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Kloejten .. 'Gasthuisberg
Zes avonden in de leuvense stadsschouw- Na regen komt zonneschijn. Verleden jaar
burg. Daar zal volk komen naar kij.l<en.Dat was deze klimtijdkoers op sterven na dood.
hoopt tenminste Jan Decleir, wiens nieuwe Dit jaar besloten Sportraad en Medica de
produktie "Wolfsklem" binnenkort in pre- handen in elkaar te slaan. En met sukses.
mière gaat. Waar het over gaat, weet Bijna 200 deelnemers op deze berg. Het
voorlopig niemand. Decleir en zijn tekst- relaas over deze 'Col de Gasthuisberg' en
schrijver Pjeroo Roobjee probeerden hetons zijn berggeiten leest U op p. 7
duidelijk te maken: een vrouw, een vos en
louis Paul Boon. Verward? lees p. 4.

Verantw. Uitg.: Filip Huyzentruyt
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven

Tel. 016/22.44.38

Verzoening
Kringen aller leuven, verzoen U. Een
beknopte inleiding tot het boeiende leven
der kringen is zo stilaan wel nodig ge-
worden. De verwarring rond KrUL, ASR en
andere toestanden lijkt nu opgelost. De ASR
is dood, leve de ASR, p. 2.

Achter Van Dales schermen

"Het is een rot gebouw..."
Negatief ingesteld als we

zijn bij Veto, dachten we:
dat Van Dalekollege,

daar moet toch iets fout mee zijn,
je hoort er gewoon te; veel goede
dingen . over zeggen. Daarom
gingen we even wat ronddolen in
het fraai gerestaureerde gebouw,
klampten onverhoeds passanten
aan, vielen ongeïnviteerd karners
binnen. Kortom: geen hoekje
was nog veilig. Het resultaat van
onze zoektocht zal niemand
verbazen: o.ver het algemeen
heeft iedereen de indruk dat de
restauratie een sukses mag ge-
noemd worden, al zijn er hier en_. cn Mïifittid"w.~ 1IDn-

Zo is het voor buitenlandse studenten
al niet gemakkelijk om tout court
Leuven binnen te geraken, als ze
voortaan de dienst "foreign students"
willen bezoeken, moeten ze verdomd
goed opletten of ze donderen geheid
tegen een toch wel erg lage deurlijst.
Waarom zo'n absurd lage deur, vraagt
elk zinnig mens zich af. Wel, antwoor-
den de architekten, om de archi-
tektonische eenheid van het gebouw
niet te schaden. Ooit, in de jaren heel
stillekes, was die deur zo laag, en
daarom moet dat ook nu zo zijn. De
architektonische eenheid wordt waar-
schijnlijk niet geschaad door de radia-

tor en het neonlicht in diezelfde gang.
Maar, zo wist Ria Stas ons te vertellen,
de dienst buitenlandse studenten was
maar heel laat verhuisd naar het
nieuwe gebouw, en waarschijnlijk
zouden ze nog vertrekken naar een
andere vleugel van het gebouw.
De medische dienst is ook verhuisd

naar het nieuwe kollege. Manu Bracke
stond ons daar graag te woord over
zijn nieuwe werkomgeving, waar hij
toch wel enkele bedenkingen bij had.
Zo is de wachtzaal een tikkeltje
mislukt. Je kan eigenlijk maar moeilijk
van een zaal spreken: in een gang.
rond een alles behalve fraaie pijler
staan enkele stoelen niet al te uitnodi
gend te wezen. Ook meet de dokter eer
heel eind afleggen om een patiënt ui
gk.:·wach~aal" te_halen, langs m..,2
lièfst Vi~ zware 'deuren, Oie-deurer
hebben natuurlijk ook hun voordelen:
de dokter kan er even tussenuit zonder
dat de "wachters" het zien, en - heel
belangrijk - het gebouw heeft die
deuren gewoon nodig om brandveilig
te zijn. Verder zijn de kabinetten ruim,
wat positief is, maar het kabinet van de
studentenpsychiater bezorgt je boven-
op je andere problemen zonder twijfel
nog een depressie van formaat: een kil,
klein hokje waarin elk gesproken
woord een nare echo heeft.
De dokter had geen raadplegingen,

dus had hij de tijd om ons nog een paar
andere dingen te vertellen. Zo waren
er hier en daar problemen met de verf.
Sommige muren waren al drie keer
herschilderd, en nog bladderde het

Van Dale nû. of tenminste heel recent. Van Dale vroeger is nog veel lolliger. p. 8
(omdraaien die Veto. hufter). (Foto Peter Vermeiren)

spul er af. Een van de architekten zei:
"Het is een rot gebouw;' en het zal
altijd een rot gebouw blijven." Ook
was men bij de oorspronkelijke plan-
ning wat te optimistisch geweest over
de ruimte die in het gerestaureerde
gebouw zou vrijkomen. Daarom
moest ereen nieuwe vleugel-links als
je met je rug naar de straat voor het
gebouw staat - bijgebouwd worden.
Maar globaal gezien vinden de

benedenverdiepingers geen redenen .
tot klagen. Het grootste voordeel van
de verhuis - alle diensten zijn nu op
één plek gekoncentreerd - doet heel
wat kleine ongemakken vergeten.

Fire-alarm
Voor voorbijgangers minder evident is

~"'Y...il.l.lr.~.YQQral
een peda is, met honderd kamers.
Zonder die kamers zouden ook de
diensten eronder er niet gekomen zijn,
want alleen omdat de KU Leuven nog
enkele kamers mocht bouwen. kwa-
men de broodnodige subsidies er.
De kamers zijn niet erg ruim, maar

wel gezellig. De huurprijs varieert
1aargelang het inkomen van de ouders
van de student, net zoals op alle andere
universitaire peda 's. Per aantal kamen;
is er een kook ruimte voorzien, al vond
men op één bepaalde gang vier
kookplaten voor twintig studenten
toch wat weinig, vooral op het spitsuur
dan.
Er zijn dit jaar drie gehandikapten

gehuisvest in de peda. Dat wist men op
voorhand, en er zou rekening mee
gehouden worden. Het resultaat is niet
zo fraai. Het speciale toilet kan niet
door ieder van hen gebruikt worden,
en om de kamers te bereiken moeten
heel wat nutteloze drempels en boch-
ten "genomen" worden.
Er zitten ook zo'n tien procent

buitenlandse studenten in het Van
Dalekollege. We spraken met een
Amerikaan die door de universiteit een
kamer in het kollege kreeg toegewezen
(in het kader van een uitwisselings-
programma krijgt een Belg in Amerika
ook een kamer van de unief), er heel
tevreden mee is, maar het alleen
jammer vindt dat zo nu en dan het
brandalarm afgaat om half vijf of
zeven uur 's ochtends ...
Verder heeft elke zichzelf respek-

terende peda een president, een profes-
sor die zo een beetje aan het hoofd
staat van de hele bedoening. Eén
vleugel van het gebouw had al kennis
gemaakt met Luc De Fleurquin, die
president dus. Hij had er hun vooral
attent op gemaakt dat het gebouw niet
helemaal veilig is, dat iedereen er
(voorlopig) binnen en buiten kan.

Tuchtreglement
Met dat binnengaan kunnen er trou-
wens voor de bewoners zelf een paar
problemen zijn. De deur waar ze
doorheen moeten is van glas. Mooi,
maar met het slot aan de vloer. Nogal
onhandig dus, maar dat komt later in
orde.
Luc De Fleurquin vindt het bij-

zonder jammer dat bij de plechtige
opening van het kollege geen studen-
ten waren uitgenodigd, vooral omdat

Om te vermijden dat ze door Coens' plannen naar de Middeleeuwen afglijden.
klampen de studenten zich vast aan de Brusselse straten. Ook de leraars
betoogden vorige week. Twee dagen Brussel op stelten, met Coens in het vizier.
Zie pagina 3. (Foto Hendrik Delagrange)

het gebouw eerst en vooral een peda is.
Maar ja, soms gaat (men aan) de
student toch voorbij.
De president werd zowel door

professor Sabbe als door professor
Masschelein - de vorige en de huidige
voorzitter studentenaangelegenheden
- gevraagd verantwoordelijke te wil-
len zijn voor de studentenhome. Het is
/oor hem een vrijetijdsengagement
naast zijn taak als professor en
zoorzitter van de fakulteit Kerkelijk
Recht.

Specifieke richtlijnen kreeg hij niet,
maar als één van de doelstellingen van
een universitaire peda ziet De Fleur-
quin het tegengaan van het hyper-
individualistisch wonen en de daarmee
gepaard gaande vereenzaming van de
student. Zelf woont de president ook
in het kollege, nu nog in twee kamers,
maar vanaf volgend akademiejaar op
het gelijk vloers van het presidentshurs,
De selektiekriteria voor studenten

zijn viervoudig: evenveel jongens als
meisjes, waarmee het Van Dalekóllege
meteen de eerste universitaire studen-
tenhome is met een effektief gemengd
publiek. Daarenboven moeten de stu-
denten uit verschillende jaren en
fakulteiten komen. En tenslotte werd
er geopteerd voorde aanwezigheid van
zo'n tien procent buitenlandse studen-
ten, zoals je hierboven al kon lezen.
Beursstudenten hebben uiteraard

voorrang, en zij zijn dan ook de
grootste groep bewoners van de home.
Uitzondering werd gemaakt voor twee

groepen studenten die en bloc een
aanvraag indienden. Bij de toewijzing
van de kamers werd er geen enkele
voorkeursbehandeling gehanteerd. In
zo'n historisch gebouw heb je natuur-
goede en minder goede kamers. Ver-
meldenswaard is zeker dat bij de
aanvragen voor een kot verschillende
'TIensen een mooie kamer kwamen
"opeisen", en daarvoor zelfs tot het
:fubbele van de vastgestelde prijs
wilden betalen. "Gewoonweg dégou-
tant ", stelt De Fleurquin, "zo'n men-
sen kunnen natuurlijk niet toegelaten
worden."
Het huisreglement is vrij tolerant

naar de maatstaven van een universi-
taire peda. De president motiveert dit
met de gezonde redenering dat "infan-
tiele tuchtregels infantiele reakties
uitlokken". Vertrouwen geven vindt
hij primordiaal, en wordt volgens hem
beloond.
Uniek aan het Van Dalekollege is de

dubbele funktie (administratieve
diensten en studentenkamers). Naast
de voordelen leidt dit uiteraard ook tot
ekstra kopzorgen, waarvan de beveili-
ging er één is. Door het afsluiten van
de kantoren beneden, sluit men ook
een aantal brand uitgangen af. Daaren-
boven zijn 'de vele ingangen van het
historisch gebouw maar moeilijk te
kontroleren, en zeker in de begin-
periode moeten er afspraken met de
universitaire veiligheidsdienst ge-
maakt worden.

Geert Coene
Koen Van Muylem
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aa npassen of overtreden?
Een ander voorbeeld. Stel dat er

dringend een OAv moet worden sa-
mengeroepen, en dat de schriftelijke
aanvragen maar voor de helft in orde
zijn, dat de verschillende agenda-
punten niet kloppen, dat er maar één
in plaats van drie handtekeningen
opstaan. Gaat men dan alles over-
doen, of toch maar een OA v doen, en
de statuten overtreden?

De werking van de verschillende
raden is een voortdurend zoeken,
aanpassen, wijzigen. Daarbij hanteert
men niet te enge formele regels, maar
gezonde, algemeen aanvaarde maar
soepele principes. Iedereen weet toch
welk een problemen er zijn geweest bij
de oprichtingsvergadering, toen men
al meteen de statuten - gewild of
ongewild - met de voeten trad en
besliste zonder de presidia te raad-
plegen, een datum voor een OAV vastte
leggen vooraleer de schriftelijke aan-
vragen daartoe op kantoor lagen. Dat
die aanvragen dan pas zeer laat
toekwamen, zodat de datum eerst nog
eens verlegd moest worden. En dat de
meeste van die aanvragen dan nog niet
in orde waren, want zonder gemeen-
schappelijke probleemstelling, en zon-
der de drie vooropgestelde handteke-
ningen. fs het niet denkbaar dat dat
formalisme zich vroeg of laat tegen de
werking keen? Isdewerkingtijdensde
voorbije weken ook niet vertraagd
geweest door dat formele OAv-spel?

Alles is toch gewoon een kwestie van
goede wil. Ook zonder statuten kan
men immers inzien wanneer er iets fout
gaat en er ingegrepen dient te worden.
Ook zonder statuten kan men inzien
dat een vrijgestelde best niet te lang
binnen een raad blijft werken. Ook
zonder statuten kan men het principe
van één kring één stem hanteren. En
ook zonder stat uten kan men ten slotte
de autonomie van een raad respekte-
ren. Waar het om gaat is dat er gewed ...
wordt. en dat men de regels plooit naar
de behoeften, zonder daarbij onetisch
ofimmoreel tewerk te gaan. Formalis-
me bek not de werking enkel, en houdt
iedereen bezig met dingen die eigenlijk
onbelangrijk zijn. Het failliet van
Krul. dat ook uitging van formele
regels en die dan wel zou opvullen met
een inhoudelijke werking, spreekt in
dat verband boekdelen.

Rudy Lanssens

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

De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde
onderwerpen of op Leuvense (studenten)aktualiteit, en ondertekend
met zijn naam, studiejaar en adres. Wie liever niet heeft dat zijn naam
gepubliceerd wordt, moet dit duidelijk motiveren.

Brieven die langer zijn dan 2S regels van 68 aanslagen (spaties
inbegrepen; dit komt overeen met ca. I getikte blz. met een dubbele
interlinie) worden in principe ingekort.

Niet lief! Flanders" Fashion (onder auspiciën
van kultuurminister Dcwacl) en de
opmaak van de omloop van Zolder
(10 miljocn! Alle wegen leiden naar
Tongeren ... ) zijn maar twee voor-
beeldjes.
3) Er bestaat wel degelijk een vaste
(stilzwijgende) kern van "poëzicxnoe-
pers".

In de huidige tijd van verzakelijking.
onverschilligheid en kilheid mag er
toch ook voor hen een uurtje plezier
zijn, één uurtje bezinning, niet?

Mct grote tdeurstelling las ik de eerste
lezersbrief in Veto. Hier was een
haatdragend mens aan het woord.
Blinde haat jegens poëzie: dat is niet
mooi!

Terneer omdat Miel Van lrnrnersccls
kritiek onredelijk, ongegrond was.
I) Eugène van Itterbeek doet heus wel
meer dan één enkel poëziefestival op
poten /c tt en (vraag het hem zcltl)
2) 100 duizenden lrank subsidies'! Ik
weet alleen dat er met miljoenen wordt
gemorst in prestigieuze projektcn: Jean-Jacques De Groot

ADVERTEREN IN VETO?"
De beste manier om een

studentenpubliek te
bereiken

's Meiersstraat 5 3000 Leuven 22.44.38
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De gevaren van zoenen
bij 90 beaufort
Toen in oktober van vorig

jaar de verzoeningsverga-
deringen van start gingen,

had men een zeer konkreet doel
voor ogen, nl. de verschillende
Leuvense fakulteitskringen, die
als gezamenlijke en eensgezinde
drukkingsgroep door de split-
sing zogenaamd verzwakt waren
geraakt, weer terug samenbren-
gen in een gemeenschappelijk
samenwerkingsverband. Daar-
toe moest een konsensus bereikt
worden rond de werkingsprin-
cipes van dat samenwerkings-
verband.

diepgang en kontinuïteit te voeren; de
autonomie van elke raad wat betreft
het eigen werkingsdomein ; en een
aantal regels i.v.m. stemrecht, repre-
sentativiteit enz. die een dernokra-
tische en effektieve werking moeten
garanderen. Nieuwe werkingsprinci-
pcs zijn: het bestaan van een Open
Algemene Vergadering die kan wor-
den samengeroepen wanneer er pro-
blemen opduiken die de raden over-
stijgen, en een aantal formele restrik-
ties in verba nd met de vrijgestelden.

Formalisme versus
principes

Eenmaal vastgesteld dat de nieuwe
werkingsprincipes eigenlijk zoveel zijn
als de oude ASR-principes, kan men de
vraag stellen waarom men vroeger die
principes hanteerde op principiële
basis. als impliciete elementen van een
traditie dus, en niet als statutaire
regels. Het antwoord op die vraag
moge voor een stuk blijken uit volgen-
de passage uit een nota uit 1983 van de
hand van een aantal toenmalige Kring-
raadmedewerkers :

..De A V moel zo worden opgevat dal
ze de inhoudelijke diskussie bevor-
den. De beslissingen moelen geno-
men worden op basis van inhoude-
lijke argumenten (.. .). De A V moel
vermijden dal de diskussie gevoerd
wordt op basis van machtsargumen-
1('11. Formele regels kunnen vaak
misbruikt worden om een inhoude-
lijke diskussie tegen te gaan (wie
heeft het recht van spreken. wie
niet, op basis van welke formele
k riteria mag iets of mag iets niet. ... )
Een minimum moet vaststaan.
alleen bedoeld voor de bescher-
ming van de werking. (.. .). Kontrole
door macht, van binnen uil 0/ van
boven af is' uil den boze."

Formele regels zijn niet alleen moed-
illig ten kwade aan te wenden, ze zijn

ook vaak gewoon onhoudbaar. Ne-
men we een aantal voorbeelden. Stel
dat een vrijgestelde Iwee jaar achter
elkaar werkt voor een raad. en dat er
zich geen opvolger aandient. Gaat
men dan die uittredende vrijgestelde
verbieden om zich voor een derde
kandidatuur aan te bieden - zoals de
statuten voorschrijven? Gaat men dan
liever werken zonder vrijgestelde? Of
gaat men dan maar snel de statuten

SPOORLOOS - Alsof be-
logen nog niet volstaat, probeert
men ook nog .in de speech
achterafde regering een geweten
te schoppen. Zij het dan met
grote voeten. Maar de spreker
houdt het liefst een beetje ge-
heimzinnig. De identiteit van de
persoon achter de megafoon
hebben Il'e intussen reeds achter-
haald (een tegendraads en prik-
keldraads individu). De mega-
foon daarentegen is nog steeds
spoorloos. Terug naar afzender
dus, net zoals die rakel/en .

.~ (Foto Peter Vermeiren

~~ ""lil lil ... ~ .. kt. I.e .. .. " ... '" .. .. lil ... .. ... .. Alt Alt

Het lijkt erop dat men vandaag, na
langdurig vergaderen en onderhande-
len. in dat opzicht geslaagd is. Dal de
oude konflikten uit de weg zijn
geruimd. en dat men zonder al Ie veel
schade terug kan gaan aanknopen bij
de werking van een aantal jaren
geleden. Maar is dat wel zo? Voor een
deel natuurlijk wel. want de werkings-
principes waarover men het nu eens i~
geworden. zijn voirr het overgrote deel
dezelfde als die waarmee de Algemene
Studentenraad altijd is blijven werken,
en goed gewerkt heeft. Nochtans is er
een groot verschil in de manier waarop
men die werkingsprincipes wil hante-
ren. Waar men vroeger zwoer bij
principes als impliciete elementen van
een traditie. wil men nu zijn heil
zoekcri in strikt formele statutaire
regels. En hierin schuilt een groot
gevaar.

De werkingsprincipes
Het samenwerkingsverband waarover
men het binnen de kringen min ofmeer
eens is. weerspiegelt zoals reeds gezegd
in ruimte mate het ASR-model. Er zijn
ier raden die samengehouden worden

door een gemeenschappelijke doelstel-
ling (de demokratiseringsgedachtc), en
door een aantal gemeenschappelijke
werkingsprincipes : de beleidsbepaling
via tweewekelijkse Algemene Verga-
deringen (AV) waarop elke kring door
de respektievelijke kringafgevaardig-
den vertegenwoordigd kan zijn èn
welgeteld één stem in de debatten kan
hebben; een systeem van vrijgestelden
dat de raden toelaat een beleid van
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Nationale studentenbetoging

Isidoor was >er.ook
Nationaal Aktiekomitee (NAK) zich
tegen de verhoging van de inschrij-
vingsgelden. de halvering van de
sociale toelagen. rationalisatie en sa-
nering van hel Hoger Onderwijs
buiten de universiteit (!lOHU). kwalita-
t ieve loegangsvoorwaarden voor
vreemde studenten. blokkering van de
wcrkingstoclagçn van de univcrsitei-
ten. het invoeren van een Numerus
Clausus door het niet meer subsidiëren
van bissers in geneeskunde. tandheel-
kunde en alle para-medische beroe-
pen. Het NAK eist dan ook dat deze
maatregelen (die reeds bij volmachts-
besluit werden genomen en in KB'S
werden vastgelegd) zo snel mogelijk
weer worden ingetrokken. Deze eisen
zullen ondersteund worden met da-
den. Eén van die daden was de
verwezenlijking van een gezamenlijke
studentenkrant (zie bijlage bij vorige
Veto). Hierin schetsten studenten uit
verschillende u niversiteitsstcdcn de
situatie en de gevolgen van de bes pa-
ringsmaatregelen voor ieders universi-
teit.

De studenten hadden hun
datum wel zeer gelukkig
gekozen: daags na de

grote onderwijsbetoging. op het
hoogtepunt van de regerings-
krisis en een stralend herfst-
weertje. Hebben die faktoren de
massale opkomst en de ludieke
ambiance in de hand gewerkt?
Joost (of Daniël) mag het weten.

Zo'n kleine vierduizend studenten
stroomden vorige donderdag samen
op het Rogierplein te Brussel. Uit alle
centra kwamen ze. Vooral uit Leuven.
Gent en Brussel waren ze sterk
vertegenwoordigd. Maar ook kleinere
uniefs zoals Limburg en Antwerpen
waren van de partij. Onze Franstalige
vrienden waren weliswaar geringer in
aantal maar daarom niet minder
luidruchtig. Heel opmerkelijk waren
ook de sterke delegaties van de HOHU-
scholen (de sociale hogeschool van
Leuven zorgde voor twee stampvolle
bussen, of zowat een kwart van de
Leuvense deelnemers). En warempel. ..
tussen de betogers ontdekten we
wwaar ook nog onze Alma-direkteur
Toon Martens in het gezelschap van
Frans Devenyns. werkzaam op de
Sociale Dienst. en professor Albert
Marrens. arbeidssocioloog. Konden
de studenten de alma-chef tijdens de
laatste beheerraad niet weerhouden
van een prijsstijging in Alma (gemid-
deld drie frank per maaltijd) dan
hadden zij blijkbaar wel meer sukses in
hun oproep om deel te nemen aan de
betoging. De vele spandoeken en
gelegeheidsliedjes maakten het voor
iedereen duidelijk dat de studenten
geen genoegen namen met de maat-
regelen in het St.-Anna plan. Vooral
minister Coens kreeg hel hard te
verduren.
In haar eisenplatform verzet het

-Bewaar dezefoto zorgvuldig. Zo er:gveel waalse "broeders waren er namelijk niet te bespeuren vorige week in Brussel.
(Foto Peter Vermeiren)

Massale onderwijsbetoging

"Coens, .een grote flop" Verdere akties
Maar daar blijft het niet bij. Tijdens de
betoging. en ook in de speech erna.
werd opgeroepen door het NAK om de
akties verder te zeilen. Er zal een
stakingsaanzegging worden gelan-
ceerd: studenten die deze tekenen,
tonen hiermee dat re in staking zullen
gaan wanneer de maatregelen niet
worden ingetrokken.

Een tweede projek t is een te lefoon-
aktie waarmee men het kabinet van
Cocns één week la ng (van 20 tot en met
24 ok tobcr) wil afsnijden van de
builen wereld. Voor geïntcre"eerden:
bel 02/5139385 en vraag naar het
standpunt van de mini-ter over de
demokratisering va n het onderwijs,
het effekt van de maatregelen. de
stijgende studiekost. de betoging van
de cdukuticve gcmeenschap en de
studenten... Tevens wordt aan de
studenten gevraagd om weinig of niet
gefrankeerde brieven te sturen naar
het onderwijskabinet (Kunsiluan 21.
1000 Brussel).

Met al deze akiies beoogt het NAK
het vormen van een breed front dat
opkomt voor de demokratisering van
het onderwijs. De betoging van 16
oktober was een eerste aanvet en een
model van eenheid (de ongefundeerde
kritiek van ("DS niet te na gesproken}
en samenwerking in de studenten-
wereld; dit zowel tussen t rotlu en unief
als tussen Vlaamse en Waalse studen-
ten. Volgens het NAK moet de inge-
slagen weg verder én door nog meer
mensen bewandeld worden . .Ie hoort
er nog wel van.

de ondertussen bekende gezichten van
de onderwijscentrales mee in de beto-
ging op: Wilfried Kiekens van het
ACV. Fons Vandevelde van het ABVV
en Guy Dewitte van het liberale VSOA.
Ook de grote opkomst van politici
springt in het oog: SP en vu zijn
aanwezig en Agalev stapt mee op -
zoals bijna altijd - met de. volledige
parlementaire fraktie. De politici van
de meerderheidspartijen zijn op dat
ogenblik in staat van ontbinding.

Daarna komt de basis ... én de sfeer.
Bijna de volledige onderwijswereld
stond op straat: niet alleen regenten en
licentiaten, maar ook boze vertegen-
woordigers van PMS-centra en avond-
onderwijs. Zowel degene die door
Sint-Anna werkloos worden als de-

ie. nu ~oor een q~ervolle. kla
staan. Ook vcrschilIende werklozen-
werkingen stuurden een opvallende
grote delegatie. Bovendien waren de
ouderverenigingen en de inriehtende
macht van provincie- en gemeen-
tescholen, zij het enkel van het officieel
onderwijs, ook aanwezig. Van' de
kommunautaire spanningen was er
niet veel te merken: de Vlaamse en
Waalse onderwijsgemeenschap stapte
broederlijk naast elkaar op. Kortom:
iedereeen was er. De grote afwezige
was de katolieke inrichtende macht. de
Guimardstraat. Dit werd in de be-
toging overvloedig aangeklaagd: 'be-
dankt, Daelernans' en 'waarom hebt
gij ons verla ten?'.

'Minister X solt met kinderea'. ver-
gezelt van een niet mis te verstane
kartoen.Vorige week woensdag,

daags voor de nationale
studentenbetoging, kwa-

men ongeveer dertigduizend de-
monstranten hun ongenoegen en
verslagenheid uiten over de dras-
tische onderwijs besparingen.
Een betoging die in menige
opzichten opviel: de massale
opkomst was een voltreffer en
het geheel verliep in een ludieke
maar tevens politieke en strijd-
vaardige sfeer. Het ongenoegen
reikt verder dan de onderwijs-
besparingen : minister Coens, en
met hem het ACW, hebben zich

en door

Naast het eerder ingetogen protest
merken we het eerder luidruchtig
protest. Op de melodie van '0 when
the saints' wordt een strijdlied ge-
zongen, begeleid door toeters en
tromgeroffel, die een dreigende onder-
toon hebben. Een ding is alvast
duidelijk geworden, de onderwijsbe-
sparingen zitten de onderwijsgemeen-
schap zeer hoog: men reageert boos.
onbegrijpend. Coens heeft voor velen
té diep in hun kruis getast: 'Coens. een
grote nop' en hij wordt aangemaand
om 'terug naar Damme Ie keren'
(n.v.d.r. waar hij burgemeester is)

Qe herhaalde roep om een hecht
gemeenschappelijk vakbondsfront is
niet uit de lucht. Aftredend ACV-voor-
man .Jef Houthuys mag dan vooraan
in dc betoging opstappen, enkele
tientallen meters verder worden zijn
maneuvers, om het protest legen de
onderwijsmaatregelen via overleg en
uitstel in te dijken. niet in dank
afgenomen. Het ongenoegen van de
Acv-basis hiermee komt duidelijk
naar voren: 'boze Ac,-ers', 'AC;" uil
de cve'. Bovendien vreest men dat de
betoging teveel gebruikt wordt om het
brede ongenoegen te kanaliseren en
Houthuys wordt verweten de wil van
de basis - intrekking van de huidige
maatregelen - flagrant te negeren.

Coens en Houthuys mogen dan nog
via de pers uitgalmen dat de onderwijs-
besparingen niet zo drastisch zijn als
de vakbonden beweren. de gewone
leraar gelooft daar al lang geen knijt
meer' van én komt op straat. 's
Anderendaags had er een nationale
studentenbetoging plaats (zie elders).
Als dit scenario nog enkele keren
herhaald kan worden. valt de regering
misschien over de echte problemen.

Marc Sys

Anna.

Hel samenvallen van het struikelende
kabinet mei de onderwijsbetoging was
voor de rijkswacht een voldoende
aanleiding om een machtsvertoon te
organiseren alsof er een staatsgreep
voorbereid werd. In de zijstraten van
het betogingsparkoers. dat het tradi-
tionele antirakettentrajekt van hel
Rogierplein naar het Zuidstation af-
liep. sionden overvalwagens en zelfs
ruiters opgesteld. Overbodige moeite
- én verspilde gelden - van de
naarstige wetsdienaars, want de beto-
ging verliep zonder enig incident.

Zo wordt de aandacht tenminste op
de betoging zelf gericht. Minister X

Het grote verlies op tewerkstellings-
vlak. geschat op zo'n 14.000 voltijdse
banen. wordt konstant bekritiseerd:
'Voor Coens is mijn loopbaan nu al
klaar' en 'na 22 jaar op straat'. Een
leraar met teneergeslagen hoofd
draagt een pancarte met erop: 'wordt
mijn idealisme nu afgestraft T: Even
verder merken -we een reuze voor-
pagina van De Morgen met als titel

Geert Dhdnt

Iedereen op straat'
Vooraan merken we een bonte ver-
zameling -van rode, groene en zelfs
blauwe vlaggen op. Het gemeenschap-
pelijk vakbondsfront terug een feit?
Daarachter stappen de syndikale top-
mannen op: o.a. ABvv-voorzitter An-
dré Vandenbroucke en ACV-topman
.Jef Houthuys. Uiteraard stappen ook

Politikà" werkt wel
ondertussen reeds gemaakte pamflet
beoordeeld. besloten om het geheel
van de akties Ie omkaderen met een
informatieve AV op donderdag.

Woensdagochtend. Onze kringver-
antwoordelijke. Koen Moens. loopt
even lang~ op de 's Meiersst raat om te
melden hoe een en ander verloopt
binncn Politika. Da ur hoort hij rot zijn
verbazing dat Politika vrijwel alleen
stunt mei zijn aktie. In allerijl wordt
een ,p(lCdv~rgadering bijeengerocpen
waar wordt be,li,t dal het opportuun
i, om enkel parallel mei de andere
kringen IC werken. Niks te 'lak ing dus.

DI: mot ivat ic van de andere kringen
om vooral niet teveel re doen scheen
tijdsgc!Jrck te lijn. Eigenaardig toch
terwijl 111en Politiku 10 vaak incfficiën-
tic verwijt mei hun poging om altijd
maar 10 bavisdcrnokrurisch mogelijk
te werken.

Polit iku heeft geen allesoverheer-
scnd prcvidium .gecn rotsvaste formele
st ruk t urcn. geen charismatische figu-
ren. Zclfv geen nood om te diskus-
sicren over naamsveranderingen van
overkoepelende organen. Bij Politika
wordt gewerkt. En als jc hard werkt
om iel, op poten IC krijgen enje merkt
plot, datje helemaal alleen staat. is het
niet meer leuk.

Maar toegegeven. hel "OU nog veel
minder Icuk geweest zijn. mocht "elf,
Polit ik a niet gewerkt hebben.

Wilfried Jamrnaers

Over de regeringsmaat~
. regelen -die het onder-

wijs betreffen, wordt er
de laatste dagen zoveel gepraat
dat het niet leuk meer is. Maar
toegegeven, het zou nog veel
minder leuk zijn, mocht er
helemaal geen woord over gerept
worden.

Toch is er meer nodig dan
praten. Het Regionaal Aktie-
komitee (RAK) had de kringen
opgeroepen om de nationale
betoging van 16 oktober te
ondersteu nen met een staking.
Politika sta k er een bizar grote
hoop energie in om die oproep te.
kunnen beantwoorden. Toch ge-
beurde er niets. De feiten.

het onaervÜs. w(l~dboud, en grijs
wat is dah loens, Miniseer Coens
de jongeren mogen 't vepgeben
el} dab heb jU op jê, geweten

Dimdag 7 okiober lRuur. Een ekstra
Koördinaticvcrgadcring wordt bijeen-
geroepen. waar wordt gedebatteerd of
er al dan niet aan de Pol & Sokkers
wordt voorgelegd of we moelen sta-
ken. ja dan nee. Alle argumenten pro
en kontra worden geëvalueerd. en met
8 stemmen voor. 2 tegcn en 5 onthou-
dingen wordt er beslist een referendum
te houden.

Dinsdagavond om 10 u al wordt er
in klcine groep verder gewerkt. Prak-
tische afspraken worden gemaakt. hel(Foto Marc SJ's)Men zegge het voor'.
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(Foto Tom Verhofstadt)

Jan Decleirs "Wolfsklem"

"Ik voel mij meer een
Tsjechov-akteur"
Sinds Jan Decleir in 1980

met solo-produkties is be-
gonnen, heeft hij steeds

kunnen rekenen op een grote
publieke belangstelling, al was
de pers hem niet steeds gunstig
gezind. Zo werden zijn Obscene
Fabels keer op keer voor een
uitverkochte zaal opgevoerd.

Inderdaad, de akteur Jan Decleir is op
zich een belevenis, en eigenlijk was dat
akteertalent volgens velen bijna het
enige wat Het Offer is te Kort (zijn
laatste produktie) overeind hield. Bin-
nenkort gaat de nieuwe voorstelling
van Decleir in première. Veto had
alvast een gesprekje met Decleir en
Pjeroo Roobjee (de auteur van Wolfs-
klem), na de zoveelste dag repetities.
In een kleedkamer van het Kultureel

Centrum van Strembeek-Bever (waar
ligt dat in godsnaam?) kregen we tekst
en uitleg van een duidelijk vermoeide
Decleir en van Robjee. een peuk van
een al uren uitgedoofde sigaret ben-
gelend aan de onderlip: "Zeg. ge moet
dat allemaal nie opschrijven. ze moeten
do nie weten."

Veto: Waar werd de inspriratie voor
Wolfsklem vandaan gehaald?

Dccleir: .. Ik ben geïnspireer<' geweest
door Louis Paul Boons boek Wapen-
broeders (een aantal opstellen, ooit
geschreven voor een krant en later
gebundeld), dat zelf gebaseerd is op de
aloude verhalen van Reinaert en
Ysengrimus. Hij schrijft er zijn en-
gagement uit zijn jonge jaren van zich
af. Boon verwijst in zijn boek naar de
tematiek van "macht en gelijk" uit
Yscngrimus en de verhalen van Willem
die Madocke·maectc. Jc maa daaruit

niet begrijpen dat Wolfsklem een
bewerking is van het dierenepos Ysen-
grimus, da t is het zeker niet. »

«Het personage Jeanke dat ik speel
is moeilijk te omschrijven, maar ik
vind mij als akteur wel gedeeltelijk
terug in Wapenbroeders. Het is met dit
gegeven dal ik naar Pjeerootje ben
gegaan met de vraag of er iets
rondgeweven kon worden ...

Roobjee : ..Louis Paul -Boons boek is
misschien de meest krue, alleszins de
minst bekende versie in Vlaanderen
van Reinaert de vos. Men houdt
blijkbaar in Vlaanderen niet van die
verhalen waarin Reinaert, weliswaar
ten dele slachtoffer, toch ook een
volksheld is. Boon verwijst ook naar
de magister Nivardus die in zijn
verhalen over Ysengrimus de vos het
slachtoffer maakt. In Wolfsklem is de
vos wel getransformeerd naar het
slachtoffer in onze hedendaagse maat-
schappij .»

Veto: Waar komt de titel Wolfsklem
vandaan?
Decleir : ..Allereerst is de wolf Ysen-
grim us het grootste slachtoffer van alle
protagonisten in het spel. De wolf
trapt in zijn eigen klem, de wolfsklem
waar hij heel gehavend uit tevoor-
schijn zal komen. Ten tweede verwijst
de titel naar de "klernkoorts der ziel".
Elk personage lijdt onder deze klem-
koorts. De wolf Ysengrimus (in het
stuk .Jeanke) komt er het meest
bekaaid vanaf ...

..Wolfsklem in een onblijde ko-
medie die niet in laatste instantie gaat
over pijn .»

Koejoneren
Veto: Hoe verloopt het verhaal van
Wolfsklem?

"Changed,
some of them •.•"
Zonder subsidies gingen

vorige week dan toch de
voorstellingen door van

Buddy Systems, het "multi-me-
diaal" spektakel van Tim MilIer
en Douglas Sadownick. Het
werd zoals verwacht een "apar-
te" voorstelling, met bijzonder
knappe momenten maar ook
met enkele vervelende en minder
gepaste passages. Be globaal-
indruk is wel zondermeer posi-
tief: het verhaal van de buddies is
een warm pleidooi voor mense-
lijkheid en respekt in relaties.een .
petite histoire die door haar
oprecht heia en eenvoud univer-
sele dimensies aanneemt.

Het verhaal is bekend: Tim Miller
groeit op in een godvergeten gat waar
hij' door zijn homoseksualiteit niet
aanvaard wordt. trekt naar Holly-
wood waar hij enkele vluchtige avon-
tuurtjes heeft. ontmoet er Deuglas en
ontdekt bij hem het geluk.
Deze verschillende gebeurtenissen

gaan gepaard met telkens vernieuwde
inzichten in de wereld. Met de ont-
dekking van de seksualiteit worden de
'globs' (vormeloze massa's. kluiten)
verdeeld in 'boy-globs' en 'girl-globx'.
Maar dat eerste inzicht leidt tot een
eerste ontgoocheling. zodat die indi-
vidualisering al snel weer verdwijnt: de
wereld is een 'bowl 0' nuts', Dat
inzicht bereikt Miller wanneer hij in
Hollywood een volumineuze 'Zangeres
Wagner hoort zingen. Samen met haar
gezang stijgt hij uit zijn goedkope zitje
op, en kan zo letterlijk en figuurlijk
neerzien op de wereld. Een schitterend
stukje teater waarbij de rillingen je
over de rug lopen. 70 intens en perfekt
van toon.

Maar het gaat er niet altijd zo
verheven aan toe. Daar zorgt Deuglas
Sadownick voor door. plots Miller te
onderbreken, en eigenlijk is dat wel
jammer. Enerzijds mag je natuurlijk
niet te ver gaan in het gebruik van
beelden, maar te aards is nu ook weer
niet leuk. Gelukkig zijn ook zijn
interventies niet volledig gemeend, en
neemt hij snel de draad van het verhaal
weer op.

I just called
Het is moeilijk om te vertellen wat er
verder nog gebeurt, omdat alles zo snel
verandert. Er wordt een nieuwe meta-
foor opgebouwd. waarin stilaan de
figuur van Douglas opduikt. Via een
aantal telefoontjes op een automatisch
antwoordapparaat. wordt de groeien-
de verliefdheid geschetst, tot uiteinde-
lijk de 'verklaring' alle onzekerheid
wegneemt.
Ook nu zijn er nog problemen - die

hebben vooral met seks te maken - .
maar de relatie wordt steeds hechter.
Uiteindelijk zwemmen de twee bud-
dies weg. voortdurend mekaar vra-
gend of alles in orde is. Een schitterend
beeld.
Maar naief zijn Deuglas en Miller

niet. AI na de Wagner-scene kon je
horen: "Changed, some of'thern ... " en
ook bij het slot waarschuwen ze: "It's
not simple like this." Hun verhaal is er
een van hoop en ervaring. van geluk
gefundeerd op ongeluk, van warmte
als antwoord op een kille wereld.
In die zin blijft ook meer het woord

dan het beeld van Buddv Svstems bij je
hangen. Het scenebeeld was mooi in
zijn eenvoud, de dans leek me niet te
passen bij het verhaal. maar vooral dat
simpele, naakte verhaal grijpt je. Tim
Miller is een beter akteur en regisseur
dan danser en koreograaf.

Koen Van Muylcrn

Jan Eclair

Deeleir: "De oude 'cronijcke' bestaat
uit 24 "branches" met honderden \
personages. In Wolfsklem wordt het
heel eenvoudig gehouden: Als je weet
dat er twee akteurs zijn, en één aktrice,
dan is het verhaal eigenlijk gekend,
met een beetje verbeelding ... Zo simpel
ligt het eigenlijk. De plek waar het zich
afspeelt, is een mikrokosmos waar de
akteurs geïsoleerd zijn. In deze kosmos
speelt zich die driehoeksverhouding
af. De vrouw (Els Dottermans) wordt
beschouwd als een prooi door de
indringer Reinaert (Marc Van Ee-
ghem). Die Reinaert moet het eigenlijk
hebben van zijn listigheid, zijn lenig-
heid, om een status te bekomen in deze
kosmos, om niet vernbannen te wor-
den naar de woestenij .»

"Wie het wint? Dat is moeilijk te
zeggen. Het is ambigu. zoals bij
Nivardus. Er zijn geen overwinnaars
en verliezers. Iedereen gaat ten onder,
en vooral de Ysengrirnus-figuur. Jean-
ke. Hij is de vermoeide, al versleten
maar zeker nog niet oude wolf."
"De vrouw droomt van de donkere

vreemdeling Reinaert, maar meer van
een soort perfekt ideaal, een ideaal dat
spijtig genoeg niet wordt waargemaakt
door de indringer Reinaert. Een we-
reld gaat open tussen haar en de vos,
een opening naar de Adam-figuur die
ze nergens weet te plaatsen, met als
gevolg dat er niets wordt opgelost. Het
rondeel herbegint. Daarom is de
verwarring in de drie personages
enorm groot. .•

Roobjee: .. De drie personages bouwen
aan de toren van Babel. Ze moeten wel,
op bevel van de hoge heren. "Zolang
sukkels elkaar k oejoneren, kunnen de
hoge heren in zijden lakens slapen".
De personages weten dat, er is iets dat
gist in hen, er is pijn. verlangen, maar
ook onliefde tussen hen. Ze zijn niet
goed of slecht, maar allebei. Ze
dragen de verwarring in hen. Zij en het
spel zijn even ambigu als onze heden-
daagse tijd ...

Plastisch
Veto: Welke "soort" taal kunnen I\'e
verwachten in liet stuk?
Roobjee: "Mijn taalgebruik is heel
eigen. ik noem het nog altijd "verhe-
vigd" taalgebruik - de term zelf is
niet van mij. Nu wordt het moeilijk.
(zet zich schrap, wijzend op de
kassetterekorder): hou dat ding in de.
gaten. Mijn taal is veel meer dan
gewone spreektaal. het is een taal die
aangepast is aan het teaterspel en meer
bepaald aan Wolfsklem. Wat gebeurt
op scène moet zeer dicht bij een
bepaalde vorm van taal aanleunen. In
mijn eerste smeet van het stuk gebruik-
te ik een meer archaïsch taalgebruik.
dat dan nadien evolueerde naar een
"verhevigde" taal. naarmate .Jan en ik
in onze gesprekken vorderden. Taal
wordt te veel over het hoofd gezien. Er
is voor mij een geladenheid nodig: het
toneelspelen moet als het ware een
huwelijk aangaan met de taal. ..

Decleir: "De taal is geen gebruiks-
voorwerp, het zijn "de ogen van de
geliefde". De taal wordt - ook door
het slechte taalgebruik van onze
Noorderburen - herleid tot iets wat
op totaal geen nivo staat. ..
"Kijk. we hebben al kritiek gehad

"Nie goe, kannie"

van "waarom spreekt een bouwvakker
bij jullie zo, geen enkele bouwvakker
spreek zo". Wel, bij ons spreekt een
bouwvakker zo. Dat is te nemen of te
laten, en als je dat riiet zint, kom je de
volgende keer maar niet. Een bouw-
vakker in zijn alledaagsheid, die kus
mali kloejten zegt, is totaal oninteres-
sant. Die moet je niet kapteren ...

Veto: Lijkt Wolfsklem op je vorige
stuk, Het Offer is te Kort?

Decleir: "Hel Offer was een teatertekst
met als centrale tema de dood. Het
uitgangspunt van Wolfsklem is enigs-
zins anders. Eigenlijk is er helemaal
niet gekeken naar Het Offer. Die
voorstelling was nog steeds soloteater
met gebruik van rekwisieten en dekor.
Wolfsklem zal konkreter overkomen
voor de toeschouwer, omdat de vorm
die we uitgekozen hebben een meer
voorspelbare situatie kan uitbeelden.
De personages maken het spel situa-
tioneler. In Het Offer was er één man
die geen repliek ontvingen dat maakte
het misschien minder interessant voor
het publiek .»

Veto: Zijn je tegenstrevers aan jou
gewaagd? We kennen je van vroeger als
een man met een volumineus stemge-
luid, veel gebaren. een "plastisch"
akteur. Wordt dat beantwoord door de
twee andere spelers?
Decleir: "We zijn met drie protagonis-
ten die een perfekt evenwicht moeten
vormen. en dat lukt best. In de
repetitieperiode leef je met jonge
mensen, zoals Els en Marc, en daar leer
je gigantisch veel van. We hebben iets
gevonden met zijn drieën dat perfekt in
evenwicht is. I k heb daarvoor wel
moeten bijbenen in mijn handelingen
en gedachten .»

Roobjee: "Er zijn geen)eune-premier of
grand old mali rollen weggelegd. De
bedoeling was niet dat Jan zich zou
"omringen" en dat alle replieken
zouden dienen om hem meer te doen
schitteren. Er zijn inderdaad drie
protagonisten in de nobelste betekenis
van het woord."

Woef
Veto: Hoe zouje het teater omschrijven
datje momenteel beoefent?

Voor het interview konden we nog
twee uren repetitie meemaken, een
dikke week voor de première. AI
weken is men' bezig om dag in dag'
uit met de hele groep aan het stuk te
werken. Ook de auteur is permanent
aanwezig. De werkwijze is simpel.
maar tijdrovend: een korte passage
wordt gespeeld en daarna geëvalu-
eerd. Iedereen kan daarbij zijn zegje
doen: de akteurs. de technici, de
"machinisten", de kleedsters, ...
Omdat eral gerepeteerd wordt op
het echt podium. moet er ook
telkens iemand in de zaal zitten om
het toeschouwersstandpunt te be-
oordelen.

Het slotbeeld van Wolfsklem i,
bepaald indrukwekkend: een zware
balk dondert uit de "hemel" naar

Decleir: «Ik voel me als een teater-
maker verbonden met voor mij zeer
levende kollega 's zoals Shakespeare en
Molière, en (dichter dan) in datzelfde
rijtje staan ook Claus en iemand die ik
koester: Roobjee. Bij welk teatergenre
ik mezelf reken is moeilijk te zeggen,
wel weet ik .van- het bestaan van de
verschillende moderne teatergenres af.
Ik zie ze niet allemaal, maar ik ben me
bewust van hun bestaan. Onlangs
heeft nog iemand een voorstelling
gemaakt met honden in Amsterdam.
omdat hij helemaal ziek werd van
akteuts. Ik vind dat leuk, echt leuk,
maar het teatergenre verder in die
richting duwen is absurd. Je blijft
teater maken met akteurs, maar dat je
eens tegen dat zere been stampt, vind
ik OK."
Roobjee: « Ik kan me voorstellen dat
we "geïnfekteerd" geraken door het
moderne teater, ik zie daar geen
graten in . .Je leeft tenslotte onbewust
altijd in een kulturele kontekst. Ik kan
godverdekke iemand als een Jan De-
corte, Sarn Bogaerts of Fabre heel
goed volgen. Maarwat eigen is aan Jan
en mij is dat we onze eigen weg gaan,
doen wat we zelf leuk vinden. Dat
alles brengen we dan in een licht
badinerende komediestijl, waarin .Jan
zich kan uitleven als een Tsjechov-
akteur."
Veto: De muziek van Wolfsklem werd
geschreven door Jean Blaute. Hoe
verliep die samenwerking?
Decleir: .. Dat klikte meteen. Je zou
dat vast niet zo denken, maar eigenlijk
is Wolfsklem het soort opdracht dat
hem het beste ligt. We zaten heel snel
op dezelfde golflengte. onder andere
omdat we elkaar al heel lang kennen.
We zijn alle drie heel moeilijke, lastige
karakters: ook dat zat dus meteen
goed ..;»

Tom Verhofstadt
Koen Van Muylem

Wolfsklem wordt in Leuven gespeeld
op5,6, 7.11,12en 13 november inde
Stadsschouwburg. Kaarten à 200-350.
fr. Plaatsbespreking van 11.00 tot
12.20u en van 13.30 tot 16.00u in het
plaatsbesprek ingsburo.

beneden. en splijt de wereld in twee.
Keer op keer viel de balk verkeerd,
keer op keer werd hij opnieuw
opgehesen, vastgebonden en losge-
laten. Na anderhalf uur geëksperi-
menteer was iedereen tevreden: de
balk zou telkens op dezelfde plek
neerkomen. en telkens op zijn zelfde
kant liggen ook. Alleen Decleirwas
niet tevreden. Langzaam stapte hij
het podium op. "Da's nie go«. do
kannie", Het resultaat: men kon
opnieuw beginnen zoeken en puzze-
len.
Tenslotte werd er na een dikke

twee uur een werkwijze gevonden
die iedereen beviel. die visueel
meeviel en ook zuiver technisch
haalbaar was. Twee uur werk waren
omgezet in twee minuten teater ...

(KVM)



Die druk kwam van verscheidene
kanten: 'De werkgevers en financiële
nstellingen waren doodsbenauwd
zoor een regering zonder socialisten.
De leider van de.christelijke vakbond
jacht er niet anders over. Ook het Hof
en de vele verlichte koninklijke raad-
levers duwden allemaal in dezelfde
·ichting .. .' (p. 261)
Wie dit verhaal leest in het boek van

De Ridder zal ongetwijfeld schrikken
van de druk uitgeoefend door promi-
nenten van de Nationale Bank om de
automatische indekskoppeling te
doorbreken, om de Belgische frank te
redden van de devaluatie. Dit gebeu-
ren leidt tot een van de grote vragen
waarmee De Ridder blijft zitten "op
zaterdag 28 maart komt de gouverneur
van de Nationale Bank, Cecil De
Strycker, premier Martens bezweren
dat hij vóór de opening van de
geldmarkten van maandag 20 maart
een drastisch herstelplan moet afkon-
digen, zoniet wordt een devaluatie van
de frank onvermijdelijk. Er komt geen
herstelplan en die maandag gebeurt er
nauwelijks iets en ook de daarop-
volgende dagen en maanden behoudt
de frank zijn pariteit."
Totdaar enkele facetten van het

boek van De Ridder. Als punten van
kritiek zou ik willen aanstippen dat de
politikus zelden gesitueerd wordt als
woordvoerder van een bepaalde belan-
gengroep en een en ander te fel
gedramatiseerd wordt vanuit persoon-
lijke emoties. De afwezigheid van
belangengroepen in de aanwezigheid
van dit boek stoort op een aantal
punten (bv. het indeksdossier).
Het boek is echter een absolute must

voor al die vredesbetogers die vanuit
een puur masochistisch plezier nog
eens willen herbeleven hoe zij in 1985
gerold geweest zijn door de aktuele
politieke kaste, als deze op 15 maart
1985 de raketten in Flerennes laat
inplanten. 'De politici spartelden wat
tegen, maar het NAVO-kommando
ging op zijn doel af met de nauw-
keurigheid van een goed voorbereide
invasie' (p. 215) schrijft De Ridder.
Wie zijn boek leest, weet dat 'tegen-
spartelen' teveel eer biedt voor de ('VP-
(en SP in 1979) klan ...

Luc Vanheerentals
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regering, de steun van een fraktie, het
behoud van een ministerportefeuille.
Morele, etische of ideologische aspek-
ten geven dus zelden de doorslag.
Hierbij komt nog dat De Ridder

reeds in zijn inleiding van het boek
moet vermelden" 'dat het hem zeer
sterk opvalt, hoe weinig ik moet
verhalen over parlementaire debatten,
politieke verklaringen en officiële
stukken. Het openbaar debat speelt in
je besluitvorming een minimale rol en
wordt vooral gebruikt om de elders
genomen beslissingen toe te lichten en
te verdedigen." (p. 10)

Een ander kenmerk van de politieke
besluitvorming in ons land is volgens
De Ridder de zeer grote druk van het
buitenland. Zowel in het indeksdossier
(Europese top van Maastricht waar
met devaluatie van de Belgische frank
gedreigd wordt) als in het raketten-
dossier (NAvo-bondgenoten). wordt
dit ten overvloede gedemonstreerd. Zo
stelt Minister van Buitenlandse Zaken
Tindemans op één van die besloten
zittingen (met enkel Martens, Swaelen,
Dehaene en Tindemans) op 8/1/85 dat
uit een gesprek met de VS-ambassa-
deur Schumaker en NATo-ambassadeur
Cassiers dat als België de raketten niet
onmiddellijk installeert er een gevaar
is voor een NATO-directorium, nl. dat
de grote landen de beslissingen zouden
nemen en dat de kleine landen ze ofwel
slechts uit te voeren hebben, ofwel de
NATO dienen te verlaten. 'Tindemans
vreest ook dat we reeds heel wat
politiek krediet verspeeld hebben,
o.m. doorde aarzelende houding en hij
leest een lange lijst voor van mogelijke
ekonomische retorsiemaatregelen
vanwege de VS."

Druk
Het meest vreemde aspekt aan het
boek en waarover De Ridder klaarblij-
kelijk niet veel méér kwijt wil, is de
druk van de binnenlandse rnachts-
groepen. 'De omstandigheden waarin
deze premierwissel (Martens-Eyskens
in maart 1981 - LV) is gebeurd, is haast
een schoolvoorbeeld van een kruciaal
politiek moment waarop de politieke
topklasse wordt opzij geschoven en
partijvoorzitters en formateur tegen
wil en dank verplicht worden mee te
spelen in een elders klaar gemaakt
scenario'.

Moves

Glorieux beat it...
stukken die je van Glorieux gewend
bent, maar integendeel in een a-
melodische en hortende kompositie.
Perfekt geschikt eigenlijk voor moder-
ne dans, maar de dansers van het BvV
kunnen niet voldoende loskomen van
hun klassieke idioom om de muziek te
beantwoorden. Bovendien zijn de
verwijzingen naar de andere kulturen
bijzonder stuntelig en goedkoop in
beeld gebracht. Er zijn al heel wat
betere versmeltingen van verschillende
verelden op scène gebracht ... Geefmij
maar gewone vakantiedia's.
Het tweede deel was dan wel goed:

Japanse Liederen. Geen schetterend
balorkest. maar een sobere Glorieux
alleen aan de piano. Ook de dans was
soberder, intiemer. De soli en pas de
deux deden niet erg Japans aan, maar
mooi waren ze wel. Hier kregen de
solisten van Panov de kans om te
bewijzen wat ze wel in hun mars
hebben, en da's toch wat. De(weinige)
technische onzuiverheden werden
ruim gekompenseerd door de inventi-
viteit van de choreografie, erg klassiek
maar toch te pruimen. Ook viel het
onaangename gevoel uit het eerste deel
weg dat de komponist en de choreo-
graaf mekaar niet begrepen hadden, of
zelfs mekaar wilden saboteren.
Deel 3 brak dan weer brutaal·met de

sfeer van de Japanse dansen: Man-
hattan probeert New Vork op te
roepen met al zijn duizenden aktivitei-
ten, zijn glamour maar ook zijn
armoede, zijn smeltkroes van rassen,
lijn spanningen, enzovoort. Maar
Panov doet niet veel meer dan vak-
kundig tientallen klichees neerpoten:
je arme jongen die het maakt, de rijke
fie dan toch maar een gewone man is,
de stoere jongens en de knappe
meiden ... Marilyn Monroe (met op-

Geen winnaars in de Wetstraat

Hugo De Ridder, de Stan-
daard-joernalist, die in
zijn eigen krant een arti-

kel steevast pleegt te ,*ginnen
met het raadselachtige 'uit wel-
ingelichte bron', en zich hierbij
veelal laat ge(mis?- )bruiken door
politici die proefballonnen wil-
len rondstrooien of eigen beslis-
singen in een bepaald daglicht
willen stellen, heeft een kontro-
versieel boek op de markt ge-
bracht. "Geen winnaars in de
Wetstraat" laat inderdaad na
lektuur vermoeden dat weinig
politici de Wetstraat zullen ver-
laten met een winnaarsgevoel en
dat de echte winnaars moeten
gezocht worden in de drukkings-
groepen achter de bewindvoer-
ders.

Net zoals in zijn vorige boek De.keien
vande Wetstraat heeft De Ridder vooral
oog voor het menselijke in de politieke
besluitvorming, en- de entoerage, de
omgeving waarin beslissingen geno-
men worden. Zo maakt De Ridder
volgend onderscheid tussen zijn werk
en dat van de historikus: 'Dit relaas
heeft geen historische, wel diepmense-
lijke pretenties. De historikus zou de
depressie van Karel Van Miert verzwij-
gen, de ontroering van Willy Claes niet
zien, de twijfels van Frank Swaelen

verhullen, de irritatie van Leo Tinde-
mans begraven, de ambitie van Mark
Eyskens negeren: de faalangst van
Wilfried .Martens niet ontdekken'.
(p. 13)

Het boek van De Ridder gaat op die
manier nader in op een drietal kruciale
momenten van besluitvorming in de
jaren tachtig in ons politieke Belgische
bestel. Ten eerste wordt de val van
Martens V in 1981 geanalyseerd, op
een ogenblik dat een voorstel van de
eerste minister om de automatische
indekskoppeling te doorbreken op een
njet stootte van de socialistische
regeringspartner.

Ten tweede worden de gebeurtenis-
sen in de socialistische partij onder de
loepe genomen toen ze in het najaar
van 1979 tot veler pijnlijke verrassing
instemde met de produktie en plaat-
sing van <ie Cruise- en Pershing-
raketten door de NAVO, weliswaar met
een voorbehoud voor wat betreft de
plaatsing in België. Ten derde wordt
ingegaan op de diskussie in de cVP
naar aanleiding van het te nemen
rakettenbesluit in maart 1985, met
o.m. de zgn. rakettenbocht in Sint-
Niklaas in november van het jaar
voordien.

Improvisatie
Op basis van een anekdotische vertel-
trant die De Ridder stoffeerde met
meer dan 30 interviews en vele rand-
gesprekken met politici, komt de
schrijver tot onthutsende konklusies

De Spaanse burgeroorlog

Hemingway en de rest
in _

De Andere
Film en Masereelfonds

een selektie uit de VUB-retro-
spektieve naar aanleiding van de
herdenking van de Spaanse Bur-
geroorlog. Het programma is
hoofdzakelijk dokumentair, al-
hoewel er ook een Hollywood-
klassieker op het programma
staat.

The Good Fight (1983) is een film over
acht soldaten, twee verpleegsters en
een ambulancière van de Lincoln
Brigade. Dat was de verzamelnaam
voor ~OOO Amerikaanse vrijwilligers
die tijdens de Burgeroorlog aan de
zijde van het Volksfront vochten. Zij
vertellen over hun idealen, over hun
motieven om mee te strijden, hun
oorlogservaringen en de pijn die de
frankistische overwinning met zich
meebracht. Het leven van de Lincoln-
veteranen werd, net als dat van andere
oud-Spanjestrijders. tot in de jaren '50
grondig verzuurd, omwille van - al
dan niet vermeende - komruunis-
tische sympatieën. Thc Good Fight is
meer dan een historische dokumen-
taire. Hij krijgt een sterke meerwaarde
omdat ie de dubbelzinnige houding
van de USA tegenover mensonterende
regimes in de schijnwerpers stelt. .
lvor Montagu (producent van onder

meer Hitchcocks Thc Lady Vanishes en
The Thirty-Ninc Steps) toog in '36
samen met karneraman Norman Me-
Laren naar Spanje. Deze twee perso-
nen tekenden voor Delenee of Madrid
(1936). een dokumentaire opgenomen
tijdens de bombardementen van het
Duitse Kondorlegioen. We schrijven
november-december 1936 en daarmee
is dit een van de eerste op pelikule
vastgelegde getuigenissen van de
Spaanse Burgeroorlog.
Abc Osheroff is een Amerikaan die

op 29-jarige leeftijd besluit om aan
Republikeinse zijde mee te vechten.
Vijfendertig jaar later keert hij naar
Spanje terug en filmt er een persoon-
lijk en erg indringend relaas dat de
dromen en nachtmerries van toen weer
tot leven wekt. Dreams and Nightmares
(1974) levert ook de vaststelling dat de
USA gedurende de veertig jaar het
Spaanse fuscisrnc steunde met militai-

n ekonomisch
Franco zijn land
wapenopslagplaats
toverde.

hulp. Waardoor
tot de grootste
van Europa om-

Hemingway
De bekendste films van deze cyklus
zijn echter Spaan.~eAarde en For whom
the Bel/ IOI/S. Toevallig of niet, twee
films waarbij Ernest Hemingway wat
in de scenario-pap te brokken had. Hij
was tijdens de Spaanse Burgeroorlog
oorlogskorrespondent en in die hoe-
danigheid schreef hij het scenario voor
Spaanse Aarde en de roman waarop
For whom the Bell tolls is gebaseerd.

Spaanse Aarde (1937) is de klassiek
geworden dokumentaire van Joris
Ivens, die de strijd toont om de
verbindingsweg tussen Valencia en
Madrid. De nadruk wordt gelegd op
de samenwerking tussen de bewoners
van het hinterland (die vechten voor
grond en vrijheid) en de militairen aan
het front. Deze film wordt gevolgd
door een gesprek met Alben De
Kontnek die aan de zijde van de
Republikeinen streed. Eerder werd hij
reeds geïnterviewd door Humo en
speelde hij in Spanje gids voor Jef
Koecks reportage in De Morgen.
Veertien dagen geleden kon je nog een
gesprek met hem beluisteren op BRT I
in het programma Hel Vermoeden.
Na dit gesprek wordt de reeks

afgesloten met ontspanning van de
bovenste plank, de Hollywood-klas-
sieker For whom the Bell totls (1943).
Sam Wood ensceneerde deze met een
karrevracht oscarnominaties overla-
den en a-politieke film. Garu Cooper
speelt een Amerikaanse vrijwilliger die
st rijdt aan de zijde van Spaanse
boeren, onder wie zich de oogverblin-
dende Ingrid Bergman bevindt. [n
11)43 waren de USA reeds in de Tweede
Wereldoorlog verwikkeld en de film
bevat dus een anti-fascistische onder-
toon die in de oorspronkelijke versie
(170 minuten) nog duidelijk aanwezig
is. Maar in de gehermorceerde versie.
die je dinsdag te zie" krijgt (130
minuten). zijn de meeste politieke
scenes weggeknipt. Niettemin blijft de
film een stevige aanrader omwille van
de spannende aktie. het krachtige.
warme kleurenpalet. de grootse lief-
desscenes en Youngs (Victor en niet
Paul ) geweldige muziek.

Christophe Verbiest

over de Belgische politieke besluit-
vorming: 'In zowel het index- als het
rakettendossier is opvallend geïmpro-
viseerd. Op 28 maart 1981 brengt de
regeringstop een aantal vrij wille-
keurig gekozen topeksperten samen en
vraagt ze op enkele uren tijd een
noodplan uit hun mouw te schudden,
zonder veel voorbereidend studiewerk
en dus meer op gissingen dan op cijfers
gebaseerd. In de daaropvolgende da-
gen wordt dat geïmproviseerd nood-
plan nog eens afgezwakt en herschre-
ven op louter politieke en vooral
emotionele gronden. Ook in de raket-
tenzaak schijnt niemand zijn dossier
goed te kennen. Pas rond 20 januari
1985 ontdekt Tindemans dat 'een
minister' einde 1981 de Shape-kalen-
der voor de inplanting van de kruis-
raketten op Belgisch grondgebied had
goedgekeurd, En pas op 29 januari, na
enkele affronten en blunders in bin-
nen- en buitenland, gaat premier
Martens het dossier in al zijn details
instuderen '. (p. 252) Het eerste voor-
beeld is afkomstig uit het eerste dossier
dat De Ridder behandelt in zijn boek,
nl. de val van Martens V en de
troonsbestijging van de ambitieuze
Eyskens in 1981.

Het geschrijf van De RWder over
improvisatie in de politiek zal even-
tuele grappenmakers snel het lachen
verleren, want 1981 wordt algemeen
aanzien als het rampenjaar in de
Belgische recente politieke geschiede-
nis. Het begrotingstekort dat aanvan-
kelijk geraamd werd op 6,7%, zou
voor het eerst sinds de ekonomische
krisis oplopen tot 12,6 %: het totale
netto te financieren saldo zou 475,4
miljard BF bedragen i.p.v. 242 mil-
ard ....

Taktiek
Naast improvisatie en gebrek aan
dossierkennis blijkt volgens De Ridder
dat in de besluitvorming steeds over-
wegingen van louter taktische aard de
overhand halen: de eenheid van de
partij, de overlevingskansen van een

Hugo De Ridder, Geen winnaars in de
Wetstraat, Davidstond. 275 blz., 545 fr

vs Panov zal gedacht
hebben: ik gooi vier totaal
verschillende koreogra-

fiën op muziek van Glorieux op
een hoopje, laat daarbij het hele
corps de ballet paraderen, kruidt
het geheel met wat pittige solo's
die geen mens slecht kan vinden,
ik meng sensatie en tederheid,
vreugde en verdriet, klassiek en
modern. Het geheel gaat in
première als gala van de Vlaamse
regering, en daarna toer ik heel
Vlaanderen rond. Sukses en
volle zalen gegarandeerd.

Waarschijnlijk zal Panov, al
sinds 1984 artistiek leider van het
Ballet van Vlaanderen (BvV),
gelijk krijgen. Moves, dat op 1
oktober in Brussel in première
ging, is een variërend geheel dat
zonder twijfel een heel breed
publiek zal aanspreken. Maar
artistiek stelt het allemaal niet zo
veel voor: technisch valt het nog
redelijk mee, maar vooral de
inspiratie lijkt bij Panov heel erg
zoek te zijn... •

Deel I, Recuerdos de Viajes ofte
"Reisherinneringen", wordt om te
beginnen al bijzonder slordig gedanst
door een zestal paren - Panov laat
maar al te graag zijn solisten parade-
ren. In de muziek probeerde Glorieux
allerlei indrukken van reizen in vooral
Latijnse landen muzikaal vast te
leggen. Die intentie resulteerde niet in
je gepolijste en over-gearrangeerde

waaiende jurk) wordt er ook bij-
gesleurd. terwijl de groepsbewegingen
zonder schaamte uit musicals gestolen
werden. Volledig voorbijgestreefd mu-
sical-ballet, geef mij maar Manhotton
van Woody Allen.

Zoo ZOO
Tribute 10 Mieheel Jacksen zou als
vierde deel het hoogtepunt van de
avond moeten worden, maar ... Juist.
De muziekscore bevat zowel krakers
van de heer Jackson himself (BiI/)1
Jean, Beat it. ...) als uittreksels uit ee;'
stuk van Glorieux, een ode aan
Jackson. Omdat Glorieux zijn blazers
maar moeilijk op straat kan gooien,
werd de op zich lichte muziek van
Jackson herschreven tot logge hoem-
pa-funk. Luid, makkelijk in het ge-
hoor, maar 0 zo goedkoop. Jackson
zelf werd gedanst door Koen Onzia, en
zijn soli zijn zonder twijfel één van de
weinige lichtpunten in de gehele voor-
stelling.
Maar verder was het huilen met
de pet op: opnieuw gejatte groeps-
bewegingen, wat gerommel met een
hond en een slang (je waande je in een
cirkus of in de zoo...): het klichee van
het leven van "de gevierde maar toch
zo eenzame ster". Een mooie clip, dat
wel, maar zeker geen modern ballet:
zonde gewoon.

De heren van de Vlaamse regering,
die avond met een flinke Happart-
cater geplaagd, reageerden braaf tel-
kens het licht uitging, met een be-
schaafd applaus. Het stemt tot denken
dat Vlaanderen zichzelf voor het
verzamelde diplomatieke korps wil
profileren via zo een middelmatige
bedoening. Maar ja, het echte Vlaamse
talent zal wel voor de hoge omes net
iets te moeilijke voorstellingen ma-
ken ...

Koen Van Muylem

Moves is maandag 27 oktober om 20 u
e zien in de Stadsschouwburg.
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vrouwen? Of zijn jullie eerder een
marginale beweging.
Roos Maes: «Nee, we zijn zeker
representatief. Het is echter wel moei-
lijk om de band tussen vrouwen die
soms in zeer verschillende stadia
zitten, te blijven bewaren ...
Veto: Op maatschappelijk vlak spreekt
men wel eens van een achteruitgang van
de vrouwenbeweging door de krisis. Is
die tendens ook aanwezig in de houding
van de Kerk tegenover jullie beweging?
Roos Maes: «De houding van de Kerk
tegenover ons kan als volgt getypeerd
worden: ze weten niet goed wat ze met
ons moeten aanvangen. Ze zien in dat
ze niet meer langs ons heen kunnen,
maar ze kennen die dingen waar we
mee bezig zijn niet echt en weten niet in
welke richting dat kan gaan. Daardoor
zijn ze bang. Het is echter niet onze
bedoeling dat de hele Kerk op z'n kop
zetten. We willen gewoon dat een
aantal dingen bespreekbaar worden en

hartigheid bijvoorbeeld .»

Veto: Welke standpunten nemen jullie
in tegenover de opvattingen van de
Kerk over antikonceptie en abortus?
Roos Maes: «Als groep nemen we daar
geen standpunten tegenover in. We
willen namelijk vermijden, dat we in
één welbepaalde hoek gedrumd wor-
den. We blijven liever een open forum.
Aanvankelijk hebben we ons wél
afgezet tegen de Kerk, maar nu doen
we dat niet meer. We zijn tot het
inzicht gekomen, dat we ons moeten
bezighouden met wat we zelf belang-
rijk vinden. We willen ons ook niet
blindstaren op wat er nog niet is in de
Kerk. Het ijveren voor het priester-
ambt voor vrouwen is dan ook geen
kernpunt van onze beweging. Een
mooie uitspraak daaromtrent is de
volgende: "Je kunt schoppen en
blijven schoppen, tot je je pijn doet.
Het is beter er ~"10r te zorgen, dat ze
over je struikelen"."

Roos Maes, Pastor van de Universitaire Parochie

"Ze moeten over je struikelen"
oorzaak daarvan is, dat de problema-
tiek van 'Vrouwen Geloof pas
aanspreekt naarmate je er meer mee
gekonfronteerd wordt. Studentes die
zich nu niet gediskrimineerd voelen,
durven daaruit nogal eens konklude-
ren, dat er dan ook geen diskriminatie
meer bestaat. »
Veto: Jullie houden je veel bezig met
'feministische teologie'. Waarin ver-
schilt deze vorm van teologie van de
'gewone' of eventueel 'mannelijke' teo-
logie ? '

Roos Maes: «Die 'feministische teo-
logie' is gegroeid vanuit het besef dat
tot tien jaar terug teologie een uitslui-
tend voorrecht van (celibataire) man-
nen was. Maar teologie is in wezen
nadenken over God en godsdienst,
zodat het een eigenaarde vaststelling
is, dat dat alleen het voorrecht van één
bepaalde groep of van de intellektn-
elen zou zijn. In die zin loopt de
feministische teologie parallel met de
bevrijdingteologie, die vanuit hetzelf-
de besef bij de armen in Zuid-Amerika
of bij de zwarten in Afrika gegroeid is.
Specifiek naar vrouwen toe betekent
dat dan, dat het vrouwen zijn die aan
teologie gaan doen en dat geloof en
godsdienst bekeken zullen worden
vanuit het perspektief van vrouwen.
'Vrouwen' moet je hier niet opvatten
als individu's, maar wel als de maat-
schappelijke groep die eerder aan de
kant van de verdrukten dan aan de
kant van de onderdrukkers staat. Wat
de werkzaamheden van die feminis-
tische teologen betreft, zijn er ook
weer verschillende strekkingen. De ene
groep gaat op zoek naar vergeten
vrouwenfiguren in de Bijbel, terwijl de
andere de ontstaansgeschiedenis van
de Bijbel als produkt van mannen in
een mannenmaatschappij onderzoekt
en nagaat hoe vrouwen daaruit gelei-
delijk zijn weggevallen.»

«Je hebt ook ekstreme richtingen
die van mening zijn dat de Bijbel een
mannenboek is, dat dan ook geen nut
kan hebben voor vrouwen. Zij gaan op
zoek naar een nieuwe religie. Zo zie je
dan dat de feministische teologen ook
wetenschappelijk werk verrichten. Zij
gaan namelijk op zoek naar vergeten
bronnen, naar evangeliën die aan
vrouwen worden toegeschreven, maar
nooit bestudeerd en zo in de vergeet-
hoek terecht kwamen."
Velo:.Ie hoort soms wel eens voorstellen
om God niet meer als een man Ie
zien. maar als 'vrouwelijk' ofîneutraal'
\l"ezen. Behoort dal ook 101 de feminis-
tische teologie?
Roos Maes: •-Ja, dat hoort er inder-
daad ook bij. Men onderzoekt dan hoe
het beeld van God bevrijdend of
onderdrukkend \ol .. rkt voor vrouwen.
Men gaat na of het een oplossing kan
zijn-om God 'Moeder' te noemen, en
wat we dan eigenlijk doen, wanneer we
hem zo noemen. In dat verband is ook
het onderzoek van de taal, van de
adjektieven waarmee God beschreven
wordt belangrijk. Daaruit blijk t name-
lijk dat God ook 'vrouwelijke' eigen-
schappen krijgt toegeschreven, barrn-

'Dag van de gelovige vrouwen'. Wat
gebeurde er op die dag?
Roos Maes: «Die dag was een vervolg
op de eerste dag in 1984. Dit keer met
een duidelijker profilering naar in-
houdelijk werk toe. We zijn toen
samengekomen in de Grote Aula. Na
een verwelkoming en een kabaret-
programma, zijn we dan in groepen elk
rond een eigen tema gaan werken.
Enkele van die tema's zijn: 'Vrouwen
Bijbel', 'Geloofsoverdraeht naar kin-
deren toe', 'Vrouwen in vergadering,
een zwijgende minderheid', 'Vrouwen
politiek', 'Incest', 'Taal en de manier
WalHQP die onze bewustmaking beïn-
vloedt'. Tenslotte is er ook gewerkt
rond de uitbouw van plaatselijke
groepen .»

Inmei 1984 kwam een aantal
gelovige vrouwen bijeen in
de basiliek van Koekelberg.

Het was de eerste keer dat zij
naar buiten traden met hun
protesten tegen de diskriminatie
van vrouwen in de Kerk. In mei
'86 organiseerden zij opnieuw
een dag, dit keer in Leuven. Veto
praatte daarover met één van
hen.

Roos Maes is pastor van de Universi-
taire Parochie. Zij is zoals gezegd ook
a ktief in de beweging die zieh bezig-
houdt met 'Vrouwen geloof. Hoe zijn
die initiatieven er gekomen'?
Roos Maes: .. Dai is tamelijk geleidelijk
gegaan. De eerste vonken om te
starten met werkgroepen rond de
problematiek van 'Vrouw in de Kerk'
en 'Vrouwen Christendom' waren er
al lange tijd daarvoor. Dat waren
onder andere het optreden van Thcre-
sa Caine, een Amerikaanse religieuze,
die in het openbaar haar mening
verkondigde omtrent het bezoek van
de paus, en kontakten met Catherine
Galkens uit Nijmegen .»

.. Deze twee gebeurtenissen hebben
er aanleiding toe gegeven. dat een
aantul vrouwen hier in de universitaire
pa rochic rond die problematiek zijn
beginnen te werken. Daar waren al een
aantal initiatieven aan vooraf gegaan.
onder andere twee weekends ronu
'Vrouwen Christendom' met spreek-
stcrs die vooral vormend werkten.

aar aanleiding van die weekend,
kwam er altijd een tolluw-up en
werden er steeds meer plaatselijke
werkgroepen opgericht. lnt usscn was
er ook kontakt gegroeid met de
vrouwenbcweging. vowcl de Icrninis-
ti,che al, (Ic traditionele. zoda: er heel
wal op gang kwam rond die proble-
matiek. We stelden ons toen de vraag:
moeten wc die beweging niet verster-
ken door één keer zo veel mogelijk
vrouwen samen te roepen. Dat kon
namelijk' een stimulans zijn om de
bewustmaking verder te zeilen." -

..De eerste dag in Koeketberg was
niet zozeer inhoudelijk opgebouwd,
maar er werd vooral ter plaatse in
groepen gewerkt. Het was de bedoe-
ling om ervaringen uit te wisselen
tussen verschillende vrouwen en een
aantal knelpunten naar voren te laten
komen. Achteraf bleek dat die knel-
punten nogal verschilden. Zo was er
ten eerste een grote nood aan meer
kennis en studie rond de problematiek.
In tweede instantie was er een kleine
minderheill van vrouwen die ijverden
voor een ambt V(M)rde vrouw in de
Kerk. De grootste groep vlyuwen
daarentegen was zelf nog maar aan een-
eerste stap toe. Bij hen groeide op die
dag dan ook het inzicht dat er
inderdaad iets in beweging kwam rond
'Vrouwen Geloof, en dat dat verder-
gezet moest worden.
Velo: /)i I jaar organiseentcnjullic voor
tI(' 1I1"('('d(' keer =(1'11 groll/ initiaücf: dl'

Veto: Er is die dag ook een speciaal
projek: van start gegaan. Kunt u daar
iets meer over vertellen?
Roos Maes: ..Ja, het is zo Jat al het
werk tot nu toe gedaan wordt door
vrijwilligsters die daarnaast ook nog een
job of een huishouden hebben. Door
de grote vraag naar de plaatselijke
groepen naar meer materiaal. naar
voordrachten en dergelijke groeit het
werk ons boven het hoofd. We hebben
dus nood aan een vzw, een organisatie
die door het ministerie erkend wordt.
zodanig dat we één of twee vrouwen
kunnen tewerkstellen voor de begelei-
ding en koördinatie van heel dat
gebeuren. Daaraan zijn we nu volop
aan het werken, zodat die organisatie
er zeker zal komen .»

Velo: lloc evalueren jullie die III'ce
groto initiaueven? Waren die sukses-
rijk?
Roos Maes: ..Ja, vooral na de tweede
dag hebben we erg veel reakties
gekregen. Er was toen een veel grotere
weerklank dan na de eerste dag, wat er
toch op wijst dat de interesse groeit. ..

/Velo: Is er ook iets uil de bus gekomen
voor tie volgende jaren?

Roos Maes: ...Ia. Naar aanleiding van
die initiatieven hebben we een aantal
vaststellingen gedaan. Een eerste vast-
stelling is. dat er geen eenduidigheid
binnen de beweging bestaat. Wij
groeperen vrouwen uit heel verschil-
lende milieus. Een tweede
vaststelling is dat er steeds
meer vraag komt naar inhoud. Vrou-
wen vragen steeds meer om iets te leren
over verschillende aspekten van de
problematiek. Op een volgende grote
bijeenkomst willen we dus zeker iets
vormingsachtigs aanbieden .»

..Een andere opmerkelijke vaststel-
ling is dat er op die tweede dag iét;;
meer jongere vrouwen aanwezig waren
dan vroeger het geval was. We zien
namdijk dat vooral. vrouwen van
boven de veert ig en vrouwen V:1I1rond
de dertig deel uitmaken van onze
werkgroepen. De jongere vrouwen
zien we daar niet. Een mogelijke

--
Roos Moes: .. We willen gewoon dat vrouwen binnen de Kerk voldoende kansen
krijgen". (Foto Tom Verhofstadt)

dat vrouwen binnen de 'Kerk voldoen-
de kansen krijgen. Er is zeker geen
restau ratietendens, maar stimulansen
om tot een betere wederzijdse ver-
standhouding te komen zijn er ook
niet. Ik zie de toekomst dan "Ook vrij
pessimistisch tegemoet.
Veto: .Jullie zijn eng verbonden met de
Universitaire Parochie?
Roos Maes: ..Ja, ons werk is één van de
aktiviteiten die binnen de Universitai-
re Parochie gebeuren. Wel op het nivo
van volwassenen, want op enige kon-
takten met studenten uit de fakulteit
Teologie na, lijken we de studenten
niet te kunnen bereiken."

Carla Rosseels

Veto: Zijn jullie een 'katolieke' bewe-
ging?
Roos Maes: ..Nee, de enige aksenten
die wij leggen zijn: 'gelovig zijn' en
'vrouw zijn'. Dal gelovig-zijn mag
ieder op z'n eigen manier invullen. Het
is echter wel zo, dat we ons als groep
niet buiten de Kerk willen plaatsen.
We willen geen nieuwe Kerk vormen.
De bestaande Kerk maakt immers deel,
uit van de kristelijke beschaving
waarin we zijn opgegroeid en in die zin
behoort zij ook tot onze persoonlijk-
heid. We willen er dus in ieder geval
rekening mee houden."
Veto: Vind je dat jullie representatief
zijn voor wat er mi leeft bij gelovige

Heizeloorlog Met een dergelijk dieet in het vooruitzicht
zouden wij ook weigeren de burgemeesters-
sjerp te omgorden.

Vreemde unief
Op BRT 2 is er zondagmiddag een
(overigens uitstekend) programma. getiteld
'Het genootschap '. Op zon dag 12 oktober
maakte de genaamde' Felice Damiano' in
zijn vaste ru briek allusie op de diverse
kommunautaire problemen: Voer, Euro
zonk ...

Zijn oplossing voor de twee 'belangrijk-
ste' problemen was heel simpel. Laat het
Eurozwansfestival doorgaan in de Heizel,
maak voldoende vakken voor het publiek
en zet de Voerenaars in vak Z. Bij insiders
zal dit beruchte vak Z wel een belletje doen
rin kelen.

En wat blijkt een goede week later? Het
Eurotlopfestival gaat inderdaad door op de
Heizei (weliswaar in paleis 7). Zouden de
heren politici dan toch de stille wenk ten
hunne voordele aanwenden? Laat ons
hopen dat de gloednieuwe zeteltjes vol-
doende duidelijk het teken Z zullen dragen.
Opdat onze 'onschuldige' regeerders niet
toevallig op de verkeerde stoel zouden gaan
zitten.

Dat sommige universiteiten het niet hoog
hebben met de vreemdelingen is allang geen
geheim meer. De 'European University'
hoort echter met bij deze groep. Met de
bijgaande advertentie in Le Vif/L'Express
mikt zij zelfs meer dan uitgesproken op het
Chinese studentenpotentieel.

VodkaZ
LU
N
LU
....J
LUo
Jo-
~o
~

Ook Kristen-demokraten kunnen schrij-
ven. Getuige daarvan de Studententribune
van het COS, plaatslijke anneks van de
CVP. In het oktobernummer van 1986
vonden zij zelfs het warm water uit: volgens
hen zou het Nationaal Aktiekomitee tegen
de regeringsmaatregelen een "klubje anti-
regeringsgezinden" zijn. Voor de verande-
ring - ze zijn ook kreatief - wordt de
Algemene Studentenraad een alliantie met
Lenin in de schoenen geschoven.

En waarom ook niet? De man prijkt in
koeien van rode letters al jaren op de
voorgevel van de 's Meiersstraat 5, en het is
een publiek geheim dat de vodka aldaar
rijkelijk vloeit.

COS kondigt een vervolg aan. In onze
volgende Pravda misschien dus meer
nieuws van het front
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Over Voeren
gesproken

De Voer staat meer dan volop in de
belangstelling en de persrnoties vloeien dan
ook uit menige pen. De laatste dag van zijn
ministerschap liet de heer Nothomb ook
nog een verklaring het daglicht aanschou-
wen. En wat lezen wij in punt 4?

'Overeenkomstig de wettelijke voor-
schriften zal de nieuwe burgemeester zijn
functie opnemen zodra hij de eet zal
afgelegd hebben.'

: znol1QhJznl:ls ztnsmsnplsznsll
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5 november vindt de ,tudentenmara-
thon A nt werpen-Mechclen- Lcu ven
plaats. De hoogste tijd dus 0111 je
loopsloffen uit de kast te halen!

Dirk Ramnekers

Uitstagen .

I. Bert Pauels 4 '22"84
2. Hurry Van Ocr Burght 4'23"34
3. Herwig Vandckerckhovc 4'33"63
4. Marc Lauwer, 4'35"74
5. Piet Van Lierop 4'38"33

De grote(re) prijs
van Gasthuisberg
D rie .. twee ..één ..start. De

eerste honderd meter in
een spurttempo onder

gejuich van de omstaanders.
Dan even gas terugnemen, 't is
nog een heel eind. "Aai!", de
eerste steek. Studeren heeft een
nefaste invloed op de konditie.
"Pff'!" Komaan joh, doorbijten,
bijna halverwege en daar een
klein stukje vlakke weg. Stilte
voor de storm. Daar duikt het
UZ Gasthuisberg op, met de
nadruk op berg. Het zweet loopt
langs alle kanten, het hart bonst
in de keel, de laatste meters zijn
moordend. Snakkend naar zuur-
stof, eindelijk de aankomst.
"Oef ..", en dan zitten, liggen en
hijgen, vooral hijgen.

Ue Grote prijs van Gasthuisberg
was voor enkele jaren een veelbe-
lovend initiatiefvan Medica. Blijkbaar
echter waren veel van de toekomstige
geneesheren niet bereid om die berg na
hun kolleges ook nog eens te gaan
beklimmen voor een klimloopkoers
tegen de klok. Toch werd dit jaar
opnieuw uitgepakt met een nieuwe
editie, ditmaal met meer sukses.

Vanaf 19 uur werden met tussen-
pozen van een halve minuut de
entoesiastclingen losgelaten vlakbij de
Medicabar. Aankomst was voorzien
aan de inkomhal van onderwijs en
navorsing UZ Gasthuisberg. Daar-
t ussen ... 1400 meter lopen. zweten,
zuchten. maar vooral klimmen. Naast
een individuele rangschikking besloot
men ook om de kring met de drie beste
deelnemers, respektievelijk deelneem-

sters te bekronen. Om het geheel nog
aantrekkelijker te maken, besloot men
om de beste ploeg (kring)een gratis vat
te schenken, ondertussen al geledigd
door Medica in de Medicabar. Niet dat
de grote prijs '86 een Medica-onder-
onsje was, helemaal niet, want ook
andere kringen zoals VTK, VRG,
LBK, Apolloon. Ekonomika. om er
maar enkele te noemen. kenden een
overtuigend deelnemersaantal. In to-
taal waren cr 171 deelnemers, een

aanzienlijke stijging ten opzichte van
vorig jaar. Waarschijnlijk is de vrijwel
oerfekte organisatie van Sportraad
lier niet vreemd aan. De tijd werd per
xornputcr geregistreerd. onderweg
-rondcn 'wegwijzers' en zelf, de politie
was van de partij (wel niet om te
lopen).

Omstreek> half elf zat de Grote Prij,
van Gasthuisberg erop. De Medicabar
werd vervolgens gebruikt om het
vochtgehalte terug op (voor menigeen
boven) peil te brengen.

De Grote Prijs van Gasthuisberg
uitgave '86 werd een onverhoopt
sukses. De jongste telg van Sportraad
is op weg om, naast de vele anderen,
een jaarlijkse klassieker te worden. Op

I. lra Baeycns 5'28"66
2. Claire Sneyers 5'43"81
3. Veerle Simeens 6' I0"41
4. Kathleen Bultheel 6' 11"11 Kilo
5. Bic Ver,t raete 6' 15"84 • wo 29 okt. Doop- TD in Broad-

way.22.30u'

Let op hetflitsende benenwerk. Je zou niet zeggen dat dezeJrissejongeling net een helling van tien procent overwonnen
heeft, (Foto .Jeroen Revalk)

Canonica
• vr 24 okt. Kaas en wijnavond

Germania
• wo 29 okt Toneellabo Luc Wijns
in de Grote Aula

Katechetika
• elke donderdag om 8 u 's mor-
gens bezinning in de fakulteit

LBK
• do 23 okt vergadering jaarver-
antwoordelijken kultuur, Braban-
connestraat 32 om 20 u.
• vr 24/za 25 okt. Onthaalweekend
• di 28 okt 20u. in fakhuis re-
daktievergadering Floreat
• di 28 okt. 20 u. vergadering
werkgroep 100 jaar in LI 00.42
• do 30 okt. 20 u. Algemene raad in
LI 00.42

VRG
• jaarpresidiumverkiezingen en
fakultaire verkiezingen. 6 nov. 1ste
kan, 29 okt. 2de kan, 5 nov. 1ste lic,
27 okt 2de en 3de lic.

Bonne?
Er bestaan verschillende truuken om
aan een Veto te geraken. De Alma
frekwenteren is er één van. Een andere
oplossing is het abonnement: 200,- fr.
voor studenten, 300,- voor niet-stu-
denten en 500,- fr. of meer als blijk van
morele en financiële steun.
'sMeiersstraat 5, 3000 Leuven.

eratuur
Voor het zevende opeenvolgende jaar
richt de Universitaire Werkgroep Lite-
ratuur een kursus Kreatief schrijven in.
Tema 's onder andere: leesmotieven,
inspiratie, analyse kortverhaal, joer-
nalistiek, filmscenario ...

Medewerkers zijn: Marc Didden
(Brussels by Night), Frans Putteman
(BRT), Guy Mortier (Humo).
Duur: 15 donderdagavonden. Start

30 oktober. 'Prijs studenten: 1800 fr.

Voor het tweedejaarook een kursu
Semiotiek met onder andere Herman
Parret (UIA), André Vandenbunder
(Filmmuseum), Dirk Verbeeck (In-
trumentenmuseum). Duur: 10 dins-
dagavonden. Start 18 november. Prijs
studenten 1300 fr. Telkens in 't Stuc,
20 tot 23 u. Koördinatie Hans Devroe
(De Standaard), 016/22.93.24.

11.11.11 Leuven
•Rust' voor de student is een woord dat
hij slechts zelden kan gebruiken. Net
is hij dan gewoon aan zijn nieuwe
kollegerooster, medestudenten en
proffen. net wil hij zich dan toch

begeven aan een ietwat rustige periode
-1fM1ijn bestaan-;-net-dan"'Vindt hij-een

artikel in Veto: "11.11.11 studenten-
werking zoekt medewerkers". Zoals
elk jaar betuigen de 11.11.l1-studen-
ten op een sympatieke manier hun
steun aan de derde wereld. Het
jaartema van de 11.11.11 is ditmaal
Grond. Grond: uitgebaat, uitgebuit,
uitgeput. Leuven heeft gekozen voor
een projekt in Brazilië: steun aan
kleine en landloze boeren. Wij steunen
een al bestaande landlozenwerking
door hen geld te leveren voor een
zadenbank (maïs, bonen, soja), een
ossenspan en een programma voor
grondverbetering door groenbemes-
ting.
We hopen in zoveel mogelijk fakul-

teiten een diareeks te kunnen geven
met daarna een kaarten- en sticker-
verkoop. Ook zullen wij alom ver-
tegenwoordigd zijn met onze traditio-
nele plantjesverkoop. Verder zal er een
goede film vertoond worden en kan je
meedoen aan de hongermaaltijd in de
Alma's.
Geïnteresseerden om zelf een ver-

koopstandje voor hun jaar te houden,
of anderen die nog ruimer willen
meewerken zijn altijd welkom. Je
neemt best kontakt op met Ruth
Stockx, Vaartstraat 84, tel. 238893 (na
19.30 u). Datums van info-avonden en
dergelijke zullen ook in Veto en op
vrije radio's vermeld worden.

Het Stuc wenst, vanaf 1 januari 1987, een

THEATERPROGRAMMATOR (M/V)
aan te werven binnen een halftijdse betrekking
Gezocht wordt iemand die goed vertrouwd is met de Leuvense

kulturele en universitaire kontekst en die zich binnen de
kortste keren en met kritisch onderscheidingsvermogen wil

wegwijs maken in de internationale theaterwereld.

Bekendheid met het Stuc en een levendige interesse voor meer
beleidsmatige aspekten van de kultuurwerking strekken tot

aanbeveling en verhogen de kans om de halftijdse betrekking
spoedig uit te bouwen tot een vohijdse baan.

Wij zoeken ierr.and met een feilloos gevoel voor k walttelt. een
aanstekelijk elan en dito inzet, zakelijkheid en spreek- en

schrijfvaardigheid in minimum drie talen.

U solliciteert alleen indien U jonger bent dan 26 jaar.

Uw brieven (met motieven en cirriculum vitae) vóór 5
november aan: Nikol Wellens - p/a 't Stuc, E. Van

Evenstraat 2d, 3000 Leuven

• Drs organische synthese geeft bij-
lessen scheikunde (alle niveau's) 016/
20.46.62 & 26.08.24

• Te koop: herenfiets, volledig in
orde. 2000 fr. A. Rodenbachstraat 73,
Kessel-Lo

• Verloren: 7 oktober tussen Minder-
broederstraat en Vesaliusstraat. Beige
stoffen. tas, bril, pennenzak, papier.
Gelieve terug te bezorgen: Nicole,
Vesaliusstraat 12

• Gezocht: persoon met auto die vr.
en zo. het trajekt Leuven-Zoersel of
omgeving rijdt. Eventueel om beurt
rijden. Els Verhuist, Brabanconne-
straat 32 Leuven. Weekend tel. 03/
312.28.07

• Gezocht: wekelijkse lift naar en van
Turnhout. Kostendelend. Dirk Kennis
Kapucijnenvoer 197, tel. 014/41.79.53

• Lift gevraagd: tegen vergoeding.
Ma. morgen: Brasschaat-Leuven, vrij.
avond: Leuven-Brasschaat. VeerIe,
Bergstraat 29

• verloren: bos sleutels (3) aan zwarte
sleutelhanger. Terugbezorgen a.U.b .
'sMeiersstraat 5 tel. 016/22.95.41

• Huurder voor overname kot ge-
zocht. Periode 11/86-7/87. Tel. 016/
20.06.56 teest. 3074 of 03/457.40.73.
Ligging kot-campus Irena

• Verloren: zwarte lederen aktentas
& drie boeken i.V.m. informatika.
Terug te bezorgen tegen beloning:
Erik Smeets, Tervuursestraat 125,
~OOO Leuven

Wie neef! er 3 lp's meegenomen bij
de telefooncel aan de Erasmus, Tiense-
straat? Graag terug bij Christel D'hae-
ne, F. Lintsstraat 31

• Dringend gezocht: minder zwaar-
wichtige zoekertjes om het leven,lezen
en Veto in 't biezonder weer draaglijk
te maken. Vanwege SASC, AKOK en
MIXO

• Gezocht: een PC in ruil voor mijn
HP 41 met kaartlezer. Info: 014/
31.69.00

• Te koop: Brother Elektronische
typmachine wegens dubbel gebruik.
Perf. staat. Tel. 22.56.68

• Stripclub Scha nul, Vlamingenstr.
47, Leuven, biedt een keuze aan uit
2800 strips, ontlenen aan 5 fr./strip-
100 fr. lidgeld/jaar. Kom eens langs

• Studentenvereniging Westland
biedt de westhoekstudenten een recep-
tie aan: donderdagavond 23 okt vanaf
19 u. in de Spuye, Tervuursevest 10 I

• Te koop: 3 schrijfkoppen voor
IBM-schrijfmachine. Prijs otk - zw
Stefaan Schapenstraat 13

,Verloren: rode leren pennezak.
Oenderdag 16/10. Terug te bezorgen
:Jerets C. Vital Decesterstraat 92,
1000 Leuven

• Kamer te huur wegens opgave
studie. Centrum stad 's Meiersstraat 7.
Alle comfort, bel bij Bruggen

• Gezocht: gasvuur met oven (liefst
in goede staat) z.w. Tiensestraat 140,
3000 Leuven. (Wereldwinkel)

~. Schrijf software op maat: r.w.
Patriek. vaart 19 's avonds

• Wij hebben veel oud papier liggen.
Om 't even welke vereniging mag die
gratis komen halen: vital decoster-
straat 51. Anderzijds zijn we dringend
op zoek naar een broodsnijmachine;
wie kan helpen?

• Informatie voor tesis uit kranten-
bladen : schoolstrijd 1954-58, taal
Vlaamse beweging, Univ. Expansie,
Leuven Vlaams, Stud~tenkontesta-
tie. KB-weekberichten: tel. 016(
22.60.97 tss. 18 en 19u.

r~---~----~--------------- I
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Van Dalekollege historisch

Symbolische verhuis
Het Van Dalekollege kent

sedert begin september
1986 een nieuwe bestem-

ming. Het huisvest de dienst
Studentenvoorzieningen van de
KU Leuven, en daarnaast nog
een lW-tal studentenkamers.
Daarmee is eindelijk een van de
oudste kolleges die Leuven rijk is
geherwaardeerd; het heeft zelfs
eer. deel van zijn oorspronkelijke
bestemming teruggekregen: het
huisvesten van studenten. Er is
zelfs nog een verdere analogie
met het verre verleden: het Van
Datekollege was bij zijn ontstaan
een sociale voorziening die be-
taald werd door het privcc-
kapitaal; nu is het opnieuw een
sociale voorziening, die dank zij
ons liberaal getint kabinet door
privcckapitaal wordt betaald.
Dit kapitaal is niet meer af-
komstig van een goed bemiddeld
persoon maar van de studenten
zelf

De naam kullege heelt hier niets met
een middel hare school IC maken: de
!-olle!!e, in l.cuvcn waren peda's.
hcsrcmd om de vtudcntcu IC hui,-
ve-ten. Ilet eerste kollege doel vijn
intrede in Leuven in de 15de eeuw: het
l lcilig« Gee-r-kollege in de Naamse-
,Iraal : meneer de ridder De Ryàe
koopt een hui, in l.cuvcn om I' zeven
<rudcntcn te huisvevten. allemaal fa-
milie: hel hui, wordt beheerd door 4
provivoreu. leden van de reologische
luk ultcit. De vrudcntcn regden/elfhel

huishouden.
Mettertijd breidt het kollege uil

lodat het midden zestiende eeuw
onderdak biedt aan meer dan 100
studenten : die worden ingedeeld in
drie kategorieën, met name bursalen,
gedeeltelijk bursalen en comrncncalcn.
De eerste betalen niks, de anderen een
deel of volledig. Alle inwonenden lijn
familie of komen uit de streek van de
'I ichicr.
In 1569 komt hier een kannunik uit

Antwerpen. die als deken een bij-
verdienste heeft in Aalst: Pieter Van
Dak. Hij heelt genoeg gcspaard van
lijn prebende, om alhier een hui, te
kopen en het te verbouwen tot een
kollege. bestemd voor verwanten en
vindenten afkomstig. uit Aalst of
Antwerpen. Meteen i, het Van Dalc-
kollege hel mooiste kornplcks van
Leuven: het kollege wordt mettertijd
uiigebreid met aanpalende panden. die
in het bestaande geheel gélnkorpo-
rccrd worden. Een 'president' heeft het
bestuur in handen: een geestelijke dit'
daarvoor een wedde krijgt. in tegcn-,
vtclling tot de andere kollcge . waar
prollen tegen een procent van de
omzet en kO,1 en inwoon dezelfde taak
vervuilen. I let Van Dalckullcgc her-
bergt ook de hoge gasren van de
univcr-itcir. een funkt ic die in de l Sde
eeuw wordt overgenomen door de St.-
( icnrudis-abdij.

liet Van Dulck ollcgc, 70ab vele
andere. overleeft oorspronkelijk door
tie eenren van hun niet-onbemiddelde
stichters. In de l ódc eeuw gaan er
echter heel wat kollege, failliet: om
dergelijk falen in de iockomvt te
vcrmijden. gaan IC investeren in
onroerend goed. liet Van Dakkollege

bezat bijvoorbeeld een hoeve in Op-
vclp,
Met de opheffing van de universi-

rei: in 1799 wordt het Van Dalekollege
niet verkocht, maar door de stuat die
nu eigenaar i,. aan partikulieren
verhuurd. In IK02 herbergt het de
stedelijke kommissie van weldadig-
heid. wat zoveel i, als het OCMW. De
stud Leuven ,Iaagl er zelfs in een
aantal gebouwen Ie behouden die de
Staat wenst te verkopen. Het blijft de
'rcfugc' voor daklozen en werklozen.
die er in een beschutte werkplaats iets
om handen krijgen. Zo blijft het tot in
1946.

In 1949 kom I het in bezit van de
stad. die er het Lyceum mei internaa
vestigt. Oorspronkelijk was er een
lagere en een middelbare afdeling.
vanaf '63 enkel nog een familiale. Hel
l.yccum blijft er tol 1971. I n dat jaar
echter i, het kollege al verworden tot
een krol: er lijn plafonds ingestort. In
'71 verwerft de KUL eindelijk het pand
door het om te ruilen voor de moestuin
van het Begijnhof. dat 10jaarvoordien
was opgekocht. In de moesruin staat
nu het Ateneum. De KUL heeft <11
onmiddclijk een bestemming voor het
gebouw: de boeken die nog niet
verwerkt lijn voor de opsplitsing van
de unief worden er opgestapeld. De
regen voegt het er zijne aan toe. Er
gaan heel wat jaren voorbij voor er de
rcxiauraucwcrken kl~lIlen beginnen.
De KUL kan de kosten daarvan alleen
niet dragen. en doet dus beroep op
subsidies van dc provincie en van dl
<uuu. Professor Subbc, tot voor twee
jaa I' voorzit ter studentenaangelegen-
heden en liefhebber van oude ge-
bouwen, zorgt ervoor dat de ad-
minist raricvc molen op een rekordtijd
doorlopen wordt. Eindelijk is het Van
Dalckollcgc niet langer de schande van
de Naarnsestruut, maar pronkt het
weer loab in lijn glorietijd.

filip Huyzentruyt

Maison en rase Campagne 12
oktober - Ik ben vandaag niet
gaan betogen tegen de geplande
aanleg van een TGV-spoor door-
heen ons landje. Nochtans zou je
anders kunnen verwachten want
deze SuperSnelle Trein (SST),
zoals het standaardje hem wel
eens noemt, zal zo ongeveer
door mijn achtertuintje razen.
Volgens sommige plannen al-
thans, de milieujongens zijn cle-
ver genoeg om verschillende
scenario's te verspreiden. Elke
streek waar de aanhang nog niet
groot genoeg is, krijgt als het
ware zijn aftakkingetje. Als we
hen mogen geloven zullen we
binnenkorf weer fier mogen zijn
op ons landje: België, het dichtst
beteegeeveede (geësesteede?)
land van West Europa. Werk aan
de winkel in de lagere scholen.
Misschien is de eendracht dan
toch nog te redden.

Maar ik dwaal af. Wat mij het
meest stoorde in die aktie was
het eigenbelang van zovele 'nou-
veaux riches' die hun zuurver-
diende spaarcentjes netjes geïn-
vesteerd hebben in smakeloze
villaatjes - type fermettestijl -
grote voituren - turbo en andere
injekties - en hun vrouw - type
overjaarse Picasso-vervalsing.
Sociologen hebben het wel eens
over de drie statusV's (W's gaat
ook: Woning, Wagen, ... ). Bin-
nen de kontekst van dit stukje is
enkel het eerste van belang. Een
voiture of vrouw is over het
algemeen mobiel genoeg om uit
de zone te evakueren. Met de
eerste Veetjes ligt dat anders.
Die zijn meestal tot liet einde van
hun dagen opgetrokken in het
vrije veld.

..

~~Willen __
maar

niet kunnen

Niets nieuws onder de zon. De
terugkeer naar de natuur is al
meer dan honderd jaar gekom-
mercialiseerd. Oostende was
eerst voor Leopold 11 (en de
toenmalige high society) de ko-
ningin der badsteden, maar toen
ze haar wilde haren kwijtraakte
mocht deze majestueuze ma i-
tresse zich ook aan het plebs
vergooien. De vlucht naar het
platteland maakt momenteel iets
gelijkaardigs mee. Iedereen die
een beetje geld te veel heeft,
verwijdert zich uit het drukke
stadsgewoel. Juist binnen deze
milieus was het verzet tegen de
TSGSVT (of hoe heet dat spul
dan op zijn Belgisch?) het
grootst, althans bij diegenen
wiens rust bedreigd werd. Villa's
vol affiches en zwarte vlaggen, je
hield het 'liet voor mogelijk. De
zelfgenoegzame burgerman
kwam uit zijn schulp als een
typisch voorbeeld van het niet
verder kunnen kijken dan zijn
neus lang is. Want wie van deze
bravè burgervaders is ook op
straat gekomen bij de grote
raketten betogingen (de klucht
met de CVP-vertegenwoordi-
ging niet te na gesproken)? Een
nukleaire holokaust is natuurlijk
abstrakter en dus moeilijker te .
vatten en bovendien is iedereen
dan het welbekende hoekje om.
Raketten zonder rang of stand.
Deze lukse-aktievoerders beho-
ren tot dat soort volk dat er nog
nooit aan gedacht heeft dat een

cruise missile ook krassen op
hun auto kan maken (hoewel dat
gemakkelijker te vatten is dan dé
algemene gevolgen). Erger nog,
hun grote angst bestaat uit een
grote horde wilde stepperuiters
die vanuit het oosten onze kon-
treien zal binnenvallen om alle
vrouwen te verkrachten en de
kinderen te molesteren. Krassen
op het meubilair, zonde.
Dan heb ik liever iemand zoals

Harry Kümel. Je weet wel, de
kineast die na acht jaar stilzwij-
gen en in het zicht van de
penopauze er niets beters op
vond om een erotische film te
maken, kwestie van de lat gelijk
te leggen met zijn jongere kolle-
ga's. Harry zou in zo'n geval zifn
boeltje verkopen en elders op-
nieuw beginnen. Zo iemand ver-
dient bewondering want hij kent
zijn plaats in deze maatschappil.
Voor hem zijn al dieanti-TGV'ers
trouwens maar een bende neo-
ludisten die een onontkoombare
vooruitgang in de weg staan.
Waarmee hij enkel aantoont dat
hij nog steeds niet kan loskomen
van zijn prepuberale of-of dua-
listische denkwijze. Maar zo zijn
er naar verluidt wel meer. Dat
beweert het standaardje (alweer
zij) toch. Het protest van de
villabewoners is dan ook niet
meer dan een uiting van hun
machteloosheid: willen maar
niet kunnen. Een ekonomische
krisis verlaagt de mobiliteit, dus
moet het probleem anders opge-
lost worden. Tot mijn spijt moet
ik de integere aktievoerders dan
ook meedelen dat ik aan zo'n
spelletje niet wil meedoen.
Of is heel deze hersenkronkel

maar een drogreden en geraakte
ik niet tijdig uit mijn bed van-
wege de vroege uurtjes op een
trouwfeest gisterenavond?

Dirk De Naegel
ER , : ;.~:r. •.~~. c ....

Donderdag 23 oktober
09.30u. KOLLOKWIUM Architektuur ModernIsme In de stad "Het moderne

en de stad in hedendaagse architektuur" in Arenberginstituut. Inkorr
250 fr.ldag of 500 fr. voor 3 dagen. Org. Architektuur KU Leuven

09.30 u. KOLLOKWIUM Poizle Sste Europees Poêz/efestlval "Afgrond:
standpunt van de vrouw" in Iers Kollege, Broekstraat 1

20.00u. en 22.00u. FILM De man In 't wit van Stéphane Leieune in Aud.
Vesalius. Org. Radikale Kriminologen en Bevrijdt de Waanzin

20.30 u. FILM Der enfaldlge Mördaren (The Slmple-Mlnded Murderer) in
Aud. Vesalius 00.17. Inkom 60/80. Org. DAF.

20.30u. TEATER EpifanIe door De Gebroeders Groothof in 'tStuc. Inkom
140/200. Org. 't Stuc

20.30 u. POEZIE Sste Europees Poêz/efestlval met o.m. Hugo Claus, Judith
Herzberg, Gur! Gils, Stefaan van den Bremt. Muziek Saxioma, Fonten«
Kid e.a. Interviews Betty Mellaerts. In Alma 2. Inkom 150

20.30 u. FILM-, DIA-, VOORDRACHT Dezellrace rondde wereld In woorden
beeld met Staf Versluys e.a. in Kleine Aula. Org. Sportkomitee KU Leuven.

20.00 u. LEZING De eerste generatIeabstrakten door Bart Cassiman in Aud.
Vesalius 91.12. Inkom 100/120. Org. Centrum voor Artistieke Confrontatie

22.30 u. FILM Dead of Nlght in Aud. Vesalius 00.17. Inkom 60/80. Org. DAF
22.30u. INFO-AVOND AlpinIsme in Sportkot nieuw gebouw, projektie-

lokaal. Org. Sportkomitee

Vrijdag 24 oktober
09.30 u. KOLLOKWIUM ModernIsme en de stad De historische avant-garde
en de stad in Arenberginstituut. Inkom 250/dag of 500/3 dagen. Org.
Architektuur KU Leuven

20.30 u. KONCERT Vokaal Ensemble 'Florilegium' in Stadhuis Leuven

Zaterdag 25 oktober
09.15 u. STUDIEDAG BevrlJdlngsteologle In Vlaanderen? Samen nadenken

over onze inzet voor bevrijding in Maria Theresiakollege. Org. U.P. Leuven
e.a.

09.30 u. KOLLOKWIUM ModernIsme en de stad Lessen van het Belgisch
modernisme in Arenberginstituut. Inkom 250/dag. Org. Architektuur KUL

20.30u. FILM De ballade van Narayama van Shohei Imamura. In 'tStuc.
Inkom 60/80. Org. 'tStuc

Maandag 27 oktober
20.00 u. LEZING Vlaanderen, Hart van Europa door G. Geens. In Grote Aula

Inkom gratis/50. Org. Europakring

Dinsdag 28 oktober
20.30u. TEATER Ou est la Wte? door Wisselteater. In 'tStuc. Inkom

140/200. Org. 't Stuc
20.30 u. FILM Yol van Yilmaz GÜney. In Aud. Vesalius. Inkom gratis/50. Org.

Europakring

Woensdag 29 oktober
12.00u. KONCERT Jos van immerseet op clavichord speelt werk van

Kuhnau, Bach en Mozart. In L &W, 8steverd.lnkom gratis. Org. fakulteit L
&W

14.00 u. DEBAT Vrije diskussIe Europa Parlementsleden. In Nieuwe Valk.
Inkom gratis. Org. Europakring.

17.00u. LEZING De Favorieten: Eugène Roossens over Claude Lévi-Straus.
In 't Stuc. Inkom gratis. Org. 't Stuc

20.00u. AVOND Gedachtenwlssellngsavond in Proletaar. Org. SPE-on af-
hankelijken

20.30 u. LEZIN G Het BelgIsch voorzitterschap van de EEG door Minister Lec
Tindemans. In promotiezaal der Hallen. Org. Kring voor internationale
betrekkingen

Donderdag 30 oktober
18.00 u. MUZIEK Candle LIght Dlnners Tris easy listening trio. In Alma 2.

Inkom gratis.
20.00 u. LEZING Surrealisme en Animisme door Piet Vanrobaeys. In

Aud. Vesalius 91.12. Inkom 100/120. Org. Centrum voor Artistieke
Konfrontatie

21.00 u. KONCERT The Lealher Nun. In 't Stuc. Inkom 250/300. Org. 't Stuc
22.30u. FILM Nieuwe Bovenburen van Gerard Verhage. In Aud. Vesalius.

Inkom 60/80. Org. 't Stuc

Big Band De personen die aan deze voorwaar-
den menen te voldoen en zich iedere
maandagavond, in het gezelschap van
een aantal kollega-melomanen, aan de
geneugten van het echte big band-
repertoire willen overgeven, gelieve
zich op maandagavond om 20.00u te
komen aanbieden in het repetitie-
lokaal van het Maria Theresia-kollege
(ingang naast de Grote Aula). Een
ka rrière met toekomstperspek tieven
wacht hen, evenals vele extra-legale
voordelen.
Voor verdere informatie:

Joost Duflou
Dekenstraat 41
016120.56.82

De Interfac Big Band zoekt voor
onmiddelijke in diensttreding evenals
voor het aanleggen van een wervings-
reserve personen met volgende kwali-
fikaties:
- vlot muziek lezen
- deze in de nodige decibels kunnen
omzetten op hetzij:
trompet, trombone, tuba
saksofoon (alt. tenor, bariton)
elektrische gitaar en/of basgitaar
slagwerk

TENTOONSTELLINGEN
ROND PERMEKE met werk van Permeke, Brusselmans, Daeye, De Smet,
Jespers, Minne, Servaes, Splillaert, TIJtg at, Van den Abeele, Van den Berghe,
Van de WoestlJne, e.a. in Faculty Club, Groot Begijnhof vanaf 10 oktober.
Inkom vrij

STEFANIA UNWIN en KRIS HEYMAN in UZ. Gasthuisberg tot en met 31
oktober.

HARRY ELSTR0M tachtig beelden, medailles, tekeningen In Unlversltelt.hal
tot 15 november. Maandaa tot zaterdag open van 10 tot 17 u

UITGELEZEN, een keuze uit het kostbare bezit van de Centrale Bib KU
Leuven. Mgr. Ladeuzeplein 21. 18 okt-15 nov.


