
Krengverkiezingen Betaloteek
Drie boeken, da's dan vijftien frank. Het
personeel van de biblioteken voelt het al
aankomen, dat 'leenrecht'. Raar overigens,
hoe die newspeak werkt: een verplichte
betaling wordt een recht... En wie denkt dat
zijn kleine inspanning nu iemand goed zal
doen, heeft het ook al bij het verkeerde
eind. En waarom dat leenrecht er dan
toch moet komen? Vraag dat maar aan
Vlaanderens grote Dewaellicht, pagina 5.

Bij de laatste locdies van elk akademie-
jaar horen traditioneel ook de kringverkie-
zingen. Vroeger misschien echte gebeür-
tenissen, maar de laatste jaren verschraald
tot en met, vooral dan wat de visie betreft,
in tegenstelling met het uiterlijk vertoon.
En welke kringen passeerden aan het
misprijzend oog van uw Veto-verslag-
never? Awel, Klio (geïsoleerdoppagina2),
lNina (door het slijk gehaald op pagina 3),
'1TK en Ekoriomika (te licht bevonden op
dezelfde pagina).

JosephStij~
Het was nog niet helemaat zeker tot een'
. paar weken geleden. Het kon namelijk ook
zijn dat Jozef van den Berg een toernee in
het buitenland begon. Die gaat dus blijk-
baar niet door, zodat Van den Berg wel
degelijk naar Leuven komt met zijn nieuw-
ste voorstelling, 'De Pleisterplaats'. Veto
zag ze al, en was er niet over te spreken.
Maar onze funktie indachtig spreken we
toch, en wel op pagina 5.

Porno. Voilà, nu uw oren gespitst zijn
kunnen we u al meteen de eerste klap
toedienen: geen prentjes. Wel een diep-
gaande analyse van een verregaand boek
over dit blote fenomeen. Wie wil onder-
gedompeld worden in een bad van bors-
'ten, penissen (tot zo'n dikke halve meter
lang, ja. ja ...), en andere dingen die
normaal het daglicht schuwen spoedt zich
met één hand naar pagina 6.
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Tentoonstelling Kubisme

Een verzameling
kleine blokjes
Zoals het de impressionis-

ten verging, die op het
einde van de 19deeeuw op

de officiële salons geweigerd
werden en spottend de naam
'peintres impressionistes' mee-
kregen, w verging het ook het
kubisme in 1908. Henri Matisse,
die deel uitmaakte van de jury
van de 'Salon d'automne' wei-
gerde de kubistische werken van
Braque met het argument: 'ce ne
sont que de petits cubes'. Voor
het eerst werd de term 'kubus'
"betrokken op de toenmalige

--------------------------------------- experimenten van Braque.

Hier analyseren zij hun onderwerpen'
door ze weer te geven als een bundeling
van verschillende gezichtspunten. Ook
de dieptedimensie vervaagt.Tater zul-
len ze in plaats van de werkelijkheid te
abstraheren in eindeloze facetten, hun
schilderijen veel meer denken vanuit
abstrakte strukturen en vormen, die de
voorwerpen uit de werkelijkheid sug-
gereren. Wanneer deze manier van
werken in een al te grote abstraktie
dreigt te vervallen, wordt de periode
van het syntetisch kubisme ingeluid.
Door het plakken van letters en
stukken papier brengen ze opnieuw
kleur en realiteit in hun werken, die zo
beter leesbaar worden.

Inschri jvingsgeld

De 15.000 komt eraan
Paul Cézanne was één van de eerste
kunstenaars die de werkelijkheid niet .
langer wou weergeven zoals ze is.
Samen met de latere kubisten was hij
van mening dat zo'n weergave on-
mogelijk is.

Voor Cézanne dient de kunstenaar
in zijn werk twee werkelijkheden in
evenwicht te houden, enerzijds de
driedimensionele ervaringswereld, an-
derzijds het tweedimensionele karak-
ter van het schilderij.

Cézanne realiseert dit evenwicht
hoofdzakelijk langs twee technieken:
hij reduceert de relatieve afstand
tussen voor- en achterplan zodat de
illusie van perspektief verloren gaat,
en hij kom bineert verschillende stand-
punten tegenover het waargenomen
modelvan één schilderij.

... in kubistisch perspektief

OP de agenda van de volgende akademische raad - maandag
11 mei - wordt er een beslissing genomen omtrent de
inschrijvingsgelden voor volgend akademiejaar. Hoogst-

waarschijnlijk worden die geïndekseerd, wat er op neer komt dat een
niet-beurststudent volgènd akademiejaar 15000 fr zal betalen. Dat
het anders kan, bewijst de Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Hardnekkige geruchten stellen dat men daar het inschrijvingsgeld
zal blijven behouden. op 10000 fr.

Kubistisch idioom
In het spoor van Braque en Picasso
zijn later ook kunstenaars als Léger en
Gris werkzaam. Zij maken deel uit van
een jongere generatie kunstenaars die
de kubistische stijl verder zullen ont-
wikkelen. De specifieke stijl die
Braque en Picasso vanaf 1909 gemeen-
schappelijk ontwikkelden wordt nu
meer en meer verruimd en zelfs
verwaterd tot een geometrisch vor-
menpatroon, een algemeen kubistisch
idioom.
Wanneer je de tentoonstelling die de
richting Kunstgeschiedenis over deze
kunststroming heeft georganiseerd, in
de goede richting doorloopt, dan kunje
die hierboven geschetste ontwikkeling
visueel volgen. Originele werken zijn
er niet aanwezig, maar de foto-
grafische reprodukties zijn van goede
kwaliteit, zodat deze ook de moeite
van het bekijken waard zijn. Interes-
sant aan deze tentoonstelling is ook
dat ze door studenten zelf georgani-
seerd is. Om de opleiding 'Kunst-
geschiedenis' meer op de praktijk afte
stemmen, werd er dit jaar voor het
eerst een seminarie georganiseerd,
handelend over kubisme en resul-
terend in een tentoonstelling. De
tentoonstelling samen met de zeer
grondig gedokumenteerde katalogus
laat ons als het ware de ontdekkings-
tocht van deze studenten doorheen de
kunststroming 'Het Kubisme' voor
een stukje meebeleven. Hopelijk is dit
projekt voor herhaling vatbaar.

kategorie verminderd inschrijvings-
geld afte schaffen. Momenteel zijn er 3
niveaus van kollegegeld (dus niet
inschrijvingsgeld): voor niet-beurs-
studenten (13.000) voor beursstuden-
te (1950) en bijna-beursstuden-
ten ,(6500).

Deze laatste kategorie is ingevoerd
in '78. Je betaalt dit verminderd
inschrijvingsgeld wanneer het inko-
men van je ouders tot 50.000 fr/jaar
hoger ligt dan de maksimum inko-
mensgrens waarvoor je nog in aan-
merking komt voor een studiebeurs,
Of anders gezegd: als je op het
nippertje geen st iebeurs meer ont-
vangt - en us ook net niet kan
genieten va het lagere inschrijvings-
geld - betaal je een inschrijvingsgeld
dat tussen de kategorie beursstudent
en niet-beursstudent ligt. Nu wordt er
dus voorgesteld om deze min of meer
sociaal rechtvaardige maatregel af te
schaffen, waardoor voor die kategorie
studenten het kollegegeld prompt zou
opgetrokken worden van 6500 naar
13.000 fr, een verdubbeling dus, Dit is
echter nog een voorstel: wat het wordt,
zien we volgend jaar wel. .

(13.000) maar ook het eksamengeld en
rolgeld zal geïndekseerd worden. Dit
komt neer op een inschrijvingsgeld dat
de 15.000 haalt en zelfs licht overtreft.
Binnen de VLIR is men principieel

Omdat de bepaling van het inschrij-
vingsgeld wettelijk aan de orde is -
volgens het Sint-Annabesluit moeten
de universiteiten nu zelfén voor 1juli
beslissen - cirkuleren er binnen de
Vlaamse Interuniversitaire Raad (de
VLIR) allerhande voorstellen. In de
VLIR-nota wordt de vraag naar in-
deksatie van het inschrijvingsgeld
gesteld en daarmee kan het Bureau van
Akademische Raad (BAR- bestaande
'uit rektor Dillemans, vice-rektor De-'
ruyttere, voorzitter studentenaangele-
genheden Masschelein en de drie
groepsvoorzitters) akkoord gaan.

Verdubbeling
Maar dit is nog niet alles. Vanuit het
Limburgs Universitair Centrum -
maar niet alleen van Limburg, zegt men
op de VLIR- stelt men voor om de
~kkoord om het inschrijvingsgeld te
indekseren, maar men zal dit pas
~rkelijk doen wanneer een bepaalde
spilindeks overschreden is. Hoeveel
die spilindeks bedraagt, weten we niet. ,
Bedraagt die bijvoorbeeld 2%, dan is
de kans groot dan je volgend jaar
15.000 fr inschrijvingsgeld betaalt om-

, dat de inflatie het laatste jaar ongeveer
met 2% toegenomen is,
Belangrijk hierbij is dat de VLIR

haar beslissing niet dwingend kan Waar. we me~r ze~e~heid over
opleggen aan de universiteiten, die in hebben, IS dat het inschrijvingsgeld zal
feite autonoom kunnen beslissen. Zo geïndekseerd worden, De slogans
heeft bijvoorbeeld de Vrije Universi- "10.000 nooit': staan nog op vele
teit Brussel vorig jaar beslist om het muren. Een kleine aanpassing met de
inschrijvingsgeld niet te verhogen en verfkwast kan de slogans wat aktuali-
ook dit jaar lijkt men daar niet seren, ~,aar er zal naar volgend
gewonnen voor een indeksering. Aan- akademiejaar toe vast en zeker wel
gezien het BAR akkoord is met een, meer dan dat gebeuren, Meerdaarover
indeksering, is de kans groot dat de volgende week,
inschrijvingsgelden andermaal )'er- .
hoogd worden, dit in tegenstelling tot
de situatie in Brussel.

Marilyn Monroe (zie ook onze mid-
denpagina) ...

Braque werkt deze problematiek
verder uit. V-oor hem moet al het
voorgestelde op het schilderij eerst en
vooral als een konfiguratie van kleu-
ren en lijnen op een plat vlak be-
schouwd worden. De voorgestelde
objekten moeten dan ook niet meer
afgelijnd worden tegenover de hen
omgevende ruimte, maar deze twee
moeten met elkaar fusioneren.

Verhoging
Vanuit de VLIR wordt er bovendien
voorgesteld om ook het eksamengeld
en rolgeld te indekseren. Hierbij mer-
ken we op dat het totale inschrijvings-
geld bestaat uit drie komponenten :
kollegegeld, eksamengeld en rolgeld.
Voor een niet-beursstudent bedragen
die tot voor vorige jaar (84-85)
respektievelijk 10.000, 1000 en 500 fr
Vorig jaar (85-86) kwam IJlen bin-

nen de VLIR overeen om het kollege-
geld'(IO.OOO)met 30% te verhogen tot
13.000 fr. Het totale inschrijvingsgeld
- eksarnengelden rolgeld inbegrepen
- bedraagt dus voor dit akademiejaar
14,500 fr voor niet-beursstudenten.
Het voorstel naar volgend Jaar

houdt in dat niet alleen het kollegegeld

Picasso
Picasso doet zijn intrede in het
kubisme met het overbekende 'Les
Demoiselles d'Avignon'. Ook hier
ontbreekt iedere diepte-illusie, worden
de figuren g~ragmenteerd weerge-
geven, en toont hij tegelijkertijd ver-
schillende aspekten van de figuren.
Picasso en Braque evolueren dan

verder naar het analytisch kubisme.

Carla Rosseels

De tentoonstelling loopt van 6 tot 19
mei, iedere weekdag van 12.30u tot
18u in de expositiezaal in het fakul-
teitsgebouw van 'Letteren en Wijs-
begeerte' Blijde Inkomststraat 21.Marc Sys
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd
worden op de het redaktiesekreta-
riaat in de 's Meiersstraat 5, 3000
Leuven.
De brieven moeten betrekking

hebben op in Veto behandelde
onderwerpen of op Leuvense (stu-
dentenjaktualiteit, en ondertekend
zijn met naam, studiejaar en adres.
Wie liever niet heeft dat zijn naam
gepubliceerd wordt, moet dit duide-
lijk motiveren.
Brieven die langer zijn dan 25

regels van 68 aanslagen (spaties
inbegrepen; dit komt overeen met
ca. 1 getikte blz. met een dubbele
interlinie) worden in principe in-
gekort.

een dergelijke opleiding. Af en toe met
sukses.

Hans Devroe

Lit (2)
Weer eens zet 'Veto' de literatuur opde
frontpagina ("Veto sprak met Herman
De Coninck, deel I") en ook op p. 11
vinden we interviews ter gelegenheid
van Leuven Lirrerair. Dat is prachtig,
maar ... ook Veto vindt, en ik citeer, de
hele zaak een "vrij grijze en nogal
overbodige bedoening zonder hoogte-
punten". Ook de titel wijst erop dat
Leuven Litterair een commerciële,
eerder dan een artistieke happening is.
Waarom zou Veto dan niet eens
aandacht besteden aan de echte Leu-
ven Literair die door de Universitaire
Werkgroep Literatuur in het Stuc
georganiseerd werd op I april 1987.
Niet commercieel van opvatting, wel
artistiek van niveau, kon deze avond
bogen op een talrijk publiek dat met
veel aandacht luisterde naar het nieuw
talent dat de werkgroep dit jaar
ontdekte en naar de gevestigde waar-
den.

Lit (1)
Na L. Deflo (uitgeefdirekteur Man-
tea u), zie 'De Standaard' van 7 maart,
wijst ook H. De Coninck nu (4 mei)op
de noodzaak- van 'Ieren schrijven aan
de universiteit'.
Juist, maar ook het intrappen van

een open deur. Reeds vele jaren zorgen
met name te Leuven het Instituut voor
Literatuurwetenschap (theoretisch) en
de Universitaire Werkgroep Litera-
tuur (meer praktisch, in 't Stuc) voor

Alfred Warrinnier
Public Relations UWL

Nog meer personeel
Aangezien op het eerste bericht van vakatures zich onvoldoende mensen
aanboden, of dat mensen zich terugtrokken, is een tweede oericht
noodzakelijk.
De Leuvense Overkoepelende kringorganisatie zorgt ter ondersteu-

ning van de werking van haar geledingen Sociale Raad, Kringraad en
Algemeen Beheer gedurende het akademiejaar 1987-1988 4 halftijdse
krachten (19,5 uur per week).
Van de personeelsleden wordt verwacht dat ze de Algemene

Vergadering van hun raad praktische en en inhoudelijke ondersteuning
verstrekken om op haar werkingsterrein tot een doordacht beleid te
komen en om dit beleid met kennis van zaken uit te voeren.
Alle personeelsleden werken met een bediendenkontrakt van bepaalde

duur '(I jaar) dat ingaat op I september 1987 en afloopt op 31 augustus
1988.
Schriftelijke sollicitaties, met cv, motivering en vermelding van

specifieke ervaringen die voor.en raad nuttig kunnen zijn, moeten ten
laatste op woensdag 20 mei 1987 te 16.00 aangekomen zijn op het
sekretariaat in de 's Meiersstraat 5.
Voor de geledingen Kringraad, Sociale Raad en Algemeen Beheer

ligt de verdeling van de mandaten nog niet definitief vast; wegens
besparingsperikelen is het niet mogelijk te voorzien hoeveel mensen er
aan de slag kunnen en hoe de konkrete taken verdeeld zullen worden
over de mandaten. We gaan er vanuit dat er 4 mensen aan de slag
kunnen.

5;-r~ks J<.~mt
Ek.onol'l1'!c.(!Io, n'?j

De personen (m/v) die menen in aanmerking te komen voor één van
deze mandaten moeten zeer dynamisch zijn en beschikkenover degelijke
organisatorische en administratieve kapaciteiten. Kandidaten die wel
iets zien in Sociale Raad. zijn op de hoogte van de werking van de
Algemene Vergadering van Sociale Raad en van de verschillende
vertegenwoordigende funkties die Sociale Raad waarneemt in het
medebeheer van de sociale sektor. Interesse in de problematiek rond
siudiefinunciering. huisvesting. gezondheidszorg. studentenrestaurants
en alles wat verder met de sociale positie van de studenten te maken
heeft. is een absolute noodzaak. Zij verklaren zich tevens bereid de
studenten bij te staan bij het verdedigen van hun belangen in al deze
aa ngelegcnheden.
Mensen die het meer voor Kringraad begrepen hebben. spreken met
kennis van zaken over de werking van de Algemene Vergadering van
Kringraad en de vertegenwoordiging in de respektleve beleidsorganen
van de Klit. Zij staan in voor de dagelijkse werking. darninistrutie, en
begeleiding van Kringraad. Zij verzorgen studiewerk aangaande
problematieken over universitaire aangelegenheden in het algemeen en
universitair onderwijs in het bijzonder.
Verder onderhouden ze kontakten met kringvertegenwoordigers en

andere aktievelingen in de verschillende fakulteitskringen.
Tenslotte zijn er voor die personen die meer iets zien in algemene taken

ter ondersteuning van de studentenwerking volgende taken weggelegd:
- Het voorzittersschap van de Financiële Kontrolekommissie der vrije
verenigingen:

- de administratie (korrespondentie, personeelsaangelegenheden. be-
grotingen en exploitatie .... ) en het technisch beheer van de koepel en
haar huisvesting (verhuur van kamers): ...

- de koärdinatie van de Vlaamse Studentenfederatie en het verrichten va
studiewerk omtrent problematieken diede konkrete Leuvense kontext
overstijgen en. een nationale aanpak vereisen. 0

Kringverkiezingen Klassieke

Tu quoque fili mi

De demokratische traditie
van Grieken en Romeinen
is eeuwenoud. En al is

Klio nog zo'n kleine kring, ook
dan wordt nog steeds, bij wijlen,
de pot aan scherven gegooid. Al
beginnen die kleine kringen wel
naar lucht te happen: ze hebben
te kampen met tekort aan aan-
dacht en daardoor tekort aan
leden, en, hoe vicieus die cirkel,
voor je het weet ben je het laatste
overblijvende lid.

"Kampagne" ; in de Dekenstraat ver-
meldt het woordenboek "ezels koer-
sen, gratis vaten, gastoptredens". Op
de zesde verdieping van het Erasmus-
huis niets daarvan. Sereen, misschien,
mytisch, zeker, efficiënt, bijzonder.

Woensdag 6 mei, 17 u: ongeveer
70 mensen (er zijn er ongeveer 300 die
Klassieke of Oude Geschiedenis stu-
deren) getroosten zich de moeite wat te
gaan opsteken over hun volgende
presidiumploeg. Kwestie van toch iets
te weten. Tot die ochtend had het
immers geduurd voor de kandidaten
zich kenbaar wilden maken op de
uithangborden van het MS!. Voor elke
post hadden sinds begin april al enige
namen gecirkuleerd. Sommige daar-
van stonden nu ook op papier, andere
waren vervangen. Alleen de post
'Bacchus' (oftewel het hoofdredak-
teursschap van het kringblad) was nog
blanco gebleven.
In de namiddag werd hiervoor dan

toch nog een kandidaat gevonden, wat
dan ook meteen de eerste en laatste
verrassing werd voor de kringverkie-
zingen '87.

De ene al grappiger dan de andere,
'ambieerden' allen hun post, in spee-
ches of met een paar verlegen woor-
den. Weinig riieuws onder de zon, alles
alleen een beetje beter dan vorig jaar,
als dat maar enigszins mogelijk zou
zijn.

Stemmen
Variaties op dit tema; de paar toe-
komstgerichte slogans zoals daar wa-
ren de telekommunikatie en informa-
tika in de ironiserende rede van
toekomstig preses Filip Lenders, de
traditionele demokratiseringen van
Sociaal en Kultuur, damesminivoetbal
voor Sport, er. muziek naar ieders
smaak voor Animatie.
De stemming (voor, onthouding,

tegen) verloopt ordelijk, te ordelijk
eigenlijk, want iedereen heeft alleen
maar VOOR gestemd. Een funktie haalt
het doldrieste rekord win 5 (vijf)
tegenstemmen.
Elke opwinding over zo'n gang van

zaken is overbodig. 300 leden produ-
ceren geen twintig elkaar bekonkurre-
rende ploegen. Of preses Lenders:

'Gelukkig sta ik hier alleen als kandi-
daat. Nu moet ik tenminste een
programma maken. Anders stemmen
jullie toch maar voor de mooie kop'.
Maar spannend is het allerminst. En
dat geldt ook voor de kalendervulling :
Klio haspelt zijn fuifjes af, herhaalt

INSCHRIJVINGEN - Het belang
indachtig van een degelijke vorming,
ook op gevorderde leeftijd, worden er
steeds oudere heerschappen gesigna-
leerd aan deze universiteit. Ver-
grijzing alom, en dan zijn deze kerels
niet eens afgestudeerd. (Foto Peter
Vermeiren)

oude suksesnummers. Zoals al die
kleine kringen in de Blijde Inkomst-
straat. Vele kleine diertjes die op eigen
benen proberen te staan. Alleen in de
zondvloed van asociale regerings-
dreiging smolten ze samen tot het
veelkoppige stakingsmonster. Voor
wat betreft alle andere èlementen
overplakken Romania, Germania, E-
oos, Historia en Klio elkaars affiches.
Poëziewedstrijd na poëziewedstrijd
karnaval-TD na karnaval-TD. Kaas en
wijn en kaas. De drukkers en foto-
kopieerders varen er wel bij.

Gert Walravens
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Stafari wint de verkiezingen ...

Wina: een junglel
Na een erg rustige - om

niet te zeggen doodse -
verkiezingskampagne,

heeft Stafari verleden woensdag
de verkiezingen in Wina gewon-
nen. Stafari, met voornamelijk
mensen uit het huidige presi-
dium, was de enige verkiesbare
ploeg, naast drie lolploegen.
Toch behaalde ze maar 66%
voorstemmen. En eigenlijk was
dat nog vee!...

Affiches, een kort woordje van de
kandidaat-preses in de verschillende
jaren, een programmabrochuurtje en
gratis vaten voor het stemlokaal,
moesten genoeg zijn om de winezen te
overtuigen om voor Stafari te stem-
men. En dat terwijl Stafari zijn
kampagne al begonnen was op ...
14 februari. Ze hadden toen alle
wininnen (of hoe zeg je dat, vrouwe-
lijke winezen?) een valemijnskaartje
gestuurd. En daarna bleef het stil tot
verleden maandag, toen het pro-
grammaboekje verscheen. Dat bleek
de traditionele opsomming van de al
even traditionele aktiviteiten te bevat-
ten, en verder werd er ook enige
aandacht besteed aan onderwijswer-
king. Het meest opvallend was echter
de geringe interesse voor die onder-
wijswerking (er is bijvoorbeeld maar
één iemand uit heel de ploeg die in een
POC of fakulteitsraad wil zetelen), en
het totaal ontbreken van een 'sociale'
werking. Kortom, de 'ernstige' wer-
kingspunten dreigen weg te zinken
tuuen TD'., ltantussen, en deraelijlte.
Wat op het debat nog maar eens
bewezen werd.

Nog best voor Stafari dat er op dat
debat slechts een 4O-tal aanwezigen
waren, want anders waren er wellicht
meer tegenstemmers geweest hij de 269
winezen die zich de moeite getroost
hebben om te gaan stemmen. Mis-
schien zou het niet slecht zijn voor Staf
en co om zich toch nog eens te
bezinnen over het komende werk-
jaar ...

Luchtig debat
De winezen die van bier, voetbal en
gefrustreerde praat houden, zullen
volgend jaar weer hun hartje kunnen
ophalen tijdens de wina-aktiviteiten.
Want het 'verkiezingsdebat' heeft
duidelijk aangetoond tot wat Stafari in
staat is. In wat aangekondigd was als
'luchtig debat', was de diskussie over
de winawerking van volgendjaarverte
zoeken. Veeleer zagen we een slecht
voorbereide show van vulgair dronke-
mansgezwets, waarbij het luchtige
blijkbaar op de bierlucht sloeg. En -
dat moeten we toegeven - in drinken
en lullen heeft Stafari zich een sterke
ploeg getoond.

Voor de voorstelling van de ploegen
was blijkbaar afgesproken dat de
lolploegen voor serieuze ploegen gin-
gen spelen en omgekeerd, maar de rest
was pure improvisatie. En dan begon
... de kwis. En eerlijk gezegd, zelfs de
gebroeders Verreth hadden er iets
beters van kunnen maken. Het kies-
kornité had een aantal vragen en
opdrachten voor de verschillende
ploegen, zoals een liedje zingen, een
'foto'-verhaal vertellen, hun visie ge-
ven over de verdeling van sexen en
rassen op de winagang, ...

De antwoorden hadden al even
weinig met wina te maken als de
vragen - het kan ook moeilijk anders
- maar geven wel een mooi voor-
beeldje van de sfeer: vaten hefTen, een
winahoer, vaten drinken, Typp-ex voor
de negers, vaten gooien, het kwam
allemaal aan bod. En dan werd het nog
leuker toen de praktische proef kwam:
elke ploeg moest zorgen voor een
doopvoorbeeldje. Er werden ad fun-
dums gedronken uit achtereenvolgens
ordinaire pint jes, kondooms en een
plateau. lot slot brachten de ploegen
nog een reklamespotje. Ploeg Bierbuik
was daarbij nog nuchter genoeg om
zelf vast te stellen dat ze doordraaiden,
ploeg Stem Black en White vocht in

Mexico voor hun rechten, en nadat
'Walter Capiau' Stafari had voor-
gesteld, eiste het publiek (dat voor
90% uit leden van Stafari bestond) dat
Walter verder zou gaan met een
spelletje Hoger-Lager tussen de ver-
schillende ploegen. Wina lager vol-
gend jaar, denken wij.

Ernstig tussendoor
Af en toe vonden we een stukje
ernstig gebabbel in deze jungle. Zoals
de voorstelling van de kandidaten
voor de raden (in Wina worden deze
afzonderlijk verkozen): dat daarvoor
te weinig kandidaten zijn, is een
jaarlijks terugkerend fenomeen. Maar
nu was het nog een stuk erger dan
anders. Slechts vier Stafaristen waren
kandidaat voor één of andere raad;
samen met de vier onafhankelijken
geeft dit een totaal van acht, voor meer
dan twintig plaatsen. Voor kultuur-
raad en sociale raad waren er helemaal
geen kandidaten, voor POC, departe-
mentsraad en fakulteitsraad Informa-
tika slechts één kandidate. De diskus-
sie die bij de voorstelling van deze
kandidaten op gang kwam, werd
echter stopgezet om weer over te gaan
naar het hoger beschreven luchtige
gedeelte.

Het was eigenlijk niet voorzien,
maar na aandringen van iemand uit
het publiek, werd dan toch de kans

Dit alleen maar om u een idee te geven van de subtiliteit van het nieuwe Wina-presidium, (Foto Jeroen Revalk)
gegeven om vragen te stellen. Na schafTen, maar dit redelijke voorstel beeld in het kultuurbeleid. En terwijl
vragen over Aids in de 21ste eeuw, de draaide uit op een luidruchtige onenig- het zoveelste gratis pint je werd aan-
verdeling van bier en andere dranken heid in de ploeg zelf. En toen de vraag geboden aan de panelleden, werd de
in wina, kwamen dan toch nog kort gesteld werd of Stafari volgend jaar diskussie over bier en Aids verder-
enkele aspekt en van het Stafaripro- even aktief zal zijn als tijdens de gezet. Laten we hopen dat het beleid
gramma aan bod: beheer en boek- verkiezingskampagne, werd er bijna dat Stafari volgend jaar zal voort-
houding waren dit jaar één post. Dit ,ruzie gemaakt over wiens kampagne zetten minder 1uchtig wordt dan dit
gaat veranderen: volgend jaar geen het nu eigenlijk was. Tussen de debat...
beheer meer! De verschillende verant- diskussie over vaten en affiches door,
woordelijken mogen zelf hun geld vingen we op dat het beleid van dit jaar
beheren. Positief is echter wel dat Staf voortgezet zal worden: 'studentge-
het stemmen met lidkaart wil af- richt', maar wel 'realistischer' bijvoor-

Bart Pinceel
Lieve Houwaer

Koen Meerschaert

Kringverkiezingen VTK

Net zoals in de andere
kringen werden ook in
VTK, de kring van de

studenten burgerlijk ingenieur,
verkiezingen georganiseerd.
Veel fut zat er dit jaar niet in, en
de enige echt serieuze ploeg werd
dan ook zonder problemen ver-
kozen.
Om allles in goede banen te leiden was
er het verkiezingsreglement. Dit regle-
ment, net zoals de statuten van VTK,
omvat alle bepalingen waaraan de
ingeschreven ploegen moeten voldoen,
en de faciliteiten waarvan de ploegen
gebruik kunnen maken. Het is bij-
voorbeeld mogelijk dat een ploeg zich
inschrijft, subsidies (2.500 fr) ontvangt
en zich niet verkiesbaar stelt. Dit
"niet-verkiesbaar stellen" is een mo-
gelijkheid die enkele jaren geleden in
het verkiezingsreglement ingebracht
werd om lolploegen in te kunnen
schrijven zonder het gevaar dat deze
efTektief (en ongewenst) verkozen
zouden worden. Het feit of een ploeg al
dan niet verkiesbaar is, moet bij de
inschrijving aan de preses meegedeeld
worden, en wordt pas opde dag van de
verkiezingen zelf bekendgemaakt.

Het was de voorbije jaren de
gewoonte geworden dat een deel van
het huidige presidium zich opnieuw
kandidaat stelt voor een volgende
ambtstermijn. Dit jaar wasdai'ook het
geval, en PULS was de naam van deze
ploeg. Gezien de omvang van het
presidium van dit jaar, en gezien het
entousiasme van de Pulsers (zij hadden
onder andere het verkiezingsbal van
dit jaar georganiseerd) was er dit jaar
geen en kele serieuze tegenkandidaat
komen opdagen. Lolploegen waren er
wel in overvloed, de namen: Amor,
Blanko, Dreft, Equipe iCochon. Fe-
male Revolution, Omer, PIT en Testa-
rossa.

Het verkiezingsreglement bepaalt
onder andere dat de kandidaat-ploe-
gen hun programma mogen voor-
stellen in het laatste nummer van het
kringblad. De laatste jaren is dit
evenwel afgedaald tot het zo ludiek
moeglijk overkomen, zeker omdat er
zoveel lol ploegen zijn. /'

De enige ploeg die een ernstig
programma indiende (PULS) klonk
dan ook saai tussen de rest.

De verschillende kampagnes van de
ploegen kwamen, vergeleken met vo-
rige jaren, traag op gang. De meeste
(Jol-)ploegen hebben trouwens weinig
of geen propaganda gemaakt. Equipe
cochon viel wel op door de grote
hoeveelheid kondoorns die zij gratis
had kunnen bemachtigen, en kwistig
rondstrooide. PULS bewees nogmaals
dat ze van aanpakken weten, en
pakten onder andere uit met een
mechanische stier aan Alma 3.

De avond voor de verkiezingen
heeft traditioneel het debat plaats. Dit
jaar was dat maandag 4 mei, ondereen
zeer matige belangstelling: er waren
maar 150 tot 200 belangstellenden
komen opdagen, de ploegen en hun
direkte aanhangers inbegrepen. Op
deze avond krijgen de ploegen de kans
om zich kort voor te stellen, en wordt
een debat georganiseerd tussen de
kandidaten over een aantal VTK-
topics.
Alle ploegen (zelfs PULS) deden zo
hard mogelijk hen best om zo grappig
en lollig mogelijk over te komen, op
één ploeg na die krampachtig pogin-
gen deed om serieus te blijven, maar
dat leek dan weer zeer lachwekkend en
af en toe idioot.
Het koddigst waren provoosten Sam
en Willem die door ploeg Blanko en
Dreft ingehuurd waren om de avond
van de jeugdbeweging een beetje
spiritueel te ondersteunen. Deze pro-
voosten kwamen origineel en gevat uit
de hoek en organiseerden zowaar
onder de aanwezigen een mini-opinie-
peiling naar de populariteit van de
overige ploegen. .

Uiteindelijk ging de debatavond
toch de mist in. Preses Zwoef had elke
ploeg een tiental dia's gegeven waar-
rond een korte montage moest ge-
brouwd worden. Dit laatste deel van
de avond liep behoorlijk uit, verveling
sloeg toe, zodat de zaal om twee uur al
half leeg was.

De stemming de volgende dag (5
mei) stond statutair open voor alle
ingenieursstudenten. maar de op-
komst was zeer flauw. Amper 434
studenten vonden het nodig hun stem
te komen uitbrengen. In het totaal zijn.
er ongeveer 2.400 studenten aan de
fakulteit, waarvan 1.900 voor hun
eerste diploma. Ter vergelijking: vorig
jaar kwamen er welgeteld 1.068 stu-
denten hun stem uitbrengen.

Wat bovendien nog het meest
verraste, was dat er meer dan één ploeg
op het stembiljet stond. Zowel de
gedoodverfde favoriet PULS, als de
vermeende lol ploegen Omer, PIT als
Testarossa bleken verkiesbaar.

Mogen we hopen dat er volgend jaar
meer konkurrentie is, en dat er meer
studenten het nodig vinden hun me-
ning te uiten, of is de ingenieursstudent
clan toch aan het vervlakken?

Bruno Peeters

Verkiezingen Ekonomika

Oude wijn in
oude. zakken
De eerste week na de

Paasvakantie werden de
ekonomiestudenten even

in hun lenteblok opgeschrikt: de
ekonomika presidiumverkiezin-
gen. Ondanks het feit dat er drie
mededingende ploegen waren,
bleef het een vrij matte bedoe-
ning die maar zelden kon boeien.

"Tot ver buiten onze fakulteitsmuren
zijn deze verkiezingen vermaard en
berucht. Het entoesiaste meeleven, de
kreativiteit en de stunts van de
ekonomisten maken van deze verkie-
zingen immers jaarlijks een topevene-
ment in Leuven."

Dit fragment komt uit een door
ploeg Werner volgeschreven extra-
editie van de Financieel-Ekonomische
Tijd. Naast deze zwaar gesponsorde
ploeg Werner traden nog twee andere
ploegen in het strijdperk: IVBA en
ploeg 1 & 1. De verkiezingsdagen
werden evenwel geheel gedomineerd
door ploeg Werner. In de welbekende
ekonomikastijl ging het erom om
zoveel mogelijk in de kijker te lopen en
om via een gesubsidieerde uitdeel- en
weggeefpolitiek zoveel mogelijk stem-
men te winnen. Een greep uit de
aktiviteiten kan dit verduidelijken:
gratis optreden van Hans De Booy,
John Massis op bezoek, massa's gratis
vaten, speciale maaltijden ...

Eerstgenoemde ploeg kon op dit
vlak een vrij gevarieerd, zij het weinig
kreatief, programma presenteren. De
tegenstrevers konden hier maar weinig
tegenoverstellen. De omvang van de
respektievelijke budgetten van de
ploegen zal hieraan wel niet vreemd
geweest zijn.

Een en ander bracht mee dat er bijna
geen aandacht werd besteed aan de
programma's van· de verschillende

kandidaten. Ook het naar jaarlijkse
gewoonte nauwelijks bijgewoonde
verkiezingsdebat kon deze leemt'! niet
opvullen. Als belangrijkste wapenfeit
kan worden vermeld dat alle ploegen
een struktuurwijziging voorstonden.
IVBA was gewonnen voor het werken
met projektleiders die autonoom een
bepaald projekt uitwerken. In plaats
van het gecentraliseerde systeem van
nu, met één preses en zijn 'vices' , zou
men moeten komen tot een uitgebrei-
dere kern met een grotere motivatie.
Ploeg Werner zocht het daarentegen
bij een herwaardering van de jaar-
werking. Ekonomika zelf zou zich
enkel moeten bezighouden met de
grote aktiviteiten. De kleinere aktivi-
teiten zouden beter worden georgani-
seerd doordejaren afzonderlijk. onder
koördinatie van Ekonomika.

De diskussies die volgden, hadden
weinig om het lijf. Zelfs na het debat
was nog steeds niet duidelijk wat nu
essentieel het verschil was tussen de
verschillende ploegen. Eén ding was
reeds voordat de verkiezingen plaats-
vonden wél duidelijk: de weinig ge-
profileerde kandidaten, die dan nog
allemaal ei zo na hetzelfde verkon-
digen, staan er allen borg voor dat ook
het 58s.te ekonomikajaar niet grondig
zal verschillen van de vorige.

Het "entoesiaste meeleven" van de
studenten mocht dan al tijdens de
verkiezingskampagne ver te zoeken
zijn, tijdens de stembusgang bleef er
niets meer van over. Slechts 1080
mensen brachten hun stem uit: 52%
van de stemgerechtigden. Zoals ver-
wacht behaalde de ploeg met het
grootste verkiezingsbudget ook de
meeste stemmen. Ploeg Werner werd
met 64% van de stemmen de over-
winnaar. Ploeg 1& 1en ploeg IVBA
behaalden respektievelijk 22 en 14%.

loost Bollens



4 Veto, jaargang 13 nr. 28, dd. 11 mei 1987

opnieuw misverstanden opstapelen.
Spreken is onmogelijk, maar zwijgen
staat gelijk met sterven. Dat is de
keuze. Pessimisme? Cynisme? Niet
volgens Rijnders zelf: "Iemand zei
laatst tegen mij: de personages in jouw
stukken zouden er beter aan doen te
zwijgen. Dat spreek ik tegen. Mijn
personages spreken met elkaar, zijn
met elkaar bezig. En dat vind ik
hoopvol, ook al bouwen ze het ene
misverstand op het andere." (Veto 22)

Erwin Jans .

Rijnders' Piek-Up

Driehoeksverhouding met
de taal
Blegin januari tijdens de

t'Week van de onbehaag-
lijke komedie" las Ge-

rardjan Rijnders in een wereld-
première de voorlopige versie
van zijn nieuwste stuk "Piek-
Up". Intussen is het stuk her-
schreven, voltooid en op de
planken gebracht. Leuven had
opnieuw een première: de Bel-
gische dit keer.

"People who need people are the
luckiest people in the world" (of iets
dergelijks) zingt Barbara Streisand op
het einde van de voorstelling, maar
veel verder komt ze niet. Haar stem en
de melodie worden vervormd, uit-
gerekt, versneld tot er nauwelijks nog
sprake i~ van zang: flarden van
uitgerekte woorden en zinnen en ruis.
alsof de muziek te dicht in de buurt is
gekomen van een zwart gat. De man
en de vrouw liggen uitgeput op hun rug
op een reusachtig puzzelstuk dat ooit
een deel is geweest van een zinvol
verhaal. Het verhaal van de bood-
schap van de engel aan Maria bijvoor-
beeld. Maar de engel is onthoofd en
een boodschap heeft hij dus ook niet
meer.

De lezing die Rijnders gaf van zijn
tekst was hallucinant. Snel en zonder
enige noemenswaardige rustpauze las
hij de dialoog tussen een man en een
vrouw. Een dialoog die al vlug werd
wat n: in wezen was: een monoloog
opgebouwd als een chinese doos. In
iedere doos een andere doos, achter

iedere deur een andere deur, terwijl de
werkelijkheid oneindig ver af blijft. De
taal verloor iedere referentiële funktie
en spon haar eigen onbegrijpelijk en
ondoordringbaar web: een netwerk
van woorden, woorden, woorden ... In
het Veto-interview zei Rijnders over
zijn tekst: "Alles probeer ik samen te
brengen: anekdotes die ik hoor, din-
gen die ik lees in boeken en kranten.
Wat mij intrigeert is een zwart gat dat
de taal naar zich toetrekt en zodanig
uitrekt dat er niets meer van over-
blijft. Dan kan je volledig nieuwe
verbanden leggen. Een volstrekt wille-
keurig woord kleedje wil ik weven."
(Veto 22)
Maar een lezing is geen voorstelling

en om dat laatste is het Rijnders
uiteindelijk te doen geweest: hij
schreef "Piek-Up" voor twee akteurs,
een man en een vrouw, Titus Muize-
Iaar en Lineke Rijxman. Met zijn regie
heeft Rijnders andere mogelijkheden
aangeboord dan zijn tekstlezing sugge-
reerde. Het "volstrekt willekeurig
woordkleedje" is vervangen door een
hard, maar fascinerend konflikt tussen
twee mensen. Het gaat om een drie-
hoeksverhouding. maar misschien zijn
er wel vier hoeken, of uiteindelijk
misschien zelfs maar twee. Misschien
is er alleen maar de man en de vrouw
en is de scène hun hele wereld, hun
"huis clos". De echte derde in de
driehoeksverhouding is de taal. Zij
bedriegt zowel de man als de vrouw,
schaamteloos. Iedere poging tot kom-
munikatie wordt ondermijnd door de
taal in haar dubbelzinnigheden en
onverwachte nuances, waar de twee

personages hopeloos in verward ra-
ken. "Ik word gek van taal" zegt de
vrouw. De man antwoordt: "Taal
wordt gek van ons." Er is iets
bedrieglijks aan de filosofische defi-
nitie van de mens als een sprekend
dier. De mens is een praatziek dier
geworden en de taal, het menselijke
kommunikatiesysteem bij uitstek, is
zijn besmetting. De man en de vrouw
praten, maar zij ervaren de taal als iets
vreemds, iets dat niet langer een
uitdrukkingsmiddel is voor hun ge-
dachten, gevoelens en persoonlijkheid.
En omdat die taal er geen uitdrukking
aan geeft, bestaan gedachten, ge-
voelens en persoonlijkheid misschien
niet. "Ik hoor geen gedachten meer,
alleen maar formuleringen", zegt de
vrouw. Op de vraag van de man wat
het verschil tussen beide is, antwoordt
ze: "Het verschil? Leven." De taal
stelt iedere werkelijkheid en oorspron-
kelijkheid in vraag. Ze trekt de waarde
van de herinnering in twijfel en
daardoor het geloof in een koherent
beeld van het eigen ik. Het besef van
zichzelf is een nièt meer samen te
stellen puzzel. Het verlangen naar
"iets echts" is een onmogelijk ver-
langen. In die onmogelijke ruimte van
het verlangen zijn de man en de vrouw
gedoemd om samen te blijven en
mekaar te kwellen.
Het gedwongen samenzijn van de

personages geeft regisseur en akteurs
de mogelijkheid een aantal verschil-
lende akteerstijlen te hanteren: van (te
schreeuwerig) ingeleefd realisme tot
verrassende slap-stick. Er zijn zowel
momenten van onderkoeldheid als van

fysieke agressie. Veel clichés over
mannen en vrouwen passeren de
revue, maar ze worden steeds bewust
en konsekwent gehanteerd. Vooral in
het tweede gedeelte van het stuk wordt
er op bepaalde momenten snel en
scherp geschakeld van het ene gevoels-
veld naar het andere: slap-stick kantelt
in een wrede obscene scheldpartij,
waarna de man en de vrouw mekaar
letterlijk in de haren vliegen totdat zij
er uitgeput bij neervallen, langzaam en
stil opnieuw beginnen te spreken en .

schaduweffekten. Maar het toevoegen
van de gebruikelijke inkleuring drumt
deze effekten het hoekje in. Erika
Raven zelf verklaarde dat de strip af is
zonder bijkomende inkleuring. Maar
zo'n album verkoopt slechter en
uitgeverij' Den Gulden Engel durft
blijkbaar geen zwart-wit strip in z'n
fonds opnemen.

Dit heerschap pleegt wel eens een volstrekt willekeurig woordenkleedje te
weven ..Maar wanneer hij dat dan gaat regisseren. wordt het resultaat plots iets
heel anders. Piek-Up, om maar één voorbeeld te noemen. (Foto Jeroen

. &~

Dialezing over volwassenenstrips
door (Pl)

Lelijk tekenen
Woensdag 6 mei gaf Pas-

cal Lefèvre - geen
onbekende voor trou-

we Veto lezers - een lezing over
de volwassenenstrip. In Vlaan-
deren blijken stripverhalen nog
steeds stiefmoederlijk behandeld
te worden, in tegenstelling tot
onze buurlanden.

Pascal Lefèvre begon zijn uiteenzet-
ting met de geschiedenis van de
volwassenenstrip sinds de jaren zestig.
Hij deed dat eerst aan de hand van de
ontwikkelingen van striptijdschriften.
waarin de eerste veranderingen zich
aftekenden. Vervolgens schetste hij de
wijzigingen op de stripmarkt. Men
ging druk experimenteren, zowel op

inhoudelijk als op grafisch vlak: het
.afgercnde verhaal was niet meer
nodig, en nieuwe grafische technieken
werden geïntroduceerd. Zelfs lelijk
tekenen was aanvaard. De koploper
van de vernieuwingsbeweging was
Frankrijk.
In de jaren tachtig keerde men terug

tot een duidelijke verhaalstruktuur,
dikwijls getekend à la Hergé (Klare
Lijn). Toch bleven de bestaande
verworvenheden overeind, zodat de
stripmarkt vandaag de dag een zeer
heterogeen en divers reuvre aanbiedt.
Aan de hand van een dertigtal

diapositieven toonde Pascal Lefèvre
werken van een aantal minder bekende
hedendaagse stripauteurs. Namen als
Gotlib, Boucq, Fred, Meeblus. An-
dreas ... doen nog wel een belletje.
rinkelen, maar wat te denken van

Onze strip kenner. samen met zijn 'favoriet' verenigd op de foto.

Teule, Mattioli, Mattotti en Vuille-
min ? Dit' overzicht kwam een beetje
chaotisch over. De ordening volgens
humorstrip, tekenstijl, omkadering ...
kwam niet helemaal uit de verf. Op de
laatste vier auteurs (Munoz-Sampayo,
Duveaux, Mattotti en Vuillemin) werd
wat dieper ingegaan, als 'favorieten'
van de spreker.
De lezing kende een aarzelend begin

- misschien omdat Pascal Lefèvre
teveel aan zijn tekst gebonden was,-
maar naar het einde toe ging het
vlotter. Het zou interessant geweest
zijn indien een lijst van de getoonde
strips voorhanden was voor het pu-
bliek. Een groot deel van de namen
ging verlorèn. Daardoor valt het te
betwijfelen of stripfanaten veel nieuws
geleerd hebben. De getoonde afbeel-
dingen waren heel aanlokkelijk, maar
hoe kom je aan die albums als je de
auteurs niet kent? De lezing groeide de
leken in de stripwereld daardoor
waarschijnlijk helemaal over het
hoofd. Toch een interessante uiteen-
zetting over een volwassen medium
dat in Vlaanderen zelden of nooit aan
bod komt.

Els Groessens

'STRIPS
Moessonregens is het eer-

ste album in de reeks
Thomas Rindt. Hierin is

deze joernalist samen met zijn
kollega-fotograaf Hendrik Lis-
sauer op reportage in Meatham.
Deze Zuidoostaziatische staat,
waar een burgeroorlog aan de
gang is tussen regeringstroepen
en het Meothams Bevrijdings-
front (MBF), toont verrassend
veel gelijkenis met Vietnam.

Nadat beide reporters tot het hoofd-
kwartier van het MBF zijn doorge-
drongen, komen ze in allerhande
moeilijkheden terecht. Een interessant
gegeven dat echter nogal matig uit-
gewerkt is. Tekenaarster Erika Raven
en scenarist MarcelRouffa leveren met
dit album een vrij matig stripverhaal
af. De karaktertekening laat, op het
hoofdpersonage na, te wensen over.
En het verhaal kabbelt rustig voort,
zonder veel tempowisselingen. Erika
Raven krijgt met haar tekeningen het
verhaal evenmin in een hogere versnel-
ling. Laat deze tekeningen nog een
dosis talent tonen, de inkleuring fnuikt
het visuele genot van deze strip. Raven
kleurt de tekeningen met een dosis
zwart in, en dat is goed, want het
resultaat zijn aantrekkelijke licht- en

Erika Raven kwam onlangs in de
belangstelling omdat ze de stripgids-
prijs kreeg - uitgereikt door een
erudiete jury met onder meer Marc
Sleen en Bob De Moor. Een enorme
verrassing omdat deze prijs tot nog toe
alleen aan tekenaars met een uitge-
breide stripografie (Berek, Merho, ... )
uitgereikt is en Erika Raven voor dit
album slechts drie kort verhalen in
tijdschriften publiceerde. We vermoe-
den dan ook sterk dat deze prijs op de
eerste plaats als aanmoediging be-
doeld is voor de nieuwe uitgeverij Den
Gulden Engel, die een aanzienlijk
stripfonds heeft. Een fonds waarin we
zowel dwaze rommel (Iris. Dag &
Heidi), kinderstrips (Kramiekske. An-
nie en Peter) als baanbrekend werk
(Detective Dombret, De Onnoembaren)
in terugvinden. We willen het talent
van Erika Raven niet in twijfel
trekken, maar met deze bekroning is
de prijs omgetoverd tot een aanmoedi-
gingsprijs.

(CV)



aan. Je zit er zo een beetje op te kijken
zonder dat je er, in welke zin dan ook,
iets bij ervaart.
Jozef van den Berg blijft misschien

best een tijdje langer onderweg, rich-
ting inspiratieland, alvorens nog eens
aan te spoelen of nog eens te stoppen
langs de kant van de weg.

Carla Rosseels
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ziet het voor je ogen gebeuren, maar je
voelt het niet in je buik.
Technisch loopt alles perfekt: het

stemmenspel van Van den Berg, het als
in een droom opduiken van de
pleisterplaats, de leuke rekwisieten, de
grappige verrassing in verband met het
kleine meisje aan het eind van de
voorstelling. Maar niets grijpt je echt

Jozef van den Bergs
Plelsterplaats
,

Uitermate
middelmatig
Jozef Van den Berg heeft het

niet getroffen in dezewereld. ,
Nadat hij in vroegere voor-

stellingen op de dool geraakte in
de woestijn, of als schipbreuke-
ling aanspoelde op een onbe-
kend strand, begeeft in zijn
nieuwe voorstelling z'n karretie

het, op weg van Boedapest naar
Parijs.

lijke omgeving met een wit strand; \
een blauwe zee en een hemelshoog bed.
Een heerlijk gevoel van eenzaamheid,
rust en stilte wordt echter verbroken
door de aanwezigheid van een heel
klein vrouwtje, dat een akkordeon en
een piano met zich mee brengt.
Van den Berg is niet op haar

aanwezigheid gesteld, maar Mevrouw
de Heks (/afemme distinguée uit Van
den Bergs poppenfamilie) beslist dat
het vrouwtje mag blijven. Ter ver-
antwoording van dat besluit betuigen
zij en meneer de Koning (een ander
individu uit de Familie) hun liefde
voor mekaar. Van den Berg krijgt
langzaam in de gaten wat de bedoeling
is, maar hij zal zich pas dan kunnen
verenigen met het vrouwtje, wanneer
hij afscheid heeft genomen van zijn
familie.
Van den Berg schakelt in zijn

voorstelling een reeks grapjes aan
elkaar en doorspekt die af en toe met
een serieuzere beschouwing.
Motieven die in de voorstelling

regelmatig terugkeren, zijn de nood-
zaak en de waarde van de stilte, de
pleisterplaats als moment van be-
zinning, vanwaaruit je een andere
richting kan uitgaan, de tematiek van
het verliezen ("Wat je werkelijk bezit,
verlies je niet. "),
Die tema's worden echter niet

dieper uitgewerkt. Ze worden eventjes
opgegooid om dan weer te verdrinken
in het amusementsaspekt van de
voorstelling. Want ook daar wordt op
gemikt. Jozef van den Be~ wil zijn
publiek amuseren en maakt grapjes
over dat publiek, over zijn eigen
manier van teater maken, over situa-
ties uit de voorstelling zelf, over zijn -
sukses, over vroegere voorstellingen, ...
Maar ook dat maakt de voorstelling

niet boeiend: de grapjes zijn meestal
net niet goed genoeg, om er voluit me

De voorstelling vertelt het verhaal van !
de verdwaalde en door autopech I
opgehouden zwerver, die op een I
verlaten plaatsje langs de weg de I
'pleisterplaats' ontdekt, een paradijse-

net niet goed genoeg om er voluit mee
te kunnen lachen.
Zelfs wanneer de voorstelling een

evolutie in het teaterwerk van Van den
Berg zou symboliseren, dan wordt dit
op een oninteressante manier ge-
bracht. Van den Berg neemt snikkend
afscheid van zijn poppenfamilié, die in
zee verdwijnt en zoekt dan aarzelend
toenadering tot het meisje. Ont-
roerend bedoeld, maar de kombinatie
van een slechts oppervlakkig aan-
gehaalde tematiek en al of niet leuke
grapjes, die de voorstelling van tijd tot
.langdradig maakt, laat ook deze
emotionele scenes de mist ingaan. Je

PLUK
Terug naar afstuderen

Momenteel sta je natuurlijk voor een muur: straks heb je
eksamens en je realiseert je alleen dat je daarover moet,
zonder goed te weten hoe het iseens het allemaal achter de
rug is. Maar .eens promoveer je toch en dan moet je
natuurlijk van wanten weten: werkstatuten, werkloos-
heid, dat zijn zo van die dingen waarvan je op de hoogte
moet zijn. Ziekteverzekering, kinderbijslag, vakantiewerk,
dienstplicht (ach ja, dienstplicht...).
En de studententijd, die komt nooit meer weer. Tenzij

in de memoires, een flink stuk geromantiseerd (ach,
geromantiseerd ... )..

Informatieavond voor afgestudeerden.
Dinsdag 12 mei 1987 om 20.00 uur in de Kleine Aula.

Tijdens deze informatievergadering zal de nieuwe
uitgave van de brochure "Dag Unief, wat nu?" gratis

aan de deelnemers uitgedeeld worden,

MM
Eigenlijk is jong sterven oninteressant. Neem nu James
Dean. Die jongen begaf het voor hij de kans kreeg om een
goed akteur te worden. Of tenminste: voor hij de kans
kreeg om voor zichzelf uit te maken dat het maar knudde
was wat hij presteerde. MarIon Brando had daar wel de tijd
voor, wat hem in staat stelde met een superieure charme
enkele snertrollen neer te zetten.
Greta Garbo zag dat anders: stoppen op 35 jaar en daarna
een beetje proberen te leven. Dat is veel verstandiger dan
jong sterven. want Marilyn Menroe bijvoorbeeld heeft
nooit de kans gehad haar eigen retrospektieves te zien.
Zonde.

Kleine retrospektieve Marilyn Monroe.
Naar aanleiding van 25 jaar dood. Met Niagara, The
Seven Year Itch, All about Eve en Some Like it Hot.

Voor details: zie Agenda.

Salvador De Witte
. EI Salvador is nog steeds een van de te vele
brandhaarden in deze blijkbaar toch niet zo fraaie
wereld. Ene president Duarte zwaait er nu al sin ds 1980

de plak. Geen reden om te juichen, zo zeggen de
guerilleros. Boeren en arbeiders wachten nog steeds op
de uitvoering van het zogenaamd Sociaal Pakt. Van de
dollarstroom van de VS komt maar bitter weinig terecht
bij de bevolking. Met de mensenrechten is het er zeer
slecht gestel d.
Vandaar dus die guerilla, die overigens ook steunt op

mensen van hier: medici die in EI Salvador hun steentje
willen bijdragen, en die terechtkomen in de verzets-
beweging aldaar. Niet zonder gevaar overigens.
Geregeld sijpelen berichten door over in de gevechten
overleden landgenoten. Zo bijvoorbeeld Michaël De
Witte: als arts voor de bevrijdingsbeweging FMLN was
hij vaak in de eerste linies aanwezig, om oorlogs-
gewonden zo snel mogelijk te verzorgen; overleden op8
februari 1987.
Rita Van Obbergen (die zelf ook in EI Salva dor

werkzaam geweest is en daar zwaar gewond werd) zegt
over haar motivatie: "Gedreven door louter humani-
taire overwegingen ga je beter niet naar EI Salvador. Je
dient een duidelijke politieke keuze te maken, een
bewuste keuze voor de armen. voor de revolutie. voor
een leven als guerillero".

Herdenkingsviering Michaël De Witte.
Do 14 mei om 20.00 uur in Aud. Ves.

Videodorant
Sinds God de televisie heeft uitgevonden zijn we
nergens meer veilig. Waar de muziek ontspoort moet
ook het beeld terechtkomen: op het behang. Video heet
dat dan. Gelukkig lopen er nog mensen rond die van de
nood een deugd weten te maken. Die maken van video
dan een kunsttak en met wat geluk vallen die dingen
ook rrog te bekijken. Let wel: Kijken!

Video.
Ma 11. wo 13. ma 18 ers di 19 mei in de

Vlamingenstraat 83. Met onder andere video's van
Jean-Luc Godard. Peter Greenaway en John Adams.

Voor details: zie Agenda.

Het leenrecht

5 frank per boek l
Momenteel is er heel wat te doen rond de plannen v.

gemeenschapsminister van kultuur Dewael om t
biblioteekwezen grondig te hervormen, meer in t

bijzonder rond het ontwerpdekreet ter invoering van het leenreel
Leenrecht kan in de neo-liberale visie van Dewael gedefiniee

worden als een vergoeding die schrijvers ontvangen, ter kompens
tie van de inkomstenderving die zij ondervinden door het veelvulc
ontlenen van hun boeken in de biblioteken. Deze vergoeding me
verhaald worden op diegenen die daadwerkelijk van de service v.
de biblioteken gebruik maken, de biblioteekgebruiker dus.
De reakties op het ontwerp van
dekreet laten er geen twijfel over
bestaan: de uitgevers en de auteurs
staan met hun standpunten lijnrecht
tegenover de openbare biblioteek (OB)-
wereld.
De auteurs, gegroepeerd in de

aktiegroep 'leenrecht', voorgezeten
door Monika van Paemel, ijveren voor
een verbetering van het statuut van de
Vlaamse schrijvers. Een eerste stap in
de goede richting zou het leenrecht
zijn, waardoor elke 'schrijver een
vergoeding zou ontvangen op basis
van het aantal uitleningen van zijn
boeken.
Ook de uitgevers ijveren voor het

leenrecht. Hun éénrnalig verkocht
boek wordt talloze keren uitgeleend,
zonder dat ze daar beter van worden.
Toch dragen zij het risiko bij het
uitgeven van boeken, en zal bij
afnemende aankoop (ondermeer door
veelvuldig biblioteek bezoek) de op-
lage dalen en de prijs stijgen, wat leidt
tot een verschraling van het aanbod en
de kwaliteit
De diskussie of de uitgevers al dan

niet tot de begunstigden zouden beho-
ren, is echter nog niet afgesloten.
De OB-wereld bundelde haar krach-

ten in het aktiecomité 'sos. Openbare
Biblioteken' en verzet zich resoluut
tegen de invoering van het leenrecht.
Uitgaande van de terechte vraag (en
daar is iedereen het over eens) naar een
billijke auteursvergoeding. stelt de OB-
wereld dat het leenrecht geen afdoende
antwoord biedt. Er zullen belangrijke
organisatorische (het innen van het
geld, het berekenen van welke auteur
hoeveel krijgt) en financiële lasten op
de biblioteken gelegd worden en de
drempel voor biblioteekgebruik zal
verhoogd worden zonder dat daarmee
- iets fundamenteel verandert aan de
situatie van de auteurs, aldus 'sos.
Openbare Biblioteken'.
Over deze argumenten pro en kon-

tra valt een boompje op te zetten. Bij
de vraag naar het werkelijke verlies dat
auteurs en uitgevers lijden door het
gratis uitlenen van boeken in de
biblioteek, moeten enkele bedenkin-

Deze foto was mooier voor de lay-out ...

gen gemaakt worden. De biblioteken
zijn grote afnemers van boeken en de
bibgebruikers zijn vaak de grootste
boekenkopers.
Is die bibfreak alias boekenkoper

dan niet bereid om 5 frank per boek of
eventueel een jaarlijks abonnements-
geld te betalen? Natuurlijk wel, dat
; deel van het publiek zal ondanks de _
leesbelasting niet uit de biblioteken
wegblijven. Anderen echter wel.
Voor de onderste lagen van de bevol-
king is elke financiële drempel te hoog.
Ook de inspanningen die vanuit de
biblioteeksektor gedaan worden voor
specifieke doelgroepen, namelijk mi-
granten, mentaal gehandikapten,
moeilijke lezers, bejaarden ... komen
door het heffen van een leesbelasting
in gevaar.
De auteurs zelf zullen met de

aalmoes die ze via het leenrecht
toegestopt zullen krijgen, niet veel
beter af zijn. Bibliotekaris Buyle van
de OB-Aalst berekende dat 8% van de
ontleende boeken iri zijn biblioteek
van Vlaamse auteurs zijn. In Groot-
Brittannië waar leenrecht ingevoerd is,
gaat het leeuwenaandeel van de op-
brengst naar schrijvers van thrillers,
familieromans en stationJiteratuur ...
Zo leidt de hele diskussie rond het

leenrecht tot één fundamentele beden-
king. Staan in deze diskussie niet de
verkeerde partijen tegenover elkaar?
De auteurs en het boekenbedrijf

hebben immers alle belang bij een goed
draaiende biblioteeksektor. De biblio-
teeksektor van haar kant moet de
belangrijke maatschappelijke funktie
als "verspreiders van literatuur en
verstrekkers van informatie aan de
gehele bevolking, ook aan de ekono-
misch zwakkeren" (Ludo Simons)
blijvend kunnen waarmaken.
De invoering van het leenrecht

belemmert de OB in het uitwerken van
haar funktie en is voor de auteurs een
pleister op een houten been: een
strukturele oplossing en regeling voor
een billijke vergoeding biedt ze zeker
niet. Trui Moerkerke

Hilde Van den Bulck
Griet Vergauwen

(Foto Hendrik Delagrange)
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14 dagen seksualiteit

Lesbiennes en kinderen
Waarom kun je niet gewoon doen? Ben je een mannen-

haatster? Gaat dat wel, als lesbiennes een kind opvoeden?
Wie is het mannetje, het vrouwtje? Allemaal vragen die je

te horen krijgt als je lesbisch bent en voor lesbisch ouderschap kiest.
En allemaal vragen die op een of andere manier aan bod kwamen op
de eerste dag van de "Veertien dagen seksualiteit", een organisatie
van de Roze Drempel, het Jongeren Advies Centrum (JAC) en het
, Vluchthuis van Leuven.

De avond begon met een getuigenis.
Hermine praatte over haar relatie en
haar moeder-zijn: ze heeft een zoontje
van drie en is zwanger.van haar tweede
kind. Eigenaardig genoeg noemt ze
zichzelf 'homo', het woord 'lesbisch'
vindt ze een etiket. een disk ri mi ne-
rende term.

Die diskriminatie is dubbel: er zijn
ongelijke kansen omdat men vrouw is,
en omdat men lesbienne is. Lesbiennes
7ijn niet noodzakelijk radikalc femi-
nisten: de eerste term slaat vooral op
het emotionele (houden van vrouwen),
de tweede op een politieke keuze. Voor
Hermine hangt het lesbisch zijn wel
samen met het feminisme: door het
openlijk uitdrukken van gevoelens van
liefde voor vrouwen (de coming-ouïï
stond ze open voor het feminisme. Ze
stelt dan ook dat een lesbische relatie
een gelijkwaardige relatie is: er is geen
knecht of meester, er zijn geen im-
mense verschillen kwa emoties en
gedragingen, cr is geen rollenpatroon
(geen "mannetje, vrouwtje"), en er
wordt gekozen \topr taken.

Maar er zijn ook negatieve as pek-
ten: de buitenwereld kan ambivalent
of diskriminerend reageren. Zo ziet de
RVA een lesbisch koppel met kinderen,
maatschappelijk gezien, langs de ene
kant niet als een gezin (het is een
alleenstaande ouder), maar langs de
andere kant weer wel: het is wel een
gezin als het op inleveren aankomt.

De omgeving kan negatief reageren
en hel koppel vragen of ze wel goed
welen wal re de kinderen aandoen. Dit
psychisch geweld richt zich niet alleen
op het koppel, maar zal later ook de
kinderen treffen, zodat ze wel degelijk
si erker zullen moeten staan. Volgens
Hermine kan op dat moment de echte
coming-out helpen. De ouders (toe-
komstige grootouders) kunnen nuch-
ter reageren, "aha, bedankt", als ze
horen dat één van de partners zwanger
is. Op het werk kunnen er moeilijk-
heden ontstaan, die, zoals bij Her-
mine, leiden tot ontslag.

En wat met de wens om kinderen te
krijgen') Bij Hermine evolueerde dit
van "bevriezen" (er niet aan denken,

het niet mogelijk achten) tot het aan
bod laten komen: "Ik wil graag
kinderen." Een telefoontje naar de
spermabank was het begin. Dan
volgden er vragen: waarom wil je
kinderen? Is jullie relatie stabiel? Kan
je het kind een geborgen thuis geven?
Hoe is de relatie met je ouders, familie.
vrienden, ... ? Hoe voel je je als les-
bienne? Een beetje stevig? Er was ook
een verplichte psychologische begelei-
ding: er werd gepraat over beleving en
uiting van het lesbisch-zijn, over hoe
het kind daar in kon passen, enzo-
voort.

Kiezen
Uiteindelijk beslist dan een team ofhet
koppel sperma krijgt of niet. In België
mag je als lesbisch koppel niets van het
fenotype (het uiterlijk als resultaat van
aanleg- en milieufaktoren) van de
donor kiezen: "Je hebt geen voorkeur
voor mannen, dus ook niet vcor een
bepaald uiterlijk." Een koppel met een
heterorelatie mag wel kiezen, zodanig
dat het kind een beetje op de vader
gelijkt, en (als er geen duidelijk
merkbare problemen zijn) moet er ook
geen psychologische begeleiding ge-
volgd worden. Als het team beslist dat
er sperma wordt gegeven,' koopt het
koppel een Kunstmatige Inseminatie
Donor-kaart (KID), en kan de medi-
sche ingreep gebeuren. Er wordt geen
vooronderzoek gedaan naar vrucht-
baarheid zodat de vrouw evenveel
kans heeft om zwanger te worden als
iemand anders. Er gebeurt wel kon-
trole op rubella en toxoplasmose. Bij
de beslissing wie van de twee het kind
gaat baren, spelen vooral emotionele
(schrik voor de bevalling) en maat-
schappelijke aspekten (weerslag op het
werk) een belangrijke rol.

Maar waarom een kind van de
spermabank en niet van een van je
beste vrienden? Hier zijn meerdere
redenen: stel dat het kind van een
vriend is, dan kunnen mensen dat ook
zien, ze kunnen in het kind die vriend
herkennen. Bij een donor-kind ken je
de genetische achtergrond (chromo-

somenkaart van de donor) en er is
anonimiteit. Vader-rol en recht krijgen
geen kans.

_ In plaats van met Kl, kan men ook in
vitro (bevruchting van een eicel buiten
het lichaam van de moeder) werken.
Dit is echter veel vermoeiender en
moeilijker: dikwijls bloedgeven, urine
verzamelen, hormonen toegediend
krijgen ... zijn allemaal noodzakelijk.
Men probeert ook de eisprong bij
beide vrouwen op hetzelfde ogenblik
te krijgen. In vitro is wel goedkoper
door tussenkomst van het Zieken-
fonds. Op juridisch vlak zijn er recent
verbeteringen gekomen door de gelijk-
stelling natuurlijke/wettelijke kinde-
ren. Hierdoor is het niet meer nodigje
eigen kind te erkennen en te adopteren
en krijgt het, net zoals elk ander kind,
erfrechten.

Hermine besloot met de wijze
opmerking dat ze alleen gepraat had
over haar relatie, haar moeder-zijn en
niet over de lesbische relatie of de
lesbische moeder. Dit relativeert na-
tuurlijk veel, maar toch blijven er
vragen. Is een lesbische relatie per
definitie een relatie m~t gelijkwaardige
partners? Waarom veronderstellen
dat een heteroseksuele relatie per
definitie een knecht-meesterrelatie is?
Waarom zeggen dat er in een lesbische
relatie geen immense verschillen zijn
kwa gevoelens en gedragingen als het
zo is dat specifiek vrouwelijke en
specifiek mannelijke gevoelens en
gedragingen niet bestaan? Waarom
drogredenen aangeven voor het feit
dat er minder lesbiennes zijn dan
homo's, zoals: veel vrouwen zijn.
gehuwd, veel vrouwen zijn financieel
afhankelijk van mannen?

Na de getuigenis werd een video
getoond die eigenlijk niet veel meer
bracht dan wat Hermine al verteld
had. Na de video kon het (overigens
weinig talrijke) publiek vragen stellen.
Veel nieuws brachten deze niet: ze
waren vooral praktisch en persoonlijk.

AI -bij al kon deze avond toch
geslaagd genoemd worden. Dit was
vooral te danken aan de manier
waarop Hermine haar verhaal brcht.
Er werd niet-zeurderig gedaan over het
lesbisch-zijn, er zat geen zelfbeklag
onder het gediskrimineerd worden.
Hermine beëindigde de avond: "Kom,
we gaan een pint pakken."

Hilde Van Muylem

ZELFSTANDIG BEGINNEN - Voor de laatstejaars en afgestudeerdendie het "zelfstandig" willen proberen
organiseerde de Coördinatie Commissie Plaatsingshulp voor de eerste maal een heuse kontakt- en
informatienamiddag. De lezingen in de promotiezaal van de Hallen hadden het zowel over het opstarten van een
onderneming in al haar facetten. als over het statuut van het vrije beroep. Simultaan liep er ook een info-beurs waarop
wij opmerkelijk veel banken vertegenwoordigd vonden. naast het hele gamma van officiële diensten. AI bij al misschien
wel goed bedoeld. doch de grote massa liet er zich niet zien. Amper honderd geïnteresseerden bleken immers op zoek
naar informatie over het "zelfstandige" leven. (Foto Peter Vermeiren)

maar bovenal tragisch."
De Belgische censuur v;In de porno-
grafische pers is in de eerste plaats
belachelijk, in de tweede plaats ineffi-
ciënt en in de derde plaats handig
voor ... ,de Belgische pornografische
pers.

Om het over het belachelijke te ~
hebben: de foto's moeten er nagenoeg
allemaal aan geloven, de teksten nooit.
"In een goor ding als Sadoma bijvoor-
beeld, worden onschuldige schaam-
lipjes weggecensureerd, terwijl in de
begeleidende verhalen tepels en clito-
rissen wellustig mogen worden af-
gesneden".

Bovendien is censuur inefficiënt,
want een wip over de grens levert de
ongecensureerde Penthouse op, de
gave Sensueel.

De wetgever wil of kan niet eens
bepalen wat mag en wat niet mag.
Onduidelijkheid alom: de wet spreekt
alleen over "de goede zeden", maar
daar hebben de pornografen weinig
aan. En 70 komt het dat een de facto
kompromis tot stand gekomen is: het
parket bepaalt wat kan en wat niet kan
op straffe van inbeslagname. De
verschillende partijen die erbij betrok-
ken zijn drijven op dit kompromis: het
voorkomt immers buitenlandse
marktpenetratie. omdat de buiten-
landse pornografische pers harder is
(en dus door het verdeelcentrum AMP
volgeplakt wordt met zwarte streepjes)
en omdat vriendjes bij het parket en bij
AMP onontbeerlijk zijn. "Censuur als
gedroomde bescherming van de be-
langen van de Belgische pornobazen.
Prachtig gewoon".
En ga zo maar door. Veel heisa om een
.onnozel fenomeen dus. Voor wie aan
die onnozelheid nog zou twijfelen
heeft Vermeersch zelfs een porno-
verhaaItje van 4 pagina's opgenomen.
Daarvoor moet je het boekje zeker niet
kopen, want "het naakt in slechte
porno is tautologisch, de erectie van de
gebruiker is evenzeer tautologisch. Hij
heeft een erectie. omdat hij een erectie
heeft". En pornografie is pornografie
omdat je het met één hand leest
(Maréchale de Luxembourg, 18de
eeuw).

Maar Het Slijk der Zinnen IS verder
wèl een vlot geschreven boekje. Met
meer humor dan porno kan bieden en
gelukkig zonder illustraties. Voor een
tautologische erektie moet je dus
eigenlij k elders zijn. Voorlopig over de
grens dus.

Pornografie in België

Vie s, vuil, onnozel,'K utopia is in kaart
gebracht", zo stelt
Peter Vermeersch na

de publikatie van zijn boekje Hel
Slijk der Zinnen. Kutopia? Wel
ja, Kutopia-: het landschap van·
de pornografie in.België, Of:'keé
een taboe-wereldje funknoneert
in een landje vol taboes.

Het Slijk der Zinnen. Pornografie in
België is de gepopulariseerde versie
van de licentiaatsverhandeling die
Peter Vermeersch als kommunikatie-
wetenschapper maakte. Je zal het
maar meemaken: je op een weten-
schappelijk verantwoorde manier ver-
diepen in pornografische borsten,
pornografische penissen (tot 54 centi-
meter lang) en pornografische erek-
ties. Een afstompend en deprimerend
werkje: de auteur laat daar geen twijfel
over bestaan: "Na anderhalf jaar
sociale wetenschap kan ik geen wel-
lustige borst meer zien, en over geen
fenomenale ejaculatie meer lezen. Ik
zet een punt achter mijn proefschrift.
kleef er een leuke titel op - Kuifje in
Kutapia. Een inleiding tot de Belgische
pronografische pers - en krijg er een
tijdje later van de Vrije Universiteit
Brussel zelfs een diploma voor."
Vermeersch is na zijn studie niet
bepaald een voorstander van de por-
nografie geworden. Integendeel: "Wat
met tot grote verontwaardiging
brengt, is het feit dat ik af en toe
gedwongen ben de censor overschot

, van gelijk te geven. Dat pornografie
een aanfluiting is van de goede zeden,
is voor mij van geen tel: dat de meeste
pornografie een aanfluiting van de
goede smaak is, wèl. Meer dan de
gevangene van rigide wetsbepalingen,
is de pornograaf de gevangene van zijn
eigen middelmaat." Geen voorstander
dus, maar ook geen echte tegenstan-
der. De meest infantiele houding die de
overheid kan aannemen tegenover
pornografie is immers het verbieden
ervan. Daarvoor is pornografie te
belachelijk, te marginaal, te onnozel.
De beste houding blijkt namelijk deze:
legaliseer het, dan ben je van het
probleem verlost. Denemarken heeft
in 1967 pornografie gelegaliseerd,
waarna de verkoop een korte piek
bereikte (nieuwsgierigheid), om daar-
na stilletjes weg te zinken in de zee van
wat ooit taboe geweest is. Idem dito
voor Nederland.
Alleen België blijft de ogen sluiten:

"In België worden alle opgerichte
penissen en alle clitorissen die porno-
blaadjes opfleuren, overplakt of weg-
gekrabd. (... ) Grappig natuurlijk,

Didier Wijnants

Peter Vermeersch, Het Slijk der Zin-
nen. Pornografie in België. 93 blz.,
Kritak, 1987.
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Veto sprak met Kristien Hemmerechts
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genre op bepaalde niveaus. De schrijf-
ster doet alsof ze zich konformeert,
maar in werkelijkheid is het een
ondermijning. Het meest problema-
tische is echter de tekstuele aanpak.
Volgens mij is het niet zo dat er iets als
een typisch 'mannelijk' of 'vrouwelijk'
schrijven bestaat. Stijl hangt niet
samen met het biologisch geslacht,
zoals bijvoorbeeld Elaine Showalter
wel beweert wanneer ze het heeft over
een eigen vrouwelijke traditie. Er is wel
een patriarchale ideologie, er zijn
welbepaalde literaire normen. Die
normen zijn wel door de mannen
gedefinieerd, omdat zij nu eenmaal in
de machtsposities zitten".

Het zal je maar overko-
men: een boek schrij-

ven, en nog voor dat-
zelfde boek gepubliceerd is, er al
bekroond voor worden ook.
Recent was dat het geval met Een
Zuil van Zout van Kristien Hem-
merechts. Door dat boek werd
Hemmerechts bekend bij een
breder publiek, maar ook voor
haar romandebuut was Hem-
me rechts al een dame met naam.
Binnen de wereld van de literaire
kritiek toch, en meer bepaald als
"feministisch kritikus".
Het was over dat "deel" van

Hemmerrechts dat Veto een
gesprek met haar had, in afwach-
ting van een gesprek over de
roman?

ontstaan. Bij het werk aan mijn
doktoraat over de romans van Jean
Rhys gebruikte ik de traditionele
strukturalistische modellen. Die mo-
dellen worden aangeboden als ideolo-
gisch neutraal, niet-gekleurd. Dit gaf
problemen bij mijn onderzoek: de
tekst weigerde de opgelegde struk-
tuur."

Lawrence
We kunnen - ondanks enig schuld-
gevoelen om die ontmaskering - toch
niet om die ene vraag heen. Wat is
feministische kritiek ;u godsnaam?
"Eerst en vooral kan het sterk

tematisch zijn. Bij het lezen van een
roman kan je letten op rolpatronen,
seksisme, de verdeling en het voorko-
men van de mannelijke en vrouwelijke
personages. Welk beeld wordt er van
de vrouw gegeven. Zo heb je de
stereotiepen van de hysterische naast
de maagdelijk-engelachtige vrouw.
Wat me hier weer bijzonder interes-
seert is dat teksten worden aangebo-
den als neutraal, terwijl ze wel degelijk
ideologisch gekleurd zijn. Iemand als
Kate Millet heeft dit aangetoond bij
Lawrence, Mailer en Miller. Zo heeft
de kritiek Lawrence steeds voorgesteld
als een voorvechter van seksuele
bevrijding. Wat Lawrence echter doet
is de fallische seksualiteit verheerlij-
ken zonder aandacht voor de vrouwe-
lijke seksualiteit. De vrouw wordt
hierin niet seksueel bevrijd. De heer-
dende ideologie wordt niet meer als
ideologie herkend. Naast die tema-
tische aanpak kan je ook meer speci-
fiek het taalgebruik gaan onderzoe-
ken Een ander belangrijk probleem is
de genrekwestie. Volgens de teorie zijn
schrijfsters gesitueerd binnen een gro-
tendeels mannelijke traditie. Je hebt
een aantal gekanoniseerde genres zo-
als de Bildungsroman, het sprookje, de
Gothic Novei, ... De schrijfster moet
wel werken met de reeds bestaande
genres. Gilbert en Gubar hebben
onderzocht hoe je echter steeds een
ondermijning krijgt van het heersende

Pamfletten
Tenslotte hebben we het nog even over
hoe Kristien Hemmerechts haar eigen
positie als wetenschapster, schrijfster
en feministe bekijkt.
"Het bezigzijnmet feministische kri-

tiek is geen direkte politiek, het gaat
niet onmiddellijk over de positie van
de vrouw. Het lijkt een soort luxe-
bezigheid, want je zit in een erg
komfortabele positie als blanke mid-
denklas-vrouw. Dat is trouwens een
kritiek die je vaak krijgt. Ik heb dat
dikwijls ook erg emotioneel beleefd
op feministische bijeenkomsten. Het
heeft echter volgens mij geen zin een
plaats in de akademische wereld te
weigeren. Je kan wel van binnenuit een
zeker bewustzijn teweeg brengen aan
studenten en kollega's. wat dan wel
een soort politieke funktie heeft. ik sta
niet op de barrikades, ik schrijf geen
pamfletten. literatuur is in zekere zin
een luxe-produkt, maar de werking
van literatuur is echter komplex. Je
kan het effekt op lange termijn niet
meten. Als wetenschapster heb ik geen
vastomlVnde ambitie. Ik wil me wel
bezighouden met het verzorgen van
een publikatie. In dat soort werk zit
wel het gevaar dat je aanzien wordt als
het gezag in een bepaald domein. Dat
wil ik niet en dat kan ik niet".

Jan Mertens

Als assistente aan Ufsal heeft Kristien
Hemmerechtsniet de status van een
eigen kantoortje aan de KUL. Ze is
dan ook steeds op weg naar ergens
anders, en misschien steeds wel op
zoek naar. Voor dit gesprekje treffen
we haar aan de ene kal\!, van een
werktafel op een studentenkamer. Ze
spreekt soms een beetje aarzelend,
maar met scherpe ogen. Ze vertelt hoe
ze tot het feminisme gekomen is.
"Ik ben tot het feminisme gekomen

via een maatschappelijke situatie. Als
vrouw wordt men in deze maatschap-
pij automatisch gekonfronteerd met
een aantal beperkingen, vooral als
getrouwde vrouw. Dit viel me op toen
ik in Engeland woonde. Daar werd ik
opeens 'mevrouw Smith'. Dat wou ik
niet, ik had mijn identiteit als Kristien
Hemmerechts, en die wou ik behou-
de. De konfrontatie met de reële
maatschappij is dus wel belangrijk. Ik
merk dan ook dikwijls dat studenten
uit een beschermd milieu een verkeer-
de,.kijk hebben op het feminisme. Men
wil het soms bekijken als een modever-
schijnsel, een konsumptieprodukt dat
onderhevig is aan schommelingen.
Voor mij is het echter geenszins 'uit'.
Ik heb echter wel de indruk dat vele
studentinnen niet weten waarover het
gaat, omdat ze in een erg beschermd
milieu leven. De feministische inter-
esse binnen het literair onderzoek is op
een enigszins gelijkaardige manier

Sjarel ln Libanon
Allah is groot en Mohammed is zijn
profeet. Dit zegt echter niets over de
rol van Sjarel Rens in dit heelal. Ex-
rijkswachter Charel Rens is in de jaren
zestig in Leuven neergestreken en is
sindsdien niet meer weg te denken uit
deze universiteitsstad. Hij is er als het
ware het geweten van geworden. Met
veel verbaal geweld klaagt hij de
zedeloosheid van de huidige .studen-
ngèneratie aan. Zo kennen de meeste

studenten 'de Sjarel', schrik van de
Alma maar ook oprichter en bezieler
van het Universitaire Gele Kruis.
Minstens één maal in het jaar onder-
neemt hij een expeditie naar het
buitenland, om er de nood te lenigen,
zoals hij zelf schrijft. Meestal is dat
Libanon, vorig jaar was dat Nica-
ragua. Ook stuurt hij pakketten met

materiaal op naar die landen; een
uitrusting voor een ziekenhuis vond
vorig jaar de weg naar Nicaragua. Dit
jaar trekt hij naar Libanon, ge-
financierd door Ontwikkelingssamen-
werking. Die hadden een budget van
3 miljoen opzij staan voor een hulp-
aktie aan het door oorlog getroffen
Libanese volk. Het geld zou gegeven
worden aan een niet-goevernementel
organisatie. Sjarel, die gewoonlijk met
bedelen geld bij mekaar krijgt om zijn
werk te financieren, was dit te weten
gekomen en heeft dan maar een
voorstel geformuleerd naar ABOS toe.
Het projekt van het Universitaire Gele
Kruis werd goedgekeurd en dus stapte
Sjarel op 10 mei op het vliegtuig naar
Libanon. Leuven is zijn geweten voor
een tijd kwijt. 0

ZOEKERTJES • Verloren: goudbruinkleurige bril in
rood doosje. 0:1 het doosje staat de
naam Nico. Terug te bezorgen bij Nico
Winters, R. Vandervaerenlaan 10,
Leuven.
• Voor al uw typwerk. elektronische
schrijfmachine. Griekse en wiskundige
karakters. Jaren ervaring. Mevr. San-
ders.011/432082.
• Het betere typwerk : op tekstver-
werker, Engels, Nederlands, Frans,
Spaans. Bel 016/234626, n 18u.
Studentvriendelijke prijzen.
• Tekstverwerking-dactylografie, Z~

Ridderstraat 6, Leuven. Tel. 016/23.
50.64.
• Leren bruine portefeuille verloren
in Tiense of Muntstraat. Graag terug-
bezorgen bij Kim, Zeelstraat 10.
Beloning verzekerd.
• Tesiskaften : subliem gezet, snel,
verzorgd. Studentvriendelijke prijzen.
Alfaset. 's Meiersstraat 5.
• Wat is alfaset ?
• Gezocht voor Industria: verant-
woordelijken voor cursusdienst. feest-
comité. studentenraad. sport, cultuur
ea ... Aanmelden vuurkruisenlaan. Ha-
aker Roy, Mgr. Vanwaeyenberglaan
1/11. 3000 Leuven.

• T.K. Copymachine Nashua 5108.
splinternieuw! Drukt ook in kleur.
Slechts 35.000 Fr. Info: Diestsevest 71
Leuven. Tel. 016/23.13.55.
• Te koop: wetenscha ppelij II.ecalcu-
lator op zon ne energie Tandy EL40, 1
jaar oud met instructieboekje. Prijs
o.t.k (winkelprijs 1995) z.w. Luc
Dolmans, Blijde Inkomststraat 68
kamer 60ft.
• Laat uw thesis/eindwerk verzorgd
en professioneel op tekstverwerking
typen. Jaren ervaring. Tel 26.01.66, na
18 uur.
• Ruime kamer voor overname. prijs
3400 Fr. (alles inbegrepen). vanaf I
juni, Tiensestr. 140 (wereldwinkel I

naast Acco).Vragen naar Philippe of
Heidi. of berichtjes nalaten.
• Help! Door een fout van het
verbond hebben wij (350 scouts) geen
tenten voor onze kampen in de 2e helft
vanjuli ! Kanjij onsaan tenten helpen.
Edwin Klaps, Thomas Morus A76.
• DE JANET NR 12. blad van het
Roze Aktiefront verkrijgbaar bij boek-
handel Plato of PB 73 3000 Leuven 3
(50Fr bijvoegen).
• Hoera Ronny heeft koffie gezet.
volgende keer beter.

• De gemeente Vlamsterdam ver-
koopt nog enkele van haar straat-
naamborden als collecter's items. Bel
22.00.22 en vraag naar Vlarnix van
Sint-Aldegonde. Haast je voor ze op
zijn.
• Opgeschoten student verkoopt zijn
jongensfietsje (10-12 jaar). prijs over-
een te komen. Blijde Inkomststr. 11,
vragen naar Carl Govaerts, 22.00.22.
• Gezocht: gemeenschapshuis voor
min.4 personen binnen de ring of info
om eraan te geraken. Bel naar
015/51.57.91. Vraag naar Jan.
• Voor T: twintig zoekertjes maken
ook een artikel.
• Gevonden: kettinkje Isabelle inge-
graveerd op kampus Heverlee gebouw
G. af te halen bij Griet Goudbloemstr
42. Leuven.

• Gevonden: sleutelbos in grijs leer-
achtig etui op weg van Pius naar
kamp us Heverlee. Tc verkrijgen op
Cité blok 10/2 kamer 203 bij Geert.
• Te koop: stereo (P.U. turnerver-
sterker. cass, 2 boxen. Zw. 225668

• Voor tikwerk: 016/ 26.09.37.
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Helemaal in overeenstemming met het originele koncept van Muurtoerisme is
Vlamsterdam weer stilaan Leuven aan het worden. De "Ia défense d'afficher"-
panelen worden langzaam weer de prooi van hongerige plakkers die vooral
niets te zeggen hebben. Uit puur sentiment omdat het voorbij is nog even een
foto van de Valk waar het heel even iets mooier was dan anders. (Foto Jeroen

Revalk)



8 Veto, jaargang 13 nr. 28, dd. 11 mei 1987

PMS-centra klagen te L

De vele. programma's van
de KULeuven
Velen onder u zullen zich

wellicht wel eens afge-
vraagd hebben wat nu de

rottigste aller jobs in België zou
kunnen zijn. Niet dat uitsluitsel
daarover van die aard zou zijn
om het algemeen mens- en
wereldbeeld grondig te wijzigen,
maar alla, een mens weet toch
graag waar hij aan toe is. Ook ik
heb mezelf in bet kader van een
klein, persoonlijk onderzoek
herhaaldelijk de vraag gesteld,
en de laatste jaren wordt mijn
vermoeden steeds sterker beves-
tigd dat de moeilijkste, lastigste,
rottigste job van' België die van
PMS-adviseur op de middelbare
scholen is. U kent hem vast wel,
de man die u tijdens één of
andere les (tekenen of turnen,
nooit wiskunde) kwam weghalen
uit de klas en u wegvoerde naar
een piepklein, muf ruikend ka-
mertje dat zich steevast achter
het kantoor van frater direkteur
bevond. In de intimiteit van een
tête-à-tête (waarom zijn de mu-
ren hier eigenlijk zo dun en
waarom is frater direkteur an-
ders nooit en nu juist wel op zijn
kantoor?) werd er dan gespro-
ken over verder studeren en
beroepsmogelijkheden en zo.

Vroeger had zo'n man het relatief
gemakkelijk. Hij hoefde slechts even-
tjes met je te praten om te achterhalen

gelijkaardig diploma. Bovendien is de
eerste keuze niet meer zo belangrijk op
zich, maar dient ze te worden gemaakt
in funktie van een volgende keuze. Je
gaat niet meer Germaanse studeren
om leraar Nederlands of zo te worden,
maar omdat je dan achteraf gemakke-
lijker kunt doorstromen naar het
Bijzonder Diploma in de Kornrnuni-
katiewetenschappen, of het Getuig-
schrift in de Dramaturgie of nog naar
het MBA-programma in Ekonomie,
Musikologie kan je beter niet nemen
als je ook nog wat informatika wil
meepikken, maar via Klassieke kan
dat laatste wel. Daarentegen wil
Klassieke niet zo best aansluiten bij
Rechten, wat dan weer wel kan bij
Politieke en ga zo maar door. Het lijkt
wel een heksenketel. En steeds maar
komen er programma's bij, aan de
lopende band zo lijkt het wel, in-een
fanatieke poging om studenten juist
die lopende band te laten ontlopen.
Alleen al voor volgend akademiejaar
zijn er aan de KUL bijvoorbeeld 21
programmawijzigingen voorzien, als
curriculumaanpassing of als nieuwe
nchtmg. Tijdens een perskenterenne
(om een of andere reden hier media-
konferentie genoemd) afgelopen d 'Fl-

derdag werden die aan het publiek
voorgesteld.

De organisatoren van de konferen-
tie hadden blijkbaar niets aan het
toeval overgelaten want het lokaaltje
bulkte zowat van de proffen (ongeveer
I per richting) teneinde alle mogelijke
vragen van de joernalisten (er waren er
4) te kunnen opvangen. Jammer
genoeg lukte dat uiteindelijk toch niet
helemaal. Op de vraag of er achter het

~
Dt>.t m~ Toch wOlt~t)tJrjer z),n?

waar je interesses lagen, op een
schijnbaar achteloze manier een blik te
werpen op je schoolrapporten om iets
te weten te komen over je persoonlijke
kapaciteiten en klaar was kees. Of toch
bijna, want daarna hoefde hij enkel
,,,)g zijn dunne algemene' universitaire
kollegerooster te raadplegen, 3 of 4
van de 15 tot 20 mogelijke studierich-
tingen te selekteren en de leerling
daaruit eentje te laten kiezen. Een
schone tijd was dat.

Met de gestage uitbreiding van de
programma's tijdens de laatste jaren
heeft de PMS-man het gaandeweg
steeds moeilijker gekregen.' Hij weet
vandaag de dag nauwelijks zelf nog
wat hij zou kiezen mocht hij totaal
onverwacht alsnog die beurs uit het
fonds der meestbegaafden krijgen,laat
staan dat hij het zou kunnen vertellen
aan anderen. Het is ook zo ingewik-
keld, met al die programma's die op
elkaar lijken, die allemaal een beetje
van dit en een beetje van dat hebben en
die stuk voor stuk leiden naar een

globale pakket van programmawijzi-
gingen nu een bepaald beleid en een
bepaalde visie stak kwam geen echt
bevredigend antwoord. En bij de vraag
of de uitbreiding van de derde cyclus
(aanvullende of bijkomende of bijzon-
dere diploma's) geen gevaar inhield
voor het vormen van een elite-univer-

sttett (beursstudenten verliezen hun
beurs immers na het beëindigen van
hun licenties) zoals post-beurzen, stu-
diespreiding in kombinatie met wer-
ken, enzovoort, maar hij gaf even
terecht toe dat er wel degelijk een
probleem was. Dekaan Van Gorp van
L & W probeerde nog aan te vullen
met de mededeling dat er ook een
beetje een diskrepantie zit tussen
geneeskundestudenten die 8 jaar lang
een beurs kunnen krijgen en bijvoor-
beeld humane wetenschappers die hun
beurs na 4 jaar verliezen, maar hierop
werd door de rest van het gezelschap
niet ingepikt.

Nadat alle programmawijzigingen
waren doorgelicht werden kort de

aktiviteiten voor permanente vorming
toegelicht. Hier viel weinig nieuws te
rapen behalve dat er een speciale Cel
voor Permanente Vorming in het leven
geroepen die de verschillende initia-
tieven moet koördineren.

AI bij al kwam deze mediakonferen-
tie, hoe goed misschien ook bedoeld,
een beetje- over als een simpele re-
klamespot. Dat mag natuurlijk wel, als
je goede koopwaar hebt dan kan je
daar gerust voor uitkomen. Tè gortig
moet je het evenwel niet maken, en dat
was nu net wat rektor Dillemans deed
toen hij net voor afsluiten het konfe-
rentiezaaltje binnenwandelde. Hij ver-
klaarde dat hij te laat was wegens een
die morgen afgesloten reuzebelangrijk
kontrakt met DSM,vermeldde terloops
de overwinning van de rechtsstuden-
ten in internationale pleitwedstrijden,
had het over de KUL als universiteit
universitas en kondigde de geboorte
aan van de Onde~ijsraad die ten
overvloede mee het onderwijsbeleid
hier zou helpen maken. Het had een
overdreven, haast gênant toontje over
zich. Maar als aanzet tot een nieuw
programma, in de Marketting- en
Reklamebranche dit keer was het
natuurlijk mee-r dan geslaagd.

Rudy Lanssens

SYS
Misschien kwam het door de bal. Het
onding rolde en rolde maar, geen mens
in staat om het te stoppen. Zilveren
sporen in het prille aprilgras, zon, het
frele genot van een lange natte sliding:
sommige avonden van het voorjaar
vragen gewoon om voetbal. En wie
zijn wij dat we aan deze drang zouden
kunnen weerstaan. We zijn anders al
nauwelijks in te tomen.
U heeft het al geraden. Maandagavond
27 april was het weer zo ver. Moe
getergd door aantijgingen in binnen-
landse en buitenlandse bladen, als de
vorige wedstrijd tussen Les Moules
Rouges en The Yellow Submarine (SYS
- Se Yellow S... ) 'verkocht' zijn
geweest - SYS nam zelfs het woord
Toto Nero in de mond - besloot de
voltallige Veto-redaktie nogmaals de
voetbalschoenen aan te binden en in
openlucht (dus eerlijk) aan alle moge-
lijke geruchten een einde te maken.

Alhoewel de wedstrijd door beide
ploegen voorzichtig werd aangevat,
was het na 5 minuten toch al raak. Een
doorsteek pas van de kolonel op links,
kort teruggelegd door de flank aan-
va lier van dienst op de goed mee-
gekomen centrumspits, die zich twee
maal knap vrijmaakte en uiteindelijk
met een fraaie schijnbeweging de
radeloze doelman van SYSin de verste
hoek te grazen nam. I-nul.

Weer vijf minuten later: zelfde
scenario. De kolonel, die zich sierlijk
vrij werkt uit de pijnlijke omknelling
van twee svs-iüiaanse verdedigers,
even opkijkt, en dan heel clever past op
de vrijstaande centrumspits, die met-
een zijn tweede doelpunt mag aanteke-
nen. De bezoekende bordjes bleven
voorlopig op nul

Het was dan wachten op de tweede
helft voor verder doelgevaar, en dat
kwam er vooral van Veto-zijde. De
svs-ploeg, ogenschijnlijk moegestre-
den, beperkte zich tegen alle logika in
tot verdedigen, en spekuleerde blijk-
baar op de tegenaanval. Zover kwam
het echter niet, want al na enkele
minuten slaagde de kolonel er met een
verre schuiver in de skore aan te
dikken tot 3-nul, en dat werd even later
zelfs 4-nul.

Vernedering troef dus, voor de SYS-
ploeg, die dan maar wat wild om zich
heen begon te schoppen, maar ook dat
mocht niet baten. Het werd 5-nul. En
later zelfs nog 6-nul. 0

Samenstelling: Jan Van der Unden

Maandag 11 mei
2O.00u. LEZING De Chinese Katholieke Kerk, door Mgr. Jin, In Kleine Aula.
2O.00u. PANELGESPREK Over homoseksualiteit en geloof, in Aud. Ves.

01.17, org. 14 dagen seksualiteit, ink. 70.
2O.30u. VIDEO rntellectual Properties van John Adams, in Vlamingenstraat

83, ink. 60/80, org. Stuc.

2O.30u~VIDEO Soft and Hard van J.L. Godard 'en A.M. Miéville, in
ylamingenstraat 83, ink. 60/80, org. Stuc.

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

83, ink. 60/80, org. Stuc.
23.00u. VIDEO Frankenstein Entscheidung van Monica Funke Stern, in

Vlamingenstraat 83, ink. 60/80, .org. Stuc.

Dinsdag 12 mei
20.00u. PANELGESPREK Vrouwen Seksueel Geweld, in MSI 00.28, org. 14

dagen seksualiteit, ink. 70.
20.00u. TEATER De Schuldvraag (Roger Van Hansbeek) door KNS, in

Stadsschouwburg, org. CC Leuven.
20.00u. LEZING Kunstfilosofie: Silvio Senn over Kunst en Metafysiek, in

Aud. Ves., ink. 96/100/120. .
20.30u. TEATER 's Avonds zijn de banken voor de verliefden, naar Vukio

Mishima, een produktie van 't Hoogt, in 't Stuc, ink. 140/200, org. Stuc.
20.30u. FILM The seven Vear Itch (Monroe), in Aud. Ves., org. DAF, ink.

60/80.

Woensdag 13 mei
13.00u. VIDEO Channel4: TV-Dante en 26 Bathrooms (Peter Greenaway),

in Vlamingenstraat 83, ink. ,60/80, org. Stuc.
14.00u. FILM Filmtorum: Psycho (Hitchcock), in Aud. Minnepoort, ink.

60/80, org. DAF.
2O.00u. PANELGESPREK Aids, met o.a. getuigenissen van seropositieven,

in MSI 03.18, ink. 70, org. Roze Drempel.
20.30u. FILM Gentlemen preter blondes (Monroe/Hawks), in Aud. Ves., ink.

60/80, org. DAF.
20.30u. VIDEO Channel 4: Ghosts in the Machine, videokompilatie, in

Vlamingenstraat 83, ink. 60/80, org. Stuc.
22.30u. VIDEO Channel 4: TV-Dante en 26 Bathrooms (Peter Greenaway),

in Vlamingenstraat 83, ink. 60/80, org. Stuc.

Donderdag 14 mei
20.00 INFO Ongewenst zwanger (14 dágen seksualiteit), in MSI 00.28, ink. 50,

org. Roze Drempel.
2O.30u. FILM Filmmonumenten: Tirez sur Ie pianiste (F. Truffaut), in Aud.

Ves., ink. 60/80, org. DAF.
20.30u. FILM Learning to Dream: Kortfilmkompilatie, in 'tStuc, ink. 80/100,

org. Stuc.

Vrijdag 15 mei
2O.30u. FILM Some like it hot (MonroelWilder), in Aud. Ves., ink. 60/80, org.

DAF.

Zaterdag 16 mei
09.00u. INFO Opendeurdag Departement Bouwkunde.
09.30 u. STUDIEDAG Techniek op maat: naar een aangepaste technologie

voor mens en milieu, in RUG, Blandijnberg Gent, org. Werkgroep Arbeid
en Milieu, NCOS, ATOL, ...

15.00u. DANS Balletakademie van Brabant: Le cristal rare, in Stadsschouw-
burg, org. CC Leuven.

22.00WEEKENDFILM Tristana van Luis Bunuel, in 'tStuc, ink. 60/80, org.
Stuc.

Zondag 17 mei
11.00u. APERITIEFKONCERT Barokmuziek op de St. Geertruibeiaard door

Luc Rombouts, in Half Maartstraat, Abdij St. Geertrui, ink. gratis. org. Het
grote genoegen/ Jeugd en Muziek/ Buurtcomité.

Maandag 18 mei
13.00u. VIDEO Lumières et Circontances (Alain Bourges), in Vlamingen-

straat 83, ink. 60/80, org. Stuc.
20.00u. TEATER Jozef van den Berg: De Pleisterplaats, in Stadsschouw-

burg, org. CC Leuven.
20.30u. VIDEO Alain Bourqes: Prostituta, La Ultima Cena, Elogedu Monde,

Lumières et Circonstances; in Vlamingenstraat 83, ink. 60/80, org. Stuc.
22.00u. FILM The ten 0' clock Hitchcock: Rear y.Jindow, in Aud. Ves., ink.

60/80. org. DAF.
22.30u. VIDEO Ura Aru (Gary Hili) en Fairy Tales (Hahno Baethe), in

Vlamingenstraat 83, ink. 60/80, org. Stuc.

TENTOONSTELLINGEN
Mlnnaert en Gastmans, tot 15 mei in Faculty Club.
Els Lemalre en Guldo D'Haene, tot 17 mei, UZGasthuisberg.
Kubisme: dokumentaire tentoonstelling, tot 19 mei (niet in het weekend),
Expozaal L&W.
Plet GlIles, van 13 mei tot 13 juni, in Centrale Universiteitsbiblioteek.
Tsjechische Grafiek: Salamoun en Born, tot 31 mei, De Jonge Jacob, Lei 19.


