
Opmars van .het verzet?
,Vrijheden ~e ni~t ver-

worven Zijn, zijn be-
drog. Vrijheden die

niet verdedigd worden, verdwij-
nen.' Het zijn de slotzinnen van
de rum 'Opmars der Stil/en', die
afgelopen donderdag in Aud.
Vesalius werd vertoond voor een
goedgevulde zaal, gevolgd door
een pannelgesprek met Jos Van-
dervelpen (advokaat van het
Anti-Fascistisch Front in Ant-
werpen) en Lode Van Outrive
(criminoloog). De organisatie
was in handen van het Anti-
Fascistisch Front Leuven. De
film van de Waalse cineast
Stephan Lejeune analyseert de
evolutie van het repressie-appa-
raat in België sinds de zeventiger
jaren, en één der slagzinnen in
het begin van de film, 'Wij zijn
allen in voorlopige vrijheid', laat
aan visie terzake niets aan duide-
lijkheid te wensen over.

temuf wt\ de po1itieJroijièft:·ètie
steeds te gemakkelijk wordt vergoe-
lijkt alszijnde 'blunders', 'ongeluk-
ken'. Er is de enorme ontwikkeling van
databanken, waarin progressieve ele-
menten onder de bevolking, zonder
kontrole worden geficheerd. Niet al-

leen de rijkswacht ficheert, er is ook
nog het leger, de gerechterlijke politie,
Interpol. Er isde toenemende politieke
inmenging van de NATO in ons land.
Er is de toenemende verpolitisering
van ons vervolgingsapparaat, met als
klapstukken de manier dat men advo-
kaat Graindorge en het weekblad Pour
heeft trachten te kriminaliseren. Er
zijn de internationale ekonomische
ontwikkelingen in de richting van een
uniform Europees rechtsysteem en een
dito politie-apparaat. Bovenal is er de
'opmars van stille krachten', waarvan
zelfs politici nauwelijks iets van af-
weten. De zwijgzaamheid van korps-
chef Beaurir van de Rijkswacht en
Raes, administrateur-generaal van de
Staatsveiligheid, zelfs ten aanzien van
de parlementaire onderzoekskornmis-
sie Wijninckx, is in dat opzicht meer
dan verontrustend. Het laatste kwar-
tier van de film handelt integraal over
de rijkswacht. Haar autonomie t.O.V.
het staatsapparaat, de ekstreem-recht-
se politieke ingesteldheld van een
aantal hooggeplaatsen, haar juridisch
overwicht ten aanzien van de andere
strijdkrachten, e.d, doen de film
afsluiten met enkele verontrustende
verklaringen van deskundigen, dat de
~'jQ~j~._SE'JP.ii~~

staatsgreep uit te voeren. Het pannel-
gesprek na de film konsentreerde zich
dan ook bijna volledig op deze
mogelijkheid tot staatsgreep vanwege
de rijkswacht, en de mogelijke kon-
trole op dit apparaat.

Helmut Schmidt .... eredoktor aan onz« bloedeigen KULtIIven. De uitreiking van de
eredoktoraten was achteraf beschouwd een tOllet/lje waar niet iedereen mee
tevreden was: het WP voelde z!ch noga/ gediskrimineerrl, ook Q1fderenvonden zich
nogal 'aan de deur gezet'. Om van het VAKA maar niet te sprekm. Volgende week
meer over de uitreiking van de eredoktoratm aan de KUL (foto Wim VerlIeIst.)

Woensdag was het Patroons-
feest van de universiteit en

werden, zoals gebruikelijk, twee ere-
doktoraten. Rektor De Somer be-
nadrukte in zijn voorwoord, dat
daar waar de Universiteit zelf, in
tegenstelling tot academici "zelden
een standpunt inneemt", de toeken-
ning van de ere-doktoraten de
gelegenheid wordt om kleur te
bekennen naar de gemeenschap
toe. "
Dit jaar koos de universiteit de

gewezen bondskanselier Helmut
Schmidt, en de voorzitter van het
Nationale Rode Kruis, Jean Pictet,
te eren. Beide zijn in een heel ander
domein werkzaam, maar zowel
Schmidt in zijn lezing 'Engagement
en verantwoordelijkheid voor de
vrede', als Pictet, in zijn dank-
woord, spraken de overtuiging uit
van een noodzakelijke en dringen-
de, aktieve bekommernis om de
wereldvrede.
Voor Veto was het het eerste

patroonsfeest waarop we in de

perstribune mochten plaatsnemen.
Niet iedereen had het zo komforta-
bel....
Terwijl het VAKA op straat de

heer Helrnut Schmidt opwacht,
onder het roepen van de (onmoge-
lijke) slogan "Schmidt bandiet, uw
raketten willen wij niet", zit deze
reeds rustig binnen. Voor de excel-
lenties, ministers en professoren
verloopt het patroonsfeest - naar
goede gewoonte van de KUL - met
de nodige pracht en praal. De
"minderen", wals de studenten, de
WP'ers en een enkele prof die te laat
kwam of zijn toga vergat, blijven, in
een aanpalende zaal, staande kijken
naar de gebeurtenissen op het
videoscherm. Op 2 februari viert de
KUL namelijk haar patroon.de god
Janus, deze met de 2 gezichten: de
één hoffelijk, voor de togati, het
andere onbeschoft, voor de rest.
Verslag van dit bezoek te Leuven,

over wat Schmidt nu denkt over de
vrede, in de volgende Veto !!

POOl
De film opent met getuigenissen en
statistieken met betrekking tot 'onge-
lukken' veroorzaakt door het hard-
handig optreden van politiekorpsen.
Cijfers gepubliceerd in het Franse
tijdschrift 'Les Actes' geven voor 1978,
met betrekking tot Frankrijk, een
aantal van 28 politiemensen en 71
burgers die omkwamen, als gevolg van

I'blunders' van het politieapparaat.
Een zekere Brunin bv., die in de
komputer opgetekend stond alszijnde
'ooit veroordeeld' werd in Brussel
halfdood geklopt. Sinds 1970 ontwik-
kelen allerhande organismen fiche-
ringssystemen, waarop geen enkele
kontrole van kan krijgen, en waarbij
de prangende vraag zich stelt: Waar-
voor dient het? Wie maakt er gebruik
van? Jean-Claude Garot, voormalig
hoofdredakteur van het weekblad
Pour, stelt dat de rijkswacht er
kwalitatieve selektie op nahoudt, van
.syndikale delegees, naargelang hun
mobiliseringskracht onder de - arbei-
ders. Ook is men in staat met de
komputer aan de hand van de num-
merplaat van de auto, de politieke

van de betrokkene af te lezen.

o

misbruikt om alle oppositie tegen het
systeem onder kontrole te brengen. Hij
verwijst hierbij naar de Europese
wetgeving ter bestrijding van het
terrorisme.
Ook het leger houdt er een uit-

gebreid ficheringssysteem op na, ten
einde een betrouwbaarheidscode van
alle dienstplichtigen op te stellen. Lode
VanOutrive stelt vervolgens vragen bij
de micro-fiches B die de gerechterlijke
politie sinds een aantal jaren bezigt.
Tot wat dienen items in deze fiches als
'on stabiliteit op het werk', 'agressieve
gedragingen' e.a .. Marc DeCock stelt
vervolgens dat er wetten in voorberei-
ding zijn, waardoor de Minister van
Binnenlandse Zaken, in tijden van
crisis 'een machtsoverdracht kan doen
ten voordele van het leger of de
rijkswacht', wat volgens hem in feite
neerkomt op een 'wettige staatsgreep'.
Een opmerking die we nog meer zullen
horen in die film is, dat we moeten
verhinderen dat zulke wetten er kir
men, omdat anders de verleiding wel
eens groot zou kunnen worden voorde
machthebbers, om er op een dag
effektief van gebruik te maken. Over
Interpol stelt VS-onderzoeker Barram
dat deze organisatie een verlengstuk is
van Nazi-Interpol gedurende de twee-
de wereldoorlog, en dit zowel inzake
de organisatie-struktuur als leidende
figuren. Philippe Carpentier, ontsla-
gen als vertaler op het parket in
Brussel, nadat hij teleksen afkomstig
van Interpol-Duitsland had doorge-
speeld aan Pour, verklaart dat deze
teleksen betrekking hadden op vragen
naar de aanwezigheden van individuen
op politieke bijeenkomsten, dit bete-
kent een flagrante overtreding van de
statuten van Interpol, die bepalen dat
deze zich enkel mag bezighouden met
misdaden van gemeen recht. Nochtans
worden én Pour én Carpentier hier-
voor veroordeeld tot celstraf.
Een ander internationaal apparaat

dat politiek weegt op ons land is de
Nato. Jean-Claude Garot verklaart
dat de Nato van ons land een
wetsaanpassing eist, zodanig dat zelfs
in vredestijd een 'état de crise' kan
uitgeroepen worden, tijdens dewelke
alle politieke rechten zouden worden
opgeheven. Vervolgens worden beel-
den vertoond van Voeren, alsmede een
gesprek met Happart, waarin deze de
bezetting van Voeren door de rijks-
wacht aanklaagt, die nu al enkele jaren
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Uw beroep: beschermen, helpen, dienen ...

aansleept. Happart stelt dat Voeren op
Idit ogenblik voor de 'rechtse krachten'
een testgebied is, om de reakties van de
bevolking te testen op zo'n bezetting.
Een test, waarvan de resultaten, vol-
gens Happart, morgen kunnen toege-
past worden in een stad als Brussel.

weekblad Pour wordt aangeklaagd,
opgesomd worden i.d.v. de huiszoe-
kingen, de processen die werden
gevoerd tegen het weekblad, en de
veroordelingen die hierbij werden
uitgesproken. Voor het eerst sinds de
2de wereldoorlog wordt de persvrij-
heid in België frontaal aangetast.
In een vierde deel worden kort de

recente internationale ontwikkelingen
aangegeven op vlak van ekonomische
samenwerking. Jean-Claude Garot
geeft wat toelichting bij de nieuwe
ekonomische wereldorde, en stelt dat
de kapitalisten, het repressie-appa-
raat, en de rechtse krachten in feite
hetzelfde maatschappijbeeld voor o-
gen hebben. Vervolgens schakelt de
film over op de 'stille krachten' die dit
maatschappijbeeld mee moeten helpen
verwezenlijken. De onmacht van de
onderzoekskommissie Wijninckx om
enig inzicht te verwerven in de werking
van de verschillende organisaties van
het repressie-apparaat wordt sterk

Heel stilletjes
Vervolgens wordt de verpolitisering
van het repressie-apparaat aangepakt.
Een beroepsmilitair komt aan het

Iwoord, nadat hij in een dossier van deBOB en de SDRA (inlichtingendienst
van het leger) was aangeklaagd wegens
lidmaatschap van de milieugroep 'A-
mis de la Terre' , evenals het versprei-
den van affiches van een 'socialistische
organisatie'. De man klaagt het feit
aan dat de rechtse krachten binnen het
leger ongemoeid worden gelaten.
Hierna beweert Michel Graindorge

dat het een 'gerichte oorlogsmachine'
was, die het proces tegen hem heeft
opgezet. De bedoeling was in feite de
demokratische refleks van de bevol-
king te testen. De intimidatie tegen het (vervolg op de achterpagina)

We maken er een swingende Veto van. Jan Arends & zijn zelfmoordadres Roelof
Hartplein 4 staat in deze editie centraal. Deze Stuc-produktie had éénjaarge/eden
reedsfurore gemaakt in ons vlaanderenland. Twee Veto-redakteursvergezeldende
J.A.-p/oeg naar Amsterdam. Hoe het daar aan toe ging, wat de reaktie van de
plaatste/ijke autochtonen op dit 'Belgische produkt' was, lees je op de
middenpagina. 0
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LEZERSBRIEVEN
_'..

Alle lezersreakties kunnen geser-'
veerd worden op het Veto-sekreta-
riaat, 't Stuc, Van Evenstraat 2 D,I
3000 Leuven, verdieping I, deur 6.
Schrijfsels, waarop men geen naam
durft te zetten of die niks te maken
hebben met de Veto-inhoud, worden
verbannen naar de doofpot of de
prullenmand. "Naam en adres bij de
redaktie bekend" is een moeilijk tel
vinden achterpoortje, onze zacht-
moedige schaar is een soms te zoekenl
inleverpoortje ..
Dus, als iemand van jullie nu nog
zin beeft ...

Blokken ...
tot wij iets bouwen!
'Wij zijn bang" Paul-Henri Spaak,
onze toenmalige minister van Buiten-
landse Zaken, durfde deze beroemde
uitspraak voor de UNO ten tijde van
de koude oorlog. Wat volgde daarop?
De oprichting van de NAVO en van de
EEG: moedige en hoopvolle ant-
woorden op een crisissituatie.
Wij zijn bang en de hele wereld

draait verkeerd. Dat kunnen we nu
wekelijks afleiden uit de rubrieken en
slogans van Veto: Kijk maar naar het
eerste blad van het voorlaatste num-
mer (15): 'Studenten blokken ... tot de
dop erop volgt "
Arme studenten, we blokken, we

vermoeien ons ... Tevergeefs? Geluk-
kig weten wij dat de jonge werklozen
meestal geen universitairen zijn. Blok-
ken? Wij vergroten onze kansen op de
arbeidsmarkt. Egoïsme? Neen, daar is
de bron van onze verantwoordelijk-
heid. Ons land heeft misschien geen
grondstoffen, maar het heeft 'de'
grondstof: de grijze stof, hersenen!
Wat zullen we met onze schat doen?
Gelukkige studenten' We kunnen

. en mogen blokken en nog nadenken!
We zijn fantastische middelen aan het
verzamelen voor de toekomst. Wij
bouwen nog vriendschapsrelatles op :
wij leren samenwerken en lachen
samen, met mensen op wie wij nog
mogen rekenen nu, en morgen ook
nog. Wij, studenten, zullen mogen
meewerken voor een gelukkige wereld
rondom ons, de enen op vertrouwen-
splaatsen, de anderen met leidende

Kring-
vertegenwoordigers
Geachte redaktie,
:k heb geen enkele bevoegdheid meer
in mijn kring, maar ik denk toch als
ingeschreven student een mening naar
voren te mogen brengen.
In het verslag van de Algem.

Vergad. van Kringraad dd. 14/1/83
punt 2,3 (Erkenning van de NSV) lees
ik dat er een geheime stemming over
dit punt werd aangevraagd door een
aantal kringen. Ik wil me hier niet
uitspreken voor of tegen de erkenning
van NSV als subsidieerbare vereni-
ging, maar wel over die geheime
I stemming. .

Het is natuurlijk het recht van
kringen een geheime stemming aan te
vragen, over een bepaald punt, hoewel
het gebruikelijk is dat er openlijk

• gestemd wordt in de ASR-raden. Maar
de achtergrond van deze procedure zit
me een beetje dwars'. Kringvertegen-
woordigers, wals iedereen weet, wor-
den verondersteld het standpunt van
hun kringbestuur of presidium naar
voren te brengen in de ASR-raden. Dit
standpunt zou op zijn beurt een
emanatie moeten zijn van wat er in de
kring gedacht wordt over een kwestie.
Als er nu op een raad een geheime

stemming over zo'n punt gevraagd
wordt, betekent dit impliciet dat het
kringstandpunt in een aantal kringen
blijkbaar geheim is, en dus ook niet
medegedeeld wordt aan de kringleden.
Anders heeft het geheim stemmen op
een ASR-raad geen zin, tenzij je het
standpunt van je kring aan alle kringen
zou mededelen, doch van hen zou
vragen of eisen het geheim te houden,
wat larie is.
Dit soort 'top secret' houden van

kringstandpunten t.a.v. de kringleden
is volgens mij een bedenkelijke prak-
tijk. Ik kan begrijpen dat men argu-
meert dat de erkenning van het NSV
een moeilijke zaak is en een heet
hangijzer, maar de demokratische
openheid in een kringwerking vind ik
toch belangrijker dat het risiko op
opspraak te komen door een eigen

·owdehjk kringstandpunt. Immers,
hoe zou men van de kringleden meer
medewerking en betrokkenheid kun-
nen vragen in de kringwerking als er
punten in de kringwerking zijn, die
geheim gehouden worden?
Het verslag van Kringraad vermeldt

bovendien niet, welke kringen de
geheime stemming aangevraagd heb-
ben, zodat de leden van die kringen
niet eens zouden kunnen weten dat hun
kring er een geheim standpunt op
nahoudt, en, verder gekeken, ook niet
kunnen weten of hun kring sowieso
enig standpunt ingenomen heeft.
Een eind bedenking : men verwijt de

ASR soms 'ondemokratische werking'
'ondoorzichtigheid', en ik weet niet
nog al wat, maar men vergeet dikwijls
dat de problemen zich niet op ASR-
nivo bevinden, maar op kringnivo,
welk die kringen ook mogen zijn.
Vorige week werd in deze Veto (in het
artikel 'Wie zijn hier de Heren?'
hiervan nog een voorbeeld gegeven, nl.
het feitdat I raad weloverdit punt kon
stemmen, en een andere niet, en ten
tweede dat een bepaalde kring inde
éne raad zich onthield, en in de andere
raad tégen stemde, hoewel het tenslot-
te toch om afgevaardigden uit dezelfde
kring gaat.
Ik wil met deze brief zeker niet

meedoen met bepaalde personen en
strekkingen, die de demokratische
werking van de ASR en van de kringen
in Leuven willen ondermijnen. Maar
anderzijds moet ik vaststellen dat er
ook vanuit mensen die in de kringen
werken, dikwijls zwàre kritiek komt
over de zgn. 'burokratische' handel-
wijze en de 'almacht' van ASR-
vrijgestelden. Zonder me te willen
uitspreken over de geldigheid van deze
kritieken meen ik wél te mogen stellen
dat deze kritiek aan geloofwaardig-
heid zou willM" door een meer
geloofwaardige, korrekter, opener
werking van de kringbesturen en de
presidia zelf, zonder behoefte aan
ondernokratische geheimhouding.

Louis De Meuter
ex-vrijwillig medewerker Kringraad

ex-lid van een kringbestuur

Alain de Crombrugghe
1· lic. Rechten

Medewerkers aan Veto 17:
Wilfried Allaerts, Luc Baltussen,
Filiep Canfijn, Mieke Cantineaux,
Toon Clarysse, Kris Cosaert, Jean
de Béthune, Alain de Crombrugge,
Peter De Jonge, Louis de Meuter,
Bemard Dumoulin, Polleke Foto-
zet (Ontwikkelaar) Peter Hanssens,
Pol Huynen, Guido Janssens, Ro-
nald Kosatka, Ineke Leemans, het
NSV, Ewald Pironet, Bart Rama-
kers, Jan Reyckaert, Pieter T'Jonck,
May Van Boxel, Guy Van den Bran-
de, Danny Vandenbroucke, Leo
Vander Aa, Jos Vandikkelen, Luc
Vanheerentals,J.H. Verbanck, Wim
Verhelst, Ingeborg Verplancke en
last but not... : het VRG-presidium.
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"Cafe Taverne Universum"
Herbert Hooverpleln 26 ( Hoek Tiensestraat )

3000 Leuven a 016/20.07.50
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ffuncties. Zullen we onheilsprofeten - Veto, wij, studenten, bewonderen
lzijn of zaaiers van hoop? uw fantastische mogelijkheden als
Als de intellektuelen het hoofd pers-medium, onze mogelijkheden.

verliezen, als het zout de smaak Wij zoeken naar een nieuw gebruik
!verliest, waar gaat onze boot naartoe? ervan: dichter bij onze reikwijdte,
Mensen verwachten dat wij een crisis construktiever in verband met de
.helpen oplossen. Wij moeten elk naar voorbereiding van de toekomst.
'kunnen, iets bouwen. Hoopvol, durf ik de redaktie voor-
I Bouwen? Ja. en met gepast materi- stellen de studenten nu hoogachtend te
jaal' Daarom studeren wij: we moeten groeten!

'

eerst onze grondstof ontginnen. Daar- '
mee denken wij de gemeenschappe-
lijke taart te vergroten.' Wij achten
deze inzet zinniger dan eindeloos
diskussiëren over de verdeling van een
inkrimpende welvaart. _
Bouwen? Ja, op stevige grondvesten

en met energie. Daarom zouden we
meer moeten hopen en geloven. Waar-
om zou Veto ons alleen maar zwarte en
rode ideeën moeten brengen? Wij
willen enthoesiast worden (uit het
Grieks: err+theos = in+god). Wij
moeten geloven dat het de moeite
waard is en dat God ons voorloopt.
Onze vakkennis moet gestuwd worden
-door hoop, of anders draaien wij rond
in bekrompen problemen. Wie een
berg beklimt kijkt naar de top'
Bouwen, ook met een doel! Daar-

.om kijken wij, samen met Veto, zoveel
Inaar onze medemensen uit de derde en
'4e vierde wereld. De mensen nuttig
zijn is ons doel. Er is een enorme
generositeit in onze jeugd. Met een
flinke dosis hoop, geloof en kennis van
zaken kan ze wonderen doen.
Veto? Wat weigeren we eigenlijk?

De ontmoediging? De zelfbeschuldig-
ing? De desinformatie? Veto, kom
dichter bij ons om ons te zeggen wat er
.gedaan wordt in de fakulteitskringen,

lin bloeiende jonge bedrijven, bij
studenten die iets oprichten, bij afge-
studeerden die ons iets kunnen leren
over het begin van een loopbaan. Veto,
wil je ons iets leren? Praat minder, doe
meer: doe voort met interviews van
ambassadeurs en professoren, begin
eens met verslagen over licentiethesis-
sen, reportages over bedrijven en
jeugdbewegingen, en beperk je.alsje-
blief niet tot gewetensbezwaarden.
Vraag meer aan onze vrijheid dan aan
onze staat, want de rijen voor de
winkels in Polen zijn nog steeds langer
dan deze voor onze RVA-kantoren.
Roep ons minder op voor betogingen
dan voor verantwoordelijkheden.
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tellill
Wij werpen vandaag met bloemen.
Met krysanten, met klaprozen en
met muurbloempjes.

Louis de Funès de Gallarza is
dood. Het vleesgeworden sjagrijn
speelt nu rabbi of gendarme bij de
hongerige wormen. Hij krijgt kry-
santen. De Funès begon zijn be-
)roepsleven als etalagist, pistool-
schilder en hulpboek houder, werd
langzaam aan wat onder de noe-
mer 'akteur' te katalogeren valt en
liet in die hoedanigheid de bios-
kooptelramen rinkelen. Een ver-
haal als een ander, maar we
hebben nog bloemen.

Michael Patriek Bilon is dood. De
naam spreekt waarschijnlijk geen
boekdelen, maar Michael kroop in
de huid van een tweeletterwoord
(zie Newton 14, want de belofte van
het niet meer vernoemen maakt
ook schuld) als het monstertje
stapjes moest zetten. De rimpel-
geworden emotie, dus. Hij krijgt
ook krysanten. Bilon begon zijn
beroepsleven als buitenwipper, ge-
heim agent en basketbalcoach,
werd door Spielberg gevraagd als
inhou<!_yan een buitenaardse huid

en liet in die hoedanigheid debios-
kooptelramen meer dan rinkelen.
Een verhaal als geen ander, maar
we hebben nog bloemen.
Nandamoeri Taraka Rama Rao is

verkozen. Deze Indische akteur
beet mevrouw Gandhi een stuk uit
haar stemmenàantal bij deeltijdse
verkiezingen, louter en alleen om-
dat hij zo populair als een kilo rijst
is. Hij krijgt klaprozen. Rama Rao
speelde in zijn films vooral Hindoe-
goden en dat imago kleurde zijn
bolletjes zwart. Zoveel potloden
stonden achter hem dat een over-
weldigende meerderheid hem in de
schoot viel. Een verhaal als een
ander, maar we hebben nog bloe-
men.
Ronaid Reagan is verkozen. De-

ze Amerikaanse akteur wipte Jim-
my Carter van de stoel, louter en
alleen omdat hij zo verstandig als
een giant hamburger leek. Hij krijgt
ook klaprozen. Reagan speelde in
zijn films vooral stoere jaren en
cowboy henk en dat imago kleurde
zijn bolletjes zwart. Zoveel pot-
boden stonden achter hem dat
presidentschap en het definitieve
knopje onder zijn duimen kwam.
Een verhaal als geen ander, maar

SONY
UMATIC
BETAMAX
PANASONIC
SANYO

BANG & OLUFSEN
GRUNDIG

Donderdag gesloten

we hebben nog bloemen.
Battista la Ouellar is ook akteur,

maar noch dood noch verkozen.
Hij speelt gewoon een eersteplans-
rol in de nieuwe film 'Oe muur-
bloempjes', een softpornoprent.
De plot is eenvoudig. Een zaken-
man, die zijn dagen slijt in een
fabriek van waterpompen, wordt
het hoofd op hol geslagen door een
meisje van 24, dat haar aardappels
verdient in een kaarsengieterij. De
man doet alles om de juffrouw in
zijn flat te krijgen, een vrij moeilijke
opgave, omdat het meisje zo be-
deesd als het nieuwe kerkelijk
wetboek is. Het wordt echter nog
spannender als blijkt dat het meisje
één van de resultaten is van een
ééneiige vijfling. Inderdaad, een

Ikwintet identieke dames verschij-
nen op het jachtterrein en dat levert
een prachtige sekwens op in een
kerk, als de vijf op hetzelfde
moment uit een biechtstoel kruipen
terwijl de zakenman de offerblok
kraakt. Het einde verklappen we
uiteraard niet, om de film niet in
zijn hemd te zetten, meer we
Ihouden jullie wel op de hoogte:
'IBattista la Ouellar kan immers ook
sterven of burgemeester worden.
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Leuvense Poëziebibliotheek :

En wat met de Stilte?
Devroe voorzit. Zoals ondertussen is I ' Miekes gaat, betekent dit dan dat 'het
gebleken uit de werkgroepen, zijn de literaire' enkel voor poëten, G9JIijI- I
cursisten voor het merendeel mensen nisten en dergelijke genietbaar i? I
die 'duiding' verlangen over het Er worden vanuit het publie~e'
fenomeen literatuur en alles' wat ideeën opgeworpen i.v.m. WAT nu de
daarbij komt kijken. De vraag spits ontknoping is van het verhaal, maar
zich vanavond toe naar deze ene het blijft allemaal onzeker, en geen van
novelle - Wat maakt 'De stilte' tot een de drie geschoolden vooraan wil op de
stukje literatuur ... '1 suggesties ingaan. Iedereen denkt er

dus maar het zijne of het hare over.
Straks ga ik hier nog even op in. I

I

Hoe meer er met een bescheiden
aantal woorden gezegd wordt,
hoe groter de taalkunstenaar.
Hans Devroe heeft zich deze
opvatting tot werkmethode ge-
maakt. C( Hoe korter, hoe
beter l».

Hans Devroe is misschien het best
bekend als literair criticus van o.a. 'De
Standaard'. Zelf beoefend hij zowat
alle literaire genres. De meeste van zijn
verhalen en gedichten zijn in literaire
tijdschriften verschenen. Onlangs-r">
heeft Devroe onder het pseudoniem
Hans Inne een novelle op de markt
gebracht. 'De stilte' telt amper vijf-
endertig pagina's. Een gezochte be-
knoptheid dus. Vakmanschap mees-
terschap ... '1 Probeer zulks maar een
uitgever te verkopen! De novelle werd
bijna geweigerd. Ze was «te kort »,
Als je hoe korter, hoe beter vindt, ga

je je taal ver-dichten. Dichtspelletjes
met de taal zijn leuk. Het gevaar dat je
tekst moeilijk toegankelijk en minder
verstaanbaar wordt (ten opzichte van
een zo groot mogelijk publiek), is niet
meer veraf. Acht ja, sommige mensen
vinden het leuk om moeilijk te zijn ...
De vraag stelt zich hier m.a.w.of de
toegankelijkheid van een tekst (we
kunnen hier ook van niet-literaire.
teksten spreken) een eis mag zijn. Zo
ja, hoe bepaal je dan of een (literaire)
tekst het predikaat 'toegankelijk' mag
krijgen '1 Alles hangt er blijkbaar van
af of de schrijver, degene die een
'boodschap' wil over-brengen, zich
hiervan rekenschap geeft, en of hij of
zij, omwille van de verstaanbaarheid
van die bepaalde boodschap voor een
grotere groep mensen, enkele toe-
gevingen wil stellen aan de tekst (die
die boodschap zal dragen).
Dit probleem werd andermale aan

de orde gesteld -zij het dan (jammer-
genoeg) niet expliciet- tijdens -de
bespreking van de novelle 'De stilte' in
de Leuvense Poéziebibliotheek, don-
derdagavond 20 januari.

Symboliek
'De stilte' verhaalt hoe een studente
kunstgeschiedenis tijdens een wan-
deling op zondagnamiddag een
verlaten herenhuis ontdekt, verstopt
tussen de bomen (van Heverlee-bos ... ).
'Museum der Stilte'. Beetje bevangen,
maar nieuwsgierig, gaat ze er binnen.
Kamer na kamer, langs wassen pop-
pen die veel zeggen willen maar
zwijgen blijven om, zoekt de Stilte
haar geheim prijs te geven. In de
laatste kamer begrijpt het meisje pas
dat er een spel met haar gespeeld werd
en dat ze in de val is gelopen.
Science-fiction of detective? Een

portie psycho-analyse '1
Eugeen Van Itterbeek kan de

novelle niet lezen zonder kennis van
surrealistische symbolen. De titel van
de novelle schept duidelijk de ver-
wachting van een samenhangende
symboliek. Toch blijft het zoeken naar
die symboliek-draad moeilijk; ..Ik
aanvaard dit schrijven, ook al moet ik
er tot drie uur 's nachts voor bezig
blijven. Maar zoiets doe je dan ook '
met een werk van Breton." Eerste
lezing van de novelle is dus symbolisch.
De vraag wordt dan nu: heeft Hans
Devroe er zoveel in gestopt als Eugeen
er uithaalt ... ?

Stilte suggereren
Hoe be-schrijf je nu stilte ... '1
Het is een heel karwei geweest, zegt

Devroe, om het huis te bemeubelen
met voorwerpen die met de stilte te
maken hebben. Ik had iemand nodig
die van nature in de ban kan komen
van de sfeer van het huis. Het meisje is
niet helemaal ekstrovert. Daarom gaat I
ze ook praten met die figuren. '
Hoe laat je het meisje dan praten ,I

met die wassen poppen? Het grootste
probleem bij het schrijven, zegt hij, is
dat ik me aan de stilte moest houden,
en toch een soort dialoog schrijven.
Het werd dus een monoloog en de I
communicatie in het verhaal wordt tot
stand gebracht door haar conversatie
met de pop die schrijven kan, door het
lezen van wat er op een oude gravure
staat, de boeken in de bibliotheek,
enz. Dit is de communicatie van het
huis. Zij reageert daarop.

Hoeft dat nou?
Eerder op de avond had Van Itterbeek
het over de 'kabbala', een zeer eigen
Joodse symbolische leer, gehad. Hans
zou die in zijn novelle 'gebruikt'
hebben. De opmerking waarop ik zat
te wachten, kwam, gelukkig: -Ik weet
daar niets over, over de kabbala, ik
versta dat niet. Is het nodig dat als ge
schrijft ge van die dingen gebruikt? »

Hans Devroe vindt dat helemaal
niet 'nodig'. Ergens in zij!lyerl!a.lÜ..~as
er wel een bepaalde symboliek nodig,
al was het maar om het meisje in een
bepaalde sfeer te brengen (en de lezer
erbij). Zij schrikt bijvoorbeeld van het
Afrikaanse masker dat boven de trap
hangt. Haar reactie daarop, het eigen
gezicht betasten, vertelt ons iets, of
liever, kan ons iets vertellen over
haarzelf. Het masker is afschrikwek-
kend agressief (kan ik ook zo lelijk kij-
ken ... ?. straks bijt ie... - of het
instinkt voor zelfbehoud ... ? Je kan
ervan denken wat je wilt, en iedereen
denkt er natuurlijk van wat ie wil,
maar hier was nu eens een prachtige
gelegenheid om duidelijk te maken dat
een tekst, in casu een literaire tekst op
verschillende niveaus kan gelezen wor-
den, en, bovendien, dat elk van deze
niveaus in principe even valabel zijn.
Een schrijver vindt het natuurlijk

fijner als zijn product zonder veel tekst
en uitleg erbij, begrepen kan worden.
Een literair geschoold iemand heeft

,----------------------------, een methode. Tegelijkertijd is het voor
zo iemand vaak minder frustrerend
iets niet te weten, dan voor iemand die
vooreerst niet weet wat belangrijk is en
wat niet. Zo zegt Jos Stroobants
terecht: ..de lezer kan niet op voor-
, hand weten wat hij moet weten en wat
niet." Iemand die niet vertrouwd is.
met literatuurwetenschap heeft een
inleiding nodig.

Give me a message !
De onzekerheid van de lezer drukt zich
vaak uit in de vraag naar de boodschap
van het boek. Moet er een boodschap
zijn, vraagt Hans Devroe. «De ene
criticus schreef over 'De stilte' dat er te
weinig romantiek in komt. De ander
vond net te véél. Magisch-realisme, zei
een ander. In Nederland schreef ie-
,mand dat het klasse was, in een andere
krant dat het onzin voorstelde. 'Moet
ik daar dan 's nachts van wakker
liggen ?..

Moeilijk
«Is het zo moeilijk ... ? Ik tracht niet

moeilijk te zijn .»
De novelle is volgens het recerpt van

grote meesterE.A.POE helemaal naar
de ontknopia,
element van het verhaal zou een
radertje zijn van de machine die naar
die ontknoping toewerkt.
Het is niet moeilijk te onderkennen

dat het verhaal van deze novelle
inderdaad naar een onknoping
toewerkt. WAT nu precies als ontkno-
ping mag worden verstaan, blijft voor
de meeste (aanwezige) lezers een
vraagteken. «De ontknoping is uitein-
delijk de betekenis van het beleefde»,
zegt iemand van de cursus heel wijs.
Maar precies voor de betekenis van het
beleefde zijn de symbolische aan-
wijzingen in de tekst relevant. En niet
elke lezer heeft kaas gegeten van
surrealistische of andere symbolen.
Mag literatuur moeilijk zijn? En

nog: als de eigen symboliek van een
verhaal dit verhaal tot een literair ver-
haal maken, en die symboliek boven
het petje van de meeste Jantjes en

Wie wil wat?

Een poëziebibliotheek is een ruimte
waar de frustraties omwille van het
begrepen worden door zo weinigen,
gedeeld kunnen worden. Het is er stil.
Er is iemand die je verwelkomt. Dat
blijkt Eugeen Van Itterbeek,Leuvens
dichter, te zijn.
Van de tweeëntwintig belangstellen-
den die met Hans Devroe zelf, Eugeen,
en Jos Stroobants (beide laatsten
actief in de poéziebibliotheek) de
ruimte van het oude huis aan de Blijde
Inkomststraat vullen, reken ik bijna de
helft mensen van de werkgroep
'Literatuur' van 'tSTUC die Hans

van wat je schrijft. Devroe wil hier
meteen een norm uit afleiden: hoe
fantastischer je schrijft, hoe exacter de
details moeten zijn. E.A.POE was
exact. Hij moest het zijn. Als de lezer
een hoop exact weergegeven en nog
fysich juist materiaal gelooft, dan slikt
hij de rest ook !

Ideaal

twee bladzijden.
Dat brengt de discussie van 'kabba-

la', symbolen, en boodschappen, ver
terug naar het 'oer'-probleem van de
communicatie waar jij schrijft en ik
lees en er enkel de hoop is dat,
misschien, ooit en ergens, ik snap wat
jij bedoelt ...
Hopelijk zijn de cursisten, zonder

een antwoord op de boodschap-vraag
maar met vUI,v~~1 vragen om over na
te denken, naar huis gegaan. Hopelijk
is het mysterie 'Literatuur' een beetje
vän haar voetstuk gehaald. En is Hans
Devroe er ook wat wijzer bij
geworden.

Blijft dan de vraag waarom teleur-
gesteld zijn als mensen ervan getuigen
je werkje meer dan èèn keer te hebben
gelezen. Kwaliteitsproza, of, zoals
Devroe het zelf noemt; 'vakman-
schap', is het her-lezen toch waard '1
Maar ja, iedere schrijver heeft zo z'n
ideaal...Hans Devroe droomt ervan
ooit een verhaal te schrijven dat
iedereen in èèn keer zou snappen ...op
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M.e.
"De stilte" door HANS lNNE. De
Clauwaart, Leuven, 1982. 90 bf.

,VRG-standpunt
op de VRG-vergadering uitgenodigd!
In de VRG-vergadering dd. 17/1/

1983 vroeg het VRG aan Sora een
dossier over MLB op te stellen, op
basis waarvan wij standpunt zullen
innemen, dezelfde krachtlijnen in 0-
verweging nemende.
Verder wenst het VRG protest aan

te tekenen tegen het feit dat de
diskussie in sommige raden werd
afgesloten zonder 'terugkoppeling'
naar de kringen, d.W.Z. zonder dat de
kringen voldoende in de mogelijkheid
waren geweest een definitief standpunt
in te nemen over de NSV-kwestie.

Voor het VRG, fakulteitskring rechts-
studenten,

Hierbij willen we een kleine toelichting
geven bij de houding van het VRG
la. v. de erkenning van de vrije
verenigingen.
In onze vergadering dd. 10/1/1983

beslisten wij dat we het principe van de
vrije demokratie boven alles stellen en
ons zeker niet geroepen voelen rechter
te spelen over een vereniging.
Wij zijn voorstander van het uit-

sluiten voor erkenning van verenigin-
gen die niet-verbaal offensief geweld
gebruiken, ongeacht hun ideologie.
Bij de erkenning van het NSV

stemden wij dus niet voor het Leuven-
se NSV als dusdanig; maar wel op
basis van hoger genoemde krachtlij-
nen.
Het NSV heeft het in zijn rond-

schrijven aan de fakulteitskringen dd.
24/1/ 1983 dus verkeerd voor, er is ook
nooit een vertegenwoordiger van NSV

Vakmanschap
Als de boodschap van je werk toch

zo'n subjectieve zaak blijkt, wordt het
vakmanschap des te zinniger, zo denkt
Devroe. Zondagen achter mekaar
heeft ie op het vliegveldje van Bierbeek
de vliegtuigjes bestudeerd. In de
novelle komt een passage voor waarin
het meisje het vliegtuigje van een
vnend observeert.
Waarom zo'n moeite? De details

moeten kloppen. Net zoals in een film.
L... _' IHierop steunt de geloofwaardigheid
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R. Staels, vice-praeses
T. Groven, vice-praeses en

kringraadafgeváardigde
G. Verlinden, praeses
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•ROELOF HARTPLEIN 4
'T oen ik die titel zag, Roe/of Hartplein 4, dacht ik Jézus. Het was een van de eerste gebouwen

voor alleenwonenden in Amsterdam die gebouwd werden - dat is nu veel meer in - voor
mensen die zichzelf niet konden bedruipen. Heel kleine kamertjes en een eetzaal beneden. Een

heel merkwaardige architektuur. Dat adres zal wel bij heel wat Amsterdammers herinneringen
oproepen. Toen ik twintig was werkte ik in een boekhandel en daar kwamen veel mensen boeken
bestellen voor Roelof Hartplein 4. Het was een huis voor geboren eenzaten, mensen die veel lezen en
nooit buiten komen ... Het beette «ONS HUIS», maar iedereen was er alleen.'
Misja De Vreede over Roelof Hartplein 4, het adres waar de Nederlandse auteur Jan Arends in 1974
zelfmoord pleegde door uit het raam te springen nadat zijn nieuwste bundel «Lunchpauzegedichten»
verschenen was. Zijn eerste eigenlijke woning, na jarenlange zwerftochten door café's, langs de
Amsterdamse grachten en langs psychiatrische instellingen.
Roelof Hartplein 4, de naam van een toneelstuk met teksten van Jan Arends, de eerste produktie van 't
Stuc, dat 14 dagen lang in Arends eigen stad - waar hij erg bekend was - de vuurproef doorstond.
«Het studie-opzet, het was immers de eerste produktie, kan hier niet meer van tel zijn in de evaluatie,
hier zal het stuk uitsluitend op zijn eigen waarde beoordeeld worden», zegt Paul Peyskens. Het verhaal
van de perikelen van een toneelgroep op reis in het buitenland, en onze eigen speurtocht naar het
verleden van de historische figuur Jan Arends.
In "Den blincker», het café van theater
Frascati - een café met een uitzonder-
lijk mooie inrichting, zoals dat past
voor het mooiste theater van Neder-
land - doden akteurs Mark Lemmens
en Ludo Thijssen de tijd. En de
zenuwen. Ludo met een jenever. Mark
drinkt niets en kijkt gelaten voor zich
uit. "We hebben niet gerepeteerd sinds
de laatste voorstelling. Straks zitten al
die auteurs in de zaal en merken ze
wanneer ik mijn tekst aanpas." Maar
die avond nog geen auteurs in de zaal,
het is de try-out-avond. Theo Van
Rompaey - Stuc-vrijgestelde en pro-
ducer van het stuk - die voor de
gelegenheid manager van de groep
speelt, in een rood warm jasje om de
Amsterdamse kou te trotseren, komt
binnen. Als Ludo met een nogal
schampere grinnik, vraagt of ze voor
de try-out de bond van de macramé-
vrouwen over de vloer zullen krijgen,
antwoordt Theo weinig geruststel-
lend: «Dat weet ik niet. Er schijnt hier
een soort try-out-abonnement te be-
staan ... Dus toch macramé-vrouwen?
Mark oogt nogal vermoeid en het hele
logementsprobleem rolt eruit. Als een
beginnende rock-groep op tournee het
al moet stellen met povere hotelletjes,
het STUC-gezelschap moet tevreden
zijn met een kelderverdieping aan de
winderige Weesperzijde, waar ze met
zes op elkaar gehoopt zitten. Vandaar
... «Ge durft nog niet kuchen of de
andere werd wild.» «Ik ga vroeg
slapen .., voegt Mark eraan toe.Vlak
voor de spelers achter de coulissen
verdwijnen loost Ludo nog even zijn
onzekerheid: "Ze geven hier voor alles
staande ovaties. Bv. vorige week voor
«Fien» van Jasperina De Jong. Bar-
slecht, de musical tenminste,Jasperina
was goed. Als wij geen staande ovatie
krijgen was het barslecht. » Achteraf
blijken Nederlanders toch niet zo
gezwind uit de zetels te veren.

***
De akteurs koncentreren zich.' Nog
even en het publiek zal binnenkomen.
Jan Ryckaert, het technisch brein van
deze produktie, komt nog even in alle
onschuld kontroleren of het typma-
chientje op het dekor wel goed werkt.
En haalt Ludo daarmee met een schok
terug uit zijn koncentratie. In het
projektiezaaltje daarnaast is het in-
leidend filmfragment al aan het draai-
en : 4 bekenden van Arends die enkele
indrukken over hem ten beste geven.
Ook hier loopt niet alles op wieltjes.
De klank is barslecht en metalig, en
deint soms helemaal weg. Een euvel
dat tegen de première helemaal zal
opgevangen zijn.

***
Op vreemd terrein spelen valt niet mee
... Het publiek weet ook met goed wat
het van die vreemd schreeuwende
Belgen nu moet denken: 2 oudere
dames voor ons stoppen de vingers in
de oren telkens als er door de
megafoon gedeklarneerd wordt. De
akteurs hebben moeilijkheden met het
vreemde stem gebruik in het stuk. Een
scène die normaal een uitzinnige
vrolijkheid zou moeten verbeelden, als
de akteurs symbolisch het papier op de
grond in snippers scheuren, gaat ten
onder in een brei van lawaai, beweging
en flarden tekst die nauwelijks te
begrijpen zijn. Op het ogenblik dat
Ludo zijn tekst recht het publiek in
moet schreeuwen ziet hij op de eerste
rij iemand die in slaap gevallen is.
Achteraf vertelt hij dat hij er op dat
moment helemaal door zat.

***

Na afloop - er was geen staande
ovatie - staat het hele gezelschap er
wat bedremmeld bij. Mark hangt, als
een bokser in de koorden, tegen het
dekor. Ludo is een douche gaan
nemen. De regisseur, Paul Peyskens,
zegt half lachend, half dreigend: "Een
goeie tekstrepetitie morgen." In «Den
Blincker » komt de stemming er weer
een beetje in. Het gezelschap heeft in
elk geval een onverbiddelijke fan
gevonden in een meisje dat komt
informeren naar de bedoelingen van
Arends, het stuk, en nog veel anders,
«voor een scriptie, een vergelijking
tussen Arends en Nescio », En natuur-
lijkt komt het gesprek op de taal-
tegenstelling tussen Nederland en
Vlaanderen. Ludo: «Morgen op dat

De tekstrepetitie
voor de première.
Eenzaam, op de
derde rij, dirigeert
Pau/ Peyskens zijn
spe/ers.

debat ga ik veel met ge en gij spreken,
dat vinden ze hier sympathiek». En
Paul vertelt van een journaliste van
Het Parool die hem telefonisch inter-
viewde over het stuk, en als titel voor
haar artikeltje «Kapotte violen» koos.
..Ik had gezegd dat ze spraken met
stemmen als kapotte violen en dat
woord kennen ze hier niet.» Theo
maakt afspraken voor de volgende dag
met Paul (Paui: Ik sta. op om lOu, dat
mag toch? ..) in Scheltema, en belooft
de akteurs Pat hij ~n betere behuizing
zal zoeken.

***
In dat vieze plompcafé kwam Arends
vaak. Vroeger was Schel tema een
journalistencafé. Daar is een degene-
ratieproces geweest: er is niet aardig
gedaan tegen de mensen. Het was een
beetje zoals de café's waar de Engelse
adel gaat om geslagen te worden. Het
was er niet om te doen ... Toen ik er de
eerste keer kwam, dacht ik je kan hier
niet gaan zitten, je kan hier niet praten
... Er waren veel krantengebouwen om

je heen ... Waar is het rustiger voor een \
kunstenaar dan tussen de anonimiteit
van de broodschrijver ... Café Schelte-
rna is nu heel wat netter dan op het
einde van .de woelige '60-er jaren, al
was het maar omdat de rook van de
stoof zich niet meer in het lokaal
verspreidt. Een heel gewoon café, niets
geen broodschrijvers, geen kunste-
naars, slechts occasioneel een thriIler-
schîijver, en ook de krantengebouwen
uit de omgeving zijn verdwenen. «Nee,
Jan Arends heb ik niet gekend, hoe ziet
ie eruit? » zegt de ober. «Hij is al tien
jaar dood ..;» Zou Amsterdam Arends
dan al vergeten zijn?

***
Vlak naast theater Frascati
brakke

de bevriende hoofdstad. Theo heeft
daar geïnformeerd of de kamers voor
gast-artiesten uit België beschikbaar
zijn voor Ludo en Mark. «Ik belde
vanmorgen op. er werd me gezegd dat
de direkteur nog niet opgedaagd was.
Om 3u had hij een vergadering. Ik
vroeg of ze de boodschap doorgegeven
had. Ze zei van ja. Toen ik vroeg hoe
hij daarop gereageerd had zei ze dat ze
de boodschap op zijn bureau gelegd
had.» Ergernis. «Wat een organisatie
als een direkteur over zo'n prullen als
logies voor een Vlaamse tbeatergroep
moet beslissen», Paul suggereert dat
Theo wellicht met PVV i.p.v. CVP-
mensen aan het spreken geweest was.
«Maar ge hebt een rood vestje aan, 't
zal dat wel zijn.» Het logies-probleem
is anders nijpend genoeg. Jan kijkt met
troebele ogen in holle kassen de wereld
in. Uit zijn mond tekenden we volgen-
de sombere profetie op: "Gisteren
hebben we nog spek met ei gebakken.
Maar we deterioreren snel. Alles staat
er nog zoals het was. Op het einde gaan

. ,.~.. '.
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we gewoon alles in een vuilzak
proppen en we trappen het af ...

***
In café Reijnders kwam Arends ook
wel eens. Maar aan de toog kent men
hem weeral niet. Twee oude heren wel.
«De laatse maanden zagen we hem niet
meer. Daarvoor ... hij was soms zeer
melancholisch en andere keren weer
zeer vrolijk ... een beetje onevenwich-
tig ja ..;» Over het café: «Dit is een
beetje een alternatief café. Ja, in
Amsterdam is alles wat gescheiden,
literaire café's, alternatieve ... " Dat
laatste blijkt maar al te zeer waar te
zijn: de artistieke wereld van Amster-
dam is een' kleine wereld waarin
iedereen iedereen schijnt te kennen.
'Het was tegen dit wereldje dat Jan
Arends vaak ten strijde trok. Toen hij
in april 1973 een werkbeurs toege-
wezen kreeg voor zijn schrijverij,
replikeerde hij: «Nu ben ik met mijn fl.
6000 openlijk in de klasse der kneuzen

en amateurs geplaatst en dat neem ik
niet ...

***
De brakke grond is een karikatuur, zo
lijkt het toch, van onze kultuur. Een
kaart met niets anders dan buiten-
nissige biersoorten, iedereen drinkt er
trappist, je kan er «Vlaams vlees en
vlaamse groenten .. eten (whatever that
is) en in de uitstalkast jes van de
bibliotheek, die gesloten was, staat
enkel werk van Elsschot en Buysse. De
direkteur ziet er onwaarschijnlijk
bruin uit voor een persoon die per-
manent in Nederland vertoeft; een
veertiger die zich, met een hals-
kettinkje, een jeans en een streepjes-
trui, probeert te kleden als een twen
van twintig jaar geleden. Ziedaar onze
kulturele ambassadeur. Het bezoek
levert overigens niet veel op: er zijn
geen matrassen meer in de gastverblij-
ven sinds een paar dagen.

***
Om drie uur vinden we het gezelschap

•

..
.~

overigens ver van eenvoud
dekor tot in Nederland
mede dank zij de dou
Eens daar aanbeland
volledig brandvrij
met een speciaal produkt.
zijn in Nederland namelijk
ger dan in België. Voor
voorstelling houden
vlammetjes tegen het dekor,
dan vuur vat, wordt de
onherroepelijk afgelast. Het
debat na de première
regisseur, Paul Peyskens,
auteurs, zal overigens niet
Wel zat er een receptie zijn
waar «gelegenheid tot
Frascati is een pas vern
«:..e hebben hier blijkba
opvoeringen gehad ..,
«want ze hebben speciaal
deel moeten afzagen van
bare tribunes, omdat die
de uitspringende loges
deze opstelling ...
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EEN ZELFMOORDADRES
,.
[Het antwoord ligt blijkbaar hoger dan
1verwacht want hij zucht: "Dan zullen
'we vooraan nog een rij kussentjes
moeten voorzien." In het kafee toont
Theo ons een vers eksemplaar van het
NRC Handelsblad (vooraanstaand a-
vondblad) bevattende onder de titel
"Modernistische Belgen" een onver-
bloemd negatieve recensie van "Roe-
lof Hartplein 4" "Er zat dus gisteren als "

graag schrijven ..." Vriend-psychiater
Joost Mathijssen : "Hij was nooit zo
helder als wanneer hij schreef." En
Henk Hofland in "Propria Cures"
over Lunchpauzegedichten' : "Een eks-
plosie van eerlijkheid waar hij toch al
zo sterk in was ... Een tot op het gebinte
teruggebrachte taal. Geen titel of jota
kon er meer af. Verder gaan gaat niet
of je doodt het vers ... Was daarmee het
laatste woord niet uiteindelijk ge-
zegd 1" Mischa De Vreede vindt
Arends' schrijverij overschat: "Het is
zo gemakkelijk om zo'n gesloten
wereld te verbeelden. Dat ligt in de
markt." Vinkenoog vindt Arends een
typisch voorbeeld van een poète mau-
dit, schrijvers die schrijven vanuit een
ongenoegen wat hij démodé vindt:
"Sinds de jaren '60 is alles veel meer
speedy. Het genieten. Je moet schrij-
ven over het genoegen, jezelf over-
stijgen." Hij vergelijkt Arends werk
met de kunstenaarsvisie van Rimbaud,
"de limietervaring", maar "Rimbaut
heeft de kunst eigenlijk kapotge-

op de Spuistraat en kocht daar een
halve kip met patat en een flesje wijn
en zocht dan in een hotelletje voor een
nacht onderdak" vertelt A. Morriën.
Hij heeft ook wel eens samengeleefd
met een vrouw, maar: "Zoals een

hem om te proberen dat te publiceren,
omdat het te sterk op epigonisme leek.
Toen vertelde hij van zijn leven. Hij
was een tijdje op de toneelschool
geweest, hij wou voordrager worden.
Toen hij vertelde hoe hij leefde, zei ik,

deur, en zoop vervolgens alle drank op
die in het huis te vinden was, en richtte
een enorme ravage aan. Toen die
mensen thuis kwamen zat hij op de
onderste trede van de trap. met zijn
hoofd in zijn handen. Eén grote scène
natuurlijk. En toen vroeg dat mens
'waar haar hondje gebleven was en
Arends zei : Ik heb het even uitgelaten,
het had het zo benauwd. Hondje
doodgevroren natuurlijk."
Jan Arends was een masochist

wellicht. Hoe dan ook, hij maakte alles
wat hij bereikt had in een mum van tijd
weer stuk. en kon heel moeilijk
overweg met lof. met erkenning.

. ***
Jan Arends had een geweldige drang
tot publiceren. Maar. zoals een be-
vriende galerijhouder voor de premiè-
re van Roelof Hartplein 4 opwierp:
"Arends had het ontzettend moeilijk
als hij aan zijn tijpmachine zat. want
daar had hij voortdurend het gevoel
dat al zijn lezers over zijn schouder aan
het meekijken waren. En dat is hem
onrecht aandoen. deze voorstelling,
want nu. na zijn dood. kijken wij nog
veel meer over zijn schouder mee." In
het toneelstuk van Paul Peyskens
scheuren de akteurs op een bepaald

) ,

Hartplein 4". "Er zat dus gisteren al
:een recensent in de zaal" gromt Theo.
"Zoiets doe je toch niet naar een try-out
'gaan en die recenseren."
Wie was Jan Arends? Een gek, een

leedspecialist, een onmogelijke pest-
kop. een huisknecht. een copy-writer.
een alkoholist. een schrijver, een heel
gevoelige en tedere figuur .... Ieder die
Arends gekend heeft. heeft wel zijn
eigen verhaal. H.H. : "Dat begint hier
zo langzamerhand zo'n mode te wor-
den. Iedereen pro klam eert zich hier tot
Jan Arends-specialist en daar doe ik
niet aan mee." Lijkenpikkerij, dierfik.
"Daar zegt u het. lijkenpikkerij inder-
daad."
Johannes Cornelis Arends werd op

13 februari 1925 te 's Gravenhage
geboren als onwettig kind van Gerar-
dina Elisabeth Arends, die in 1927 in
het huwelijk trad met Frans Barend
Arensen. Uit dat huwelijk kwamen
nog twee kinderen voort. Jan liep
school op de Antroposofische vrije
school. een inrichting die sociaal ver
verwijderd was van het milieu waaruit
hij voortkwam en waar hij geduld
werd dankzij een bankiersfamilie in
Warmond waarvan hij het bescherme-
lingetje was. "Mijn stiefvader was een
kolensjouwer en die kinderen daar
werden met de auto naar school
gebracht. Ik werd op allerlei manieren
gepest, gediskrimineerd om mijn plat
Haags. Je wordt uit je milieu getrok-
ken, da's de pest. De frustraties die j
daaraan overhoudt kun je beter op
oudere leeftijd hebben. als je er beter
tegen kan."
Van zijn dertiende tot zijn achtiende

zat hij op een katholiek jongensinter-
naat in Rijswijk, "De Kruisvaarders
van St. Jan"; het gezin was uit elkaar
gevallen omdat zijn moeder. die aan
een ernstige vorm van reuma leed. niet
langer in staat was voor de kinderen te
zorgen. Hij leerde er het vak van
schoenmaker "omdat het nu eenmaal
een uitgemaakte zaak was dat ik geen
hersens kon hebben." In een interview
in Vrij Nederland (VN) met Dick van
De Pol verklaarde hij daar een van de
weinige goede periodes uit zijn leven
beleefd te hebben. Maar aan iemand
die met hem konservatorium liep
verklaarde hij: "Tussen haakjes. het
was niet w leuk !".
Al op jonge leeftijd was er iets aan de

hand. "Toen ik twintig jaar was leed ik
aan Weltschmerz. Nou was ik een
mooie jongen met lange wimpers. dus
dat deed het "el bij vrouwen. Nou
krijg ik er geen wijfmeer mee. met zo'n
Weltschmerz-gezicht." Adriaan Mor-
rièn : "Ik leerde hem kennen toen
Criterium nog bestond ... in '47. Toen
kwam hij met gedichten die hij
gepubliceerd wou zien. Dat was in
Aafjes-stijl... sonetten. Ik ontraadde

maakt".

***Toen bekend werd in Amsterdam dat
er een stuk over Jan Arends zou
opgevoerd worden. kreeg het teater
een woedend telefoontje van Julius
Vischjager, een man die niet uitgeno-
digd was op de première van bet stuk.
màar beweerde een van de beste
vrienden van Arends geweest te zijn.
Wat hij klaarblijkelijk ook was. Paul
Peyskens: "We hebben hem niet
uitgenodigd omdat we de aandacht
enkel op de tekst wilden konsentreren,
er alle anekdotiek uit weren." Wij
gingen Julius Vischjager opzoeken.
Een heel autentieke figuur.
In het telefoonboek staat hij onder

de vermelding PVDA-kabouter. "Ik
stapte in de PVDA om ze te bescher-
men tegen hun eigen barbarie. Kun-
stenaars moeten beschermd worden."
Destijds liep hij rond in een rode
mantel, en verder is hij uitgever en
hoofdredakteur van de kleinste krant
ter wereld. "The daily Invisible",
dagblad. onregelmatig verschijnend
voor eerlijke politici en mensen die
eerlijk \zijn. Oplage naar behoren.
abonnee: Han Lammers en een stuk of
tien anderen. Wordt hoofdzakelijk
verkocht waar de hoofdredakteur zich
bevindt. "Jan Arends was een van de
weinige mensen die het krantje au
serieux nam. en dat is hem zuur
opgebroken." Voor het ogenblik is hij
in een drukke korrespondentie gewik-
keld met de Oostenrijkse ambassade
om iets te doen aan Mozarts erken-
ning, speelt piano in de kamer en laat
ministers plaatjes daarvan inkleuren.
speelt Chopin voor die vrije radio en
geeft advies aan het ministerie van kul-
tuur voor een aantal kwesties (maar
hier zit de vork nogal raar in de steel).
Als Jood schreef hij een artikel: 'Red
Menten' • hij schijnt zo'n beetje de
steekvlieg van de politieke en artistieke
elite ter hoofdstad te zijn en leeft in een

(vervolg op p. 7)

Julius Vischjager: "Het ging hem bij Jan Arends om macht ... "
daarover moet je schrijven. dat is
interessant. Je bent een echte raté, zei
ik in mijn onschuld ... Toen werd hij
heel boos. maar hij heeft het tocb
gedaan." Dat werd Lente/Herfst.
Jan Arends leidde dan ook een heel

eigenaardig leven. Twaalf ambachten
en dertien ongelukken, vaak zonder
geld. "Hij is een copywriter geweest
voor een reklarneburo, en zetbaas van
een dépendance van een Amsterdams
reklame buro in Antwerpen. In die tijd
droeg hij ook een nieuw pak. Maar
natuurlijk verknoeide hij na korte tijd
alles. hoewel hij een heel goed copy-
writer was. Hij wou niet slagen. want
.dan had hij geen argumenten meer
tegen de mensen en het leven."

*Over Jan Arends spreken is spreken
over zijn avonturen als huisknecht,
over zijn pesterijen, over zijn gekte.
Over dat laatste verschillen de menin-
gen nogal eens. Joost Mathijssen, een
bevriend psychiater; noemde hem een
leedspecialist, "iemand die van zijn
woede een kathedraal maakt". en nam
hem in de funktie van 'muziekdrager'
op in zijn Koor van Prettig Gestoorde
Vrouwen. "Ja. het is een vrouwen-
koor. en als man mag je er niet bij. Die
funktie is gekreëerd om leuke mensen.
toch mee op reis te kunnen nemen."
Volgens Misje De Vree de was hij wel
goed gek. Maar in een afscheidsartikel
voor Arends, "Jan Arends' exit" in
"Propria Cures" lazen we: "Hij is niet
labieler dan een kreatief mens gewoon-
lijk is, en daarbij als het erop aankwam
zeer wel in staat af te rekenen met zijn
eigen angsten. Zijn verblijven in ze-
nuwinrichtingen waren voor hem be-
zoeken zoals anderen jeugdherber-
gen... frekwenteren." En Adriaan
Morriën: "Sukses ... geen sukses ... Dat
is neurotisch zijn. je wel het ene en
tegelijk het andere."
"Meestal had Jan Arends geen geld.

Dan belde hij naar een letterkundige
en vroeg 25 gulden te lenen. Daarmee
ging hij naar broodjeswinkel De Tuiter

Adriaan Morriën, vriend van oudsher.' "daarover moet je schrijven I"
ander homoseksueel is, ben ik huis- ogenblik in het wilde weg het papier'
knecht," verklaarde hij eens. Jan waarmee zij werken. MisjaDe Vreede:
Arends kan het niet laten om slaaf te "Dat vond ik heel merkwaardig. want
spelen van rijke en bazige vrouwen. bij op een dag kwam hij bij mij aan met
het minste woord van lof was de lol er' een hele pak papier. verfrommeld
al af voor hem. Joost Mathijsen : Hij papier. en ik merkte aan een voetaf-
kon altijd van die heel sappige verha- druk dat hij erop gelopen had."
len vertellen waar iedereen zich een Jan Arends kwam dan ook meestal
breuk om lachte. over zijn huis- "met zichzelf aandragen op vergade-
knechtenschap. Hij was ooit eens ringen van de Bezige Bij" (Geert
huisknecht geweest bij een vrouw die Lubberhuizen) "Toen hij daar een
een kelin hondje had. Nou. daar keer kwam met wat verhalen vond
leverde hij schitterend werk. en net op iedereen het wat weinig. maar hij wou
het moment dat die mensen zichzelf per se publiceren en kreeg ook een
heel gelukkig prezen met een huis- voorschot. maar Lubberhuizen over-
knecht die ook nog zo goed kon koken tuigde hem ervan dat de bundel wat
- Jan Arends kon toveren met eten. ik dikker moest zijn. Hij heeft hem de
gen eens bij hem gaan eten - volgende keer onmiddelijk uitgegeven.
verknoeide hij alles. Op een avond, en dat werd dan Keefman" (AM)
toen meneer en mevrouw uit waren. De gallerijhouder: "Of hij nu 'the-
het vroor dat het kraakte. liet hij de rapeutisch schreef' - ja, dat zegt men
hond uit in de tuin. sloot de veranda- zo snel tegenwoordig ... - hij wou heel

.ILSE of de absurde ondergang van een strip bart ram akers
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eindigen:er ondertussen in New Found Land
(nr.3) ook al over. Uit het werk van
EIie Saegeman blijkt dat de tango meer
is dan louter erotiek. De teksten zijn
sociale documenten, bronnen voor de
geschiedenis van de lagere klassen. Wij
denken vaak bij het woord tango -
zoals Eisenstein in zijn films - aan
decadentie, verderf, passend bij een
bepaalde heersende klassen. Niets is
minder waar. De wortels van de tango
staan in de achterbuurten van Buenos
Aires, waar men het verdriet tracht te
vergeten. De thema's die in de teksten
bezongen worden gaan dan ook over
dat verdriet, en de droom te ontsnap-
pen aan de ellende. Dit komt uitge-
breid aan bod in deze uitgave. Verder
worden er pagina's besteed aan de
geschiedenis van de tango van bij de
aankomst van de Spanjaarden in
Argentinië tot en met de diktatuur van
Videla. Veel aandacht gaat uit naar de
verspreiding van de tango in Europa
en de V.S. Tussendoor worden er
aparte hoofdstukken gewijd aan de
muziek, haar instrumenten en de
functie van de muziek, en ten slotte de
dans. Het boekje eindigt met een
slotgesprek met het Cuarteto Cedron,
dat in Parijs in ballingschap leeft en
echte tango's brengt. Hun gedachten
worden ook herhaaldelijk in de hoofd-
stukken geciteerd. Ook Dirk Van
Esbroeck en Juan Masondo (duo en
Rum I), Louis De Meester (die in Parijs
ooit bandoneon speelde in een tango
orkest) en Lucien Goethals (die rond
1940 in Buenos Aires ~rbleef) werk-
ten aan dit onderzoek mee en hun
uitspraken worden veelvuldig aange-

haald.
Ik schreef het al ; het is een boeiende

inleiding geworden, in een vlotte stijl
met goede woordkeuze en - spelingen
en een inventieve lay-out in bruine
drukinkt, al zijn er aanmerkingen te
geven op de plaatsing van de foto's, de
onduidelijke biblio- en discografie -
maar je zou een kniesoor of een dor
historicus zijn om daar over te strui-
kelen. De titel, net als de afbeelding op
de voorpagina dekt volledig de inhoud
en geeft de sfeer van de tango haarfijn
weer, net als dit gedicht van Paul van
Ostayen, waarmee we in schoonheid

'De tango:
met bonte blijd-
schap over
weemoedszwangere
dingen.

Ze zijn steeds met meer: de
echtparen die er uren les op
hebben zitten, en die dan

op de dansvloer hun beste been-
tje komen voorzetten, zodat de
anderen vol verbazing blijven
staan. Engelse of Weense wals,
slow foxtrot, quick step, samba,
cha cha cha, rumba of tango: het
doet er niet toe, alles is inge-
oefend. Behoor je tot de betere
dan kan je naar het wedstrijd-
dansen : de vrouw opgetut, haar
als een pruik, versierd met
pareltjes, een kleurige jurk met
diep uitgesneden rug; de heer,
haar in de plooi, in een hauw
pak, met een rugnummer, en
daaronder stijve boorden met
een vlinderdasje of open kragen
zodat het borsthaar zichtbaar
wordt. Het erotische is niet ver te
weken - zeker niet als ze zich in
beweging zetten voor de tango,
die hier de kroon spant: bij de
tango komt het bovenbeen van

de man in contact met het
bovenbeen van de vrouw. Het
suggereert een heupbeweging.
Omschreef Borges de tango niet
als 'een uitbeelding van de coïtus,
met afwisselende figuren' ?

Vers
Ik heb in m'n hart 'n zonderling wezen
Dat een bizarre tango danst: herlezen..

Ik weet niet hoe, zo vaag
Is alles, - uit een aloude sarkofaag.
Terwijl het danst, hoor ik het zingen
Met bonte blijdschap over weemoeds-

zwangre dingen.
E. SAEGEMAN. Het verdriet waarop
je kon dansen. De Tango als muzikaal
en sociaal fenomeen. (BRT-brochure).
Wilsele, 1982. 190 Bfr.

Ewald Pironet

De. eerste tango muziek is ontstaan in
de bordelen van de achterbuurten van
Buenos-Aires, rond 1870. Eerst dans-
en er nog mannen koppels de tango in
de hoerenkasten als imitatie op paar-
bewegingen om hun tijd te doden tot
het hun beurt was. Enige jaren later
dansen de meisjes met hun klanten. En
via de karnaval dringt de tarigo door in
de stad - de wereldverovering kan
beginnen. Rond de eeuwwisseling
vinden we de tango terug aan de
Eifeltoren. De Duitse keizer, de paus
en de procureur van St-Petersburg
verklaren de tango onzedig. In Frank-
rijk wordt hij alleen verboden op
officiële plechtigheden. Met de op-
komst van film en grammofoon en
dank zij figuren als Rudolf Valentino
en Carlos Grandel komt het tot een
doorbraak in heel de wereld.

Over de tango is onlangs een
brochure van de Penco-print persen
gerold, getiteld 'Het verdriet waarop je
kan dansen. De Tango als- muzikaal en
sociaal fenomeen', getekend Elie
Saegeman, en dit naar aanleiding van
de radioserie Tango-Tango van
B~T3, omroep Oost-Vlaanderen. Het
resultaat is een interessante inleiding
over de tango, de eerste in ons
taalgebied, al schreef L.Th.Lehmann

Prent in de BRT-brochure. of: tango als uitbeelding van de coïtus

samenwerking met Kunst in Huis
duidelijk fout gelopen. Of leent een
dergelijke organisatie zich niet tot het
verstrekken van substantiële infor-
matie?
Voor ieder die het nog niet wist;

deze VRG-manifestatie is het zoveelste
symptoom dat er iets mis is met ons
universitair studentenkultuurbeleid.
Enige aanzet tot richtinggevende wer-
kingsoptie is centraal vrijwel volledig
onbestaande - dit geldt trouwens ook
voor elke vorm van muziekkultuur -'
wegens een chronisch gebrek aan
financiële en infrastrukturele midde-
len. Om van het tekort aan mankracht
voor het leggen van de teoretische en
praktische basis maar te zwijgen.
Slachtoffer zijn in de eerste plaats de
initiatiefnemers die op korte termijn
toch eens iets in die richting pogen
waar te maken (in casu VRG), én het
publiek. Een dergelijk initiatief zoals
te zien was in januari in De Valk moet
immers kunnen terugvallen op een
ruimere traditie, om van daaruit de
nodige know how, het nodige publiek,
de nodige ruggegraat te putten. Enkel
als aan die voorwaarde voldaan is, kan
een hedendaagse Vlaamse beeldende
kunsttentoonstelling stijgen tot het
nivo waarop ze in een universiteitsstad
van het Leuvense kaliber hoort te
staan; het professionele. Wij kijken
gespannen uit naar verdere initiatie-
ven. Wij kijken uit in alle richtingen.

G.J

Kunst en kunde
de Valk ...•In

Achtentwintig januari is al
een tijdje voorbij. Ook de
tentoonstelling "Heden-

daagse Vlaamse beeldende kunst"
die tot die bewuste datum in de
hall van de Nieuwe Valk te
bezien was, in een organisatie
van VRG (Vlaams Rechtsge-
nootschap ) en de VZW Kunst in
Huis. Een intiatief waar Veto
onmogelijk aan voorbij kon
gaan: het gebeurt niet elke dag
dat een fakulteitskring zich op
het gladde ijs der .beeldende
kunsten waagt.

De ekspositie was duidelijk beperkt in
opzet. Een en ander heeft wellicht te
maken met het samenwerkingsver-
band met Kunst in Huis: een op zich
lovenswaardige organisatie, die zich
tot doel stelt kunstwerken aan demo-
kratische prijs aan privé-personen te
verhuren om hun "woon- en werk-
ruimte in te richten met prettige
dingen ... " Wat, onvermijdelijk, tot
gevolg heeft dat de klemtoon wel eens
meer op "in huis" dan op "kunst"
komt te liggen. Niets is volmaakt in
deze wereld.
VRG & Co. toonden ons 'n 30-tal

werken van 18 Vlaamse kunstenaars.
Vooral de grote interesse van de
samenstellers voor een aantal vormen
van realisme was opvallend, terwijl
ook allerlei hard- en soft edge dinges
nogal goed vertegenwoordigd waren;
hoewel de tentoonstelling niet uit-
blonk in vernieuwing (wat ook niet de
bedoeling zal geweest zijn) schitterden
de - drie jaar geleden 0 zo populaire
- punk en andere assemblages door
hun afwezigheid. Waarschijnlijk zijn
ze niet geschikt om in huis te zetten.
Grosso modo gaf deze manifestatie
eerder een beeld van professionaliteit
en gedétailleerde afwerking kwa tech-
niek dan ekspliciet artistieke impuls,
zoals dat merkbaar was in de mono-
chrome zeefdrukken van Jef Verheyen
(een broer van trombonist Leo Ver-
heyen, nvdr.), de prachtig afgewerkte
etsen an Veerle Rooms, de akwarellen
van Roger Wittevrongel en ga zo maar
door ...
Er valt in dit geheel één zwaar

negatief punt aan te geven; de kata-
logus. Dertig bladzijden dik, bevat-I
tende een lijst van eksposanten. Bij
sommigen wordt helemaal géén infor-
matie gegeven ("ALSTEENS Gerard
(GAL). Kunstenaar" - de rest van het]
desbetreffende blad is blanco op een,·
reklame voor een bekende boekhandel
na), bij sommigen krijgen we een lijst
van hun tentoonstellingen, en bij nog
anderen (Paul de Vylder) verkoopt,
men ons een ellenlange tekst die
uberhaupt niets te maken heeft met de
getoonde werken. Daarenboven is het
geheel gekopieerd met een fotokopie-
machine waar men in het kleinste
boerengat bittere tranen van schaamte
om zou huilen. In dit hele brochuurtje i
is trouwens geen enkele afbeelding
opgenomen van een tentoongesteld
werk. Enfin, op dit punt is de

/

ADVERTENTIE

Gilbert Decock
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Roelof
Hartplein 4:
een zelfmoordadres

verblijf bij Henk Hofland deponeerde
hij een grote drol dwars over de W.C.
Hofland had wel een uur nodig om
die doorgespoeld te krijgen.
Veel mensen reageerden door hem

belachelijk te maken, te negeren. Zoals
het Amsterdamse studentenblad 'ProP-1
ria Cures' ('Bemoei je met je eigen
zaken, betekent dat' meesmuilt Visch-
jager) dat 12 dagen na Arends'
zelfmoord blokletterde: 'Deze week
onthulling: Jan Arends blijkt toppunt
van snelheid en wint vertikale marathon
van etage 7 tot 3:

vervolg van pagina S
eigen wereld. Hij spreekt in zijn logika
en het duurt even voor je doorhebt
waar hij op aanstuurt. 'Jan Arends is
een mythe ... Een Christusfiguur. Een
man die zich verhuurde als werk-
kracht, maar in wezen de baas was.
Een minister-huisknecht. Het ging 'Jan Arends bracht de mensen in
hem bij Jan Arends wezenlijk om de verwarring omdat hij de grenzen
macht ... om te kunnen leven, voort- tussen vermogen en onvermogen ver-
bestaan. Hij was veel machtiger dan legt. Hij stelde het kollektief probleem
Van Agt. Toen hem als huisknecht van de schuld. Maar niet zoals Céline
opgedragen werd een ei te gaan halen Arends zou nooit een antisemiet zijn.
_ het was mooi weer die dag _ ging De verering in de kranten na zijn dood
hij helemaal van Den Haag naar is een afkoop van de eigen schuld; men
Wassenaar en terug.' (Vischjager) ?am hem nooit au sérieux' (Visch-
En Arends zelf, in het VN-interview . Jager).

met Dick Van De Pol over zijn . En .Arends zelf: 'Het conflict mag
knechtschap: 'In zo'n positie krijg je met In deze maatschappij worden
gauw macht over mensen. En daarvan ontkend ... Dat het kapitalistische sys-
ga je gebruik maken. Vooral als je na teem niet deugt kan je - wat linkse
een paar dagen toch niet meer aan je mensen en de Volkskrant ook mogen
trekken komt...' Arends was er op uit bew~ren - slechts op een abstracte
mensen uit evenwicht te brengen, in manier aantonen. Door misdaad en
het bijzonder rijke en welgedane gek doen ... Mensen als ik gaan zich
wijven. Arends: 'Er zaten laatst twee verzetten omdat ze in het nauw
hele dure wijven uit Zuid. Ik zat er zo'n gedreven zijn. En dat moet gestraft
tijdje naar te kijken, want dat prikkelt worden. Als de justitie geen vat op ze
me. Ik zeg: mevrouw, er ligt een heeft dan krijgt de psychiater ze; de
dubbeltje opde grond. Nou, die wijven patiënt is de
hoog op de benen naar dat dubbeltje volledigeslaaf.'Luciederdanjedenkt:
zoeken dat er niet lag. Het hele café 'Ik leef! Uit de hond/ van een geleerde!
kijken maar ze vonden geen dubbeltje. HJ! is van wit! en hij denkt blauw! Aan
Dan zijn ze wat rood geworden, ze zijn verstand/ ontleen ik! mijn wan-
waren hun zelfverzekerheid kwijt . .' gedrag! Hij weet! wie ik ben! Hij is!
Soms kon hij daar heel ver in gaan. het oordeel! van mijn daden/ Ik doe
Adriaan Morriën: 'Mevrouw Schenk, gek! op zijn bevel! Hij! is de geleerde!
die niet uit het bestuur van De Bezige Hij weet! hoe goed/ het voor mij is! om
Bij weg te branden is, iemand met heel gek te zijn. (Jan Arends: Nagelaten
weinig haar, heeft hij verschrikkelijk gedichten). Voer voor anti-psychia-
uitgescholden: ouwe kale trut, hou je ters? Hoewel, ironie bespeuren in
bek.' Jan Arends was iemand die in bovenstaand gedicht zou kiezen zijn
geen enkele konventie wou passen: 'Je yoor de. gemakkelijkheidsoplossing;
weet dat het leven een pak voor je klaar Iedereen IS het erover eens dat Arends,
legt als je d'r in komt. Dat pak heb ik telkens als hij down and out was, geen
altijd geweigerd. Ik heb altijd elk pak dak boven het hoofd en geen dubbeltje
willen aantrekken, behalve het pak dat o~ te draaien had, ervoor zorgde dat
van mij is.' Hij werd nu ook door velen hij opgenomen werd in een inrichting,
als bedreigend ervaren. Zelfs goede waar hij vlug het beste plekje zocht, net
vrienden spaarde hij niet altijd. Naeen als ~e hoofdpersoon uit zijn verhaal

kreten EIgefluister ...
Talk of the Town .• Reeds. Vier
maanden geïnstitutionaliseerd stu-
dentengeweten. De schrik van de
stad. Veto's chief roddelaar. Tot op
heden de enige in Leuven die aan
de Kreten wist te ontsnappen.
Eerbiedwaardige jonge traditie -
waarmee vandaag dus gebroken
wordt. • Want dat de vaste vuil-
spuiter in dienst van dit blad de
laatste onbesproken ASR-er is
geworden, wil nog niet zeggen dat
de man ook onbespreekbaar moet
blijven. Als van anderen nauwkeu-
rig bijgehouden mag worden wie
wanneer hoeveel glazen teveel
drinkt, dan is het volgende toch
ook leuk ....

000

The Big Sleep .• Ergens in oktober
kweet de genaamde Wim Verhelst
- onz~ roddel-inventarisator dus
- zich zó goed van zijn taak, dat hij
na het beëindigen van zijn nachte-
lijke taak het Stuc-gebouw niet
meer uit kon. De cipierdienst Secu-
ritas kent immers vastere uren dan
onze redaktie. • Geen nood ech-
ter Veto heeft wel meer van dat
soort watertjes doorgezwommen.
Ten gevolge waarvan het redaktie-
lokaal ook 1 matras herbergt. .
Waarop onze Wim, naast zijn foto-
zet, een welverdiende rust genoot
- en zich zonder problemen over-
sliep .• Zodat hij met de ochtend-
ploeg van de eerste verdieping om
halfelf de ontbijtkoffie kon gebrui-
ken .• Recht van Marcel's frisbee .•

000

Zkm foto. • Of wat gedaCht van
Wim's volgehouden aktie om via
Veto een meisje terug te vinden? •
Eerst een foto van het wicht op de
voorpagina (cf. Veto nr. 3), daarna I
een wekenlange speurtocht in de
zoekertjes. • Bewuste foto is on-
dertussen van de muren van het
redaktielokaal verdwenen. Van het
meisje geen spoor. Of lijkt het maar
zo? • Volgende keer maar meteen
aanspreken, Wim, i.p.v. fotografe-
ren .• Gaat sneller .•

000

Veto's Samson .• De geliefkoosde
donderdagavondaktiviteit van de
heer Verhelst : di rekt nà de lay-out-

nacht een grondige beurt bij ... de
kapper .• Kwestie van terug een
frisse kop te krijgen.D Zit het slecht
karakter soms in Wim's haren?

000

Geef acht. • Zo grondig als Wim
andermans zwarte bladzijden kan
schrijven, zo vergeetachtig .... Na
een kinderfeest met de Aalterse
welpen thuisgekomen, bleek één
wolfje te ontbreken. Strààl verge-
ten ... door leider Wim .• Het zal wel
een heel braaf manneke geweest
zijn .•

000

U.F.K. (Universitaire Fan Klub) .•
Kritieken op de Kreten? Er zijn er
altijd. Soms zelfs goede. Niemand
weegt echter op tegen 's schrijvers
meest fanatieke fan: de Chare/. Na
het interview met Leuvens meest
vooraanstaande verdediger van de
Palestijnse zaak (Veto 1), kan
Charel over Wim geen kwaad
woord meer horen. Het wederzijd-
se enthousiasme resulteerde zelfs
in een reis .• Naar Libanon .•

000

Strangers on a Train .• Niet altijd
even makkelijk, om aan de mensen
wijs te maken hoe lieve jongen Wim
wel is .• Stuc-tapster Gerty, boos,
tegen ons: Die 'vriendelijke' zegt
tegen mij op de trein nog geen
goeiendag!. Wim, om uitleg ge-
vraagd: Maar ik heb wél geknikt. En
zij bewoog niet! En toen durfde ik
natuurlijk niks meer te zeggen .•
De moraal van dit verhaal? • De
schrijvers van ludieke met een
grote bek hebben vaak een klein
hartje .•

000

Koorddansen .• Het mag gezegd .•
Roddelen is een kunst:» Mis-
schien zelfs een vak.. Wat te
zeggen, en wat te verzwijgen? Dàt
is de vraag. • Overigens kan het
geen kwaad, hiel" wat te slaan, en
daar wat te zalven. • Moet er iets
van de lever? Zet het in de
Kreten .• Was het te hard? • Het
was toch maar de Kreten. Je kunt
het repareren .• Ga door, Wim .•
You're a Master Plaster. Lb

'Keefman', die z'n psychiater, ervan
overtuigd dat Keefman niet gek is,
ertoe kan brengen hem terug gek te
verklaren en in de inrichting .op te
nemen door 's nachts in de inrichting
binnen te breken. Keefman is enerzijds
heel lucied, helemaal niet gek maar
door zo'n gek verlangen om in de
inrichting te blijven anderzijds weer
wel gek. ~schien was ook dit een
truc van Areltds om de meester-slaaf
rollenspelletjes te draaien?

***De rij kussentjes blijkt toch niet nodig
te zijn. Frascati is goed gevuld, maar je
kan nog ademhalen. Klank en beeld
van de voorafgaande filmpjes zijn
eindelijk op niveau en diverse uit-
spraken van het kwartet Lubber-
huizen, De Vreede, Vinkenoog en
Hofland worden op gegrinnik en zelfs
gelach onthaald. De stemming slaat
echter vlug om als het publiek -,
overwegend incrowd uit Amsterdam,
incrowd uit Leuven en tussendoor nog
wat gewone toeschouwers - de zaal

baarheid.'. (Bas Lubberhuizen, zoon kon niet tegen succes' (Adriaan Mor-
van Geert Lubberhuizen, uitgever riën). Wat er ook van zij, er zijn zelfs
Bezige Bij). 'Het had zo'n beetje het mensen die zijn zelfmoord annexeren.
verhaal van elke schizofreen kunnen Hans Koetsier, beeldend kunstenaar
zijn. Men had er een beetje meer de en goede vriend van Jan Arends, gaat
buitenwereld moeten bij betrekken.' er nog altijd prat op dat hij Arends
(Simon Vinkenoog). 'De relativerende zover gekregen heeft. Wat was er
dimensie van Arends' teksten ont- I gebeurd? We schrijven eind '73 en de
breekt.' Op de vraag hoe Jan Arends Yom Kippoer-oorlog woedt in volle
zelf op het stuk gereageerd zou hebben hevigheid. In een interview in Vrij
antwoordt Mischa De Vreede: 'Nou, I Nederland (VN 1-12-'73) ontvouwt
hij wou altijd zoveel aandacht. Hij zou Koetsier zijn plan: ter nagedachtenis
er voortdurend doorheen gepraat heb- I van de slachtoffers wil hij '100000 liter
ben.' Regisseur Paul Peyskens: 'Het smerig runderbloed over de Dam in
stuk moet nu op zijn eigen mérites Amsterdam laten uitstorten. Hij heeft
beoordeeld worden, niet op het studie- I de toestemming van het stadsbestuur
aspect of op zijn vernieuwende functie al op zak. In hetzelfde artikel komen
binnen het Vlaamse theater.' Die een aantal reacties op dit project ter
mérites waren blijkbaar niet zo dui- I sprake, waaronder die van Morriën en
delijk voor de gemiddelde Neder- Vischjager, maar ook die van Arends:
landse recensent, want de teneur van 'Jan Arend', auteur, verklaart hem
de meeste recensies was eerder nega- plechtig in weken de Dam niet te zullen
tief. Belgen terug naar af? Of vaar- betreden, niet zolang er nog een
digen we nog maar eens Urbanus van druppel bloed aan de stenen kleeft.'
Anus af? In ieder geval was de Als dit gepubliceerd wordt is Arends
theaterrecensent van ANP (Neder- .. blijkbaar door het dolle heen. Hij valt
lands eauivalent van Belga) er na VN binnen en dreigt uit het raam te

springen of VN in brand te steken
indien geen rechtzetting wordt gepub-
liceerd: 'Hij flipte' (J. Matthijsen). Hij

I
schrijft een lezersbrief: 'Als VN mijn
naam in de krant brengt heb ik liever
dat het niet in verband is met
borrelpraat. Dat is niet netjes. Van de
bloedplannen van de heer Koetsier
had ik nooit gehoord en ze laten mij
koud, zoals trouwenss alle patserijen
van deze grote kunstenaar. Wil VN
voortaan mijn naam goed spellen? In

I
het verleden heeft uw krant zo vies
over mij geschreven (en zonder mij
eerst het artikel te laten zien voor het
geplaatst werd) dat uw zetter nog niet
kan zijn vergeten hoe het hoort.' In een

I naschrift verontschuldigt VN zich en
stelt dat het stuk over Koetsiers'
'bloedproject' als grap bedoeld was.
Ziezo, een goed verhaal met heel wat

leuke elementen - de goede vriend die
onbetrouwbaar blijkt, het flippen, het
dreigen met zelfmoord - maar als
geheel toch wat mager. Het kan
misschien dienen als aanleiding. De

Ivisie van Peyskens is wellicht nog de
Ik! kan er niets! aan doen! maar! ik! meest aanvaardbare: de lijdende had

de schrijvende ingehaald, of, de schrij-
vende had zich te dicht bij de lijdende
gewaagd.
Peter De Jonge & Pieter T' Jonck

(Janssen & Janssens)
(foto's PTJ)

Joost Mathijssen " "Hij was nooit zo helder als wanneer hij schreit!"
binnendrentelt en geconfronteerd
wordt met het decor - alsof je
verplicht wordt de deur van de ijskast
open te houden en erin te kijken. Het
stuk zelf komt overtuigend _over. Een
tiental mensen denken daar blijkbaar
anders over en verlaten na een halfuur
de zaal. Mark Lemmens, geplaagd
door een verkoudheid, heeft naar het
einde toe steeds meer moeite om de
schrille, overslaande spreektrant aan
te houden maar het applaus komt
toch, zij het na een korte, ken-
merkende stilte die iedereen blijkbaar
nodig heeft om van de schok te
bekomen. Bloemen en zoenen voor de
acteurs van het plaatselijke bloemen-
meisje. Naderhand, met een glas in de
hand, heeft het Amsterdamse literaire
wereldje toch zo zijn reserves. Peys-
kens' optie om Jan Arends te theatra-
liseren via z'n eigen teksten, dan nog
uitgesproken op zo'n 'schelle' manier,
doet blijkbaar geen recht aan de
biografische figuur Jan Arends.
'Alleen maar die gekte. Het had om het
even welke tekst van een schizofreen
kunnen zijn. En dan die onverstaan-

reeksen Campari's nog steeds van
overtuigd dat het Vlaamse theater op
een hoger niveau staat dan het
Nederlandse, hoewel zijn kennis ervan
niet verder scheen te reiken dan de
K.N.S. E".1

* lnue*

zie alleen maar! een grote! grauwe
troep! naar! het einde! vluchten. (Jan
Arends, Nagelaten Gedichten).
Op 21 januari 1974 stapte Jan

Arends uit zijn raam en viel te pletter
op Roelof Hartplein.

'Te pletter vallen is een goede dood'
staat ergens in een gedicht. De dag
voordat zijn eerste bundel 'Lunch-
pauzegedichten' voorgesteld zou wor-
den aan de pers. Iedereen heeft
natuurlijk zo zijn eigen verklaring
voor Arends' zelfmoord: 'Volgens mij
is hij in woede en uit woede gestorven
om een heel kleine fout.' (Mischa de
Vreede) ; misschien lag die daad in het
verlengde van zijn gedrag als huis-
knecht en maakte hij zich uit de voeten
voor hij teveel waardering kreeg: 'Hij

ALMA-MENU'S VAN MAANDAG 7 FEBRUARI TOT VRIJDAG 11 FEBRUARI

SnackAlmal
Galthuilberg, PaUlco11.

Melsjelcentrum

. .
Snack Alma 11

Altematlef

Ma. 7/2

Sedel

minestrone soep minestrone soep
(avond) varkensgebraad loempia
schorseneren in room zoetzure saus
aardappelen witte rijst
fruit yoghourt en fruit

gebakken rijst met
groenten en
zeevruchten en
rauwkost
yoghourt en fruit

soep van de dag
varkenslapje
jonge wortelen
aardappelen
yoghourt en fruit

DI. 8/2 braziliaanse soep
braadworst
met spruiten
zilvervliesrijst
yoghourt en fruit

braziliaanse soep
gehakte steak
rauwkost
kroketten
yoghourt en fruit

soep van de dag
polenta
kroketten
met groenten

pizza

fruit

Wo•. 9/2 solferinasoep
varkensrib
rode kool
aardappelen
yoghourt en fruit

solferinasoep
kalkoenrol met
groenten
puree
fruit

kikkererwten op zijn
Catalaans
en rauwkost
fruit

soep van de dag
gegratineerd witloof
met hesp
aardappelen
fruit

Do. 10/2 ajuinsoep
kip estragonsaus
erwtjes in boter
zilvervliesrijst
yoghourt

ajuinsoep
tagliatelli, exotische
sla en saus
zilvervliesrijst
yoghourt en fruit

groenten
pizza

fruit

soep van de dag
(avond) varkenslapje
met appelsien
aardappelen
yoghourt

VrlJ. 11/2 georgettesoep
(avond) gepaneerd
sneetje, wortelen in
room, aardappelen
fruit

georgettesoep
visvulsel
royal
kroketten
yoghourt en fruit

sojakoek
met
gierst
fruit

soep van de dag
oostendse
blanket
aardappelen
yoghourt en fruit

WERKGROEP VOEDING: dit is een keuze uit de ALMA-menu's gemaakt door de werkgroep voeding. Deze
menu's bieden u de beste garantie voor een evenwichtige voeding. Voor verdere
inlichtingen kunt u zich wenden tot LEO VAN_QER AA. Tel. ALMA 229911
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FWT E""'~ .... ~,.~. Met:(lm 18.15J
u,mif In Q,t.,V.·lrérk en om 1.:15 u. w.n; .ltllffpodlum ~.

i:;YOIk$c/ansln de Hallen (Naamsestraat).:.:~.,

:VriJdag 4 februari,:, :.:
'FlLM 20.00 u. i.0"'" ~ va~ S. Groolse, F.
Allaire (Canad~ f97~)+ In DF"Hasselt, Mautri<;hters1wg
F4/S; (Dl$tr. a.vriI4~Im.$ Leuven}. :'
FUIF 21+00 u.. .,.." c...., Het zéér popuialf& karrtavala-
fëeat overgewaaid uit Brazlltè..ln ISOL (natuurlijk?)
FILM 20.00 u.Nów"dtIpI.,.down viln S. ç~beJI (Ga ~
1978). In Li~kh~~ 99. 3931 UnktJQ,Ut«()131441267).
(otstr. Bevrijdingsfilm& Leuven);n:. ::,:::. ..,.:-,
FILM 20.00 u. Whou.profI ... :{G.8;·1982)/.In ACN. Korte ::,::
~:{=::::;»~;):rur"hout (0~;i41~,~tI141)(~tt+ ., Qlnadag e.~febfUarl· ....::".
WEEKEND lof 6 feiWart. et~ daM (los vao. . ,,!OCES 10.00 u.. ',óCft qp bUUrthuIII DE S'rAAAT.M(J$:'
bestaande dan$Vor~ tël\J~gaannaar d$ M)n van dans; ..,.:.,.(Jotef II-Straat~ ~ gerechtShoHeleuv~tl.~smölder&-pleln~:
pure beweging}. InKessello. lot<>0212418833. (Org.LOdeWtjk. l.JZfNG 20.00 u..ICenneNe.mftIt.,.df..., tW~"" tri ,.
!De Raat). ..;. ',' .. .~::,:} .:Nl .~} "j Stedetlik.e:Noordf'~t$Zlial. L. Vanderl<elenstr< 30 {org,
_ ..:.,.. .. R~.ru'$érsgenóOtschap} <'., ... . ,'i ·:·.x. .-i:<

:·t.EZ1NG .ft OISkUs$lE 20.00 ;:. T~ .,.:':"';:'
.".,,,.. door f>eter Van H<wtt. en Lfevenllerheyen InAud.
VesaUus<Org. Radikale Ktim.lnologen
UNJVERSITEITSCONCERT 20.15 u: BRT4cÓ()f o.tv. VIc:
'Haes; In Grote Aula. Toegang 200/120 ,
..FtLM 20.00 u.Ch/"...1II1Jt fhoW. DQCumentaryfilm abOut the
training of yol)ng people in a physlcal training school, and a
feature film <Five gorden floWfH'$', whlèll ref1eets the cycle of
love and IIfe of minorilY peoplé. tn 1$01.

OEIAT'''20.00 .:~ ~~:; .,':;. l;,.:-.t:M~~.,,;,.. .00,.oplt#dIrtfI. Met ~!iél~.walk~jqo.a, KUL.;··'
NHISS A'pin. PHA/.H..- St.;..LUktut SChaat~ FMA.
Glmt, Orde ven Atchi~flf<tftn et} .1$ rnodérlitor: J. arugg .. ···
ntff)$, In Aud Oe Motëil .... .

.,Doric.erdag 10 feb."..rt "' ".,.< ?: ... :'

~IDEN ri.OOu. Toytn zaa"Udo,9~!$t*")' If\kom;,
1201100 (VRG) ~ om23.30 u.TD metOJ fusra.y.lnko~~f50:;
(VRG). Org. Vf\G. In LldQ. xi:·· , .:, \
'AVOND 20.30 u, btljlfaalM"..",.. ,WwI (rl'IlUÎek, póezie;~l
v(lll($dàns) met Dirk yan ~sbtoeck, Juarl MMOfIdQ. Juan.
SSBVedt8, A/!t~MaiCUcQT, fnGrote Aula.Toegang 100/130Y

. . < .::::il: . /:" ,:~ :::.;", J
<:VrIJdag11 februart . ·::é:i: ..::>. ••-;
FuiF 21.00 Kar,.." Org. Olub Cabo V6r~. ~Iweer..{eeril
:':.I~arnavalsMf.atweer inlSOL... De Kaa~dlSclle· studenten I
~ullei1u ValJharte-lffl~el)(~8I'I!· _ .:=::.: ~

·.:F~~;~d~12 f~~~~t(:':·:::.:.~:;.:.~;::.{:::::
FfUf 20.30 u. A d,.. nt< ot"'jia.ulÓIt WIn Jufes DBWIl
(Griekenland, "1971). In Stuç, Toegang 60140•

:)~:
~,,:,~.;.+

Zaterdag 5 februa.r' ;f:: <

FILM 14.00 u. o.opiftá,..t.tm.n van s: Lejeune- (Be'lglè•.,.
1982), In Voll<shut&.Heuvelstr~at 16, 2620'Hemiksem (Oi"irib;'::'::
~evrijdi~sfilms) .' :,u . /:'1;
FILM 14.00 u. In "" ~ (Uruguay, 1974)~ In JeugdhUI$ de
Schakel. Aood~stwg. 270. 1200 Brussel, Tel. 021
7706448 (DiMt. B"rijding$fnm$) . :. ,.:
LEZING 20.30 uk~ EYt/C.,..: '1_l "....,1' Jn,KJeine-
~ula (org. COS)
TAIP met '''BAL (Internatjonal Musllm AssocJatfon of •
Lewe,,) ... llJ otgant~ing a .$tu4Y trip tó" EVOLUON - Uw
permanent 8xhibîti<>n Of eleétronlc naveftles of Philips In
EIndhoven (Holland)>" Please contact: M. Montazeri, Yzer-
~Olen$traat 261114", Hevel'fée.
FUIF .21.00 U. ~ voor Koen Nyssen (totaal-
weigeraar in b.all). tn Barrll<ade, Schrijnmakerutfaat 11.
Inkom 49 fr, .:~

Zondag ~:i3:·februarl
CONCERT 11.00 u. SNlrOlftlty J:'p pIeit<1. 11'1Aud. Cultureel
Centrum, xon, AlbEirtlU~ 52. Toegang 100J50 (stud.)

,.

.,,:WoensdaSj'"'g· februari
FJLM 20.00 u. Zijn .r WfI/ .en .ftOdIII? van M. QuJntart
• (Be_lgiö, "1978), In Eloker-jk, Blijde Inkomststr. 115 (org.
Solidariteit Galeries Anspach» distr. Bevrlldlngstllms
POUlE 20.30 u. PoIzIfNWond. OVer 1) jongste generatie van
Poken (Jaak Brouwers, Daniël van RysseJ, Mark van
Tongele-) en 2) Kortrijkse groep <Frederick' met teksten van

Maandag··:7 februari Miehiels, Lasnerr, Van Veen, Van Vliet, ,...JnStuc (org. Medica) ..:
IFILM 20 30 D Ilo. LEZING 20.00 u.JRk GoIdateIn {videok.unstenaar) over zijn ~··Tentoon.tellingen
.(Frankrljk 1~), I~Ud. ~es:~u::':o~~o~uf~r~at:1.~o) :It' m~tTg1:I~Sidt5"Menlhibeeleldmateriaal. In Maria ThereSia~ v"",6 ..bru.rlLouedln, keramfek.van GerdaMartèl'l$el'lEHe

~ _ . _'. ~ _ ..;. \ .~ c ..:..~$lr.6) Org. Mecenas en Nervoso be Jae,gher. In galerij Embryo, J, Llpsiusstraat 20.

Publikaties : ..'scholengemeenschap' V: \~ pmars van h t t ?
(Persme~eling, ingezonden door de 8. De relatief autonome scholen ge- NSV i: e verze ·
uitgeve~1jACCO). meenschap (R. Standaert)': / 4 (v~rvolg van de voorpagina) . -
Themanummer 'IMPULS '00' ... Dit. ",~manu~mtt kan besteld wor- ~ ;;" -;, 0° benadrukt. 'Als ,dmmi"",to~ gene- hier aan!o< dat de rijkswacht dooi

open schoolgemeenschap', . den bi) uitgeven) ACCO. Tiense-straat ~@ d I a~ raai Raes van de Staatsveihg~eld, zelfs haar militaire ~~acht, zw~ar k~
De scholengemeenschap ISna jaren 134-136. 3000 Leuven. ':. 00:: achter gesloten deuren weigert ant- wegen op het politieke leven in België,

v~rbereiding en groei wettelijk een Impuls ~xtra: Jongeren en n!'. Aspec- 0A ee t •4 woord.en te verstrekken a~ d~ parl~- doordat zij ka~ dreigen ~et een
feit geworden. Het is een situatie die ten va~ Jongerenge~rag en Jongeren- \. -:. IJ . <f Qr4 lT!entatren va~ ~e kommissie WIJ.~ staatsgreep. Ho~ IShet mogelijk dat er
vraagt om een ommekeer in denken en opvoedmg. Door Guido Deraeck." '{ runckx, aan wie m godsnaam, zal hij geen kontrole IS op de n)kswacht'l
doen, die de ommekeer in strukturen ,:"olwassenen nemen nogal erg ver- ~ ooit antwoorden', vraagt journalist vroeg de moderator vervolgens. Van
ver overtreft. Precies daarom is het schtl.lende standpunten in tegenover ~ mee. .. Ja Haquin van Le Soir zich af. Vooral de Outrive stelde dat de rijkswacht zich-.
merkwaardig. dat er tot nog toe memngen en gedragingen van. jon- Q~~'. . <? / aut?~omie van de rijkswacht in ons zelf ~ontroleert. Va~ regeringszijde
omzeggens ~ets gepubliceerd is over ger~? Ze d?en .dat vaak ~Ult een C>~O-0 -:~. :..-"~\'; politiek bestel ~ordt In vraag gesteld. gesc~edt de kontr~~e Immers door een
de peda_goglSche en onderwijskundige eerllJ.ke ?ereldheld tot efficiënte corn- L?de ~~Ou~.~ve stelt ~t het.~oor~ officier van de rijkswacht, Tot op
betekenis van deze belangrijke stap in murncatie. Ma~r hela~s doen ze dit De Veto redaktie ontving een pers- d~e m~nlstenele beslUiten, ZIJn, I.n heden was dat Beernaert, eminent lid
de evolutie van het onderwijs. vaak o~k vanuit allerlei vooroordelen mededeling van de Nationalis tische uitvoering van de we~ van. 57, en die van het ekstreem-rechtse Marnix-
IMPULS heeft dan ook geen moeite of vanuit een sombere machteloosheid Studenten .. (NSV) d door het grote publiek met gekend klubje en binnenkort de opvolger van

f . " vererngmg on er .. di . I be k .gespaard om deze leemte op te vullen 0 vanuit een ogisch verworven ver- d ti I 'NSV? UI: ' D ZIJn, Ie operanonee van te erus Beaurir als korpschef, als grote baas
en om aanzetten te geven voor verdere onderstelde meerrnacht. e ite . eg ermee!: e zijn voor de rijkswacht. Art. 100 stelt van de rijkswacht. Verder hebben
verduidelijkingen en aanvullingen. Deze uitgave wil een opstap zijn vraa? van NS~ om de me?e~~lmg te o.m. dat de rijkswacht steeds onpar- steeds rijkswachters het onderzoek
Dat moge blijken uit de reeks ?aar een. zo even.wichtig mogelijke publiceren voor 3 februa~ Wijst erop tiJdig voor het goede en de orde moet zelf in ~anden als er een strafrechts-

artikelen van dit themanummer' lru:evormmg over Jongerengedrag en dat NSV langs Veto nog inderhaast kiezen. Daarnaast stelt Art. 4 dat de vervolging wordt ingesteld tegen een
1. Scholengemeenschappen: na~r het ~araan konsek.wenties knopen voor de Stu_ur~roepvergadering van 3 rijkswach~ de openbare orde. moet rijkswa~hter. VanOutrive gaf de zaa.k
verleden kijken om het heden te Jon~erenopvoedm~. februan Wil beïnvloeden. Die Stuur- dienen, die beschreve": wordt in t~r- François als voorbeeld - François
begrijpen en de toekomst voor te Guido Deraeck (Sint-Lambrechts-Wo- groepvergadering moet immers be- men van~ezonden~tablel . .vanOutn~e w~s baas van ..de drugo~spormgs-
bereiden (G. Feys) luwe: .1942) volgde een regentaats- slissen rond de definitieve erkermin- vraagt Zich af wie ~eslist wat die brigade van de rijkswacht, die zelf aa?

2. De scholengemeenschap in plano- 0l!!eldl~g. Fran~-Geschiedenis waarna gen van de vrije vereni in en aan de wo?rde~ betekenen .I~ een s~me~- drugtrafiek was ga~ doen. VanOutn-
logisch perspektief (P. Deboutte) hij kriminologie studeerde aan de KUL g g leving die voortdurend m beweging IS. ve stelde dat de rijkswacht terug tot

3. De uitbouw van een scholen- K. U. Leuven en agogiek aan de V.U. . . Door haar autonoom statuut, haar een burgerlijk statuut moet komen, en
. gemeenschap: een energiebespa- Brussel. I?aar doktoreerde hij op een De I~houd zelf van he.~ lange m!'itaire organisatie, ~n de te~hn~sche aldus dient te 'demilitariseren'.

rende operatie (L. Van Overloop) proefs~.hrift over alkohol gebruik binnen persben~ht geeft de NSV-kIJk weer ~.Iddelen ~aarover ZIJ beSChikt, IS de Binnen het apparaat moet het eigen
4. De scholengemeenschap pedago- he.t. vrljetlj~spa_troon ~an ad_olescenten. op de diskussies rond de erkenning r~kswacht In staat een staatsgreep te tuchtrecht worden afgeschaft, zodat
gisch bekeken (J.H.G.I. Giesbers) l!1j w_asaktle!1n open jeugdwerk. Thans van onder andere NSV, Hierbij plegen. Journalist Haquin stelt dat een interne demokratisering kan

5. Schets van onderwijskundig-orga- IS hij l~raar m het sek~n~ir o1)derwijs krijgt <links' en vooral MLB dikke hierbij veel zal afbangen hoe het leger plaatsvinden. Ten derde moet er
nisatorische modellen van scholen- en..nf!tlOnaa_~VSO-k~~~dl"'!.tor bij het vegen uit de pan. <Links' zou «onder in dit geval, met zijn pantserwagens zal volgens hem een poli~iek orgaa~
gemeenschappen (E.C.H. Marx) ~rlj onderwijS. Daarbij IS ~Ij werkzaam het mom van de demokratie nog r~geren. Philippe Toussaint (juri- ~orden 0Rgen.;ht, waarm alle poli-

6. Gevolgen van een gescheiden en In .een cen~~m voor jongeren- en altijd het mooi weer maken aan de dlsch verslaggever) besluit de film als tteke partijen zetelen, om zo tot een
een struktureel-geïntegreerd onder- gezlnsbegeleldmg. KUL stud t h 1 volgt: 'In een land als het onze dat in effektteve kontrole te komen. Vander-
.. - en en eme .. en «wanneer ' 1 . "IwIJsaanbod (J. Verbeek) G. Deraeck, JONGEREN VAN NU. .. d '1' k 'd d I een verschrikkelijke ekonomische krisis ve pen beklemtoonde echter m zIJn

7. Schoolwerkplanontwikkeling in Aspecten van jongerengedrag en jonge- ~I) (e In sen . us) oor e en ~at is, zijn avonturen mogelijk. Alles is hier repliek dat de rijkswacht ro machtig
een scholengemeenschap (J. Boven, r~~opvo.eding, extranummer van het a~r ?een plaats IS voor e.e~ natt~- aanwezig om bij gelegenheid de vrij- ~s ge~orden, precie~. doo~ de poli-
K. Jochems, F. Didden F. Troch) tijdschrift IMPULS. 0 nahstlsche studentenvereniging, die heden op 'en drastische manier in te lleke Wil van de partiJen, die ronder

, er ook werkelijk niet komt, des- krimDen ' uitrondering allemaal, de rijkwacht
noods geweerd met behulp van ••:zijn de flikken hebben gef~!eciteerd met .haar ?p-
stalen staven, ijzeren kettingen, .. treden bv. tijdens de eenheldsstakmg
boksijzers e.d.m ... (sic). Behoort een staatsgre~'p van de .nJks. van 60-61. Vandervelpen pleitte als'
V' . .. wacht tot. de mogelijkheden In de klaar objektief 'de afschaffing van de
eto Wil de persmededehng niet In komende Jaren, vroeg ~e mode.rat~r rijkswacht' te propageren, en hier

ext~nso publi~ren, omdat a)het aan het panel. VanOutnve wees I~ d~t roveel mogelijk mensen van te over-
bencht te lang IS, b)persmededelin- verband op de rechtse mentabtelt tuigen. Deze eis zou, volgens hem,'
gen nooit in extenso gepubliceerd binnen. de ri~kswa~ht ~n de auto:!taire moeten geformuleerd worden bij elke
worden, c)de inhoud van het bericht opvatting die dUldehJk leeft biJ een aktie die er gevoerd wordt.
samen te vatten is met een citaat uit a.antal hooggepla~tsen. Deze opva~- Luc Vanheerentals
de mededeling zelf:' ure stem . _ tmg k?mt aan bod m kursuste.k~ten die

k .., p ming gebruikt worden voor de opleiding van
ma enJ. personeel, en waar in dixit VanOutri-
Veto dankt wel NSV voor het ve, 'nogal wat afgegeven wordt op del

vertrouwen in het blad, dat blijkbaar pers en sommige politieke partijen'.
ook volgens hen gelezen wordt. Toch leek voor hem de vraag prangen-

. . der, of er een politieke macht is die de
. fihep canfiJ.n rijkswacht wil gebruiken voor z'n
i.O.V. de redaktie .favontuur. Jos Vandervelpen voegde

·"·Maandag14 februari
TONEEl. 20.00 u. Dolctera van RoJfHo.èhhtJth, doorMecnels
Minlatuurtheater. rn Stadsschouwburg. tngan9 300/2001
120/80. Resef\latle ms.-vriJ.: 11-12.20 u. én 13-16 u. Or~.
01konde I

,Eens te

- -

meer: Zoekertjes!
Te koop: gaskachel. 4500 fr. zw La-
kenweversstraat 6 te Leuven. 0
Gezocht: zwarte boekentas (merk
Delsey, initalen: A.P.) "Verdwenen
uit rechtsbibliotheek. Gelieve tenmin-
ste kursussen en notities terug te
bezorgen: a. Albert Perpermans 021
2163283

T.K. Zeer goed veelzijdigheidspaard 9
j. V. Vayrac V.M. Codex Vos Ruin
145000 fr. Tel 0214600822

Te huur: ruime kamer aan de Tervuur-
se poort (Remyvest 12). Centrale
verwarming, eigen douche en kook-
2elegenheid. Prijs: 3500 fr.

P.S. • Zowel de tekst van de film, als
van de diskussie die volgde, isbinnenkort'
in brochurevorm te verkrijgen. Het Anti-,
Fascistisch Front is te bereiken via Louis,
Maria Theresiastraat 93, Leuven (BPA).

• De film 'Opmars der Stillen'
wordt verdeeld door BevrijdingsfIlms,
Quinten Metsijsplein 4, Leuven.

f Proce's Dè Straatmus
• •Het pand in de Jozef U-straat nr. 25 stond reeds 2 jaar leeg toen in '81

buurtwerk De Straatmus besloot het huis op te lappen en te gaan
gebruiken als basis voor haar buurtwerk aldaar. Zij boden l;Ieeige~ars
- de famillie De Walque - 5000 fr. huur aan, dat prompt geweigerd
werd. De stad Leuven en de sociale bouwmaatschappij Heuve!hof
beloofden trouwens het pand voor het buurtwerk aan te kopen.
Nu, twee jaar later, eisen de eigenaars de oruniddelijke uitdrijving en

een gebruiksvergoeding van 110000 fr - een regelrechte moordaanslag
op het buurthuis. Deze zaak komt voor het gerecht op dinsdag 8februari
om 10.00 in gerechtshof, Smoldersplein te Leuven. De Straatrnus roept
op tot aanwezigheid.
Het buurtwerk wil van deze gelegenheid tevens gebruik maken om de

overmatige leegstand en verkrotting in onze stad aan de tand te voelen.
Dit specifieke proces wordt aldus gezien als een aanklacht op leegstand,
waarbij het recht op wonen centraal staat. .

De Straatmus contra De Wa/file, dinsdag 8 februari om JO.OOuur,
Gerechtshof. Smoldersplein. 0

ZOEKERTJE :--20fr.
Gebruik onderstaand rooster. 1 teken per vakje, 1 vakje tussen de woorden. Zenden aan Van Evenstr. 2d


