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rode lijn. De Aids op pagina 8 en 7. De seks
overal, en in uw achtertuintje.

Medewerkers

'Beeld en woord,

Bloed aan de paal

Het' Leuvense
Bloedtransfusiecentrum

Kijk, deze Veto staat bol van de' beeld-
kultuur. Het is daarom best mogelijk dat al
dat Muurtoerisme u zo langzamerhand de
strot uitkomt. Ter kompensatie een flinke
hap oerdegelijke, ouderwetse woordkul-
tuur. Herman De Coninck spreekt, deel 2.
Over de letteren, en de verloedering
ervan, en wat eraan gedaan kan worden.
Enfin, het hele zootje, op pagina 6 en 7.

De Grote Drie
Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie

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

Tel. 016/22.44.38

Niet God de Vader, God de Zoon en Heilige
Geest. Niet Harpo, Groucho en Chico. Niet
Julius Caesar, Marcus Antonius en Marcus
Aurelius. Wel: Bloed, Aids en Seks. Het
bloed vindt u op de voorpagina, volg de

Of het nu in Afghanistan, Nicaragua, Libanon of Iran is:
overal ter wereld wordt bloed vergoten, en nog zo geen klein
beetje. Liters en liters per dag. Maar of de totale

hoeveelheid overtreft wat hier in Leuven dagelijks uit de aders
vloeit, durven we ten zeerste te betwijfelen. Wekelijks immers laten
tientallen studenten zich vrijwillig leegdruppelen in wat de meest
studentikoze transfusiezaal van heel België moet zijn: de plasma-
inn. "Pieken' van 600 à 700 giften per maand zijn geen
uitzondering'," aldus dokter Vermeylen van het bloedtransfusie-
'centrum. "Aan een gemiddelde van 0,5 liter per gift komen we zo
gemakkelijk tot 300 tot 350 liter per dag." Je zou er zowaar vampier
van worden.

'begin ongeveer 227fr, nu is dat iets
minder geworden. En zo'n test moet
elke maand uitgevoerd worden, voor
hepa titis is dat zelfs elke week. Als ti
mij dus vraagt of bloed duur is dan
moet ik ja zeggen. Vorig jaar werd er
bijvoorbeeld 120 miljoen uitgegeven
aan de bloedsektor.»

Vergoedingen
Bij navraag bij de dienst voor tarifi-
katie van de federatie der medische
diensten omtrent de prijzen voor bloed
blijkt dat het RIZIV per liter bloed
2830fr en per liter plasma 4000fr
terugbetaalt aan de ziekenhuizen.
Ergens wordt er dus winst gemaakt,
ofwel door de ziekenhuizen, ofwel
door het Rode Kruis. Op zich geen
groot drama natuurlijk, maar het
roept toch wel enige vragen op' in
verband met 'de vergoedingen voor
donors.

....

"wat moeilijk te wijzigen is". Boven,
dien blijken er op het Ministerie weinig
mensen "met 'dergelijke zaken bezig te
zijn" en 'zou het initiatief dus best van
elders komen, vanuit het Rode Kruis
bijvoorbeeld. "Maar natuurlijk kan
iedere burger, en dus ook u een
voorstel tot wijziging. van dat KB
indienen," klinkt het tot afscheid in de
hoorn. Nu, het zal wel niet zo
belangrijk zijn zeker?
Veto: Als de studenten niet komen
~smafereren omwille van het bonne-
tje. wat drijft hun dan ertoe om hun arm
het-uitzich: ·van een junkie-lidmaat te
geven?
Vermeylen: «Omdat ze hier onder
mekaar zijn, het is een vorm van
sociaal kontakt die je weinig moeite
kost. Een bepalende faktor, in het
begin was zeker de wetenschap bij de
studenten dat er in de jaren '70 een
" invoer van bloedprodukten was uit de
arme landen. Dat heeft veel mensen
naar hier gebracht, en nadien zijn ze
blijven komen.»
«Dankzij die goede uitbouw in de

jaren '80 moet België nu geen produk-
ten meer invoeren. Dat heeft zeer
positieve gevolgen, bijvoorbeeld voor
hemofilie patiënten die zich twee keer
per week moeten (laten) inspuiten. In
.11onze buurlanden is 30 tot 80% van
fie mensen in kontakt geweest met het
Aids-virus via import-bloed uit de vs.
In België kennen we dat probleem niet
omdat er hier de laatste tijd geen
.nvoer is geweest. Minder dan 6% van
onze patiënten hebben kontakt gehad
met Aids, doordat ze ofwel behoorden
tot de risikogroepen, ofwel in het
buitenland spuiten hebben gekregen
(tijdens de vakanties en dergelijke)
ofwel bloed hebben gehad van vóór '85
toen er nog geen Aids-testen werden
uitgevoerd en er wellicht toch een zeer
klein lot besmet was.»

Vermeylen: «De kwestie van de ver-
goedingen is een delikaat punt. Ener-
zijds mogen we geen financiële ver-
goeding in kontanten geven (luidens
een wet van 1934, nvdr), anderzijds
kunnen we onze donors ook niet
helemaal gratis laten geven. Ze hebben
tenslotte ook verplaatsingsonkosten.
Daarom geven we ze tickets met een
waarde van 50 fr voor(één zakje) bloed
en 100fr voor (twee zakjes) plasma. • •
Die kunnen ze dan inwisselen tegen Geen, risiko
boeken" o~ platen, of filmkaartjes, .Veto: Is er met de Aids-kwestie geen
maar niet tn onze ~entra zelf .. Want toename van donors, of juist een afname
door meteen omwisselbare tickets, uit vrees zelf te worden besmet?
voor een warme maaltijd bijvoorbeeld, V I N d ' .ermey enr « ee aann zien we geenzouden we mensen kunnen aantrekken kid 'D- d I' en e eten ens, e onors opendie het alleen daarvoor zouden doen.» k I ', , , trouwens geen en e gevaar aangezien
Veto: Nu hebben die bonnetjes al zo n 15 alle zakjes en naalden onmiddellijk na
jaar dezelfde waarde, hoewel de levens- zebruik worden weggeworpen. Wat
duurte in die periode toch meer dan ~e wel vrezen is dat met de sensibili-
sterk gestegen is. Wordt zo'n bonnetje seringstrend de massa zich zou komen
dan op den duur geen lachertje? laten testen op Aids. En daarin zit een
Vermeylen: «Wellicht wel, en dat zou gevaar, want ondanks alles is ons
jammer zijn, want het mag inderdaad systeem niet voor 100% waterdicht.
niet tot niets verworden. Maar aange- En onze' testen dienen en kei .als
zien de vergoedingen wettelijk, ge- veiligheidsvoorzorg, niet als systeem
regeld zijn, kan een aanpassing ervan . waarbij risiko-mensen zich komen
enkel van overheidswege komen. Wat laten nakijken, Dat kan trouwens
dat betreft zijn onze handen dus eveneens kosteloos (want terugbetaald
gebonden.» door het ziekenfonds) en zonder dat ze
Op het Ministerie van Volksgezond- moeten bloeden bij de huisdokter.»
heid weet men over deze kwestie te Veto: Meer dan ooit wellicht speelt de
vertellen dat de vergoedingen voor veitigheidsvraag rond bloedtransfusie-
bloeddonors geregeld worden per centra een grote rol, Hoe zit het
Koninklijk Besluit, en dat dat iets is daarmee?

MUU/lTOERISME - Vorige woensdag 29 april werd.Leuven ingenomen
door Muurtoeristen. professionele en andere kunstenaars. En Veto? Veto keek,
en schreef En fotografeerde, p. 4 en 5. (Foto Jeroen Revalk)' ,

(

Vermeylen: «Wat betreft de bloed-
afnames .is alles O.K. Bij iedere
afname (maximaal 1 keer per maand)
wordt het bloed grondig gekontro-
leerd. Bij plasma, dat tijdens een niet al
te lange periode wekelijks mag worden
gegeven, testen we om de kosten een
beetje te drukken enkel om de maand.
Dat betekent niet dat we enig risiko
nemen. Plasma-derivaten komen
slechts na 6 maanden bij de patiënt
terecht, en dus hebben we tijd genoeg
om, wanneer we bij de volgende
kontrole een besmetting konstàteren,
alle van die patiënt afstammende
stalen terug in te zamelen. Blijft ,een
patiënt net voor de volgende kontrole
weg, dan testen we voor alle zekerheid
het laatst afgenomen staal. En hebben
we het plasma meteen in zijn geheel
nodig (bijvoorbeeld bij brandwonden-
oatiènten), dan testen we het sowieso.
VVe nemen dus geen enkel risiko.»

Veto: Maar ondanks al uw voorzorgen is
het systeem toch niet waterdicht?
Vermeylen: "Voor de eindprodukten
.wel, aangezien een eventueel aanwezig,
virus vernietigd wordt tijdens het
bereidingsproces. Vol bloed en vol
plasma kunnen ondanks alles toch
besmet zijn zonder dat we het weten.
Dat komt omdat er tussen het oplopen
van de infektie en het moment waarop
het kan gekonstateerd worden een
periode van 6 weken zit. Vandaar onze
vrees voor mensen die bijvoorbeeld
een 'vreemd' kontakt gehad hebben en
die de volgende Gag meteen naar hier
komen om zich te laten testen, zonder
ons iets te zeggen. Ontdekking van een
eventuele besmetting is in zo'n geval
uitgesloten, Het risiko op zo'n over-
draging voor de bloedpatiënt ligt hier
in Belgit momenteel bij I op 100.000,

Luister, wij zijn hier nu al een heel jaar
oezig met die dertiende jaargang. En het
begint ondertussen deftig te vervelen dat
we hier steeds op dezelfde gezichten
moeten zitten kijken. Waarmee we maar
willen zeggen dat nieuwe medewerkers
varrat nu meer dan welkom zijn. En als er
zich volgende week geen nieuwe mede-
werkers aanbieden, gene Veto nle meer.

Thuislozen
Zoek een trottoir. Spreid je Veto uit op
pagina 3. Lees het artikel. Ga er vervolgens
op liggen. En wees blij.

Op een totaal aantal van 500.000
transfusies betekent dat een stijging
van 5 besmettingsgevallen per jaar.
Een vrij klein aantal, maar dat is
natuurlijk relatief. -Kijk bijvoorbeeld
naar de grote kondoomkampagne van
de regering. Kondomen zouden daarin
dé manier zijn om te komen tot safe-
sex. terwijl het in feite alleen maar om
safer-sex kan gaan, want het kon-
doom systeem is verre van waterdicht,
is het als voorbehoedsmiddel ook
nooit geweest. Vroeger bijvoorbeeld
had je een mislukkingsgraad van 15
per 100 zwangerschapsjaren(IOO kop-
pels, I jaar betrekkingen, 15 zwanger-
schappen). Dat is met Aids nu ook het
geval. Meer zelfs, als je bedenkt dat een
vrouw slechts vruchtbaar is tijdens een
periode van vier dagen, dan heb je
ongèveer 7 keer meer kans om Aids op
te lopen.»

Infektie
Veto: Zo gerekend heb je dus ongeveer
85% kans op mislukking ondanks het
kondoom? '

Vermeylen: «Ja en neen. Kijk, som-
mige wetenschappers beweren dat I
kontakt genoeg is om Aids te krijgen.
Uit de meerderheid der gegevens uit de
literatuur blijkt echter dat infektie pas
optreedt na meerdere kontakten. voor
zover bekend door' allerlei toeval-
. lige faktoren. Zo heeft men gekonsta-
teerd dat op 100 besmette mannen
slechts 8 à 10 tot 201ft, van hun vaste
partners eveneens besmet was, zelfs na
een periode van v.erscheidene maan-
den. Bij het risiko zouden een aantal
bevorderingstaktoren een rol spelen,
zoals bijvoorbeeld een verhoging van
bloed in de vaginawanden onder

vervolg op p, 3

v.te: ,,, uw ce"trum ....wo"l, er zowe1
bloed als plasma verzameld. Wat is
eigenlijk het verschil tussen beide?
Vermeylen: «Bij' het toedienen van
bloed moet er rekening gehouden
'worden met de bloedgroep. Niet
iedereen kan om het even welk .type
bloed krijgen. Bij plasma speelt de
bloedgroep geen rol, en daarom is het
uiterst geschikt bij gebruik in arnbu-.
lances, voor mensen met hemofilie
(een aandoening waarbij het bloed
weigert te stbllen) die vaak bloed
moeten krijgen, en voor mensen die
geen afweersystemen hebben tegen
infekties. Infektieveroorzakende ele-
, menten uit het bloed worden geweerd
bij de verwerking tot plasma.»
«Wordt bloed steeds in zijn geheel

toegediend, dan gaat het bij plasma
voor 90% om specifieke derivaten,
tegen aandoeningen als tetanos bij-
voorbeeld. Bij brandwondenpatiënten
wordt het' plasma wel in zijn geheel
toegediend.» , '
Veto: Het afgetapte materiaal komt
waarschijnlijk uitsluitend in zieken-
huizen terecht?
Vermeylen: "Toch voor het overgrote
deel. De universitaire ziekenhuizen
alleen al zijn goed voor 80% van onze
afname. Een klein gedeelte gaat naar
hemofiliepatiënten die zichzelf thuis
kunnen inspuiten met stollingsfak-
toren, en naar huisdokters die zelf
inspuitingen geven tegen klem en.
dergelijke.» .
Veto: In tegenstelling tot andere landen
(onder andere de vs) zit de bloed-
business niet in het kommerciële circuit,
Donors worden bijvoorbeeld niet ver-
goed. Toch heeft bloed de naam duur te
zijn?
Vermeylen;« Dat klopt, maar dat geldt
dan niet voor de patiënt. Het RIZIV (de
ziekteverzekering dus, nvdr) betaalt
immers rechtstreeks aan de zieken-
huizen. Die 'kopen' het bloed op hun
beurt bij de transfusiecentra. Kopen is
hier een groot woord, aangezien het in '
feite gaat om een vergoeding voor de
gemaakte kosten bij de inzameling,
Die kosten (materiaal en analyses
inbegrepen) liggen momenteel op
2200 fr per liter, of ongeveer 1600 fr per
dubbel zakje dat een plasma-donor
tijdens één beurt vult. Vooral de
analyse kosten beginnen zwaar door te
wegen, door hepatitis-B en vooral
door Aids. Een Aids-test kostte in het
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Maarten Lietaert Peerbolte de peetva-
der is. Sterk gevulgariseerd komt het
erop neer dat de mens een "kos-
mische" oorsprong heeft. Hij is een
psychisch wezen dat niet alleen in de
baarmoeder ervaring opdoet, (de "o-
ceanische" ervaring van de foetus in
het vruchtwater) , maar ook tijdens de
konceptie (de "konceptie-shock), en
zelfs nog voor de konceptie. In het
elektromagnetisch aantrekkingsveld
tussen eicel (negatief) en zaadcel
(positief) zou al een bewustzijn, een
psychische energie aanwezig zijn. Psy-
chische stoornissen zouden hun ver-
klaring vinden in prenatale stoornis-
sen. Ter illustratie: als er na de
konceptie een tweeling op stapel staat,
en er gaat er eentje "voorgeboortelijk"
verloren, dan zal de ander voor de rest
van zijn dagen op zoek gaan naar zijn
verloren wederhelft. Bij zo'n prenatale
tweeling is er immers een grote
energetische kommunikatie. Als die
andere die verloren is gegaan nu van
een ander geslacht was, zal de over-
blijvende zijn identiteit aannnemen en
problemen krijgen met transseksuali-

I
l-, I K I 0 0 00.zB!Whill ~t@~~V?I~~(@Vfil%6®%)W0'J\l ongres over over evingsstrategreen

.•. , •.•..••. w.w...•.. r~:re::~t~ti~~teiL ·:e·:······~·a·:·::;:·:··:·:: De waan volgt de' w·IJ·she·ld
Iemand als Chief Buthulezi, aanvoer-

worden op de het redaktiesekreta- der van meer dan 6.000.000 zoeloes én .
riaat in de '5Meiersstraat 5, 3000 verkozen, minder in de belangstelling I h d
Leuven. komt. Deze laatste heeft nog nooit
De brieven moeten betrekking opgeroepen tot economische sancties. a s een sc a uw

hebben op in Veto behandelde Integendeel! Waarom houdt Oxfam
onderwerpen of op Leuvense (stu- daar geen rekening mee? Of is hij
denten)aktualiteit, en ondertekend misschien geen "echte" anti-apart-
zijn met naam, studiejaar en adres. heidsactivist?
Wie liever niet heeft dat zijn naam - Een andere Bisschop is Bisschop
gepubliceerd wordt, moet dit duide- Mokoena. Bisschop Mokoena is ere-
lijk motiveren. voorzitter van de Reformed Indepen-
Brieven die langer zijn dan 25 dent Churches Association, een fede-

regels van 68 aanslagen (spaties ratie van 845 onafhankelijke kerken
inbegrepen; dit komt overeen met met 4,5 miljoen gelovigen. Mokoena
ca. 1 getikte blz. met een dubbele richtte eind 1986 de United Christian
interlinie) worden in principe in- Concili_ation. Party op. Een rnulti-
gekort. raciale partij die sterk gekand is tegen

een economische boycot en alle geweld
verwerpt. Waarom luister Oxfam daar
niet naar? Of is hij misschien ook al
geen "echte" anti-apartheidsactivist?
Sta mij tot> bepaalde vraagtekens te
zetten achter de werkelijke bedoeling
van Oxfam & Co. Sancties (en dus ook
de boycot van Kaaps fruit) dragen op
geen enkele wijze bij tot het zoeken
naar een vreedzame oplossing voor het
dossier Zuid-Afrika. Revolutionairen
weten echter dat: werkloosheid =
armoede, chaos en politieke destabili-
satie. Steunt Oxfam misschien ~zo'n
proces?

Kromstokkie
Een reaktie op een artike' over de
boycot van Kaaps fruit dat verscheen
in Veto nr. 26.
De Oxfam Wereldwinkels riepen via

een pamflet de mensen op om geen
Zuidafrikaans fruit meer te kopen. De
zuidafrikaanse kerken, vakbonden en
anti-apartheidsverenigingen vragen
dit nadrukkelijk, aldus Oxfam. Bis-
schop Tutu wordt daarbij geciteerd.
Hierbij volgende bedenkingen:
- Wie vertegenwoordigt Bisschop Tu-
tu'! De anglikaanse kerk, waarvan hij
aartsbisschop is. telt 845.000 volge-
lingen. Hiervan zijn er 452.000 zwar-
ten. Dit is welgeteld 2,7(Yt van de
zwarten! Zijn optreden staat dus
duidelijk niet in evenredigheid met zijn

Herman Willemse
lid Protea-Leuven

Nvdr.: Misschien is politieke destabili-
satie wel nodig om armoede en chaos Ie
hes Irijden ...
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Shrinks onder mekaar. (Foto Peter Vermeiren)

Tijdens de laatste week van de voorbije paasvakantie
organiseerde het Onderzoekscentrum Marginaliteit, door
Kriminologie-docent De Batselier aan 'de KULeuven

opgericht, samen met de Erasmus Universiteit van Rotterdam en
veel vrijwilligers een driedaags kongres onder de titel "Strategieën
van de Overleving". Aanleiding voor het kongres was het 100jarig
bestaan van De Passage 144.

De Passage 144 is een terapeutische
leefgemeenschap die in 1977 werd
opgestart als alternatief voor de re-
pressieve, klassieke psychiatrie en
gehuisvest is in een groot herenhuis te
Heverlee, Tiensesteenweg, huisnum-
mer ... 144. Subsidies heeft deze offi-
eieel erkende vzw nog nooit ontvan-
gen. De inkomsten bestaan voorname-
lijk uit giften van personen, vereni-
gingen en uit eigen initiatieven zoals de
jaarlijkse Buurtfeesten. Om de huidige
financiële put van 4oo.0oofr op te
vullen wordt wellicht binnenkort een
Fonds opgericht dat De Passage moet
financieren.
Bezielende krachten achter De Pas-

sage zijn Steven Dç. Batselier en Karel
Ringoet, een klassiek geschoold neu-
roloog die momenteel werkzaam is
binnen het kader van ontwikkelings-
samenwerking. Tegenover de psychia-
trische instellingen van Lovenjoel,
Bierbeek en Kortenberg formuleren
beiden drie fundamefltele kritieken:
patiënten moeten zicht té veel aan-
passen aan de "verstikkende" huis-
regels eigen aan dergelijke instellingen,
hulpverlening gebeurt enkel en alleen
tijpens de werkuren en de onmondige,
"abnormale" patiënten worden er
behandeld door "alleswetende" psy-

, chiaters die een hogere plaats innemen
binnen een hiërarchische, vertikale
struktuur. Als reaktie tegen deze gang
van zaken werd De Passage opgericht.
"Dit welzijnsinitiatief richt zich
hoofdzakelijk tot ex-psychiatrische
patiënten die het etiket 'schizofreen'
opgeplakt hebben gekregen. De wer-
king van De Passage wordt geken-
merkt door groepsvorming van een
klein aantal mensen die elkaar respek-
teren, aksepteren en stimuleren; krea-
tie van een leefsfeer waarin kliënten
zich geborgen voelen maar toch vol-
doende privacy hebben; relatievor-
ming met het behoud van de andere in
zijn 'anders-zijn'; informatie-over-
dracht' aan derden en de wisselbare,
horizontale positie tussen kliënt en
terapeut. Het zijn 'strijdmakkers' die
samen een eind op weg gaan wat soms
uitmondt in een "terapie voor terapeu-
ten", aldus Marius A.J. Romme
(hoogleraar in de sociale psychiatrie
aan de Rijksuniversiteit Limburg)
tijdens zijn lezing. De teoretische
fundering voor deze praxis werd
uitvoerig toegelicht gedurende het
kongres.

Nieuw wetenschapsontwerp

Uitgangspunt van het kongres was de
"versnippering" binnen het huidig
(mens)wetenschapsbedrijf in vele deel-
disciplines: sociologie, kriminologie,
psychologie, noem maar op. Daarbij
heeft elke wetenschap zichzelf een
exklusief onderzoeksdomein toegeme-
ten, waardoor de menselijke realiteit
in zijn meest diverse verschijnings-
vormen op een éénzijdige manter
wordt benaderd. Alhoewel het Carte-
siaans dualisme fel in vraag wordt
gesteld, heeft de somatische genees-
kunde nog altijd veel aandacht voor
het lichaam en houdt de psychologie
zich bijna uitsluitend bezig met de
menselijke psychè. Dit reduktieproces
heeft ook voordelen. Het "fokussen"
var1 een geïsoleerd fragment uit de
realiteit geeft een fascinerend beeld. Of
men' daardoor meer werkelijkheid
ontdekt is een andere vraag. Immers,
'wat gemeenschappelijk is aan dé
menselijke realiteit wordt door het
bestaan van aparte wetenschappen,
elk met een eigen apart formeel
onderwerp, niet meer onderkend. Of
nog: doorheen de bomen zien weten-
schapslui het bos ("de uniciteit van ons
mens-zijn") niet meer. De grote uit-
daging van het kongres was o~ een
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VAN WALTER KUNNEN

aantal kriminologisch relevante pro-
blemen (pornografie, zelfmoord, ...)
vanuit een transdisciplinair standpunt
te bestuderen.' Een voorbeeld om dit
toe te lichten: de lezing van Charles D.
Kaplan (hoogleraar aan de Medische
fakulteit van de Erasmus Universiteit)
over drugverslaving.
In het begin van deze eeuw werd

reeds een begin gemaakt met de studie
van de drugverslaving en het opzetten
van een algemene verslavingsteorie.
DrugVerslaving werd onderwerp van
het medisch wetenschappelijk bedrijf
en werd in 1934 in de USA geaksepteerd
als een diagnostische kategorie binnen
de 'geestesziekten'. Een konsensus
rond een algemene verslavingsteorie
bleef echter ver zoek. Uitweg uit de
impasse is een teorie opbouwen die
tegelijkertijd de biologische, psycho-
logische en sociologische aspekten van
de verslavingsproblematiek omvat.
Vanuit psychologische invalshoek
wordt 'immers aangetoond dat "era-
ving" (hunkering naar drugs) groeit
uit een aanvoelen van gemis/afwezig-
heid. De biologie geeft dan weer een
mogel ijke verklaring voor de oorza ken
van verslaving, namelijk: de aan-
wezigheid van bio-chemische stoffen
in het lichaam die emoties kontroleren
om alzo de druk/stress vanuit de
omgeving te overleven. En tenslotte
wijzen sociologen er op dat drug-
gebruikers "home-bodies" zijn. Ze
idealiseren het "huiselijk leven", waa r-
bij TV -kijken en huishoudelijk werk als
substituten van verslaving fungeren.

Prenatale psycho-dynamiek
Een andere doelstelling van het kon-
gres was een lans breken voor de pre-
natale psycho-dynamische inzichten,
waarvan de Nederlandse zenuwarts

Het kongres was een schoolvoor-
beeld van voortreffelijke organisa-
tie, zowel voor de lezers, de pers als
het publiek. Dagelijks telde het
kongres ruim 500 bezoekers, waar-
onder heel wat Nederlanders. De
lezingen zelf waren erg verschillend,
met ups and downs. Sommige
sprekers trokken meteen de aan-
dacht (Kaplan, Vanmarcke, Win-
ick, ..), terwijl andere lezingen zo
technisch waren dat de bezoekers
alleen maar de wenkbrauwen frons-
ten. Eén lezing wekte verbazing nog
. voor de spreker zijn mond open
deed: "De onzichtbare infra-struk-
tuur van de Apokalips" door Wal-
ter Kunnen.
Deze ex-bouwondernemer behan-
delt thans als geo-bioloog zieke
mensen op een alternatieve wijze.
Reeds maa nden geleden ontving de
Akademische Overheid het kon-
gres-programma (waarop de lezing
van Kunnen vermeld stond) én gaf
diezelfde Akademische Overheid de
normale akademische toelating om
het geheel in de Grote Aula te laten
plaatsgrijpen. Enkele dagen voor
het kongres (Goede Vrijdag) ont-
ving De Batseliereen brief van vice-
rektor Deruyttere waarin Kunnen
een spreekverbod werd opgelegd
binnen de KUL. De vice-rektor
sprak in naam van de Akademische
Overheid. Verbaasd vroeg De Bat-
selier aan Dhr. Masschelein, ver-
antwoordelijk voor Studentenaan-
gelegenheden, om wat meer uitleg.
Deze laatste verklaarde in gans de
affaire geen verantwoordelijkheid te
dragen. Prompt stuurde De Batse-

teit.
De gevolgde terapie van prenatale

psychologen is er wezenlijk één van
"terugkeer naar de moederschoot".
Deze regressie, het terugvallen op het
eigen ik, is minder een verbaal proces
(een foetus spreekt geen taal), dan wel
een psycho-dynamisch meeleven. In
De Passage funktioneert de leefgroep
als baarmoeder, die de veiligheid en
geborgenheid biedt om te regresseren
en de "gemiste groeikans" te herstel-
len. Daarbij kunnen sommige "attri-
buten" helpen: het "baarmoederzol-
dertje" (nu minder in gebruik) waar
schommels een terugkeer naar de
baarmoeder stimuleren, een duiktera-
pie te Hasselt onder leiding van Karel
Ringoet, enzovoort. Tot slot nog dit:
van het kongres "Strategieën van de
Overleving"zal een verslag in boek-
vorm verschijnen tegen juli '87. Dit
verslag bevat de integrale tekst van alle
lezingen. kostprijs ongeveer 500 fr.
Inlichtingen: Onderzoekscentrum
Marginaliteit, Blijde Inkomststraat 5.

Herwig Willaert

lier een brief naar vice-rektor De-
ruyttere waarin hij schreef: " ... de
beslissing van de Akademische O-
verheid te begrijpen, gezien de druk
die op haar werd uitgeoefend"(vol-
gens sommigen zou die druk van
binnen de fakulteit Geneeskunde
komen, nvdr} en dat de lezing van
Kunnen niet zou doorgaan in de
Grote Aula, maar in de zaal van de
Salon Georges op het Hogeschool-
plein. "Hierbij zal ik het evenwel niet
laten", aldus nog De Batselier, "Dat
één, persoon - bij afwezigheid van
rektor Dillemans, die dit nooit zou
hebben toegelaten, en op basis van
'roddelpraatjes' - verhindert een
lezing te laten doorgaan in de Grote
Aula noem ik een regelrechte in-
breuk op de akademisch vrijheid.
Bovendien pleegt men ook kon-
tra ktbreuk. Hiertegen moet gere-
ageerd worden. Na het kongres zal
ik het geschil op een 'hoffelijke'
manier uitvechten. Dat wil zeggen:
de wapens gekruist, keihard, maar
eerlijk. "
Walter Kunnen zelf was heel wat

minder strijdvaardig: "Ik ben altijd
kontroverses uit de weg gegaan,
nooit aangevallen of verdacht ge-
maakt. Ik ben deze eerbiedwaardige
instelling veel schuldig (Kunnen
studeerde aan de KUL ondermeer
ekonomie en biologie, nvdr). Ik kan
dit voorval enkel maar betreuren. Ik
ben niet van plan om aan deze
affaire gevolg te geven. Dit "grap-
je" kostte aan het onderzoekscen-
trum Marginaliteit 20000 fr. Op de
lezing van Kunnen waren zo'n ISO
bezoekers. (HW)
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Volgend jaar nieuwe regeling

Studiebeurzen afgeschaft ~
In opdracht van het kabinet van gemeenschapsminister

Kelchtermans - onder andere bevoegd voor de studiebeurzen
-loopt er momenteel een onderzoek bij het Hoger Instituut van

de Arbeid (HIVA) omtrent de studiekosten en een evaluatie van de
verschillende vormen van studiefinanciering.

Metodologisch gezien is het onderzoek een kleine ramp: de
resultaten liggen bijna op voorhand vast. Of wil men hiermee de
beleidsinstanties een wetenschappelijk tintje geven?

Politiek gezien is het onderzoek een grote ramp: onder druk van
de liberalen overweegt men om studieleningen in te voeren. Ook
daarom wordt deze studie uitgevoerd. Tegen volgend akademiejaar
wordt er alleszins aan het systeem gesleuteld. Voor één keer staan we
met onze kritiek niet alleen.

Vooraf willen we één zaak duidelijk
stellen: met onze kritiek op deze studie
viseren we in geen geval het HIVA zelf.
Ook zij hebben hun bedenkingen (zie
verder). Het moet duidelijk zijn dat het
H IVA deze studie uitvoert in opdracht
van het kabinet van Kelchtermans. De
inhoud van de opdracht zelf en de
voorgestelde metode zijn uitsluitend
het werk van het kabinet van Kelchter-
mans. Bijgevolg is onze kritiek alleen
op hen gericht,

Essentieel omvat de studie t'!o'ee
opdrachten. Vooreerst een raminç yan
de studiekosten in het sekundair er/het
hoger onderwijs, zowel het universitair
als niet-universitair onderwijs. Ver-
volgens worden in een tweede deel
verschillende vormen van studiefinan-
'ciering in een aantal landen vergeleken
en wordt de invloed van de verschil-
lende systemen op het overhbds-
budget en de demokratisering van het
onderwijs nagegaan. Tot zover de
opdracht.

Geen tijd
Aangezien de studie eind juni af moet
zijn, kunnen we uiteraard nog geen
resultaten voorleggen. Onze kritiek
heeft wel betrekking op de door het
kabinet voorgestelde onderzoeksme-
rode én op de politieke achtergrond
van de studie.

Wat betreft de metodologie van
het onderzoek, kunnen er heel wat
kritische vragen geformuleerd wor-
den. Om tot een raming te komen van
de studiekosten, maakt men gebruik
van enquetes bij de studenten en van
bestaande gegevens van de onderwijs-
instellingen en allerhande diensten. De
groep universiteitsstudenten die men
enqueteert is in feite belachelijk klein:
in Vlaanderen worden slechts 750
studenten ondervraagd, verdeeld over
de 4 grootste uniefs. Deze streekproef
is te gering om betrouwbare infor-
matie uit af te leiden.

Maar er is meer. Ook di! oorsprong
van de informatie is niet van aard om
de betrouwbaarheid te bevorderen. De
informatie omtrent studiekosten

wordt verzameld via enquetes en
diensten: dit zijn zogenaamde sekun-
daire bronnen. De informatie zou veel
betrouwbaarder zijn indien enerzijds
meer studenten erbij betrokken zou-
den worden en anderzijds wanneer
men bijvoorbeeld met een huishoud-
boekje zou werken, waar systematisch
en een jaar lang de studie-uitgaven
nauwkeurig geregistreerd worden. De-
ze metode heeft men gevolgd bij de
studiebudgetenquete (in '79 uitge-
voerd door het HIVA). Waarom kan
dat nu niet? Onder andere de tijdsdruk
zal hier wel een rol spelen. Het kabinet
wordt toch geacht te weten dat een
dergelijke - vrij omvangrijke -
studie moeilijk goed kan uitgevoerd
worden in amper een half jaar.

Handig trukje
Een laatste kruciale metodologische
kritiek op de studie betreft het koncept
van studiekosten dat gehanteerd
wordt. Bij de enquetes wordt er enkel'
gevraagd naar de kosten van studie-
materiaal, de vervoerskosten, de huur
en... de hoofdmaaltijd. De andere
studiekosten - de maaltijd 's morgens
en 's avonds, de kosten voor kleding,
gezondheidszorg, ontspanning, kul-
tuur,... worden niet bevraagd. De
Kelchteriaanse student lijkt een aantal
eigenaardige kenmerken te bevatten:
hij/zij eet maar één maal per dag,
loopt er voor de rest naakt bij, gaat
nooit naar toneel offilm en raakt nooit
een pint aan ...

Het kabinet is blijkbaar niet op de
hoogte van de verschillende kom po-
nenten van de studiekosten. Maar
misschien is die voorgestelde beper-
king wel een handig trukje om de
tudiekosten op een kunstmatige ma-

nier te verlagen.
Gegeven de metode van het onder-

zoek - het korte tijdsbestek, geringe
betrouwbaarheid van de informatie en
het negeren van een aantal kosten -
zijn we genoodzaakt om nu al voor-
behoud te maken bij de resultaten van
die studie, die in feite niet meer dan
vage indikaties kunnen aangeven. Ook

Hubert Cossey - projektleider van de
studie - is met het onderzoek niet zo
gelukkig. Hubert Cossey: "We zullen
ons niet met een kluitje in het riet laten
sturen. In de studiebudgetenquete van
'79 waren de leefkosten wél vervat. Als.
ze in de huidige studie niet bevraagd
worden, moet het kabinet dat niet
aangrijpen om aan te tonen dat de
studiekosten verminderd zouden zijn.
Men kan geen appelen met citroenen
vergelijken. Ik zal erover waken dat de
beperkingen van de studie duidelijk
vermeld worden in de rapportering."

Geen waterdrager
Het tweede deel van de studie bevat
vooreerst een overzicht van de ver-
schillende vormen van studiefinan-
ciering in het buitenland. Daarnaast
wordt er gepeild naar het effekt van.
studiebeurzen en studieleningen Ua-
wel) op de globale inkomensverdeling,
de overheidsfinanciën en de demo-
kratisering. Het valt op dat vooral met
betrekking tot de studieleningen nogal
wat bijkomende denkoefeningen voor-
gesteld worden: aan wie een lening
moet toegekend worden, wie de lening
moet verstrekken, welke fiskale be-
handeling ze moet krijgen, enz ... Om
de term studielening niet te veel te
laten opvallen, heeft men er ook een
andere omschrijving voor uitgedok-
terd: studieleningen heten af en toe
'financiering gebaseerd op eigen ver-
antwoordelijkheid'. Kreatief is men
daar wel.

Op het kabinet doen we navraag of
er aan deze studie beleidsinstanties
gekoppeld mogen worden. De woord-
voerder ontkent dat "want de be-
doeling is louter onderzoeksmatig".
Op onze vraag waarom de studie dan
zo vlug moet klaar zijn, antwoordt hij:
"De vraag komt vanuit de Vlaamse
executieve. Er zijn verschillende stem-
men aangaande studiefinanciering: u
weet toch ook dat er andere finan-
cieringsmogelijkheden zijn. Maar la-
ten we de resultaten van het weten-
schappelijk onderzoek afwachten om
iets te doen."

Is het dan toch de bedoeling-dat het
beleid aangepast wordt? De zegsman
van het kabinet beseft blijkbaar ook
dat hij zijn neus voorbijgepraat heeft
en haakt af met een sussende ver-
klaring.

Hubert Cossey (HIVA) windt er niet
zoveel doekjes om: "Het feit zelf dat er
verschillende vragen naar studielenin-
gen gesteld worden in 'de studie,
betekent niet dat wij als wetenschap-
pers een bepaalde richting uitgaan.
Wij zijn geen waterdragers van het
kabinet. Die vraag moet door ons zo
objektief en nauwkeurig mogelijk
benaderd worden."

Leuvens' bloed
vervolg van p, 1
invloed van een of andere zware
infektie. Dat zou dan meteen kunnen
verklaren waarom Aids zich zo snel
heeft kunnen verspreiden onder hete-
roseksuelen in Afrika»
Veto: De regeringskampagne richt zich
vooral op overdraagbaarheid via seksu-
ele kon/akten. Vind/ u dat terecht?
Vermeylen: ..Ja, want het Rode Kruis
doet het nu al jaren zelf en ze doet het
goed. Aangezien wij ongeveer 90%
van de bloedinzamelcentra in' België
'uitbaten' kunnen wij heel gemakkelijk
bijsturen in onze centra zelf. Wanneer
wij bijvoorbeeld merken dat plots veel
meer volk bloed komt geven, dan
zullen wij onze aanvragen wat ver-
strengen. Wij hebben nu ook de
inzamelingen afgeschaft in milieu's
waar men gemakkelijk onder druk zou
kunnen geven, zoals gevangenissen en
bepaalde bedrijven. We sturen liever
zelf bij dan alles aan de grote klok te
gaan hangen. Slechts 2% van de
bevolking is immers donor.»

«In de zomerperiode, als er een
traditioneel tekort is aan vers bloed, is
de verleiding wel eens groot om in
grote "toeristische centra te gaan in-
zamelen. Maar dat doen we uiteinde-
lijk toch niet omdat het publiek daar
moeilijk voor te lichten is, omdat er

een zeer breed publiek is, veel buiten-
landers enzovoort. Daarom zullen we.
in de zomer onze gewone kanalen
proberen te verbrpden, door vaker
langs te gaan, via huis-aan-huis-
propaganda enzovoort»
Veto: Zamelt u ook nog in bij he/leger?
Vermeylen: «Het leger heeft een eigen
dienst, en ze gebruiken hun bloed ook
alleen maar in de militaire hospitalen.
Ongetwijfeld ligt het risiko bij hen veel
hoger dan bij ons: er zijn bijna
uitsluitend mannen wat meer homo's
betekent, er is een grotere turnovervan
donors en vooral, er zit een grotere
vergoeding aan vast. Eén of twee
dagen rekuperatie is niet niks.»

Nog geen
Veto: Zijn er nu veel transfusie-
Aidsgevallen?
Venneylen: .. In het buitenland is het
2%, maar dat percentage .zal on-
getwijfeld toenemen. In België is er I
besmette persoon op 210 gevallen,
dat is dus nog geen 0,5%. We mogen
dus zeker niet klagen. En ongetwijfeld
heeft onze voorzorgskampagne vanaf
'83 daarin een grote rol gespeeld.
Vanaf toen hebben we aan de risiko-
groepen gevraagd om zich verder van
bloedgeven te onthouden, en ik moet

zeggen dat die oproep erg goed is
opgevolgd. Oorspronkelijk stonden
alleen de homo's, de druggebruikers
en de besmetten zelf op de 'zwarte
lijst', sinds maart zijn daaraan de
prostituees toegevoegd.»

..Vanaf'85 zijn we dan met de testen
begonnen. In het begin zaten er nog
enkele besmette personen tussen, maar
het ging daarbij telkens om mensen die
onbewust tot een risikogroep behoor-
den. In al onze afdelingen samen was
dat I op 25 à 30.000.»

..Na anderhalf jaar testen blijkt van
alle 180.000 donors (de meesten blij-
ven langer dan ren jaar donor) geen
enkele positief te zijn geworden. Dat
betekent dus dat het virus zich buiten
de risikogroepen erg traag verspreidt,
wat een goed teken is.»
Veto: Heef/ u ook besmette studenten
gevonden?
Vermeylen: ..Bij de oorspronkelijke
screening in '85 waren er voor Lim-
burg en Leuven samen 2 gevallen
positief. Maar het ging hierbij om
Afrikaanse niet-studenten. In Leuven
zelf zitten er tussen de studenten-
bloedgevers nog geen slachtoffers, en
blijkbaar zit het virus ook nog niet
sterk in het milieu tout court.»
Toch maar blijven opletten, en een
kondoom gebruiken, je kan immers
nooit weten. En als dat niet lekker zit
kan je je nog altijd onthouden.
Stoppen met roken is zeker zo lastig,
en dat is zelfs mijn pa gelukt.

Rudy Lanssens

En hij vervolgt: "Als u vraagt naar de
politieke achtergronden is dat een
andere zaak, waar wij niks mee te
maken hebben. Maar het is duidelijk
dat vooral de liberalen met de vraag
komen om studieleningen in te voeren,
vanuit de idee dat de gebruiker moet
betalen. Men is daar nu druk mee
bezig. Dit wil nog niet zeggen dat het
huidige systeem direkt vervangen
wordt door studieleningen, temeer
omdat het ACW niet gelukkig is met de
studie. Ik veronderstel dat men op het
kabinet denkt in de richting van een
kombinatie van studiebeurzen en le-
ningen." Volgens Cossey is het kabinet
stellig van plan om aan het systeem te
sleutelen: "Dat is geen geheim. De
politieke konstellatie brengt mee dat
men denkt in de richting van studie-
leningen en dat het totale bedrag

waarschijnlijk niet opgetrokken zal
worden", zo voegt hij er nog aan toe.

Het lijkt wel de omgekeerde wereld.
In plaats van het beleid af te stemmen
op de resultaten van het onderzoek, ,

. gebeurt precies het omgekeerde: het
onderzoek wordt afgestemd op de -
sterk ideologisch bepaalde - beleids-

, voorstellen. De onderzoekers zullen
zeker de nodige opmerkingen for-
muleren, daar twijfelen we niet aan.
Maar voor de politici is de verleiding
bijzonder groot om die kanttekenin-
gen te negeren en uit de studie te
distilleren wat ze willen, namelijk
studieleningen. De' demokratisering
zal hen een zorg zijn. Bij Kelchtermans
wordt er gewerkt deze zomer.

Marc Sys

Over thuislozenopvang

Leren leven
met de leegte
O ikonde is een Griekse term die zoveel betekent als "op weg

naar als huis". Oikonde staat dan voor een alternatieve
hulpverlening voor thuislozen. Reeds in -'69 werd dit

centrum boven de doopvont gehouden, als vroege nawee van de
beruchte mei-68 dagen. Toendertijd (en nu trouwens nog) werden er
kritische vragen gesteld rond de traditionele hulpverlening in de
mastodontinstellingen die gekenmerkt werden door hun onper-
soonlijke aanpak. U raadt het al : de persoonlijke aanpak en ernstige
voorbereiding op het leven na de instelling zouden het leidmotief
gaan worden. En dat bleef het ook tot op de dag van vandaag.

Een thuisloze heeft een kluwen Van
problemen: geen geld of werk, geen
thuis, kortom volledig aan de grond.
De oorzaken van die - overigens
toenemende - thuisloosheid dient
voor een deel bij de persoon zelf
gezocht, doch ook de samenleving
gaat niet vrijuit. Ongeveer de helft van
de thuislozen bestaat uit jongeren tot
30 jaar. Het gaat dan om mensen die
vaak ofwel een enorm instellingsver-
leden achter de rug hebben, ofwel een
lamentabel familiaal verleden kenden,
of het gewoonweg thuis niet meer
zagen zitten. In Vlaanderen alleen al
telden de erkende onthaaltehuizen er
15.000; en dan hebben we het enkel
over de geregistreerden. Hun werkelij-
ke aantal moet minimaal op het
dubbele geschat worden.

Vele buitenstaanders menen dat
Oikonde enkel werkt voor ex-gedeti-
neerden. Een misvatting die stug
standhoudt. Van de 80 "gasten"
(Oikonde wil de term patiënt niet
kennen) zijn er slechts een twaalftal
gewezen gevangenen. De overgrote
meerderheid bestaat uit mentaal ge-
handikapten en ex-psychiatrische pa-
tiënten.

De vraag noopte Oikonde drie
sektoren uit te bouwen: de sektor
integratie (ex-psychiatrische patiënten
.en mentaal gehandikapten), de sektor
reklassering (ex-gedetineerden), en de
krisisopvang in de Regastraat waar 8
mensen in een akute noodsituatie
opgevangen kunnen worden.

Die krisisopvang geschiedt zonder
enige voorselektie. De gasten kunnen
zelf komen aanbellen, of door de
ziekenhuizen of politie gestuurd zijn.
Gedurende de enkele weken dat de
gasten in de Regastraat verblijven
wordt er gepoogd aan probleem-
detektie te doen. De wortels van het
probleem worden gezocht, het pro-
bleem op zich wordt er niet opgelost.
Oikonde tracht haar gast te stimuleren
iets aan zijn problemen te gaan doen.
Na deze eerste opvang wordt de
thuisloze doorverwezen of zo mogelijk
op eigen benen gezet.

Doorverwijzen kan een onderbren-
gen in de eigen huizen betekenen, of
in gastgezinnen (een veertigtal in
Vlaams-Brabant, vooral in de sektor
integratie), of in een derde instelling.
In een zestal gemeenschapshuizen
wonen vrijwilligers en gasten samen,
behalve dan de gedetineerden.

Aan de gasten wordt een lage
huurprijs aangerekend die ook de
energiekost moet dekken. Zo ze over
geen financiële middelen beschikken

(wat meer dan eens voorkomt) helpt
Oikonde hen het bestaansminimum
van ongeveer 13500 frank van het
OCMW te bekomen.

Personeel
De werking van het hele centrum
draait voor een erg groot deel op
vrijwilligers. Een zestigtal, waarvan de
meeste studenten uit de meest diverse
studierichtingen. Men heeft er "in-
slapers" die vanaf 's avonds naar de
krisisopvang trekken en er tot de
volgende morgen met de gasten eten,
rekreëren en slapen; de "inwoners"
die in de gemeenschapshuizen wonen;
en de "binnenwippers" die gewoon
eens gedag komen zeggen. Geen nood
te vermelden dat er nooit' "genoeg:'
vrijwilligers zijn.

Voor het overige draait Oikonde op
I I vaste krachten, 4 nxc'ers en 4
gewetensbezwaarden.

Wat de financiën betreft, moet er
een onderscheid gemaakt worden tus-
sen de sektoren krisis en reklassering
enerzijds, en integratie anderzijds.
Deze laatste sektor werd erkend als
plaatsingsdienst in gezinnen door het
Ministerie van gezins- en welzijnszorg.
Zij leveren dan ook een personeels-
subsidie. Wat de twee andere sektoren
betreft kan er enkel maar van een
toelage genoten worden voor twee
personeelsleden.

Toekomst
De toekomst ziet er somber uit. Tot
een paar jaar terug slaagde Oikonde
erin de meeste van haar gasten aan een
baantje te helpen. De eerste voor-
waarde om later (financieel) op eigen
benen te kunnen staan. Bij gebrek aan
een arbeidsperspektief vervalt dit ma-
terieel aspekt nagenoeg volledig, wat
een enorme hypoteek op het werk
inhoudt. Enkel het relationele aanbod
is er nog, hoewel ook dit zeker niet te
minimaliseren valt. Oikonde poogt nu
door een samenwerkingsverband met
de dagbezigheid "het S.P.I.T." de
gasten te leren zichzelf zinvol bezig te
houden. De moeilijke opdracht die het
onthaalcentrum nu wacht is de mensen
te leren leven met de uitzichtloosheid,
te leren leven met de leegte.

Geert Coene

Belangstellenden en vrijwilligers kun-
nen zich steeds wenden tot Oikonde,
Tiensevest 17 te Kessel-Lo, Telefo-
nisch kontakteren kan ook op 0161
22.96.13.
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MUURTOERISME
Naar aanleiding van het AV-projekt "Muurtoerisme" stuurde
Veto 3 reporters op pad. Zonder veel afspraken vooraf
trokken zij erop uit. Deze weinig gekoördineerde werkwijze
paste evenwel goed bij de aard van het projekt. Kunst is een
medium bij uitstek om persoonlijk benaderd te worden. Van
hun respektieve schrijfsels kunt u op onze middenpagina's

genieten.

Leuven vol kunst

Over giraffepoten
en zombie combo
Muurtoerisme, het A V-

projekt van 1987. Stu-
denten in kontakt met

brengen met beeldende kunsten,
amateurs konfronteren met pro-
fessionele kunstenaars? Een gok
na Leuven vol muziek.

's Middags in Alma 1I is er nog maar
weinig van te merken, tot een groepje
vreemd uitgedoste heren hun intrede
maken. Uit hun korte optreden blijkt
dat ze afstammelingen zijn van be-
roemde Zuidnederlandse intellektu-
elen en kunstenaars, die in de zes-
tiende eeuw hun heil in het Noorden
zochten. Het vijftal (J. van den Vlon-
del, P.C. Vlooft, G.A. Vledero, Wil-
lem de Vlijger en Vlarnix van Sint-
Aldcgonde) kondigden een staats-
.greep aan. Leuven wordt Vlamster-
dam. Het Almapubliek reageert lauw.
en de Noordnederlanders vinden er
niks beter op dan zelf ook een hapje te
gaan eten. Gelukkig wordt dit gebrek
aan entousiasme gekompenseerd door
de studenten die intussen buiten aan de
slag gingen: witte affiches worden
omgetoverd In kleurrijke kunstwerken
(al dan niet met grote Kj. De s,,,J
wordt gezellig.
Avond, 19 uur: In een open koets

getrokken door twee paarden doen de
Vlamsterdammers hun intrede in het
Pauskollege. Net echt. Hier wordt de
centrale idee uit de doeken gedaan: het
Zuiden bloedde kultureel en intellek-
tueel dood _toen het puikje van de
bevolking naar het Noorden trok, en
kwam deze klap nooit meer te boven.
Het Noorden laat het Zuiden niet in de
steek, en Leuven wordt veranderd in
Vlamsterdam. Masschelein prees
daarna het initiatief van Muurtoeris-
me uitbundig, maar de 'aandacht was
een beetje zoek. Iedereen zat op de
schuimwijn te wachten die door de
Vlamsterdammers beloofd was. Daar-
op volgde een promenade langs de
kunstwerken. Een paar impressies.

Een kijkje in de Centrale Biblioteek
loonde wel de moeite. Een eerste
vluchtige overschouwing leverde de
bedenking op "of dit nu kunst is?" EI
zat echter meer achter de konstruktie
van piepschuim. bamboestokken, dra-
den en ijzeren voorwerpen. Bij nader
onderzee k bleek de isomo-op-giraffe-

poten muziek voort te brengen. Kos-
mische muziek. alleen door met een
bamboestok tegen de vehikels te slaan
Prachtig. .
Place du Tertre moest men met een

vergrootglas zoeken. Welgeteld één
tekenaar deed pogingen om een ge-
lijkend portret aan zijn klanten af te
leveren.
Later op de avond werd het Hoge-

schoolplein het centrum van het
gebeuren. Een spetterende Happening
moest Muurtoerisme afsluiten. Het
geheel riep een beetje de sfeer op van
een middeleeuwse kermis. Gooche-
laars, buikdanseressen, kraampjes met
fruit, snoep, drank, ... het hele rom-
meltje gezellig door elkaar. Een goo-
chelaar in levende lijve aan het werk
zien is heel wat anders dan de zoveelste
bloedloze truuk op' tv. It's magie.
Verder kon je je handschrift laten
ontleden door een grafoloog, een
horoskoop laten berekenen, je toe-
komst laten voorspellen, of een piep-
show bezoeken. Het zombie combo
kon haar klanten blijkbaar impo-
neren, maar voor niet-ingewijden blijft
het een raadsel.
Na een schitterend vuurwerk dro-

pen veel bezoekers af, maar dat mocht
de pret van de. achterblijvers niet
drukken. De ambiance bleef nog
geruime tijd verder duren. De dagerna
volgde de kater. Een heleboel kunst-
werken van studenten waren reeds
overplakt, terwijl de werken van
kunstenaars grotendeels. gespaard bie-
ven. Het hoorde wel bij het koncept
van Muurtoerisme dat alles daarna
langzaamaan weer overplakt zou wor-
den. maar misschien had men wat
meer de nadruk kunnen leggen op
'langzaamaan'. Nu komen dergelijke
praktijken onsympatiek over- en dat'
is nog zacht uitgedrukt. 't Stuc laat
zich hier niet van zijn beste zijde zien.
Muurtoerisme kende niet het sukses

van Leuven vol muziek. Dat kan ook
niet anders. De gemiddelde student is
immers nauwer betrokken bij muziek
dan bij beeldende kunsten. Het is
gemakkelijker een. radioknop om te
draaien, dan zijn drempelvrees te
overwinnen en een museum te be-
zoeken. Alleen daarom is een projekt
als Muurtoerisme nodig: de aandacht
van de modale student op Kunst
vestigen, al is het maar voor één dag.

Els Groessens

STADSSCHOUWBURG LEUVEN
__ 18 19 20 21 MEI 20.30 u.~=~res. 016. 22 21 13 _ !tIsvY~-I!M...

• I~~tl ~rve~~ :=:·t~

ALMAll - De plaatsen voorbehouden aan de studenten toonden soms pijnlijk datje van schilderen toch wel wat kaas
gegeten moet hebben voor je de vierkante meter leegte kan doen vergeten. Rond Leuvens eethuis nummer twee viel het
nog mee (Woeha, de Louis). bij Ekonomie was het huilen met de pet op - geen foto dus. (Foto Jeroen Revalk):

RECEPTIES zijn er om je te laten vollopen. En dan mag Masschelein speechen, mogen zelfs een handvol rare kwisten
de megafoon (recht uit de betogingen van deze winter. net zoals de V/amsterdammers) hanteren. luisteren doet geen
mens. . (Foto Peter Vermeiren)

VALT NOG TE BEZIEN:
Volgende werken gemaakt naar aanleiding van Muur-
toerisme, zijn nog te bezichtigen in de week van 4 tot 8 mei.
Wie zijn ogen .nog wat wil laten ronddwalen, kan op
onderstaande adressen dus nog langs, Al is het niet al goud wat

blinkt.
Jean-Georges Massart Maria-Theresiakollege (8-20)
Urbain Muikers Maria-Theresiakollege (8-20)
Leo Daniëls Maria-Theresiakollege (8-20)
Hugo Duchateau Kolenmuseum (8-20)
Yannick Carlier Van Dalekollege (9~17)
Hugo Roelandt Arenberginstituut (9-17)
Pascal Courcelles Auditorium Vesalius
Erwin Keustermans Parking Psychologie
Leo Daniëls Parking Psychologie
Jan Geuens Parking Psychologie
Constantin Meunier HIW (8-19)
Image Building Kollege De Valk (8-21)
Roeland Kotsch Parking ABB
Anoniem Garage Rattemanspoort
Verspreid over de stad: Gelijkmaker 1/4
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maar voor één keer
toegelaten de niet-

Ilgcduide paden te betreden en
weg te zoeken in de

lfIIleènteVlamsterdam.

!IIurtoerisme is een projekt, dat wat
iUevaluatie betreft, in verschillende

uiteenvalt: je kan het
het opzet en de organi-

het projekt, over de aan-
kunstwerken, of over het

tlUsiasme van de dag zelf. Niet alle
om een gelijkwaar-
Normalerwijze staat

ievaluatie pas goed in z'n schoenen,
aangewende kriteria ge-
worden. Kunst vormt

een beetje een uit-
het is natuurlijk altijd

lFF"umC:lI wanneer iemand duide-
waarom hij iets goed of slecht

op kunst mag je nog
reageren en zeggen: "Ik vind

mooi, omdat ik het niet mooi

Eigenlijk is het jammer dat ze er
overal weer affiches gaan overhan.alliii
Ze zouden de regen zijn werk
laten doen. Verdomme, als het
dat zou toch prettig zijn. En
ronde doen van die schilderijen.
palingen zuller er ook wel bij
Daar kan ik nog eens naar gaan
Zouden die twee nog aan het
zijn?

jammer vind is
n er niet
Dat was

slaat tegen die
je sleutels, en er
uit, en dan hou
m en het is alsof

* * *

IïUlnorloze flauwiteiten over sperma
'A1Anlangs de Blijde In-

over aantrekkelijker
~;,childer- en knutselwerk (zelfde pa-

& W, de parking bij de Shrink)
prachtige vondst: het uit

maché vervaardigde gezicht
uit de rode bakstenen naar voren

in de buurt van het Stuc.
bij de professionele kunste-

waren er een aantal realisaties
meer aanspraken dan de
zo waren er de door Image

'akwariums',
van George

de benedenverdieping van de
,iCentrale Biblioteek, de beschilderde
·_rzisch e' tapijten in het gebouw in de

waar de kunstenaar
ren aanbracht, maar juist

Dju. Nu is dat gebouw hier geslotdl;!
Maria-Theresia, mevrouw, ben
bang om overvallen te worden? Ik
graag die landkaarten nog eens
De letters zijn de blinde vlekken.
vond ik één van de mooiste. Maar
gang onder de Grote Aula heb ik
gesnapt. We zijn erin geweest, en
ben met mijn hoofd ergens tegenaan
gelopen - het was donker. Daarna

"'zijn we iets gaan drinken. Ik heb
een zak gekocht van één van die
punthoeden. Kijk, ik heb hem nog.

me trouwens ook
punthoeden
die ik op

had gezien. Dat

Lode Desmet

\_-
\-
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wereld zit terwijl de Nederlandse
roman over de zolderkamer van de
schrijver gaat. Ik vind in een roman
liever de hele wereld terug dan die
zolderkamer. Daarom neem ik graag
buitenlandse verhalen naast Neder-
landse in het NWT op."
«Ook de Nederlandse poëzie speelt

zich op de vierkante centimeter af. Ik
vind bet' goede poëzie, hoor. Ik
veroordeel de dichters er individueel
niet om maar als je het allemaal bij
elkaar neemt, is het mij toch erg. klein
behuisd. Een beetje risikoloos. I~ heb
op de nacht van de poëzie in Utrecht
Claus horen lezen. Afgezien van het
feit dat hij schitterend voorleest, houdt
hij op zijn eentje mogelijkheden open
voor volgende generaties. Mogelijk-
heden die je nergens anders aantreft.
Taalregisters, gevoelsregisters, gaande
van het groteske tot de holle-buiklach,
Grote Gevoelens, bijna doorslaande
grote woorden. Claus is nergens vies
van, niet van retoriek, niet van
grootspraak, niet van sarkasme. En-
fin, het register van Claus is honderd
keer groter dan van de doorsnee
Nederlandse dichter. Het is daarom
geen betere poëzie, dat is een andere
zaak. Maar hij houdt al die mogelijk-
heden op zijn eentje open. Er i
niemand anders die dat nog durft. »

Herman 'De Coninck over het schrijven

"Je moet niet alle sleutels
verloren" leggen"
,'Ik stel liever vragen dan antwoorden te moeten verzinnen",

zei Herman de Coninck aan het eind van ons gesprek met
hem. De Coninck is, net als hij een traaglezer is, een

traagspreker. Bewust en nauwgezet formulerend. antwoordt hij op
elke vraag, laat dan een stilte vallen, rolt een sigaret, neemt de draad
van het gesprek weer op en is ondertussen weer een gedachtengang
verder. Het proces herhaalt zich een paar keer tot hij in onze richting
kijkt. Dan wisten we: het is tijd voor een nieuwe vraag.

Veto sprak met Herman de Coninck ,
deel twee. De Coninck als kutuurfilo-
soof en dichter. Over èe debat- en
beeldkultuur, het onderwijs, de zol-
derkamer van de schrijver, de Grote
Gevoelens en het troostende pessimis-
me. Een melancholisch dichter en man
van de wereld spreekt.

het Boek
Leesbaarheid, Openheid. Het zijn
termen die weerkeren als hij het over
literatuur heeft. In het Nieuw Wereld
Tijdschrift (NWT) heeft ooit een essay
van William Gass gestaan waarin die
ervoor pleitte om weer traag en
grondig te lezen. Ook in zijn lezing van
Hard op de Tong (een reeks die in
Knack loopt), bleek de Coninck een
voorstander te zijn van een andere
leeshouding, van de vroegere lees-
houding. Lezen wij nu anders dan
vroeger'?

De Coninck: .. Ik weet het niet. In het
voorlaatste nummer van het NWT staat
een artikel van George Steiner, "Af ter
the Book ". Wat Steiner daarin zegt, is
dat het lezen zoals vroeger, het zich
opsluiten met een boek, bijna ver-
dwenen is. Als men nog leest, is dat
met achtergrondsmuziek erbij. Tot
daaraan tQC. Wat ik in Hard op de
Tong zei. was dat de hele woordkul-
tuur eraan tenonder gaat ten voordele
van de heeldkultuur. Het was een
beetje zwart-wit. maar dat scheen in te
slaan. Ik vind dat de twee naast elkaar
kunnen bestaan, maar ik vind niet
dat je de hele woordkultuur overboord
moet gooien. Als het er echt op aan
komt heel doordachte, genuancerde
boodschappen uit te drukken, is het
geschreven woord nog altijd het meest
aa ngeweze n.»
..Een parlementaire diskussie in

Konfrontatie. daar steek ik niet zoveel
van op. Dat is pure demagogie ter wille
van de televisie."

.. Er is onlangs een boek in het
Nederlands vertaald van een zekere
Neil Postman, We amuseren ons kapot,
oorspronkelijk heette het Amusing
ourselves 10 Death. Dat gaat over de
Amerikaanse situatie waar het nog een
stul, erger is. Het logische gevolg van
het feit dat het politieke debat zich op
de televisie afspeelt en niet langer in de
geschreven pers, is dan ook dat je een
akteur als president krijgt. En als
Reagan ermee ophoudt dan zal Char-
ron Heston misschien de republikeinse
kandidaat worden. Het beste wat de
demokraten dan kunnen doen is
Gregory Peck tegenkandidaat maken.
Het is een beetje karikaturaal natuur-
lijk. maar de kwaliteit van een dis-
kussie op papier ligt nog altijd een stuk
hoger .dan een op televisie."

. ti ·
-CAPTAIN
COpy .~

NAAHSESTRAAT 113-'115 §
3000 LEUVEN ~

Tel. 016/23.61.60 ~

..Overigens ga ik op die Hard op de
Tong-lezing een vervolg schrijven,
want ik heb daarin ook een aantal
dingen ten nadele van het vso gezegd.
Ik zou dat willen nuanceren. Ik kreeg
nu zoveel bijval uit hoeken waarvan ik
dat niet wou, dat ik een beetje
geschrokken ben. Onder andere van
Were Di. Mijn lezing werd daar met
instemming geciteerd. Dan is er iets
mis. (lacht) ..

..Het gaat er eigenlijk om dat het
onderwijs zeer log is. De onderwijs-
hervormingen ook, die 10, 15 jaar te
laat komen, en de korrektie daarop
nog eens 10, 15 jaar te laat. Bovendien
bestaat zoiets als de vrije schoolkeuze
niet. Je kan kiezen uit het vrije of het
rijksonderwijs, en daar houdt het op.
Er is nu zelfs maar één systeem meer,
een soort "kompromis-vso" voor alle
netten. Er is geen keuze meer mogelijk.
Je kunt ook niet zeggen: "Ik kies voor
projektonderwijs". Dat bestaat niet
meer. Er is vroeger ooit een experi-
ment in Bokrijk geweest, maar dat is
opgedoekt. Je kunt ook niet kiezen
voor pluralistisch onderwijs. Dat be-
staat evenmin. Enfin, onderwijskeuze
is er eigenlijk niet. Ik ga het nu meer in
die zin uitleggen ...

Veto: Na die lezing hoorde je zeggen dat
Herman de Coninck oud werd. Hij
keerde op zijn slappen terug en wenste
een terugkeer naar hel begin van deze
eeuw omdat er toen een meer ontwik-
kelde leeskultuur was. Herman de
Coninck, de onheilsprofeet, die indruk
ga/u.

De Coninck: «Zelf hoorde ik vooral
zeggen dat ik mijn vader-zoonkonflikt
veralgemeend had. Maar er zijn toch
een aantal bedenkelijke tekenen, Ik
geloof dat ik het in mijn lezing
aangehaald heb. In Parijs zijn er
publieke schrijvers: een nieuw be-
roep."
..Ze noemen zich écrivains publies en

werken tegen 100 FF per uur. Een
kwart van hun publiek zijn gast-
arbeiders, dat is logisch. Maar drie
kwart van hun publiek zijn, wat zij zelf
noemen, slachtoffers van beeld kul-
tuur. Tot en met fabriekdirekteurs die
het niet meer geleerd hebben een zin op
papier te zetten. Eén van de achter-
liggende bekommernissen was mis-
schien wel wrevels over de gemiddelde
kwaliteit van de teksten die ik voor het
NWT binnenkrijg, »

Veto: En dal is al geen gewoon publiek.

De Coninck: ..Nee, dat zijn mensen die
van zichzelf denken dat ze kunnen
schrijven, terwijl schrijven iets is dat je
kunt leren. Ik vind het eigenlijk heel
gek dat niet aan elke universiteit - het
moet geen verplicht vak zijn - zoiets
als een keuzevak bestaat: leren schrij-
-ven. Een soort van schrijverslaborato-
rium. Een groot gedeelte van de
afgestudeerden moet toch vroeger of
later iets op papier zetten. Ik vind het
'log altijd zonde dat een wetenschap-
per zich naar buiten uit niet zonder zijn
jargon kan uitdrukken. Schilderen
kun je leren in een akademie, maar
sch rijven nergens, ..

Het Onderwijs
Veto: Ligt het dan aan de opleiding in
hel middelbaar onderwijs?

De Coninek: ..Welja, ik geloof niet dat
het opstel nog de plaats in het
onderwijs inneemt die het zou moeten

innemen. Dat vraagt ook veel ver-
beteringen. En ik denk dat het opstel in
de les Nederlands ten dele door de
Debatkultuur verdrongen is, waar je
geen voorbereiding voor nodig hebt.
Je flapt het er gewoon maar uit, hoe
gebrekkig ook. Ik ga er nog altijd
vanuit dat dat elk vak ten dele
onderwijs in de moedertaal zou moe-
ten zijn. Een leraar wiskunde moet net
zo goed de dt-fouten aanstrepen als de
leraar Nederlands. Maar die weet het
zelf niet meer. (lacht) ..
«Je hebt ook de multiple-choice

rage. Ook dat zal wel zijn voordelen
voor het verbeteren hebben. Daar
stond vroeger tegenover dat je een
tekst op papier moest zetten. En niet
zomaar een tekst, een gebalde tekst.
Dus, tegelijk een oefening in résumé en
bondigheid" Zowel voor aardrijks-
kunde als voor Nederlands. Voor
alles."

Veto: MeI die multiple choice vragen
wordt het herkennen belangrijker dan
hel kennen. Heeft het multiple choice
systeem ook niet het voordeel datje de
leerlingen heel wat meer stof kan laten
verwerken?

gegooid. En veel te snel en te gortig,
denk ik. Je kan te ver gaan, hè. Ik ken
mensen die hun kinderen uit een
bepaalde school weghalen omdat de
prestatiedruk er te hoog ligt. Ik heb de
neiging om te zeggen: "Geef me het
adres van die school eens door." Ik
heb het omgekeerde meegemaakt,
dat je zonder prestatiedruk niets meer
doet. Zonder positieve stress kom je .
niet tot prestaties. Prestaties, nou. Ik
kom uit een boekhandel en mijn vader
leverde 'prijsboeken' aan de scholen.
De eerste van de klas kreeg een grote
stapel, de laatste een dun boekje. Zo
hoort het ook niet. Die laatste kan
~ven hard als die eerste' gewerkt
hebben. Zo dik hoef je het er niet op te
leggen .»
«Ik herinner me nog altijd het

voorbeeld van hoe er in China aan
sport gedaan werd. Basket was het. De
tegenpartij applaudisseerde bij een
korf van de anderen. Dat zal wel geen
sport op topniveau geweest zijn. In
sport heb je natuurlijk duidelijker. Ik
denk niet dat je de top haalt zonder
oogkleppen. Maar daarnaast staat
toch dat je de top evenmin haalt met
alleen maar atletische eigenschappen.
De meeste topsporters zijn verstandige
mensen, al is het een verhevigd gezond
verstand.»

De literatuur
Veto: Is een topsporter niet te verge-
lijken met een briljant akademikus die
zich niet in mensentaal kan uitdrukken?
De Coninek: «Misschien wel. Ik ken
schrijvers die ook maniakaal zijn. Ik
pleit niet voor het maniakale hoor,
maar om een goed boek te schrijven
moet je toch redelijk wat ambitie
hebben. Je kunt dat niet zomaar
uitvlakken. Ambitie die in ieder geval

De Coninck: «Ik denk niet datje in het
onderwijs van de hoeveelheid stof
moet uitgaan, want je vergeet toch
alles. Het is veel belangrijker attitudes
bij te brengen. Ik weet niets meer van
drie kwart van mijn vakken uit de
middelbare. Maar je kreeg vroeger in
de Grieks-Latijnse wel een paar fun-
damentele attitudes tegenover een
tekst mee. Onder andere dat je het niet
per se meteen begreep, dat je er moeite
moest voor doen. En ik geloof dat ik in
mijn lezing gezegd heb dat moeite
misschien wel een pedagogische deugd
was.')
Veto: Vaak is één van de argumenten:
de kinderen lijden onder een teveel aan
stress. Of is dat hier niet van toepas-
sing?
De Coninck: «Een zekere dosis stress is
gezond. Mijn generatie heeft, en voor
een deel terecht, gereageerd tegen de
konkurentiemaatschappij, maar dat is
algauw een overreaktie geworden.
Eigenlijk reageerde iedereen zeer sterk
tege-n zijn eigen opvoeding. Stress en
konkurrentie heeft men overboord

groot genoeg is dat je het de moeite
vindt om er één, twee jaar lang andere
dingen voor op te geven."
Veto: Je moet het niet zover drijven als
Jeroen Brouwers, die zich kompleet van
de buitenwereld isoleert.
De Coninck: «Neen, dat moet niet.»
Veto: Maar het helpt?
De Coninck: «Neen, want dan krijg je
het type van de zeer literaire schrijver.
Ik hou van Jeroen Brouwers, hoor.
Maar er is eens een Nederlander
geweest, Ton Anbeek was het, die een
jaar gastdocent in Amerika geweest is.
Ik weet niet meer aan welke universi-
teit. Toen hij terugkwam vergeleek hij
de Amerikaanse roman met de Neder-
landse. En hij deed dat aan de hand
van boeken die bestsellers waren. In
Amerika was dat onder andere "De
Wereld volgens Garp" van John
Irving, in Nederland was dat op dat
moment "Opwaaiende Zomerjurken"
van Oek De Jong. Dan kun je niet
naast de kon state ring dat in de
Amerikaanse roman eigenlijk de hele

Veto: Poëzie is een beetje een specialis-
me aan het worden. Hoe moeilijk mag
poëzie worden? Je schrijft toch nog
altijd om een publiek te bereiken?
De Coninck: «Ja, maar ik ken ook
dichters die het omgekeerde doen. Die
bij wijze van spreken een gedicht aán
hun vrouw laten lezen, en als ze het
teveel verstaat dan veranderen ze er
nog wat aan. Je weet nooit. De buren
zouden kunnen gaan roddelen
(lacht) ...

«Maar poëzie moet ook niet ge-
makkelijk zijn. Ik heb ook nooit voor
simpele poëzie gepleit. Dingen kunnen
bijvoorbeeld ingewikkeld zijn en dat
mag eruit komen. Maar bij alle
ingewikkeldheid toch nog zo begrijpe-
lijk mogelijk. Je moet niet alle sleutels
verloren leggen. En dat gebeurt soms
opzettelijk .»

«Hoe moeilijk poëzie mag zijn? Ik
konstateer heel vaak dat kritici die
voor moeilijke poëzie pleiten over de
dubbelzinnigheden in makkelijke teks-
ten heenlezen. Er is ook dikwijls
optisch bedrog. In Nederland bijvoor-
beeld werd een dichter als Ed Leeflang
onmiddellijk hooggeprezen maar tege-
lijkertijd door iemand als Peter Nij-
meijer gekraakt. Omdat het gemakke-
lijke bekentenis poëzie zou zijn. Dat is
'puur optisch bedrog. (Haalt Leeflangs
"Bewoond als ik ben" uit de kast.)
Gevoelsgeladen woorden zoals 'hart',
'herinneringen', 'de eerste 'liefdes-
nacht' enzovoort laten de kritici
meteen veronderstellen dat het dit of
dat soort poëzie is. Het gaat over
gevoelswoorden. En dat wekt de
indruk van makkelijke, begrijpelijke
gevoelspoëzie. Nee, er staan gedichten
in die ik nog niet begrijp, na ze tien
keer te hebben gelezen. Dus, dat is
helemaal geen gemakkelijke poèzie,»

«Kortom, poëzie mag moeilijk zijn
maar dat moet niet. Er is een neiging in
de Nederlandse kritiek om te eisen dat
poëzie gelaagd is, op drie verschillende
manieren gelezen kan worden. Dat
mag en als dat zo is, is dat mee-
genomen. Maar ik heb net zoveel
bewondering voor een gedicht dat heel
eenduidig maar onontkoombaar zegt
wat er staat. Met regels die .1enooit
meer vergeet. Eigenlijk mag alles..»

Het leven in de literatuur
Veto: Tom Van Deel heeft ooit ge-
schreven dat het sukses van de poëzie
van Kopland op een misverstand ge-
baseerd is. Gedichten die op het eerste
gezicht autobiografisch levensgeluk
verhalen maar, bij nadere lezing. hele-
maal niet zo optimistisch blijken,
trekken omwille van hun schijnbare
eenvoud een verkeerd publiek aan.
Geldt dat ook voor de dichter Herman
De Coninck?

De Coninck: «Voor de laatste gedich-
ten van Kopland geldt net het omge-
keerde. Die lijken vreselijk pessimis-
tisch en je moet ze twee keer lezen om
te ontdekken dat dood, vergankelijk-
heid, eenzaamheid voor hem positief
zijn. Wat mijzelf betreft, bij mij maakt
men meer het onderscheid tussen mijn
laatste bundel en mijn vorige werk. Ik

. v.",olg op p. 7



De Coninck: «Ja zeker. En iets waarin
ik in mijn essay te weinig de nadruk
heb op gelegd is de troost van de vorm.
Misschien klinkt troost nogal slap. Je'
zou ook kunnen zeggen: de wraak van
de vorm. De weerwraak op alles wat
onvolmaakt is. Ik bedoel, elk gedicht is
een soort wraak op de tijd die
voorbijgaat. Je probeert in een gedicht
de dingen langer te laten duren. Een
wraakneming op de vergankelijkheid.
Maar ik denk dat dat geldt voor alle
grote ondernemingen. In de architek-
tuur heb je het megalomane van de
Eiffeltoren of van de Are de Triomphe
destijds: eigenlijk een niet willenweten
van sterfelijkheid. De mausolea, de
piramiden, enfin, noem maar op. Dat
geldt dus ook voor mijn gedichtjes. De
troost of de wraak van de vorrn.»
«Afgezien daarvan is het een beetje

een idee van Kopland dat ik ontwik-
keld heb. In de laatste bundels van
hem zit de idee dat troost niet in
bedrieglijke beloften over het paradijs
zit. Dat is geen troost, dat is bedrog.
Paradijzen bestaan niet. Heel veel van
Koplands werk is een afrekening met
de paradijzen uit zijn jeugd. En net in
de ontkenning ervan zit dan de troost.
De opluchting dat je van een waanidee
verlost bent. En de troost dat je er niet
alleen mee bent, dat iemand anders het
ook ziet. En zo mooi geformuleerd dat
je het niet zelf meer moet gaan doen.

Jan Antonissen
Didier Wijnants
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hebben. En momenteel wordt het op
grote schaal ontvlucht. Grootspraak is
machtig als het lukt. Bij slechte
Grootspraak hoor je zoiets als een
holle, overslaande stem. Ik zei vroeger
'geef mij dan maar kleinspraak', naar
een vers van Hanny Michaelis: 'Als er
dan toch spraak moet zijn dan liever
kleinspraak'. Ik zweer daar niet meer
bij, zeker niet in de laatste bundel.
Maar ik heb in het verleden wel vaker
de ervaring gehad dat Grote Gevoe-
lens moeilijk hanteerbaar zijn. Door
humor en relativering probeerde ik
gevoelens te verkleinen, althans in
mijn greep te krijgen. En dat effekt
werkt ook beter. Ik denk altijd: het
tragikomische is mooier dan alleen
maar het tragische of alleen maar het
komische. Ik hou nogal van het effekt
dat mensen lachen en midden in hun
lach beseffen dat ze eigenlijk niet
hadden mogen lachen.»

Veto: In 'De Hectaren van het Geheu-
gen' ruimt het komische langzaam baan
voor het tragische. Tijdens het lezen van
de bundel viel ons een ondertoon vanpijn
en van gemis op. In het slotgedicht laat u
Adam zeggen: .... alles weten / en het
heel erg vinden. en daar rustig van zijn'.
Het is ook een beetje de teneur van uw
essaybundel. •De Troost van Pessi-
misme'. Wat is er eigenlijk zo troostend
aan pessimisme? Het feit dat je niet
alleen wanhopig bent. dat er nog mensen
in een dergelijke situatie verkeren?

Hèrman De Coninck
vervoI!! van p. 6
zie die cesuur niet zo scherp. Iemand
als Bernlef maakt een onderscheid
tussen poëzie die van te voren weet wat
ze gaat vertellen en dat opschrijft, de
autobiografische en de anekdotische
poëzie bijvoorbeeld, en de poëzie die
eigenlijk ontstaat tijdens het schrijven
zelf. Het avontuur van woorden die
mekaar op het blad vinden. Pas in de
.laatste soort poëzie gebeurt er dan iets
in de tekst. Dat geloof ik ook wel,
alleen vind ik het een vals onderscheid.
Orndar poèzie die er autobiografisch
uitziet net zo goed op het moment van
het schrijven zelf gemaakt wordt. Je
maakt, je verzint een autobiografie,
anders is het weinig boeiend. Anders is
er geen enkele reden om ermee te
beginnen. In gedichten van mij die
autobiografisch lijken, is elke dialoog

verzonnen, bijvoorbeeld. Dat is ook
voor de hand liggend want een
werkelijke dialoog kan ook idioter zijn
en is ook vaak onbegrijpelijk voor
buitenstaa nders.»
«Schrijf je gedichten voor een pu-

bliek of voor jezelf? Voor een publiek
uiteraard. Want een liefdesgedicht
voor één vrouw zou vrij onverstaan-
baar zijn voor een buitenstaander, al
was het maar omdat je een soort privé-
geheimtaal hebt. Daarom is ook een
autobiografisch gedicht net zo goed
een gedicht datje ter plekke maakt. De
ik-vorm, het woord zegt het zelf, is net
zo goed een vorm die je kiest,
misschien terwille van het direkte
effekt. Maar het is een effekt en je
zoekt het. Dus het is in zekere zin ook
effektzoekerij. In positieve zin, welis-
waar. Maar alles is effektzoekerij.»

Veto; Wat is het belang van de stijl voor
de dichter? Is het kennen van Grote
Gevoelens ondergeschikt aan het ver-
woorden van gevoelens?

De Coninck: «Grote Gevoelens zijn
heel gevaarlijk. Die gaan met jou aan
de haal. Dat is het misverstand van alle
puberteitspoëzie, die één poëzie van
Grote Gevoelens is. Maar daar heb je
als lezer niets aan. Taal die zich
overroept. Dus, het is bijna veiliger om
het klein te houden. Ik heb eens in een
stuk geschreven dat liefdespoëzie zo'n
hachlijk avontuur is dat je er best niet
verliefd aan begint. Dat was een beetje
om de mensen te shockeren. Liefde is
blind, je ziet niets (lacht). Hoe kan je
dan nog vergelijkingen maken als je
niets ziet?»
«Grote Gevoelens, ik vind het

prachtig als het lukt, maar ik denk dat
je er ook meer in huis voor moet

DE KAMERMETODE
Nieuwe initiatieven

Het Stuc vooniet de Leuvense student regelmatig van
VAG's, vernieuwingen op artistiek gebied, en VAGI's,
verschrikkelijk avant-gardistische initiatieven. hl de tijd-
dat een zekere graatmagere kritikus op de BRT nog elke
zaterdagmorgen zijn beklag mocht doen over het steeds
weer abominabele peil van de Vlaamse kultuur mocht het
Stuc af en toe zelfs op enige erkenning rekenen.

Maar alles verloedert. De kritikus ging ten onder aan de
critics' disease (vroeg of laat wil elke kritikus zelf "kunst"
maken) en ging een soort toneel spelen dat hij in normale,
omstandigheden onverbiddelijk zou hebben neergesabeld,
de BRT-leiding stuurde hem vervolgens (maar niet
daarom, want de BRT-leiding gaat nooit naar toneel) '<je
laan uit. De kringen, nooit te beroerd om een nummertje
Belgisch-bureaukratische anticipatorische socialisatie op
te voeren, besloten dat de Stucfilosofie (kunst voor elke
portemonnee, maar niet noodzakelijk voor iedereen)
elitair was 'en moest worden veranderd in "kunst voor de
gemiddelde student". Kunst van een bedroevend laag
niveau dus, het niveau van de BRT-leiding. Vermits noch
de kritikus, noch het Stuc zich wensten aan te passen,
werd de ene openbaar te kakken gezet en de andere het
voorwerp van een polemiek van alweer bedroevend laag
niveau. Kringen hebben namelijk ook geen verstand van
polemiek.

Gelukkig heeft het Stuc het daar niet bij gelaten. Vorige
week lekten dan ook enige nieuwe initiatieven uit die
volgend jaar tot meerdere walg en ergernis van de kringen
op het Leuvense gajes losgelaten zullen worden,

Allereerst is er een nieuw dansfenomeen : Truus
Borsthoest danst das Kapita/. Daarbij heeft ze, zo zegt ze
zelf, "vooral getracht om de dialektische spanning tussen
bovenbouw en onderbouw, die in feite een enorm
choreografisch potentieel inhoudt, in beweging om te
zetten. De onverbiddelijke en lineaire evolutie van de
geschiedenis, die zal uitmonden in de diktatuur van het
proletariaat, preekt

proletariaat, spreekt uitelke dansfiguur. En in het spel van
de benen komt zeer duidelijk de klassestrijd tot
uitdrukking, 'met name de tegenstelling tussen de
bourgeoisie en de arbeidersklasse."
Er zijn ook twee nieuwe kursussen. Allereerst de kursus

modem biljart van Pau/ Veyskens. Veyskens: 'Wat ik heb
willen bereiken is niet dat de kursist leert biljarten, maar
wel dat hij dat typische starre van het biljartspel zou leren
doorbreken en op een andere, meer konstruktieve wijze
naar het groene laken zou kijken". Vraag: "Hoe deakt u
dat konkreet te kunnen realiseren?" Veyskens: "Zeer
eenvoudig. Ik ga er van uit dat elke biljart-vanzelf-
sprekendheid niet langer vanzelfsprekend is, zodat als het
ware een nieuwe Cestalt ontstaat. Van de kursisten zal dan
ook gevraagd worden op een eigen, kreatieve wijze met het
fenomeen biljart om te gaan. Ze kunnen doen wat ze
willen, zolang ze maar niet vervallen in dat typische
cliché: met een keu tegen een balletje stoten en dan op
een bepaalde manier twee andere balletjes raken. Ik zou
het bijvoorbeeld veelleuker vinden als men eens met een

. balletje tegen een keu ging stoten om eens te zien wat er
gebeurt. Het experiment is zeer belangrijk in deze kursus.
Het onderzoek van de biljart-omgeving, dàt staat
centraal."
Tenslotte is er de kursus anders met foto's (kortweg

AMF) van Dirk Blauwbaert. Deze kursus kost de kursist
wel 10.000 frank, maar hij krijgt er dan ook heel wat voor
terug. Gedurende 20 lessen van drie uur (in een korte
pauze is voorzien) bestudeert Dirk Blauwbaert één.fl)
foto, die dan ook vanuit elke kant wordt "belicht".
B1auwbaert: 'Wel ja, ikzal een voorbeeld geven. EEn van
de aspekten van foto's waaraan 'erg weinig aandacht
wordt besteed is de achterkant! Welnu, in mijn kursus
worden aan die kant twee avonden besteed." "Ik ga er van
uit dat alles wat men over 'de fotografie' in het algemeen
kan zeggen, ook geldt voor één foto. Trouwens, 'de'
fotografie, wat is dat?"

Jan Camerlinck

PS: De kursus "Fuiven en zuipen" blijft onveranderd.
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Rechtzetting
Naar aanleiding van het artikel "mis-
bruik inschrijvingsgelden, Tavernier
reageert woedend" de volgende kor-
rekties: het artikel was qua schrijfstijl
teveel op de persoon Tavernier gericht
zelf gericht. Hem werd een bewust
kwaad doen aan de sociale sektor
verweten. Terwijl het veeleer de be-
doeling was om de strukturen en
waarden die achter deze beslissingen
zitten, aan te klagen. Hierbij werden
de feiten echter niet vervormd.
Op dit moment liggen de prioritei-

ten aan de universiteit bij het weten-
schappelijk onderzoek (meer bepaald
het toegepast onderzoek ter herop-
leving van het ekonomisch leven) en
op de prestatiedrang (het behalen van
diploma, graden, job, ... ). Sociaal
voelen (sociale' sektor, dernokratise-
ring van het onderwijs, ... ) staat laag
op de prioriteitenlijst. Dit is niet het
gevolg van de houding van enkele
individuen, maar maakt wel deel uit
van een maatschappelijk proces. Het
personaliseren van een aangevochten
beslissing is hierbij een duidelijke
simplifikatie en gebeurt meestal vanuit
gemakkelijkheidsredenen. Wij zijn er-
van overtuigd dat Tavernier op een
integere manier doet wat van hem
verlangd wordt als Algemeen Beheer-
der. Maar er mag op gewezen worden
(en dit was het uitgangspunt van het
artikel) dat een andere prioriteiten-
volgorde ook mogelijk is. Deze leeft
duidelijk bij de studenten, maar botst
met deze die nu gehanteerd wordt aan
de universiteit en in de regering. Wij
zijn er ons dan ook van bewust dat het
'veel moed zou vergen van een individu

om konsekwent volgens de pnon-
teitenvolgorde van de studenten te
handelen in een positie als Algemeen
Beheerder, gezien de enorme tegen-
stand die hij zou krijgen. Maar enig
korrekt aandringen kan hierbij mis-
schien helpen. (PB)

Germania
• ma 4/5 om 23.00 u in fak, Natha-
lie's Birthday Party.

• vr 8/5 Operatrip Don Giovanni,
vertrek Ladeuzeplein.

Historla
• di SIS om 20.00 u inpraatkamer
L&W, Slotpresidiumverg.

• wo 6/5 om 20.00uinfakbarL&W,
FotQ-avond Praag reis.

LBK
• do 715 om 20.00 u in Aud. De
Molen, Verkiezingen. '

VTK
• ma 4/5 om 20.00 u in Thier,
Verkiezingsdebat, ink. gratis.

• di SIS van 12.00-17.00u in RC,
Verkiezingen (uitslag 18.00 u in
Axentis).

ZOEKERTJES
• Aan degen die mijn fiets stal aan het
station begin april. Gelieve hem terug
te bezorgen op Martelarenlaan 35 te
Kessel-Lo,

• Kort kort kort is de mode. • Wegens stopzetting studies: gratis
. • De twee waarschuwingslampen die te krijgen posters, aquarium, 3 rieten

• Z~tteke we.nst hef brombeerke een dondervoormiddag 30 april gestolen zetels, planten. Snel, ..ande~s kotma-
prettige, rustige week to~. met een 'zijn uit de garage van de Shrink dienen dam kwaad op rmj, Wim Faes,
gezonde werklust en een blij hart. Tot uiterlijk dinsdagmorgen terugbezorgd Standonckstraat 5, Leuven-centrum.
volgende week r te zijn op het Stuc. Kom 's avonds.

ï~-----------------------------------ZOEKERTJE

• Leren pennezak verloren in de
buurt van kantineplein Heverlee. Ge-
lieve terug te bezorgen bij Kristien.
Waversebaan 93. Vorstelijke beloning
voor vinder.

• Wanhopig zoontje zoekt psycho-
loog om zijn scheidende ouders te
verzoenen. Rik. P.S. Papa pik mijn
zoekertjes niet meer.

• Jonge, niet onaardige Veto-redak-
teur met brede interesses zoekt toffe
meid om nog toffere avonturen mee te
beleven. Een etentje in de Sorbonne is
ook OK. De naam Nathalie is geen
bezwaar. Ook het maken van papers
niet.

• Mag Femme Fatale ook?

• Gezocht: kot omgeving Rogier-
plein (Brussel) van aug. tot dec. Wie
heeft adressen? Marc, Fred. Lintstraat
.J, weekend, teI011/42.85.77. Bedankt.

• AI uw typwerk. elektronische
schrijfmachine. Griekse en wisk. ka-
rakters. Jaren ervaring. Mevr. San-
ders, 011/43.20.82.

• Te koop: Natuur en Techniek, jg
82/83. Dagoberfstr. JO (Kris).

• Tekstverwerking - daktylografie,
z.w. Ridderstraat 6 Leuven, tel. 016/
23.50.64.

• Voor tikwerk: 016/26.09.37.

• Aanvaard alle typwerk - vooral
tesissen. Tel. 0 16/22.25.65,- 23.37.29
Blijde Inkomststr. 46 Leuven.

• Schone ,jongeling, niet onknap,
brede lach, sportief type, zoekt wel-
gevormde, maar niet te dure ping-
pongtafel- diskretie verzekerd. Peter
Maton, Populierstr. 31, Lang kort
kort.

• Verloren: Ninove (met 2-1).

• Toeval: wij ook!

• Het betere tijpwerk: op tekstver-
werker Engels, Nederlands, Frans,
Spaans. Bel. 016/23.46.26 na 18 uur.
Studentvriendelijke prijzen.

• Alle typwerk: 22.05.'XJ.

• Kop op Stefke!
• Een uurtje geduld, liefje ...

• Mis jij ook CV in de Ekonomika-
bar? Steun de petitie ter bevordering
van CV. Brief(kaart) naar Ekonorni-
ka, Dekenstraat 2, 3000 Leuven. GV
(the original one).

• Gratis bijles algemene beleefdheid
en tafelmanieren. Marc EPD. 25/27
kamer 404.

• Burps.

Zoekertjes zonder kommercicel oogmerk (gezocht. gevonden. verloren. c.d.) lijn gratis: andere (te koop. te huur.
tikwerk) worden bctauld naargelang de ruimte die IC Innemen (zie rooster). De redaktie behoudt lich het recht

voor om zoekertjes niet te plaatsen, " ~
Gebruik ondcrstuund rooster. I teken per va kjc, I vakje tussen de woorden. Zenden aarü,(' afgeven op'~ Mcicrvvtr.uu 5
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Aids-lijn Leuven

"Seks moet
uit die gouden driehoek"
Naast de nationale AIDS-

lijn, en de Antwerpse
pionier Stichting AIDS

gezondheidszorg, kent ook Leu-
ven sinds vorige maand een
heuse AIDS-telefoon, Initiatief-
nemer is de Pieter Coutereel-
stichti ng, het Leuvense homo- en
lesbiennecentrum. Veto sprak
met. haar telefoonstem: Joris
M ichiels, germanist en seks u-
oloog.

Veto: 1101'vaak rinkelt hier de Iele/aan,
en wi« hung! er dan aan de andere kant
van de lijn? "

te doen, maar toch. Ook blijkt dat de
huisdokters in vele gevallen niet eens
goed zijn voorgelicht. Velen kennen
niet eens het ziektebeeld, zo is er ons
een geval bekend van een behandeling
voor een eenvoudige keelontsteking
daar waar het om gonorree in de keel
ging (ontsteking veroorzaakt door een
bakterie die normaal een ontsteking
veroorzaakt ter hoogte van de ge-
slachtsorganen, nvdr.) ..

Veto: Hoe .1"10 je legenover screening?
Michiels: ..Wij zijn van oordeel dat
men beter een moeilijke situatie kan
vermijden wanneer je weet dat de
mensen die situatie niet zullen aan-
kunnen. Men heeft het recht om als
mens iets te welen, of niet te weten. De
eigen keuze dient gerespekteerd,
Maatregelen die screening - des-
noods gewelddadig - opleggen zoals

ook blijkbaar graag houden. Ik vrees
bijvoorbeeld voor de aanpak in de
middelbare scholen, die in september
van start zou moeten gaan. Deaanpak
zou vooral veel opener moeten zijn:

Het is bijvoorbeeld essentieel meen Ik,
in tegenstelling tot wat de staats-
sekretaris stelt, dat men het gebruik
van de kondoom wel aanleert en
vooral benadrukt op re passen voor de
vingernagels bij het gebruik ervan."

.. In het buitenland is het ook niet
allemaal rozegeur en maneschijn. En-
geland zit er ook naast. Daar overdrijft
men in het benadrukken van het
emotionele aspekt; men wil de mensen
de daver op het lijf jagen. Veel
efficiënter is het te opteren voor de
rationele aanpak. Niets is immers zo
wisselvallig als de menselijke emoties.
Nederland daarentegen lijkt op het

Michiels (telefoonbeantwoorder van de Aids-lijn): "Ofwel neukt men niet, ofwel houdt men het bij één partner, ofwel is
er het kondoom". (Foto Peter Vermeiren)

Michielv: «Onze AIDS-lijn is enkel
bereikbaar tijdens de werkdagen' van
20 tot 21 uur. Gemiddeld zijn er zo'n
drie oproepen per week. Dat is niet
onaardig als men bedenkt dat de
Antwerpse AtDS-telefoon die toch
meer bereikbaar is, drie telefoontjes
per dag krijgt. Daarenboven blijkt
hijna één op drie oproepen daar
grapjasserij te zijn. Een lot dat ons
gelukkig nog niet is beschoren .»

«De mensen cue WIJ bereiken dan.
Dat blijken hoofdzakelijk hetero's te
lijn ofschoon we de lijn voor onze
mensen zijn begonnen. Vooral vrou-
wen willen weten of re met hun
bepaalde levensstijl een reëel gevaar
lopen. En ja. doorgaans zijn het ook
lager geschoolden. De gebruikte ter-
minologie stelt voor hen reeds ernstige
problemen .»

Veto: /:"('11 voor de hand liggeIlde
l'o~r:!'lId('vraag il" dan uiteraard IIIN

wel]. (' vragen 111('11 bi] de .uns-tijn
terecht k(/II:'

Michicls: "Op alle vragen tracht ik hiel
te antwoorden. Komt daar nog de
p'~chologi'che begeleiding van sero-
po,itiewn-7ij lopen immers met een
tijdhom - en de panickerigen bij. Die
laut-tcn stellen we meestal voor een>
een praatje te komen maken op het
onthaal van onze stichting. Vaak kan
je de mensen reeds geruststellen als je
weet met wie en hoe re hebben
gcvrcèen. Opvallend is wel hoe weinig
de huisdokter wordt vertrouwd. Ik ben
me er wel van bewust dat de telefoon
anoniemer is en men daardoor al
sneller geneigd is zijn volledige verhaal

in' Beieren kunnen niet getolereerd
worden. De dragers van het virus en de
zieken worden daar gekoncentreerd.

Ik geloof niet in het "opleggen" van
een bepaalde levensstijl; het geheel zou
dan in de klandestiniteit verglijden om
toch maar die screening uit de weg te
kunnen gaan: eventuele patiënten
zullen nalaten zich te laten onder-
loeken of verzorgen. Daarenboven
dient beklemtoond dat zelfs een sero-
positieve de virus niet kan doorgeven
als hij zich aan safer-sex houdt
Studies die strikte monogamie voorop-
stellen (Volksgezondheid, katolieke
kerk) weten blijkbaar niet hoe futiel of
beluchelijk dit is."

Veto: Voc] je dal de homo's sinds de
grol!' .uns-panick meer geviseerd lI'or·
dCII:'

Michiels: ..Ju, Dat is overduidelijk. En
met de homo's wordt ook onze
stichting geviseerd. Zo krijgen we niet
langer de toelating van de diverse
middelbare scholen de problematiek
er een uurtje te gaan toelichten. De
nationale AIDs-kampagne zou iets aan
die aversie hebben kunnen veran-
deren. maar zoiets wil men in Brussel
niet eens. Overigens is de nationale
kumpugne pas opgestart nadat duide-
lijk werd dat ook hetero's met de virus
opgezadeld kunnen raken .»

Veto: l lo« beoordeel je de "zachte
aanpuk" l'tllI (J/I::C overheid?

Michiels: «Wivina pakt de gehele
karnpugne ronduit slecht aan. Tot op
heden zat seksuulireit in de taboesfeer,
en mevrouw De Meester wil het daar

goede spoor te zitten. Ue overheids-
kampagne wordt er alleszins positief
onthaald."

«De overheidsfolder moeten we nog
afwachten. Daarvan zal het ook
afhangen of we er met onze stichting
ook één zullen uitgeven of niet.
Kwestie van geen geld door deuren en
ramen te gooien wanneer dat niet
nodig zou blijken ..»

Veto: 111 welke male is hel kondoom
atlcenzatigmakcnd? ZUn er valabele
alternatie l'en?
Michiels: ..De seksualiteit zou uit die
"gouden driehoek" moeten. Er ge-
beuren ook met het kondoom nog te
veel ongelukjes wegens verkeerd ge-
bruik of omdat het kondoom kwali-
tarief niet voldoet. Een betere voor-
lichting over het gebruik door be-
grijpelijke bijsluiters, en een goed-
koper kapotje, daar pleiten wij voor.
Wist je overigens dat een kondoom al
gauw de prijs van een pakje sigaretten
moest kosten. Alternatieven -zijn er
niet. Ofwel neukt men niet, ofwel
houdt men het bij één partner. ofwel is
er het kondoom .»

«Alleenzaligmakend is het kon-
doom ook zeker niet. Je moet het zien
ab middel om tot safer sex te komen.
Heel bewust zeg ik hier niet safe-sex,
want uit wat ik hiernet vertelde blijkt
al dat zoiets larie is."

Geert Coene

De AIDS-lijn is iedere werkdag te
bereiken op het nummerO 16/23.63.27.
en dit van 20 tot 21 uur.

Samenstelling: Jan Van der Linden en Joost Bollens

Maandag 4 mei
20.00 u. LEZING Zuster Emanuelle, de Voddenraapster van Kairo, in Kleine

Aula, ink. gratis, org. UP.

20.30 u. TEATER Pick Up van Gerardjan Rijnders, in 't Stuc, ink. 140/200, org.
Stuc.

20.30 u. OPTREDEN De Nieuwe Snaar, Fragmenten uit de Geïllustreerde
Muziek, in Minnepoort, org, Laatmenietlachen vzw, res. Stadsschouwb.

2O.00u. VIDEO Lesbianisme: Kijk Haar, over Lesbisch Ouderschap, in MSI
0028, org. 14 dagen seksualiteit, ink. 50.

Dinsdag 5 mei
09.oou. BOEKENVERKOOP Uit de dubbelen van de Centrale Bib (tot

19.00u), in Centale Bib.
2.0.00 u. LEZING Het Subjekt na het Strukturalisme, door B. Angelet, in Aud.

Ves., org. Amarant, ink. 120.
20.00u. VIDEO Over Kind en Seksueel geweld, met panelgesprek, in MSI,

org. 14 dagen seksualiteit, ink. 70.

20.30u. DANS BartokIAantekeningen door Rosas, in Stadsschouwburg, ink
180-250, urg. Stuc.

2O.30u. OPTREDEN De Nieuwe Snaar, Fragmenten uit de Geïllustreerde
Muziek, in Minnepoort, org Laatmenietlachen vzw.

2O.30u. KONCERT door het Leuvens Kamerkoor Tourdion en het ensemble
Musica Celesta, in Begijhofkerk, ink. 100.

Woensdag 6 mei
09.oou. BOEKENVERKOOP Uit de dubbelen van de Centrale Bib, in

Centrale Bib.
09.00u. BOEKENVERKOOP Uit de dubbelen van de Centrale Bib (tot

18.00u), in Centrale Bib.
14.00u. INFORMATIEDAG Zelfstandig beginnen, in Naamsestraat 22, org.

CCP.
14.oou. FILM Wass heisst 'n hier Llebe, in Aud. Ves., org. 14 dagen

seksualiteit, ink. 70.
17.oou. LEZING Strips KNT, een kwarteeuw volwassenenstrip door Pascal

Lefèvre, in 't Stuc, ink. gratis, org Stuc.
20.00u. FILM Was heisst 'n hier Llebe, in Aud. Ves., org. 14 dagen

seksualiteit, ink. 70.
20.30 U. DANS Bartok/Aantekeningen door Rosas, in Stadsschouwburg, ink.

180-250, org. Stuc.

Donderdag 7 mei
2O.oou. LEZING Hoe kritisch mag je zijn in de kerk?, door M. Fillet, org.

Kristenen voor het Socialisme, in UP.
20.00 u. FILM Word is out, rond homoseksualiteit, in Aud. Ves., org. 14 dagen

seksualiteit, ink. 80.
20.30u. FILM Ghost Dance van Ken Mc Mullen, in 'tStuc, ink. 80/100, org.

Stuc.
20.30 u. FILM Riso Amaro, in Aud. Ves., ink. 60/80, org. DAF ....

22.oou. FILM Word is out, rond homoseksualiteit, in Aud. Ves.: org. 14
dagen seksualiteit, ink. 80.

22.30 u. FILM Pascal Courcelles: totstandkoming van zijn werk (kleuren-
kopies op de panelen tegenover het Stuc), plaats: 'tStuc-terras.

Vrijdag 8 mei
20.15 u. LEZING Kristenen in de revolutie, getuigenis van Juan :Carlos

Hernandez. Medewerker in EI Salvador. Muzikale omlijsting, in UP, org. EI
Salvadorkomitee.

21.30u. TEATER" Pou Belle, door Spoor 6, in De Rits, ink. gratis.

Zaterdag 11 mei
22.OOu. FILM Weekendfilm : EI Sur van Victor Erice, in 'tStuc, ink.60/80, org.

'tStuc.

Maandag 11 mei
13.oou. VIDEO Soft and Hard van J. L. Godard en A. M. Miéville, in

Vlamingestraat 83, org. 'tStuc.
15.00u. LEZING L'importance de I'orient et de I'orientalisme, door prof.

Théodorideès, 'Indian Culture and its links with South-East and East Asia'
door prof. Shastri, in L&W, org. dep. Orientalistiek/Slavistiek.'

20.00 u. LEZING De Chinese Katolieke Kerk, door Mgr. Jin, in Kleie Aula.
2O.oou. LEZING Waarom en in welke zin neemt de kunst een voorkeurs-

positie in als toegang tot het grondprobleem van de metafysika? Door
Silvio Senn, org. Amarant, ink. 120/90, in Aud. Ves.

20.oou. PANELGESPREK Over homoseksualiteit en geloof, 'in Aud. Ves.,
org. 14 dagen seksualiteit, ink. 70.

20.30u. VIDEO Soft and Hard van J. L. Godard en A. M. Miéville, in
Vlamingenstraat 83, org. 'tStuc.

2O.30u. FILM Niagara (Monroe), in Aud. Ves., org. DAF, ink. 60/80.
21.30u. VIDEO Intellectual Properties, van John Adams, in Vlamingestraat

83, org. 't Stuc. ,
23.oou. VIDEO Frankensteln Entscheidung van Monlca Funke Stern, in

Vlamingenstraat 83, org. 't Stuc.

TENTOONSTELLINGEN

Marlette Dellmon (Wandtapijten), Mleke Stroobants (Beelden en Juwelen),
tot en met 8 mei (weekdagen), in Provinciale Brabantse Energiemaat-
schappij.

Een kijk op bouwen: architektuur, tot 6 mei (9-19/za: 9-12), in Universiteits-
biblioteek.

Tsjechische grafiek, Salamoun en Born, tot 31 mei, De Jonge Jacob, Lei 19
Leuven.

Kubisme: dokumentaire tentoonstelling, êtot 19 mei, Erasmushuis.
\


