En regenboogje, is je haar al gewassen? Hex.
• En wasje, is je zijn al beregend? Bin:
• Cin dy: RU R&.M making Krei Sy?
• Als Tobback overmorgen burgemeester
wordt, dan eet ik mijn schoen op. Als dat dan
nog mag tenminste.
• Ik ook, mijn schoen opeten.
• Smakelijk. Tweemaal met kaassausje?
• Koert, het spijt me, maar die pijp stinkt nog
tien keer erger. Tenzij je terug een baard laat
staan, maar dan zou je beter filosofie gaan stu-
deren.

• Zijn we weg, Demmie?
• Mogen de heilige bliksems van de toornige
wolkenverzamelende Zeus de nietige groot-
sprakerige Cece Choco treffen en moge zijn
schim in de Tartaros blootgesteld worden aan
kwellingen waarbij de straffen van Sisyphos,
Tantalos en Prometheus in het niets verble-
ken.
• Waar was die laffe Cece Choco op de vorige
Klio-kantus?Toch niet bang voor mijn toorn na
zijn daad van hybris? Dionysos.
• Love is all you need, zelfs al benje nog maart
reeds 21.
• Na de film naakt in het park van de burge-
meester dansen. 's Morgens paaseieren rapen.
Het waren onvergetelijke tijden.
• Taultje en Mieke: een applaus voor, onszelf,
want we hebben het rekord met glans gebro-
ken. Hansje.
• Gevraagd: vierde man/vrouw om mee het
nachtje door te kaarten. Afspraak in de Amen-
deer.
• Grietje, we moeten eerst dat kreng van een
toverheks uitschakelen, dan is al het lekkers
van ons, uw teergeliefd broertje.
• Moeder, waarom kaarten wij?
• Wat weet iemand die zichzelf CécéO Choco-
(melk) noemt nu voor zinnigs te vertellen over
een Klio-kantus.
• Ik had het wel begrepen, chickenshitkon·
formist. Do jaja smo, meid.
• Ik vermoed dat de anonieme afzender van
een kas setje ook onbekend wil blijven, maar
moest hij/zij van gedacht veranderen ...
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• De eerste Kulakker die dit leest en mij
kontakteert krijgt een ongelooflijke verras-
sing.
• Weet iemand waar en wanneer de Dada-
retrospektieve in Zürich plaats vindt? Plaats
een zoekertje. Bonzo.
• jaja, jullie moeten een nummer krijgen. Wij
worden tenminste als mens beschouwd, en
hebben dus een naam. Hans.
• Liever een fluo-vest dan een mama's kindje,
de nicht van Inge-Lise.
• Bullshit. Ik heb het schijt aan de weeën, voor-
al aan de weeën. Binnen twee weken is het
zover. Allemaal daar.
• Leve de gewestplanwijziging voor Ter-
munck. Stalmeester jaap plant paarden kom-
pleks.
• Hallo, ik ben Peter en ik zoek een penne·
vriendje van een deftig nivo. Moet inhoud van
brieven kennen voor ik ze heb opgestuurd.
• Hallo, ik ben Roger en ik lieg voor twee.
• Kathleen, alle konkurrentie ten spijt hunker
ik nog steeds naar je als ik zo zielig alleen in
mijn bedje lig bij zonsondergang. je niet-
hollands (sorry) dikbuikig teddybeertje.

00<26
Spetterende Reizen voor
jongeren onder de 26 jaar
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* Zon & Cultuur in Frankrijk
*Sportvakanties in Italië
*Zeilen in Griekenland
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AGENDA & VALVAS
~.6.~

DOOR.. .K.AR.EN' DE P<><>"TER..
alle gegevens voor agenda en vaJvas moeten ten laatste vrijdag voor verschij-
nen om 18_00 u op het redaktieadres bezorgd worden. Venneld dIlidelijk alle
infonnatie (datum, uur, plaats en prijs).

MAANDAG
20.00 ü DEBAT Bert Anciaux beantwoordt vragen van Peter Wollaert en het
publiek, ingeleid door Prof.jaak Billiet, in AV 00.17 (kampus soc. wetensch.),
org. Volksunie-jongeren.

20.00 u FILM 'The Unforgiven' van Clint Eastwood, de eerste in een reeks
Westerns die het Stuc de volgende weken programmeert, in Stuc, toeg. 100/
150.

20.00 u VERGADERING van Milieuraad, in Projekthuis Genoeg.
20.00 u KONCERT Victim's Family en Bep, in Corso, org. Kerosene (tel.
20.01.1 0), toeg. 250/300.

20.30 u TEATER Tristero brengt 3 korte stukken van Nathalie Sarraute, in
Vlamingen straat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

van Genoeg.
20.00 u GESPREKSAVOND rond het konflikt in Yoegoslavië, met professor
Detrez, in zaal 3 van het Stuc.

20.30 u TEATER Tristero brengt drie korte stukken van Nathalie Sarraute, in
Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc. DONDERDAG

20.00 u KONCERT Bigband olv Bert joris en perkussieorkest, in temmens-
instituut (info: 23.39.67).

20.00 u FILM 'EI sol del membrillo' (1992) van Victor Erice over de schilder
Antonio Lopez, in Stuc, toeg. 100/150.

20.00 u KONCERT Folkmuziek van akkordeonistjohn Kirkpatrick en zanger-
gitarist Roy Bailey, in Den Dooieeg, Dooleegstraat, Egenhoven (Heverlee),
toeg. 200/250/300, org. Folk-podium.

20.30 u TEATER Tristero brengt 3 korte stukken van Nathalie Sarraute, in
Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

22.00 u FUIF in zaal Corso, toeg. 70, org. Scorpio.
22.30 u FILM 'Tetsuo 2: The Body Hammer' (1991) van Tsukamoto Shinya:
metal horror met perverse fantasieën over technologie en verval, in Stuc,
toeg. 100/150. Zie ook elders in Veto.

WOENSDAG
13.00 u UUR KULTUUR Twee films van de Armeense kineast Artavazd
Peleshian, in Studio 1, toeg. gratis, org. Kultuurkommissie.

19.00 u BIJEENKOMST Agalev-studenten diskussiëren over participatie van
migranten aan de unief en demokratisering van het onderwijs, in Projekt-
huis van Genoeg.

20.00 en 20.30 u FILM 'EI sol del membrillo' (1992) van Victor Erice over de
schilder Antonio Lopez, in Stuc, toeg. 100/150.

20.00 u INFQ-AVOND Informatie over eko-feminisme, in Projekthuis van Ge-
noeg, org. Werkgroep Groene Filosofie.

20.30 u KONCERT In de schoot van de honger, kantate voor een handvol
mensenrechten, in Minnepoort, org. Broederlijk Delen, ism Kollektief.
Leerhuis en liturgieprojekten.

DINSDAG
14.00 u LEZING Dhr Luk Dec!ercq (studiedienst LBC/ACV) over 'Betere werk-
gelegenheid en beter milieu? Syndikale standpunten', in Seminariezaal
01.55, (Blok A, Van Evenstraat 2A), org. Departement Sociologie.

20.00 en 22.30 u FILM 'EI sol del membrillo' (1992) van Victor Erice over de
schilder Antonio Lopez, in Stuc, toeg. 100/150.

20.00 u BIJEENKOMST Bijeenkomst van 11.11.11- studenten, in Projekthuis VRUDAG
20.00 u FILM 'EI sol del membrillo' (1992) van Victor Erice over de schilder
Antonio Lopez, in Stuc, toeg. 100/150.

20.30 u KONCERT De Interfakultaire Bigband olv Hugo Bogaert met big band
uit de oude doos en bewerkingen van jazz- standards, in Kasteel van
Arenberg, Heverlee, toeg. 150/200 .

20.30 u TEATER Tristero brengt 3 korte stukken van Nathalie Sarraute, in
Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

22.30 u FILM 'Tetsuo 2: The Body Hammer' (1991) van Tsukamoto Shinya:
metal horror met perverse fantasieën over technologie en verval, in Stuc,
toeg. 100/150. Zie ook elders in Veto.
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ZONDAG
11.00 u KONCERT 'L'apotheose de Corelli', in Romaanse Poort.
14.30 u KULTUURTRIP 'Ulysse' door het Franse dansgezelschap Groupe
Emile Dubois, in de Singel in Antwerpen, vertrek Cultureel Centrum Leuven,
toeg. 650, org. CC Leuven.

MAANDAG
20.00 u KONCERT Rob De Nijs, in Stadsschouwburg.
20.15 u KONCERT De Beethoven Akademie olv Justus Frantz speelt werk van
Mozart, in Aula Pieter De Somer, toeg. 250 tot 550, org. de Singel (03/
216.41.20).
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Psychiater-seksuoloog Demyttenaere over
kunstmatige voortplanting

Ooievaars, bloemkolen en
proefbuizenI'

Onlangs was er aan de KU Leuven een studiedag met als tema 'Voortplantings-
technologieën: impakt op vrouw, man en samenleving'. De laatste maanden lok-
ten de nieuwe evoluties in devoortplantingstechnieken veel kritiek uit: vrouwen die
na hun menopauze terug moeder worden, een zwarte vrouw die een blanke baby
wil en een arts die eicellen uit geaborteerde foetussen haalt. Maar ook bij de 'gewo-
ne' proefbuisbabyworden vele vragen gesteld. Veto ging één van de specialisten ter
zake opzoeken, professor Koen Demyttenaere, werkzaam als psychiater-seksuo-
loog in het Sint-Raphaël- en in het Gasthuisbergziekenhuis waar hij in het medisch
team zit van de infertiliteitskliniek.

Demyttenaere: «Vanuf de jaren tachtig is er
toegang tot wat men in-vitrofertilisatie (IVF)
genoemd heeft. Bij bepaalde vormen van on-
vruchtbaarheid kan een koppel via een medi-
sche behandeling toch nog 'eigen' kinderen krij-
gen. Bij in-vitrobevruchting worden, na een
hormonale behandeling van de vrouw, een
aantal eicellen uit haar baarmoeder gehaald.
In het labomtorium voegt de arts bij die eicellen
de zaadcellen van de man en hoopt dan op een
bevruchting. Bij een geslaagde bevruchting
worden meestal een drietal bevruchte eicellen in
de baarmoeder geplaatst, omdat dit aantal de
grootste kans geeft op een eenlingzwanger-
schap. De andere eicellen worden dan ofwel ver-
nietigd, ofwel ingevroren voor een latere zwan-
gerschap via IVF."

I

Rekening
Veto: Maar ondertussen is deze klassieke techniek
toch al verder ontwikkeld?
Demyttenaere: "Er zijn allerlei varianten op
deze techniek ontstaan omdat men voorol klem
zat als de onvruchtbaarheid van mannelijke
kant kwam. De laatste techniek is nu dat men
een zaadcel injekteert in een eicel. Op deze ma-
nier wordt de bevruchting helemaal door artsen
verwekt, het summum van de wetenschop.»
«Het is merkwaardig hoe met de termen ge-

goocheld wordt. De naam 'in-vitrofertilisatie'
kwam er omdat het woord proefbuisbaby-
behandeling niet goed overkomt. De term is te
emotioneel en ruikt te veel naar sdence-fiction.
Om die reden is ook de term 'kunstmatige be-
vruchting' niet meer in trek. Nog een andere
naam die gebruikt wordt voor IVF is geassis-
teerde voortplanting. Nu spreekt men pas van
geassisteerde fertilisatie als men de zaadcel
'helpt' bij het doorprikken van de eicelwand.
Daartegenover staat dan de 'gewon~' ferti-
lisatie. Maar op emotioneel vlak blijft het voor
het koppel in hun eigen leven even ingrijpend
als vijf of tien jaar geleden. Dat is het gevaar van

die naamsverschuiving: men gaat nog minder
ruimte laten voor twijfels en angsten."

Veto: Maakt de kostprijs dan niet dat minder-
beqoeden zich zo'n medische behandeling niet kan
veroorioveu?
Demyttenaére: «De kostprijs voor het koppel
zelf hangt af van centrum tot centrum. Dat kan
gaan van 15.000 tot 60.000 frank. Eén IVF p0-
ging kost aan de maatschappij om en bij de
150.000 frank, terugbetaald door het zieken-
fonds. Daarbij is het belangrijk te weten dat de
kans op sukses heel laag is in vergelijking met
ander medische ingrepen: bij 100 pogingen zijn
er slechts 12 geboorten. Als je het aantal pogin-
gen dan in rekening brengt komt men tot de
som van ongeveer 1miljoen per geboren kind."

Veto: Is het verantwoord om zo veelgeld uit tegeven
aan het verwekken van één kind, terwijl in bijvoor-
beeld Albanië en Hongarije de som die aan de totale
gezondheidszorg per persoon besteed wordt wel 10
tot 100 keer kleiner is, terwijl de wereld bovendien
zeker niet onderbevolkt is en er meer ouderloze kin-
deren zijn dan kinderloze ouders?
Demyttenaere: «Daar is inderdaad iets voor te
zeggen. Aan de andere kant zullen een aantal
demografen hierop replikeren dat er in onze
maatschappij te weinig kinderen zijn en dat er
een enorme vergrijzing is. Maar zo gemak je in
een politiek-ekonomische diskussie.»

Investeren
Veto: Hoe zit het met de follow-up van NF-kinde-
ren?
Demyttenaere: .Wat betreft IVF is er veel te
weinig onderzoek, er is praktisch geen fellow-
up, noch van de vrouwen, noch van de kinde-
ren. Dit maakt deel uit van het onwetenschap-
pelijke karakter van de benadering van IVF. Het
is nog altijd niet duidelijk of er geen verhoogd
risiko op kanker van de baarmoeder is bij vrou-
wen die zo'n grote hoeveelheden hormonen in-
nemen en door de IVFvaak onderhevig zijn aan
een mechanisch letsel ter hoogte van hun eier-
stokken.»

«Het is duidelijk dat het gebruik van hormo-
nen emotioneel heel gevoelig ligt. Als er in de
krant over hormonen in kalfsvlees geschreven
wordt, dan daalt de verkoop van kalfsvlees de
eerste weken zee; signifikant. Maar ondertussen
nemen de meeste vrouwen wel de pil.»

"Op het gebied van de ontwikkeling van de
kinderen, is er ook nog te weinig onderzoek. Er
zou dus over de moeder, het kind en het koppel
veel meer follow-uponderzoek moeten gebeu-
ren."

Koen Demyttenaere: "Elke baby geboren door IVF kost aan de maatschappij gemiddeld
1 miljoen frank". (foto Frank Viaene)

verwachting ten aanzien van kinderen wordt 22 procent. Dat is een heel belangrijk gegeven
nog aangewakkerd door de geneeskunde die voor jongeren. Ze weten heel wat-over..kQntm-
inderdaad de illusie lijkt te geven dat ze perfekte ceptie, de gewone status van de vrouw is kOiititt-
kinderen zal afleveren. Want bij die nieuwe ceptief, maar veel te weinig over vruchtbaar-
technieken zijn er oveml kontroles met de echo- heid.·Dat is de prijs die we betalen voor de seksu-
gmfie. En het is predes of dat men alleen maar ele en professionele vrijheid van de vrouw: een
recht heeft op gezonde, perfekte kinderen. Dat is verhoging van de fertiliteitsproblem~Elke
een zeer gevaarlijke situotie.» medaille heeft zijn keerzijde. Absolute vooruit-

gang bestaat niet»

Potent

Veto: Kan een koppel zomaar een NF behandeling
starten of worden er kriteria gesteld?
Demyttenaere: "De begeleiding van onvrucht-
bare koppels die een IVFwillen, zou moeten be-
ginnen met een grondige evaluatie van de
kinderwens. Dit is een moeilijke maar belangrij-
ke zaak. In een gezonde kinderwens zullen ook
ongezonde motieven zitten en omgekeerd. Pato-
logisch wordt het alleen wanneer er een maksi-
malisatie of minimalisatie ontstaat van één
motief. Is het leed waarmee het koppel kampt
met de onvruchtbaarheid veroorzaakt door het
feit dat men geen kind kan opvoeden of eerder
door het gekrenkte gevoel zonder kind geen vol-
,edige man of vrouw te zijn?»
«De betrokkenen zouden op deze manierjuis-

tere beslissingen kunnen nemen. Een soort
vrijheidsbevorderend gesprek zou dus zeker
geregulariseerd moeten worden. Het koppel
moet uit de behandeling kunnen treden met of
zonder kind. Er moet ook gewezen worden op
alternatieven. Men is niet noodzakelijk onge-
lukkiger als men geen kinderen heeft."
"Een andere mogelijkheid die zou moeten

besproken worden is adoptie. Nu gebeurt dit
nog veel te weinig, er hangt nog te veel afvan de
eventuele gevoeligheden van sommige artsen.
Artsen gaan vaak te vlug in op de vraag van het
koppel. Alternatieven bieden zou predes een
toegeven van de onmacht zijn. Vele artsen wil-
len zich altijd heel 'potent' opstellen."
..In die zin is het ook relevant om te verwijzen

naar de opleiding geneeskunde waar nog steeds
weinig aandacht wordt besteed aan de relatie
tussen arts en patiënt. Psycho-somatische pro-
blemen en psychologie worden vaak nog ten
onrechte negatief bekeken in de medische we-
reld."

Maatschappij

Veto: Wat zijn nu de belangrijke oorzaken van
onvruchtbaarheid?
Demyttenaere: "Eén van de belangrijkste oor-
zaken is dat de leeftijd voor een eerste zwanger-
schap steeds uitgesteld wordt. Een vrouw die
jonger is dan vijfentwintig heeft 75 procent kans
om binnen het half jaar zwanger te worden. Een
keer ze de veertig voorbij is dalen de kansen tot

Veto: Komt het medisch entoesiasme rond nieuwe
voortplantingstechnieken niet voort uit de idee dat
men het pertekte kind zal kunnen maken?
Demyttenaere: «Bij de ouders is er, eerst en
vooral, het gevaar voor te grote verwachtingen
ten aanzien van het kind. Het risiko op over-
investering in het kind is heel groot, als je er
zoveel hebt moeten voor doen, dan verwacht je
er ook heel veel van. En dan mag het kind ook
bijna niet meer ontgoochelen. Van kinderen die
het resultaat zijn van kunstmatige inseminatie
is bijvoorbeeld bekend dat zij kognitief-intel-
lektueel ietwat voor zijn op leeftijdsgenoten,
maar emotioneel achter zijn.»

"Dit verschil is het gevolg van de overinves-
tering in (het krijgen van) het kind. Die hoge

Veto: Stuurt u de vrouwen dan terug naar de haard
(en zo naar de bevallingskamer)?
Demyttenaere: "Neen, helemaal niet. Maar
het blijft een biologisch gegeven dat vrouwen
kinderen krijgen en hun vruchtbaarheid daalt
met de leeftijd. Onze maatschappelijke struktu-
ren zouden veel soepeler moeten zijn en ruimte
moeten laten voor iets wat toch nog één van de
meest fundamentele aspekten van het mens-
zijn is, het krijgen van kinderen .. Men moet,
denk ik dringend gaan zoeken naar kreatieve
oplossinqen.»
«Een andere faktor die invloed heeft op het

uitstellen van de eerste zwangerschap is de
juvenilisatie van onze kultuur waarbil 'goed'
gelijk wordt gesteld met jong, aantrekkelijk en
produktief zijn: vroeger wilden jongeren op vol-
wassenen lijken, nu proberen volwassenen op
jongeren te blijven lijken. Zwanger worden op je
zestigste en inname van hormonen na de me-
nopauze, wat steeds meer vrouwen doen, reali-
seren de myte van de eeuwige en jonge moeder-
lijkheid. En daarbij staat het slankheidsmodel
dat nu zo opgedrongen wordt diametmal tegen-
over het vruchtboarheidsmodel.»
"Andere faktoren die een rol spelen bij de

hoge onvruchtbaarheid zijn de daling van de
leeftijd van het eerste seksueel kontakt en een
verhoging van het aantal seksuele partners.
Beide verhogen de kans op seksueel overdmag-
bare aandoeningen en de onvruchtbaarheid.»

Veto: Uspreekt vaak overhet paoren deartsen, eens
temeer blijft de mens die zich in deze kontekst zal
ontwikkelen de onbesprokene en onmondige derde.
Moet een etische reflektie niet vóór de toepassing
komen in plaats van de techniek achtema te hollen?
Demyttenaere: «De etische overwegingen zijn
een deelaspekt van de hele diskussie rond de
nieuwe vruchtbaarheidstechnieken. Ik heb het
over een ander aspekt van de diskussie: de
kinderwens. Ik heb ook gezegd hoe voorzichtig
je daarin moet zijn. Wie zijn wij om te gaan
definiëren wat gezond en ongezond is. Boven-
dien pleit ik voor een begeleiding om mensen de
kans te geven een heldere beslissing te nemen,
en die op tijd te nemen. En omdat die terapieën
zo indringend zijn, ook in de intimiteit van hun
lichamen, moeten zij meer dan andere patiën-
ten begeleid en beschermd worden.»

Patsy Goderis
Henk Dheedene


