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Vlaanderen leeft
Terwijl in Zuid-Afrika kinderen van 10 of 11
jaar worden opgepakt omdat ze staatsge-
vaarlijk zijn, hebben een bende Vlaamse
strijders en syrnpansanten weer eens moe-
ten bewijzen dàn ze ook nog bestaan.
Verleden week mocht in de eigenste Faculty
Club van de KUL een meeting doorgaan
van Protea. De uitgestuurde reporters wer-
den er opgewacht door een troepje ongere-
geld van onze nationale ordediensten (Bel-
gische troepen voor de Vlaamse zaak!), en
we dachten warempel dat we ook staatsge-
vaarlijk waren. Pagina 3.

vandaan terug aan te rukken. De technici
kennen hun pappenheimers. Er wordt nog
slechts gediskussieerd over details. Achter
hen valt met een snelle zucht een doek naar
beneden, en ze kijken of de kettinkjes nog
heel zijn. Zo is het leven. Niets eindigt in
schoonheid. Tenzij geschreven, op pagina
9.

Mort de rire
Als er dan toch Universitaire Konferenties
moeten doorgaan, dan stellen wij voor dat
rektor Dillemans er es ene houdt over
volgend onderwerp:' zinloosheid van het
leiden en pogingen tot interpretatie. Het zou
hem wel eens deugd kunnen doen. Tenzij
hij het bij het lezen van dit stukje besterft,
van het lachen. Maar dat zien we niet zo
zitten. Waar het bij deze echter om gaat is
dat professor Van Bavel verleden week een
lezing hield over een onderwerp waar wel
iets zinnigs over te zeggen valt De zinloos-
heid van het lijden, op pagina 11.

Klapstuk
Uit. Met traag gekletter van engelse sleutels
wordt de hemel boven het Klapstuk afge-
broken. Dekorelementen klappen .dicht, ze
zijn voor het gemak van de reizende dans-
gezelschappen opplooibaar gemaakt, en
de verbindingsstukjes worden in stevige
koffers opgeborgen, ordevol en klaar om
een paar honderd of duizend kilometer hier
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Urbanus niet in Leuven

Een kwestie van
prioriteiten

Misschien heb je ook ver-
geefs gewacht tot je in de
Studio's Hector, de eer-

ste film van en met Urbanus, kon
gaan bekijken. Maar de film, die
bet overal elders in Vlaanderen aan
de kassa zeer goed doet, komt niet
naar Leuven. Jos Rastelli, exploi-
tant van de Leuvense bioskoopza-
len, ging in de klincb met Indepen-

It Films (de veadeler van Hec-
'_'~d Dat isWeBicht
spijtig voor de Urbanus-fan, voor
anderen is het misschien een ode
aan de goede smaak. ~aar het
konflikt reikt verder dan deze ene
film.

een conditio sine qua non was voor het
programmeren van de Urbanus-film,
aldus een woordvoerder van Indepen-
dent Films. Meer nog, zelfs een voor-
waarde voor een verdere samenwerking
met Independent Films.

Films van deze distributiemaatschap-
pij zullen dus, als het konflikt niet wordt
bijgelegd, in de toekomst niet meer in
Leuven te zien zijn. En dat is jammer
want hun aanbod is interessant voor
het Leuvens studentenpubliek. Eerder
bradllea zij ouder-", .. ~
Crray LoW! en Stop Making Sense uit,
zoals ze zelf zeggen "geen kattepis" . Voor
de nabije toekomst kunnen we de
nieuwe van Robert Altman (Beyond
Therapy), van Paul Schrader (Light of
Day) en nog een aantal klinkende namen
vergeten.

Het konflikt tussen de distributiemaat-
schappij Independent Films en exploi-
tant Rastelli hangt al langer in de lucht.
De inzet van deze filmtwist is het zoge-
naamde 'systeem van prioriteiten', dat
een hiërarchie tussen de verschillende
bioskoopkompleksen inbouwt. Niet alle
zalen kunnen de film krijgen die ze
willen en wanneer ze willen, want de ,.~
grote exploitanten eisen van de distnbu- ..
teurs de prioriteit om als eerste een film
tijdens een bepaalde periode te brengen.
Konkreet betekent dat: een aantal films
die in Leuven in première gaan, komen
pas na zes of meer weken in het kleinere
Cinecity in Aarschot. Daar is men in
Aarschot natuurlijk niet gelukkig mee
omdat het kommercieel heel belangrijk
is een film tijdens de eerste weken, als de
publiciteitskan}pagne errond nog volop

. aan de gang is; te kunnen draaien.
Independent Film wil nu echter af van

dit prioriteitensysteem en besloot Hector
op een 37-tal kopieën uit te brengen, wat
in Vlaanderen zeer veel is, zodat iedere
exploitant die erom vroeg een kopie kon
krijgen, inkluis Cinecity. Dit was echter
niet naar de zin van RasteUi, voor wie
het monopolie in Leuven en omstreken

ALLERZIELEN '; Sterven is een ernstige aangelegenheid. Sommigen kunnen er zelfs van leven: Wanneer en hoe je
doodgaat; kan je niet kiezen, maar wat er daarna gebeurt wél Veto belicht regelmatig nièt-studentikoze aspekten van
Leuven en wat kan dat met allerheiligen beter zijn dan het beroep van begrafenisondernemer? (Foto Hendrik

Delagrange)En dit alles omwille van een ruzie
tussen exploitant en distnbuteur. We Ams da .- . . bI d
vinden het jammer, meneer Rastelli. ter ms universiteits a

Trui Moerkerke

BOEKENBIjLAGE
"Wenn das Buch, das uiir lesen, uns nicht mit einem

Faustschlaç auf den Schädel weckt, wozu lesen toir dann
das Buch? Damit es uns glücklich macht? Mein Colt,
glücklich wären toir eben auch, wenn uiirkeine Bücher
hàtten, und solche Bücher, die uns qlücklich machen,

könnten uiir zur Not selber schreiben. Wir brauchen aber
die Bücher, die auf uns wirken wie ein Unglück, das uns
sehr schmerzt, wie der Tod eines, den uiir lieber halten als
uns, wie ein Selbstmord; ein Buch muss die Axt sein für

das gefrorene Meer in uns. "

Franz Katka

Folia door
overheid genekt?
Het Universiteitsblad van

Amsterdam wordt be-
dreigd. Het College van

Bestuur van de Amsterdamse Uni-
versiteit heeft een reeks bezuini-
gingsmaatregelen afgekondigd die
onder meer voor het weekblad
Folia zeer zwaar rouden doorwe-
gen. De betoelaging van dit blad
rou zowat gehalveerd worden.
Ook in bet licht van wat de
KU Leuven met haar tijdschriften-
park op het oog heeft, is dit een
evolutie die het volgen waard is.

De Nederlandse Universiteiten hebben
op media-gebied een totaal andere tradi-
tie dan de Vlaamse. In Amsterdam
bestaat er bijvoorbeeld al sedert 40 jaar
een specifiek universiteitsblad dat be-
doeld is voor proffen, assistenten, perso-
neel èn studenten. Tien jaar geleden
werd dit blad - Folia genaamd - toever-
trouwd aan een onafhankelijke Stichting
(zoiets als een vzw bij ons) die voor de
produktie zowat 1,4 miljoen gulden
subsidie kreeg. Folia wordt gedrukt op
35.000 eksemplaren en gratis verstuurd
naar de hele universitaire gemeenschap.
Doel van het initiatief is: de betrokken-
heid van personeel en studenten bij de
Universitaire Gemeenschap voeden en
tegelijk een kritische blik werpen op het

Universitaire beleid. Daarvoor beschikt
men -over een personeelsbestand van
(omgerekend) 6,5 voltijdse werkne-
mers.

De redaktie van Folia staat op haar
onafhankelijkheid: het blad is geen
spreekbuis van de universitaire overheid
noch van de studenten. De overheid
wordt ook meer dan eens kritisch aange-
pakt, zoals recent nog in verband met het
"falend financieel beleid van de universi-
teit".

Deuren en trappen
Nu lijkt Folia zelf het slachtoffer te
worden van dit financieel beleid. Het
College van Bestuur wil de subsidie
"bestemd . voor het universiteitsblad"
verminderen met 750.000 Gulden. Dat
is meer dan eeri+haivering van de subsi-
die van Folia. Al kan er bij een dergelijke
ingreep geen sprake meer zijn van bet
begrip Folia. De redaktie schrijft: "Wat
mag overblijven is een onbestemd pro-
dukt, niet Folia". Een visie die het
College van Bestuur blijkbaar deelt,
want zij heeft het enkel over "een blad".
Dit blad rou wel wekelijks verspreid
worden, maar nog nauwelijks enig re-
daktioneel en opiniërend gewicht in de
schaal kunnen leggen. Een mededelin-
genblad dus.

Het College van Bestuur suggereert
bovendien dat de verspreiding. niet meer
per post zou gebeuren, maar wel door

middel van "bakken bij deuren en trap-
pen" (wals bekend wordt Veto zo ver-
spreid).

Leuven
De beslissing omtrent Folia is weliswaar
nog niet helemaal rond. Maar de toon
lijkt gezet: een opiniërend weekblad is
door de universitaire overheid niet ge-
wenst.

Intussen werkt ook de KU Leuven
verder aan de hervorming van haar
tijdschriftenaanbod. Zoals we in het
eerste Veto-nummer van deze jaargang
meldden wil de dienst Informatie en
Onthaal in de toekomst uitpakken met
twee tijdschriften: een vernieuwde
"Akademische Tijdingen" en een
"KU Leuven Campuskrant". Deze "ge-
ruchten" heten nu "voorbarig", althans
dat kunnen we lezen in het Editoriaal
van het recentste nummer van Alumni
Leuven. Maar w erg voorbarig moet het
allemaal toch niet geweest zijn, want
Alumni vertelt er zelf bij "dat dit num-
mer wellicht het laatste is dat U in deze
vorm en op deze manier zal toekomen".
Alumni zou _ samen met nog enkele
andere bladen - opgeslorpt worden in de
vernieuwde "Akademische Tijdingen"
(het Staatsblad van de KU Leuven als
het ware).

Minder nieuws is er over het initiatief
KV Leuven CampuskranJ. Dit blad zou
specifiek op studenten gericht zijn en in
het verlengde liggen van de huidige
KV Leuven Sportnieuws. Het hoeft wel-
licht geen betoog dat hier gedacht wordt
aan een soort konkurrentie voor Veto.
Een onafhankelijk en kritisch blad in de
aard van Folia zit er niet in: de
KU Leuven wil een blad dat "het imago
van onze Katholieke Universiteit naar
buiten moet brengen", waarvoor Veto
"niet kanlmag gebruikt worden".

Didier Wijnants
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd
worden op het redaktiesekretariaat
in de 's Meiersstraat 5, 3000 Leu-
ven.
De brieven moeten betrekking

hebben op in Veto behandelde onder-
werpen of op Leuvense (studen-
ten)aktualiteit, en óndertekend zijn
met naam, studiejaar en adres. Wie
liever niet heeft dat zijn naam gepu-
bliceerd wordt, moet dit duidelijk
motiveren.
Brieven die langer zijn dan 25

regels van 68 aanslagen (spaties inbe-
grepen; dit komt overeen met ca. 1
getikte blz. met een dubbele interli-
nie) worden in principe ingekort.
Behoudens deze restriktie worden
brieven geplaatst zoals ze ons berei-
ken.

Vrede
Vandaag kreeg ik Veto in mijn handen en
zag, met grote voldoening dat de vredes-
betoging uw frontpagina-onderwerp
vormde. Die voldoening veranderde bij
het lezen van het artikel echter al gauw in
verontwaardiging. Naar mijn mening is
het bewuste artikel, met koppen, foto en
tekst, een ware ramp.
Zo schrijft de auteur de vredesbewe-

ging af ("Einde van de vredesbewe-
ging"), juist nu ze, ondanks alle ver-
wachtingen, er in geslaagd is een enorme
massa op de been te brengen, achter een
nochtans duidelijk en breed programma.
(Ik vraag me zelfs af of uw artikel niet
geschreven is (de rode draad ervan dan
toch) voor de vredesbetoging zelf) Met
welk recht denkt de schrijver de vredes-
beweging en Vaka af te schrijven? Wat
heeft de schrijver trouwens tegen een
makke optocht? Had hij soms liever
herrieschoppers relletjes zien veroorza-
ken? In Brussel betoogden mensen die
vrede wilden en rust, geen oproer.
Verder stelt de schrijver dat resultaten

uitblijven. Inderdaad werd nog geen
akkoord gesloten en uitgevoerd. Maar
toch is het enkel dankzij de massale
optochten van de Europese vredesbewe-
gingen dat het 'goed' zijn van het
NAVO-dubbelbesluit in twijfel is ge-
trokken. Zonder dezelfde vredesbewe-
gingen zou er geen haan naar het dubbel-
besluit gekraaid hebben. Van onderhan-
delingen zou er al helemaal geen sprake
geweest zijn. De mening van het grote-
publiek heeft altijd zijn invloed op de
politieke wereld, hoe gering ook.
En nu heeft die enorme vredesbewe-

ging een mogelijkheid: Gorbatsjov. Het
doet er niet doe of we die man nu zien als
vriend of vijand. Hij ziet voor zijn eigen
land (en dus ook voor zichzelf) de
enorme voordelen van ontwapening.
Wat is de enige oplossing voor een land
dat enorme bedragen besteedt aan bewa-
pening en terzelfdertijd met een graan-
tekort en een zwakke ekonomie kampt?
Ontwapenen en op vredesindustrie om-
schakelen. Dat is geen propaganda,
maar gewoon gezond verstand en eigen-
belang.
De schrijver heeft het ook tegen de

verbreding van de vredesbeweging. Ver-

breding is in vele opzichten een goede
Izaak, en zeker als het publiek de stand-
punten volgt. En bij de betogers die er op
25 oktober waren, waren er weinigen
die niet achter de volledige reeks eisen
stonden. Het is tenslotte gewoon dom
om enkel tegen die 16 Belgische, of die
3 % Europese raketten te zijn, terwijl die
andere kernwapens (en chemische en
bakteriologische evengoed) een even
groot gevaar voor ons allen betekenen.
Er is immers evenmin iemand die een
totale uitwisseling van 97 % van de
kernwapens langer dan enkele jaren zal
overleven, of hij nu rijk is of arm,
Afrikaan of Europeaan, kommunist of
kapitalist.
Tenslotte nog een woordje over Nica-

ragua. De Sandinisten hebben er de
situatie in elk geval sterk verbeterd. Zij
hebben een moorddadig en korrupt re-
gime (dat van Somosa) omvergeworpen
en vervangen door een vrij gematigd
regime. AI wie meer verwacht van een
revolutie in een land dat nooit een
demokratie gekend heeft, heeft totaal
geen inzicht in die problematiek. Dat er
in Nicaragua mensenrechten geschon-
den worden (wat in België en de VS
trouwens ook gebeurt) geeft nog nie-
mand het recht er terroristen en huur-
moordenaars op af te sturen. Wel dient
de hele Nicaragua- (Midden-Amerika-)
problematiek gescheiden te blijven van
de ontwapeningsproblematiek.

Paul De Munter
Nvdr: Wij vragenons af of u deze brief
niet geschreven hebt voor u het artikel
gelezen heeft.

Protea (1)

Kris Van Ingelghem
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Protea (2) WO 11ook hé!) Dikke sukkelaars I achter deze brief staan (dat hoop ik
R ée A toch).
en gneessens Eerst en vooral een bedankje voor het

onthaal dat het oktobernummer van
POLSTOK gekregen heeft. Een hart
onder de riem van de hele redaktie en
een aanmoediging om zo door te gaan.
Thanks! Ten tweede. en ook een be-
dankje, maar eerder een ernstig "dank u
wel!" voor wat Johan Reyniers nóg
geschreven heeft over kringbladen.
Vooral de passage over het werk dat een
lay-out en dergelijke meebrengt. Is de
auteur daar misschien zelf ook ooit mee
bezig geweest? In elk geval. het is de
waarheid. (Veto-Iay-outers kunnen dit
misschien beamen?!)
Hopelijk zijn er veel mensen en ook

enkele presidia die het artikel gelezen

D .. I liik Ik hebben - het heeft alvast mijn weekeze reactie IS outer persoon ~ . oedgemaakt
spreek dus enkel namens mezelf hoewel g .
ik van mening ben dat er nog mensen

VERTEGENWOORDIGT U?
Kringraad zoekt een
vertegenwoordiger op
Akademische Raad

11-11-11 AKTIE - Deze week zullen zè je links en rechts worden aangeboden, de plantjes ten voordele van de
IJ. IJ. ll-projekten in de Derde Wereld.Rektor Dillemans was er als de kippen bij het mooiste er eerst uit te kiezen. Al
wist de man niet eens waar Burkina Faso ligt, noch dat de spitsvondige 11-11-11 affiche door de overheid gewraakt
werd (Foto Didier Wijnants)

Dank u

Tom Bridts

ding op de helling zetten in het voordeel van de platte
kommercie. .
Komaan. zal u zeggen. vijf frank per boek, dat is toch

geen prijs? Dat lijkt ook zo. Het is echter algemeen
geweten dat de Vlaming-té weinig leest en het leenrecht
zal dat niet bepaald verbeteren. Het is de taak van de
biblioteek de mensen op te voeden tot nieuwsgierigheid
en tot kennisdrang. Elke drempel die erbij komt is
daarom een trede te hoog. Door een kassa aan de ingang
te zetten. verstoort men niet alleen de sereniteit. men
brengt ook en vooral een handelarenmentaliteit binnen.
Biblioteken zijn voorlopig oasen. vrijplaatsen waar de
geldmoloch niet binnen mag, waar men rustig mag
ronddwalen zonder dat men aan je portemonnee staat te
frunniken. Alleen zo ontstaat liefde voor het boek: in de
beste omstandigheden. Als er betaald moet worden; hef
dan een belasting op het niet lezen van boeken. Zoiets
zou Dewael natuurlijk nooit doen omdat dat vooral
hemzelf en zijn medepolitici zou benadelen.
De auteurs dan. De auteurs zouden een fatsoenlijk

inkomen krijgen. In België zijn er inderdaad maar enkele
auteurs die van de pen kunnen leven. Hugo Claus
bijvoorbeeld en kijk maar eens tot wat voor hoererij die
gedwongen wordt. Het is wellicht naïef te denken dat
auteurs wel van de dauw zullen leven. maar even dom is
het te denken dat goede boeken ontstaan uit het
welvoldane gevoel veroorzaakt door royalties. Wie zou er
trouwens het meeste voordeel halen uit zo'n regeling ê l
De suksesauteurs. de veelschrijvers. de makers van
prutsliteratuur en kioskromanneties, de buitenlandse
sterren. De echte literatuur zou er bitter weinig aan
hebben. Of wou er iemand zijn nek wagen en een
kommissie vormen die dient te beoordelen welke auteur
omwille van zijn literaire waarde het grootste deel van de
koek verdient? Nee toch. Het enige kriterium zou het
aantal ontleningen worden. Het is dat of een literaire
burgeroorlog.
Nee. Patrick, jongen. je moetje huiswerk overdoen. Je

bedoelt het goed. dat weet ik wel: ik kijk ook naar je
reklamefilmpjes en ik merk alleen maar goede wil. Maar
een boek is geen sossis.
Sorry!

Jan Camerlinck

Wo 28 oktober naar meeting van
Vlaams-Zuidafrikaanse kontaktklub (!)
geweest. Nog beetje ziek ervan.
Uiteenzetting van A. Buysse: ging er

door, had wel duidelijk meer mensen
van het systeem dan die van eronder
gesproken (niets over martelingen, ter-
reur van politie ....)
Buysse was ook extreem voorzichtig

wat verklaarbaar is door de duidelijke
aanwezigheid van dito rechts (NSV, pro-
tea zelf en een aantal 60 + die wscbl
onder WO IIook aan de verkeerde kant
stonden). Na de uitleg: tijd voor vragen. r------------------------------------------...,
De opgedirkte juf in 't panel stelde zelf I .' I
gerichte vragen waarop ze duidelijk zelf DE KAMERMETODE Het leenrecht
het antw. al kende. Als dat v.Buysse haar t-. -1.
niet aanstond trok ze wat kinderachtige
smoeltjes en vulde ze graag aan (uit
brochures V.d.Z. Afr. ambassade blijk-
baar).
De vragen uit het "publiek" waren

duidelijk getekend door afkeer voor de
anti-apartheidsbeweging (die men
trachte te minimaliseren en criminalise-
ren).
Het vragengedeelte was dan ook

voorspelbaar: een ziekelijke vertoning!
Resultaat: ik nog meer pro boycot v.h.
racistenregime.
P.S.: Het hele fascistenklubje voerde

haar deftige show op in een zaal die
eigendom is van onze Katholieke
univ. BAH!

In het huis van Chèvres (kul-eigendom)
was er een lezing van Buysse. georgani-
seerd door Protea, dé apartheidsvriend-
jes bij uitstek.
Als men zou vragen aan dat (rechtse)

publiek of ze als niet-blanke arbeider in
Z-Afrika zouden willen werken zou men
geen positief antwoord krijgen. (tenzij
van leugenaars, gedisinformeerden of
masochisten). Toch proberen ze nog
steeds het racistisch bestel goed te praten
alsof er geen andere oplosssing is. (apart-
heid is een anti-oplossing) De Protea
berichtgeving is zo selectief dat ze be-
zwaarlijk objectief kan zijn. (cfr. Goebels
onder Nazi-regime). •

Onderdrukking van niet-blanken in
Z-Afrika. 't zal wel een hersenschim zijn
zeker. (concentratiekampen tijdens

U kent onze minister van Vlaamse kultuur wel; Dewael,
juist. U weet dat hij jurist is. wat hem natuurlijk de facto
tot kultuurspecialist maakt.
Een van de rariteiten die aan zijn brein is ontsproten

heet leenrecht. De minister wil elke lezer die de openbare
biblioteek bezoekt vijf frank per boek laten betalen. En
wat dacht U nWerd hij een spontane revolutie waarna hij
tot aftreden werd gedwongen? Kwam het proletariaat
massaal op straat om te protesteren? Niets van dit alles:
gejuich klonk er en geen geknars van tanden. Applaus
steeg op en geen geweeklaag. \
Wie is er dan zo gelukkig, vraagt U zich af? Ik ook: wie

is er gediend met de uitvinding van deze kultuurCali-
gari? De bibliotekarissen misschien? Tenslotte zal twin-
tig procent van het leengeld naar hen toevloeien. Neen.
hoor. de bibliotekarissen zijn niet te spreken over het
initiatief! Ze danken er feestelijk voor! Is de lezer dan
blij? Kan ik me eveneens moeilijk voorstellen. Niemand
betaalt liever vijf frank dan nul. hoe zou, U zelf zijn.
Wie is er dan wel blij? Dewael zelf is blij (het is zijn

idee, hoe kan het anders). De auteurs zijn blij (het is in
hun voordeel, hoe kan het anders). Ze juichten. Einde-
lijk zouden ze eens een soort inkomen krijgen! likke-
baardend stonden ze aan te schuiven om voor de een of
andere mikrofoon te kunnen zeggen hoezeer ze het
voorstel van de minister wel toejuichten. 0. 0, 0, wat
"werden ze er geil van. de auteurs. van dat leenrecht.
Kassa! riepen ze en het belletje deed hen kwijlen als de
honden van Pavlov. Inkomen. inkomen. Ze riepen het
uit, ze juichten het door de telefoon naar hun oude
moeder. Inkomen. ze schreven het met skatologisch
plezier in kak op de muren van de wc. Zelfs hun
gescheiden echtgenotes begonnen te glimmen van
genoegen bij de gedachte aan verhoging van de alimen-
tatie. Inkomen. 0, juichten ze. o. kreunden ze. wat
vervulde dat woord hen met kulturele verzuchtingen. Ze
kregen er inspiratie van dat horen en zien verging.
Sommigen fantaseerden over de reizen die ze met het
geld zouden kunnen maken. Anderen kochten in ge-
dachten een nieuwe sofa en zagen zich reeds tafelen in
de voornaamste gelegenheden van het land. Enkelen
dachten al aan wulpse avonturen in het betere gedeelte
van de rosse buurt. Dat noem ik nu doorzicht en
oordeelkundig beleid: de leeskultuur en de volksopvee-
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ment op een voor diskussie vatbare
wijze. In het verslag van de Kommissie
Deruyttere (Algemeen Beheer) lezen we
dat "lokalen moeten geweigerd worden
aan aanvragers die geen garantie kunnen
geven voor het naleven van het speci-
fieke karakter van de KUL".

Past een avondje apartheidspropa-
ganda zo goed in die geest van deze
Katolieke Universiteit? Doordat de
unief wel een zaal toekent aan een
pro-apartheidsvereniging, erkent men
kleur.

Feit is dat Axel Buysse in elk geval
vorige woensdag zijn lezing mocht hou-
den voor een publiek van Protea-Ieden
en een uitgebreide delegatie NSV-ers.
Ook wij waren erbij om te luisteren naar
eenopsomming van wetten en cijfers die
moesten aantonen hoe vrij men eigenlijk
wel is in Zuid-Afrika, hoe een Chinees
zwart kan worden en hoe een Indiër
bruin wordt

Buik
Het hele gebeuren werd nauwlettend in
de gaten gehouden door BOB, rijks-
wacht en politie, die uitdrukkelijk aan-
wezig waren op de terreinen van de
Faculty Club. Als we navraag doen wie
aan de rijkswacht toestemming gaf om
aanwezig te zijn op de terreinen van de
Faculty Club, ontkennen zowel Studen-
tenvoorzieningen (die de zaal toekende)
als het rektoraat kategoriek. Aangezien
de rijkswacht alleen mag optreden op
universitair terrein als ze daarvoor de
uitdrukkelijke toestemming heeft van de
unief klinkt die ontkenning van de
akademische overheid ons bijzonder on-
geloofwaardig. Ook de kolonel van de
rijkswacht denkt ons met een kluitje in
het riet te kunnen sturen: hij beweert
opgetreden te hebben "uit eigen bewe-
ging". Gegeven de bovenvermelde
noodzakelijke toestemming van het rek-
toraat, is zoiets onmogelijk.

Ofwel is dus de rijkswacht haar
boekje te buiten gegaan, door op te
treden zonder toestemming. Ofwel wil
de akademische overheid niet toegeven
dat ze wel degelijk de rijkswacht aange-
zocht heeft. Uit beide verklaringen leren
we alleszins dat de universiteit en de
rijkswacht elkaar hier mooi indekken.
Twee handen op eenzelfde buik?

Filip Dutoit

SCHRIJFT U?
Veto zoekt

redaktionele medewerkers

Protea-KUL

Als we een greep doen uit de stichtende
leden en sympatisanten, worden de be-
langen die achter dit alles steken al vlug
duidelijk. Stichter en huidige voorzitter
is André Vlerick, oud-minister van fi-
nanciën en eveneens voorzitter van de
Kredietbank, de trouwe sponsor van
menig KUL-evenement. In 1985 stond
dezebank derde op de lijst van de 'Dirty
Thirty', de dertig banken die de grootste
leningen afsloten met Zuid-Afrika.

medestichters zijn ondermeer Jean
Teyssen (K.B.-Direkteur), Karel Dillen
(voorzitter Vlaams Blok), Oswald van
Ootegem (V.u.-senator), Jan Nuyts
(hoofdredakteur 't Pal/ieterke) ... Schat-
bewaarder is Loon Rochtus, VMO-
financier en direkteur van de Parisbas-
bank. Deze bank hield zich naast onder
andere de Generale Bank, de BBL en
IPPA ook niet onbetuigd in het toestaan
van leningen aan Zuid-Afrika.

Stambroeders
Protea's 'objektieve en realistische' bena-
dering van de apartheidsproblematiek
gaat blijkbaar louter uit van een dubbele
bekommernis die in geengeval gericht is
op de opheffing van dit systeem en het
toekennen van de meest fundamentele
rechten aan de zwarte meerderheid.

Een dissektie van het
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suikerbossie

Misschienstond ook jij wel even verstomd toen je vorige week
de geel-zwarte 'Protea-KUL'-affiches in Leuven zag hangen.
Wij niet op z'n minst toen bovendien bleek dat het niet om een

grap ging en dat voor die lezing van Axel Buysse (joemalist bij De
Standaard) zelfs de Faculty Club ter beschikking was gesteld.
Protea stelt zichzelf aan de studenten heel voorzichtig voor als een

vereniging die de Zuid-Afrika-problematiek zo objektief en realistisch
mogelijk wil benaderen. Dit betekent zich niet te laten verleiden tot
overgesirnplifieerde zwartwit-klichees, maar wel een eerlijke evaluatie
maken van de pogingen van de Zuid-Afrikaanse regering om haar
problemen op te lossen.
Hun platformtekst is evenwel iets minder subtiel en roept op om een

einde te stellen aan de 'gelijkheidsmythe' ; men wil namelijk verhinderen
dat men er een 'smeltkroes' krijgt van verschillende volkeren.

Enerzijds iser vanuit VIaams-nationa-
listische hoek de bezorgdheid over hun
'stambroeders' aldaar. De rellen rond het
Zuid-Afrikaanse volkslied - met onder
andere Vlaams Blok, VMO enNSV - bij
de laatste IJzerbedevaart logen er niet
om.

Anderzijds zijn er vooral de enorme
financieel-economische belangen van
verschillende Belgische banken en be-
drijven die de blanke diktatuur in Zuid-
Afrika in stand willen houden; België

haalt maar liefst een achtste plaats op de
wereldranglijst van de apartheidsfinan-
ciers en een aanzienlijk deel van die
investeerders vinden we terug binnen
Protea-kringen.
De Belgische banken zijn, na de VSA en
West-Duitsland, de derde grootste afne-
mer van de Krugerrand, de KB op
kop.
De Generale Bankmaatschappij was in
het verleden betrokken bij zowel de
uitvoer van wapens naar Zuid-Afrika als
de invoer van steenkool en uranium uit
dat land.
Het meest cynische voorbeeld tenslotte
ismisschien wel dat België zelfs tot voor
kort de zo noodzakelijke prikkeldraad
leverde aan het Botha-regime. Hiervoor
zorgde de firma Bekaert (Loon Bekaert
Southem Africa LTD), waar Protea-lid
Herman Candries lange tijd een belang-
rijke functie bekleedde.

Karakter
Je zou je zowaar beginnen afvragen hoe
een vereniging als Protea dan nog het
Huis van Chièvres (naast de Faculty
Club) ter beschikking kan krijgen. Am-
per twee jaar geleden weigerde de aka-
demische overheid systematisch zalen
toe te kennen aan pro-apartheidsvereni-
gingen, vooral onder druk van de 8000
handtekeningen die het anti-apartheids-
kornitee toen verzamelde. De akaderni-
sche overheid heeft blijkbaar een kort
geheugen. Bovendien is de toekenning
van een zaal aan Protea nog om een
andere reden onbegrijpelijk: hiermee
interpreteert de unief haar eigen regle-

(Foto Archief)

Struikelsteen delijk voor wat iemand anders maakt,-

~to: Jaja, maar als hij nu een strip had
getekend waarin hij bijvoorbeeld zegt dat
het land de dieperik ingaat tenzij de SP in
de regering wordt opgenomen?
De Standaard: (Korte stilte) .Vandersteen
kennende zou hij dergelijk scenario niet
tekenen .•

~to: En als hij het nu toch zou doen? Mag
zoiets erin?
De Standaard: .Wij hebben een kontrakt
met Vandersteen. Ik denk dat het zou
geplaatst worden. Zolang hij niet pleit om
koncentratiekampen in te voeren of zo,
hebben wij geen enkele reden om het niet te
plaatsen .•

Op 13december gaan we allemaal naar de
stembus.

De Suske en Wiske die bij deze rubriek werd
afgedrukt, is geen piratenversie van de
bekende stripreeks, ook al lijkt hij te sugge-
reren dat het land in de grootst mogelijke
krisis terecht zou komen als de regering zou
vallen en als aan het Sint Anna-besparings-
plan, dat in het kasteel Hertoginnedal werd
opgesteld, wordt verzaakt. De tekening
komt uit De Standaard van gisteren dins-
dag. Na veel getelefoneer bleek de sekretaris
van Standaard-hoofdredakteur Lode Bos-
toen bereikbaar voor een reaktie.

Veto: Waarom maakt uw krant reklame
voor Dewael?
De Standaard: -Jamaar, dat scenario komt
van Vandersteen. Wij zijn niet verantwoor-

Bezoek Marc Dullaert
Tiensevest 188

(tussen 18 u en 20 u)
of bel ons nog vandaag:

02/2422854

Intelligent
Bijna drie weken lang is een deel
van Leuven in de ban geweest van
het derde Klapstuk, het uit het Stuc
gegroeide (letterlijk en figuurlijk) mo-
derne dansfestival. Wie probeerde
het gehele festival te volgen, kon niet
anders dan met "oververzadigings-
verschijnselen" te maken krijgen,
een probleem dat ook Veto kende.

Met deze derde versie is het
festival duidelijk "groot" geworden:
de buitenlandse belangstelling bij-
voorbeeld is indrukwekkend. Recen-
senten en programmatoren uit Gre-
nobie, Amsterdam, Aix-en-Provence,
Granada, Zürich en Helsinki - om er
maar een paar te noemen - hebben
het festival geheel of gedeeltelijk
gevolgd, en meer dan eens kon je
horen dat dit "het beste festival van
Europa" is.

Dat is zeker verheugend. Het is
verheugend dat er, weliswaar via
een Europees ommetje, respekt en
waardering is gegroeid voor de mo-
derne dans in België, al wordt dat
respekt maar heel zelden vanuit de
overheid in financiële termen ver-
taald.

Verheugend is ook dat de Belgi-
sche produkties op dit Klapstuk
globaal genomen niet moesten on-
derdoen voor de buitenlandse pro-
dukties. Het risiko dat Klapstuk hier
nam getuigt van een te waarderen
eigenz~nnigheid, een eigenzinnig-
heid die een niet mis te verstaan
signaal naar de overheid is.

Door de nauwe band met het Stuc
(personeel, infrastruktuur) en dus
Kultuurraad lijkt het ook nog een
beetje het festival van en voor de
Leuvense student te zijn. Die "van"
is duidelijk nog slechts schijn: de
programmatie gebeurt door een full-
time programmator (Michel Uytter-
hoeven), die programmatorisch een
geheel individuele koers vaart

"Voor" de Leuvense student moet
ook gerelativeerd worden. De festI-
valformule schrlktzonder twijfel een
aantal mensen af, gewoon omdat ze
geen keuze kunnen maken uit het
aanbod.

Afgezien van deze praktische be-
perking stoot vooral het "sfeertje" dat
rond moderne dans-hangt heel wat
mensen af. Bewust of onbewust
wordt vanuit Klapstuk het beeld
opgehangen van een toeschouwer
die slimmer en vooral beter is dan
"de rest". Het behoeft geen kom-
mentaar dat deze houding arrogant
is, en niets meer te maken heeft met
de beginoptie van Kultuurraad. Er
wordt een sfeer gekreëerd van: wie
het Klapstuk begrijpt is zonder twijfel
een intelligent en gevoelig iemand -
voor en na de voorstellingen wordt
gewichtig en begrijpend voor- en
nagetafeld tussen de "kenners" - zij
die spelen met de kodes en konven-
ties van het moderne medium.

Dat is jammer, want heel wat
voorstellingen hebben zo'n etiket
helemaal niet nodig. Moderne dans
is precies een medium dat een
bijzondere gevoeligheid toont voor
de buitenwereld, dat net het tegen-
overgestelde is van wereldvreemd.

Het is dan ook dat, en op lange
termijn het enige, wat je aan zo'n
festival overhoudt: een ervaring ont-
daan van al haar franjes en uiterlijke
schijn. Enkel(e) impressies blijven,
woorden verdwijnen.
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De goedkoopste weg naar
MOSKOU POLEN ATHENE
SKI- EN SURFVAKANTIES

loopt via

REIZEN UNIVERSITAS
Tervuursevest 15·3030 Leuven (Naamsepoort),'!i': 016/220753, verg.A 1399

Reizen Universitas: reeds jaren de organisator van de grootste
universitaire studie- en groepsreizen.
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De oorden van de teloorgang der leeskultuur

Strippen in Leuven

Een paar naast de WC-pot,
onder je bed een stapeltje -
toevluchtsoord op hete ju-

nidagen - en thuis geen, want-
wiets-koop-je-toch-niet-meer-
als-je-in-Leuven-zit-zoon. De Leu-
vense stripwinkels varen wel bij de
min of meer verwoed lezende stu-
dentenpopulatie. Om dan nog
maar te zwijgen van het leger
krantenverkopers annex boeken-
winkels annex sigarettenverdelers
annex stripwinkels, die meestal
ook wel hun Sus en Wis en hun
Jornmeke liggen hebben. Een luk-
ratieve zaak. Of toch niet?

Op het eerste zicht lijkt alles meer dan
dik in orde. Je stapt Gobelijn in de
Mechelse binnen, een beetje op je hoede
voor de verkoopstechnieken die de mooi
opgehangen exemplaren in het uitstal-
raam, de heuse kinderstrip-hoek en de al
bij al wat cleane atmosfeer zouden
kunnen verbergen. Nochtans is het alle-
maal klein begonnen.
"We wilden zelfstandig zijn, en we

kwamen op het idee door een stuk in de
krant, over Lambik (nvdr één van de
grote stripwinkels in A'dam). Bovendien
was er een gat in de markt, dus ..." vertelt
Annemie van Gobelijn. "Toen, zo'n
zeven, acht jaar geleden, was het alle-
maal wel heel anders dan nu. Wij
stapten zelf naar de grote uitgeverijen,
Dupuis, Lombard, Casterman, Stan-
daard, ... Die stonden heel weigerachtig
tegenover het idee van een stripwinkel in
het Leuvense. Alleen in A'pen bestond
er al zoiets. Nu komen de uitgeverijen
naar ons toe".

Gobelijn representeert dan ook goed
de evolutie die de stripwereld sindsdien
heeft doorgemaakt Van een snuisterwin-
keitje op de Oude Markt, waar studen-
ten meer keken en lazen dan kochten,
naar een speciaalzaak in het winkelcen-
trum van de Mechelse, die - vooral
's zaterdags - hele gezinnen binnen-
krijgt.

Endearment
Mama en papa schaffen zichzelf het
nodige leesvoer aan, en de kindjes mo-
gen er zich ook ééntje kiezen. Strips
hebben het imago van marginale, goed-
kope derderangsprentenboeken zo onge-
veer achter zich gelaten, en zijn een
kultuur op zich geworden. Met het
gevaar natuurlijk dat de massa ook dit
medium inpalmt en besabbelt tot er een
platte, kleurloze koek overblijft. Er
wordt de laatste jaren op stripgebied te
veel geproduceerd, en te weinig echt
goeie dingen. "En niet alleen op het vlak
van strips", zegt Erik van Carapaces in
de Parijsstraat, "als je ziet hoeveel sukses
films als Terms of endearment hebben,
hoeft het je ook niet te verwonderen dat
er de laatste tijd veel meer vraag is naar

B
o

stripscenario's die de romantische toer
opgaan". Op de vraag welke strips hij
dan staan heeft, zegt hij gewoon:
"Goeie".

Van konkurrentie onder elkaar schij-
nen Carapaces en Gobelijn niet echt veel
last te hebben. Er hangt nog wel iets van
een voorbije procentenslag in de lucht,
als we ons oor bij Loddewykx in de
Tiense te luisteren leggen. Het zal in die
tijd geweest zijn dat ze je ook de benzine
alsmaar goedkoper en met allerlei erop
en eraan zo ongeveer naar het hoofd
gooiden.

Natuurlijk zouden ze meer verkopen
als de ander er niet was, maar dat heb je
ook "als je met een snackbar begint".
Waarvan nota. Carapaces zou een flink
stuk van het volk dat vroeger Gobelijn
op de Oude Markt aandeed voor zijn
rekening hebben genomen, suggereert
Annemie van Gobelijn. Erik vindt het
een pijnlijke vraag en houdt het erop dat
ze elk hun eigen publiek hebben, en hun
eigen sfeer. Dat zal wel. Koffie en goeie
(alweer) muziek zijn daaraan niet
vreemd.

Kruideniers
Verderop is het echter een veldslag.

Houtekiet in de Diestsestraat, vorig jaar
gestart, houdt met moeite het hoofd
boven water. Spelbrekers zijn de over-
name van een onderhand duidelijk !liet
zo goed in de markt liggend gamma
kinderboeken - "tegen De Slegte kan
toch niemand op" - en de ietwat absurde
politiek van de Leuvense 'mannen van
't stad'. Die slagen erin voor een halfjaar
de Diestse in een zand-en-stenen-par-
cours te veranderen, om dan uiteindelijk
te komen tot voetpaden van één tegel
breder en een mooi effen rijvak. "Met
nieuwjaar, normaal een hoogtepunt in
de verkoop, hadden we hier aange-
stampte aarde voor de deur". Je zou er
voor minder je kop bij neerleggen.

Ook Bauman in de Tiense ziet het
allemaal niet altijd goed zitten. Net als
bij Houtekiet zijn er plannen om zich
uitsluitend op strips te koncentreren, en
de rest (dat is dan speelgoed) kordaat
buiten te zwieren. Maar ook net als
Houtekiet ligt Bauman een beetje buiten
het centrum. Je kuiert (?) er niet langs als
je gedurende 'den blok' dringend nood
hebt aan iets verfrissends. Terwijl ik mijn
junidagen bij Gobelijn slijt. Gedeeltelijk
althans. Maar Bauman ziet dat niet echt
als een probleem: "Bij mij komen vooral
verzamelaars, voor gesigneerde of ge-
nummerde exemplaren en zo. Als de
mensen zouden weten wat ik hier alle-
maal zitten heb, zou het wel lukken. "En
hij praat entoesiast over Alex en Yoko
Tsuno en Cori de scheepsjongen. Tja.
Zulke bedenkingen heb ik ook al ge-
maakt op eksarnens. 't Ismaar dat het op
verkopen aankomt. ..

De ware boeven, en daar zijn ze het
allemaal over eens, blijven de uitgeve-
rijen. "Als ze zelfs aan kruideniers leve-
ren", zegt Annemie half lachend, half
verontwaardigd. En onder andere ook
de grootwarenhuizen, Colruyt op kop,
grijpen met beide handen elke gelegen-
heid aan om produkten te verkopen
waarin kleine winkels gespecialiseerd
zijn, dus ook strips. "Ze bestellen voor al
hun afdelingen en krijgen zo van de
uitgeverijen enorme redukties. Wat
moeten die dan nog van onze vijf boek-
jes die we ook graag zouden bestellen?
Wij kopen in aan een prijs die hoger ligt
dan hun verkoopprijs ..."

N

Gemakkelijk is het dus niet. Je kan je
beter beperken tot het oprichten van een
fotokopieercentrum als je grof geld wil
verdienen. Of je het dan zelf nog boeiend
vindt, is een andere zaak. Maar, om het
met Eriks gevleugelde woorden te zeg-
gen: "Het is altijd knokken in het begin."
We houden het voorlopig dan ook maar
bij de Guust Flater die we dringend
uitgelezen wilden hebben.

Lut De Boel

Oostenrijk
Op woensdag 4 november heeft er in het
Huis van Chièvres een Oostenrijkse
teater-, poëzie- en muziekavond plaats.
Al dat fraais wordt nog eens overgedaan
op vrijdag 6 november in de Grote Aula
van de Kulak, vanaf 20 U, toegangsprijs
150 fr. Prof Ludo Verbeeck leidt in;
daarna worden diverse verzen gereci-
teerd door studenten; vervolgens bren-
gen de Evergreens Oostenrijkse liederen.
De avond wordt afgerond door Jo
Gevers: hij brengt Kafka's Verslag aan
een akademie. En wij..,hopen dat u geen
kevers bent geworden als u de zaal
verlaat.

Uitgeverij PEETERS

Bondgenotenlaan 153
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Modem Antikwariaat

Overstock wordt
verramsjt
Boekenwinkels die nieuwe

boeken tegen fel geredu-
ceerde prijzen aanbieden,

daar kijkt men allang niet meer van
op. Verjaardagen wuden anders
een al te dure aangelegenheid wor-
den, en het verschil tussen de offi-
ciële prijs - ma, dat boek kost 1200
frank, dat is toch een schande - en
de prijs die je echt betaald hebt bij
De Slegte is ook altijd meegeno-
men.
Vanwaar dat fenomeen, waar

komen al die schone boekskes van-
daan? Hoe bestaat het dat ze zo
goedkoop zijn, want tenslotte moe-
ten ze nog altijd gemdákt worden.
Veto ging voor je snuffelen. Ziehier
de resultaten.

Goedkopere nieuwe boeken vind je in
Leuven voornamelijk bij De Slegte en
ons aller Acco. Uiteraard bestaat er
daarnaast een iets ruimere tweedehands-
boekenmarkt waar gebruikte boeken
worden gekocht en verhandeld. Een
markt die op haar beurt dient onder-
scheiden te worden van deze der anti-
kwaars: de verhandeling van oude waar-
devolle boeken met als voornaamste
afzetgebied de bibliofiel en belegger.

Waar haalt men nieuwe boeken om ze
dan tegen sterk gereduceerde prijzen te
kunnen aanbieden? Het modern anti-
kwariaat vormt naast het verhandelen
van tweedehandsboeken de hoofdaktivi-
teit van De Slegte. De Nederlandse zetel
van het bedrijf koopt zelf de boeken in;
een remainder heet zoiets in vakjargon.
Voor Acco daarentegen is deze aktiviteit
slechts een bijkomstigheid. Zij heeft dan
ook een overeenkomst met het ook al
Nederlandse Icob, een inkoopcentrale
die in opdracht van een honderdvijftigtal
boekhandels op zoek gaat naar de over-
stocks van uitgeverijen. Naast dat opko-
pen geven remainders vaak ook zelf
boeken uit waarvan de prijs kan gedrukt
worden door de enorme oplages. Daar-
naast betrekt Acco zijn aanbod door
rechtstreekse kontakten met een aantal
uitgeverijen. Het verhaal als zou het
modern antikwariaat zijn boeken uit
faillissementen halen kan dus op zijn
minst als feloverroepen worden be-
schouwd.
De zeventiger jaren brachten tesamen
met de krisis ook een ademnood in de

algemene boekhandel teweeg. Er werd
uitgekeken naar mogelijke manieren om
een extra omzet te realiseren: het mo-
dern antikwariaat leek dé oplossing.
Uitgevers hebben altijd al met over-
stocks gezeten: een overaanbod van
titels en een veel te hoge oplage dragen
de schuld Zij hadden dan ook de keuze
tussen de papiermolen of de ramsj voor
die onverkochte papierbergen. Het werd
een modern antikwariaat. De omzet van
de boekhandelaars steeg er inderdaad
door, doch wordt er ook niet in het eigen
vlees gesneden? "Ramsj bederft de
markt, zowel wat betreft prijsimago als
wat betreft de levensduur" stelt het
befaamde Nederlandse vaktijdschrift
Boekblad. Uitgevers zijn er niet w hap-
pig meer op nieuw werk uit te geven
(bijvoorbeeld een kaas- en wijnboek)
wanneer een soortgelijk boek overal
voor een prikje te verkrijgen valt Het
gevaar voor een overaanbod is immers
reëel. Daarenboven is nog niet geheel
duidelijk of deze laaggeprijsde populaire
literatuur een vervangende aankoop,
dan wel een surplus-aankoop uitmaakt
voor de konsument.

Wanneer raken de boeken nu in die
restfondsen, en wat komt er dan uitein-
delijk nog in de boekenwinkel terecht?
Nederland is op dit vlak toonaangevend
(de meeste uitgeverijen zitten daar im-
mers ook). De materie is er juridisch
kwasi volledig geregeld Nederland kent
een vaste boekenprijs, iets waar de Belgi-
sche boekhandel alleen nog maar van
durft te dromen. Wanneer een boek daar
dan "vrijgelaten" wordt gaat dat gepaard
met een officiële publikatie in het Boek-
blad; het sein op groen voor de remain-
ders.

Remainder lcob stelt vervolgens een
pakket samen volgens het profiel van de
diverse boekhandels waarmee hij sa-
menwerkt. Zo krijgt Acco van Icob een
voor haar publiek interessant aanbod,
zowel kwa aantal als kwa titels.

Korting
Waarom geeft Acco dan geen korting op
haar modern antikwariaat is dan de voor
de hand liggende vraag. Dat zou vooral
te wijten zijn aan de boeken die Acco
rechtstreeks via uitgevers en andere ka-
nalen dan het Icob verkrijgt. Acco kan
zich deze werken aan een goedkopere
prijs aanschaffen, en zorgt daarbovenop
voor een interessante verkoopprijs. Een
korting kan er voor die boeken echt niet

meer bij, of ze zouden duurder moeten
worden natuurlijk. Daarnaast zitten ze
natuurlijk ook met die vaste boekenprijs
van Icob, die ook geen kortingen toe-
laat

Al bij al kunnen zelfs de boeken - en
dan denken we vooral aan kunstboeken
-in een modern antikwariaat behoorlijk
prijzig zijn. Het gaat hier om dure,
meestal kwalitatief hoogstaande, wer-
ken. Op de 'normale' markt maken ze
vrijwel geen kans (want véél te duur),
doch als ramsj bestaat er een specifiek
publiek voor, al was het maar om ze als
coffeetable hook te gebruiken.

Blij
Moet je als konsument nu gelukkig zijn
met het bestaan van een modern anti-
kwariaat of niet? Zeker is dat de klant er
wel bij vaart. Vaak degelijke werken,
tegen een schappelijke prijs. Er zit toch
ook een dikke adder onder dit grasperk:
De uitgevers worden enerzijds kieskeuri-
ger, en anderzijds wordt het probleem
van de overproduktie er niet door opge-
lost. Het ziet er wel niet naar uit dat het
ramsj fenomeen op korte termijn ver-
dwijnt. Blij of niet, ... dat laten we aan jou
over.

Geert Coene
Lode Desmet

Dokumentaire
Op maandag 2 november is het Interna-
tionaal festival van de dokumentaire
begonnen. Gedurende twee weken (tot
en met 13 november) zal in het huis der
Vlaamse leergangen elke avond een
selektie getoond worden van het beste
op het gebied van de dokumentaire. De
films geven een overzicht van de geschie-
denis en de stijlen van het genre, met
onder meer: de klassieke romantische
school (met R. Flaherty), de city sym-
phony, de sociale dokumentaires uit de
jaren dertig, propaganda uit wereldoor-
log twee, de free cinema, de cinema
verité en de direct cinema. Interessant is
ook de dog van de Belgische dokumen-
taire, op vrijdag 6 november, waarop
vanaf 10.30 uur een keur wordt getoond
van de beste en vaak internationaal
geprezen werken. 's Anderendaags is er
een kollokwium dat, zoals het festival,
'Beeld en Realiteit' heet. Voor het eerst in
Europa spreekt daar een internationaal
gezelschap van akademici over de ge-
schiedenis en de betekenis van de doku-
mentaire. Voor dit kollokwium kan men
nog steeds inschrijven, hetzij op de dag
zelf (8 november), hetzij vooraf op het
Centrum voor Communicatieweten-
schap, Van Evenstraat 2a, 3000 Leuven,
016/28 32 35.
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Tweedehands boekhandels vergeleken

"We zijn tenslotte geen OCMW"
Integenstelling tot wat Jan met

de Pet aan de toog wel eens
beweert, worden Veto-redak-

teurs en medewerkers niet betaald.
Ze kunnen, net als alle studenten
wel ergens borden gaan wassen,
maar meestal betalen ook zij liever
minder dan meer voor een boek.
Tweedehands inkopen doen lijkt
dan dé aangewezen oplossing.
Daarnaast fungeert de tweede-
hands boekenzaak als een soort
primitieve Mister Cash. Je kunt er
boeken op overschot kwijt, en
tegelijk je geldbeugel spekken.
Aangezien er in Leuven minstens
drie dergelijke boekhandels zijn,
lijkt enige omzichtigheid echter op
zijn plaats. De prijzen bij aankoop
en verkoop van gebruikte boeken
zouden immers als eens willen
verschillen, naargelang je De Sleg-
te (Bondgenotenlaan), het TWeede-
hands Boekhuis (Muntstraat), of
Plantin (Tiensestraat) bent binnen-
gestapt.

De verwachtingen bij een verkoop zijn
meestal hoog gespannen. Enerzijds is de
student wellicht verknocht aan de boe-
ken die hij gaat verkopen, en anderzijds
kan hij zich moeilijk voorstellen dat een
meesterwerk als Mijn kleine oorlog van
Louis hul Boon slechts 5 of 10 frank
oplevert, omdat het om, een pocketuit-
gave gaat. Bovendien krijgt hij meestal
niet eens al zijn boeken verkocht. Met
lede ogen moet hij toezien hoe de beste'
stukken uit zijn selektie worden gepikt.
Hij krijgt een hoopje pasmunt toege-
schoven, en dan mag hij opkrassen.

De handelaars zijn zich daar terdege
van bewust, zij het dat sommigen meer
schroom vertonen dan anderen. "We
zijn tenslotte geen OCMW" hoorden we
in het Boekhuis. "We moeten er nog iet!
aan verdiepen ook".

Bij het bepalen van de prijs die re
bereid zijn voor een boek te betalen,
hanteren de tweedehandsboekhande-
laars diverse kriteria. Over het algemeen
is het zo dat ze beter betalen als re
denken het boek datje aanbiedt vrij vlug
terug te kunnen verkopen. Daarnaast
spelen de staat waarin het boek verkeert
en de inhoud ervan een grote rol. Ka-
potte ruggen, gescheurde bladen, onder-

strepingen van allerlei aard en notities in
de rand, maken een boek heel slecht
verkoopbaar, zowel voor de student als
voor de handelaar.

Tenzij het natuurlijk om een heel
oud boek zou gaan. Voor een atlas
uit de jaren stillekes wordt algauw
200.000 fr. op tafel gelegd. Dan mag
de rug al eens versleten zijn. Heringebon-
den zal het boek een groot deel van zijn
waarde blijven behouden.

Negerkes
Bij oude boeken maakt het bovendien

niet veel uit wat er in staat. Bijbelge-
schriften of goedkope volksliedjes, wat
telt is de druk, de band, de prenten, het
papier. Voor hedendaagse uitgaven is dat
veel minder het geval. Een literair waar-
devol boek zal steeds meer opbrengen
dan romannekes uit de Boeketreeks:
Zelfs al lijkt her- verschil in absolute
cijfers uitgedrukt klein. Tussen de 10
frank voor een pocket van Elsschot en
die ene frank voor De Tien Negerkes van
Agatha Christie liggen amper 9 frank-
skens. Het betekent toch een verschil van
900 percent.

eigenaars van het Boekhuis in de Munt-
straat bekennen ook dat het organiseren
van hun tweedehandsbedrijf een harde
leerschool is geweest. Ze hebben veel
leergeld moeten betalen. De winkel is
niet verlieslatend, maar alleen daarmee
het gezin onderhouden zou onmogelijk
zijn.

Dat kan niet geregd worden van de
trotse bezitter van de groezige boekhan-
del Plantin. Hij beweert dat hij grondige
studies heeft ondernomen en goed kan
leven van wat zijn zaak opbrengt. Maar
bij de eerste gelegenheid laat hij zich in ~
de luren leggen. Wanneer onze infor-
mant hem een verouderde versie van
Inleiding tot de economie (nieuwe druk
verschenen) aanbiedt, heeft hij dat niet
eens door.

Eubelix
Voor het bepalen van de prijren van

boeken die hij niet zo goed kent werkt
Plantin met fondslijsten. Dat zijn in feite
reklamefolders per uitgeverij die samen
bijzonder onoverzichtelijk zijn en zeker
niet volledig. van het bestaan van han-
dige, omvattende jaarboeken 'eek hij

ALLEMAAL ANDERS
Op zoek naar kruiperijen of goeie
zaakjes zond Veto een informant
naar de drie Leuvense tweedehands-
winkels. Hij moest er zes boeken
aanbieden en doen alsof hij re écht
kwijt wou. Van de kassetterecorder
die in één van de vele groene parka-
zakken zat, zouden wij de geboden
prijren noteren.

Een paar dagen later, bij het echte
interview, zouden de handelaars dan
de kans krijgen hun officiële manier
van werken uit de doeken te doen.
Algemeen stelden zij dat re de verko-
per één derde zouden bieden van de
prijs die re zelf voor het boek denken
te zullen krijgen.

Voor Het verdriet van België, ons
belangrijkste test-case, bood De

Het vastleggen van de prijs die re voor
een bepaald boek gaan betalen, is voor
de handelaars trouwens geen sinekure.
Voor re de tijd hebben gehad om even
goed na te denken kan het boek al weg
zijn. Er moet direkt beslist worden: wel
of niet kopen, en voor hoeveel? De'

Vingers!

Slegte op dat moment zo'n 250 fr.
Plantin sprak van 300 fr, en het
Boekhuis wou één vierde van de
officiële verkoopprijs geven indien
het boek nog was verpakt. Dat bete-
kent dus ongeveer 250 fr.

En wat boden zij onze anonieme
informant? De Slegte bood 500 fr
voor het pakket van zes titels; voor
Claus alleen had hij 180 fr over.
Plantin gaf ons slechts 250 fr voor
het pakket, maar we mochten wel
één boek houden. Het Verdriet was
hem eerst 150, maar na enig aandrirr-
gen 200 fr waard. In de Muntstraat
tenslotte konden we 600, en na enig
aandringen zelfs 700 fr loskrijgen.
(LD/GC)

niet eens op de hoogte.
Van de kleine middenstandersproble-

men heeft De Slegte duidelijk minder
last. Zo staat er op de eerste verdieping
een enorme partij Scandinavische strips
(Eubelix in het Zweuds) die maar niet
wegraken. Dat is echter geen probleem.
"Tja, we hebben er wellicht een beetje
teveel van gekocht", vindt de baas.
"Maar ik heb eens gebeld naar de
universiteit. We raken re wel kwijt."

Het grootste deel van de boeken die
bij de tweedehandse boekenboer te koop
liggen verdwijnen overigens ooit wel
eens. Een drietal maanden lijkt de regel.
Bestsellers (Het verdriet van België van
Claus) zijn na één dag al doorverkocht.
Minder bekende pockets raken soms
nooit meer weg. Dan wacht de vergetel-
heid, het stof en in het geval van De
Slegte, de papiermolen.

Ook hier bewijst De Siegte weer de
groothandel te zijn. "Ja. Ze worden
vernietigd. Maar als die boeken de week
erna opnieuw binnenkomen, dan kopen
we re terug. En dan kunnen re misschien
op een week weg zijn."

(gewelddadige) intriges tussen prostitu-
tiemaffia, het korrupte politieapparaat
en de grote families (hun imperium blijkt
gebaseerd op onrechtmatig grootgrond-
bezit). Alles draait er om de macht en
een mensenleven telt niet.

In tegenstelling tot Corto Malteses
vroegere belevenissen, zit er weinig aktie
in dit verhaal: Pratt toont beurtelings
Corto's speurwerk en de tegenzetten die
de vijand plant. Ook heeft hij vrij veel
tekst nodig om de komplexe redenerin-
gen der 'akteurs' (en meteen hun hande-
lingen) te verduidelijken.

Hierbij is voldoende koncentratie van
de lezer vereist, om het groot aantal
-ievenfiguren uit elkaar te houden. Ook
grafisch zijn we beter gewend: (te) veel
close-ups en gezichten, minder ver-
zorgd ... Bovendien heeft Pratt voor het
eerst het penseel ingeruild voor de vilt-
stift; het kon blijkbaar niet snel ge-
noeg!

Typisch Pratt is wel het vermengen
van geschiedenis en fiktie ( zo ontmoeten
we bv. de outlaw Butch Cassidy -
Corto's vroegere kompagnon) en een
enkele keer droom en realiteit(met een
knipoog naar Jorge Luis Borges).

Voor de freaks tenslotte: in een aan-
vulling vindt u nog Pratts beschouwin-
gen over de tango, geïllustreerd met 2
aquarellen van de meester. (MK)

Lode Desmet
Geert Coene Blank Requiem (Casterman -

'Wordt Vervolgd-roman' - zw/w)

STRIPS
Argentijnse
Tango (Casterman - zw/w)

HugoPratt

Bij Casterman verscheen al weer een lOe
deel van de avonturen van Corto Mal-
tese, nog steeds van de hand van groot-
meester Hugo Pratt.

Ditmaal zit Corto terug in Argentinië,
15 jaar nadat hij het land verlaten heeft
(lees 'ontvlucht' - Corto blijkt zelf ook
geen doetje). Een vriendin in moeilijkhe-
den vraagt zijn hulp, maar hij komt te
laat, spoort de moordenaars op om haar
te wreken en belandt temidden van

Aceo's schrijfmachines
heten U welkom !!!

tek. "Rochette / scen.: Legrand

De reeks 'Wordt Vervolgd-romans' van
Casterman heeft zich de laatste jaren een
gedegen reputatie opgebouwd. Bij een
nieuwe publikatie zijn we dan ook steeds
erg nieuwsgierig of derelfde hoge stan-
daard gehandhaafd blijft.

'Blank Requiem' speelt zich af in
oktober 2024. Na het bankroet van de
traditionele machtsblokken neemt de
derde wereld hun rol over: de 'VS. van
Afrika' beheersen de wereldpolitiek. Eu-
ropa bloedt dood: de jeugd trekt naar
Afrika en laat een bende grijsaards
achter. Een groep terroristen, de Hydra
(in de Griekse mytologie is dit een
veelkoppige draak), probeert de Nieuwe

Orde te destabiliseren, zodat de PRB (de
Partij Recht voor de Blanken) de macht
weer kan overnemen.

Het verhaal begint wanneer de
Nieuwe Orde erachter komt dat de
Hydra zal toeslaan tijdens de 'conferen-
tie over de mondiale herstructurering'.
Ze sturen er Maleolm Lean (een
blanke!) op uit om het brein achter de
Hydra te ontmaskeren en uit,te schake-
len.

Lean slaagt er langzaam in de puzzel-
stukjes in elkaar te passen. In 7 hoofd-
stukken - I per dag - worden de raadsels
rond zijn verleden (en rond de oude
kennissen die hij tijdens zijn speurtocht
ontmoet) ontrafeld. Hierbij staat zijn
onderzoek evenwel centraal.

In heel het mysterie speelt rektor Haas
(Leans stiefvader én leider van de demo-
kraten) een belangrijke rol - de hoofdrol,
wals blijkt in het laatste hoofdstuk.

Het verhaal is nogal ingewikkeld van
struktuur: de lezer krijgt maar met
mondjesmaat de informatie die hem
toelaat zich het nieuwe wereldbeeld
voor te stellen, en de verschillende groe-
pen te situeren. Zelfs na de ontknoping
blijft het soms gissen. Zo is bv. de rol van
Siri - Malcolrns Japanese tegenspeelster
- onduidelijk. Een nuttig gegeven is
zeker de stamboom van de familie Haas
waarmee het boek aanvangt, omdat
deren voortdurend in het stuk voorko-
men.

Ook worden een aantal belangrijke
gegevens en ontwikkelingen op subtiele
wijze in de dekors verwerkt. De aan-
dachtige lezer vindt o.m. de schilderijtjes
die een nieuw hoofdstuk aankondigen
terug als wandversiering in het voorlaat-
ste hoofdstuk.

De tekeningen zijn overigens knap en
zeer verzorgd: Jean-Marc Rochette bes-
peelt op volleerde wij re heel het gamma
grijsschakeringen. Heel knap zijn de
scenes waarin hij de ontknoping feitelijk
à priori uitbeeldt (m.b.v. een schaakbord
en een delirium).

Kleine schaduwzijden zijn wel een
tweetal ongerijmdheden in het scenario
(overigens ronder belang voor het ver-
loop ervan), en een aantal spellingsfout-
jes. Ze hebben ons plezier gelukkig niet
vergald! (MK)
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UITGEVERIJEN UIT LEUVEN
Het gaat de Vlaamse uitgeverijen niet altijd voor de wind. Na enkele
jaren van zwoegen en vechten geven ze de strijd meestal op en
worden ze opgeslokt door kapitaalkrachtigere uitgeverijen uit
Nederland: Zo verging het bijvoorbeeld de. Standaard-uitgeverij en
uitgeverij Manteau. Zo verging het ook de Leuvense uitgeverij
Kritak die in '86 een dochteronderneming werd van de Amster-
damse Uitgeverij Meulenhoff. In Leuven vind je echter nog enkele
andere uitgeverijen die wél op hun eigen Vlaamse beentjes blijven
staan. Acco is er één van en over deze uitgeverij valt zelfs nog meer te
zeggen: ze is de tweede grootste uitgeverij in Vlaanderen. Ook
Infodok is uitsluitend Vlaams en zit momenteel in de lift. Uitgeverij
Peeters geeft vooral werken uit uit de oriëntalistische sfeer en
verspreidt ook de uitgaven van de Universitaire Pers, een uitgeverij
verbonden aan de KUL die zeer gespecialiseerde wetenschappelijke
werken uitgeeft. Hieronder volgt een profiel van enkele van deze
Leuvense uitgeverijen.

Uitgeverij Kritak

Jong en gedurfd
Volgens André van Halewyck, direkteur van Kritak, is een

Vlaamse uitgeverij die geen andere nevenaktiviteiten uitvoert
(bijvoorbeeld drukkerij, ...) zeer moeilijk leefbaar in Vlaanderen.

De Belgische markt is zeer klein en het is voor een Vlaamse uitgever erg
moeilijk om op de Nederlandse markt aan bod te komen. De
Nederlandse pers en boekhandels zitten niet te wachten op het aanbod
van een Vlaamse uitgever, omdat ze al keuze zat hebben uit het
Nederlandse aanbod. Bovendien worden ze ook zeer weinig geïnfor-
meerd over Vlaamse boeken. Als er dan toch al eens een boek in de
media gesignaleerd wordt, dan wordt het toch niet verkocht, omdat de
lezer het meestal niet in de boekhandel vindt. Het is eigenlijk een vicieuze
cirkel: het signalement in de media kan de verkoop gunstig beïnvloeden
maar dan moet het boek ook in de boekhandel te vinden zijn.

Veto: Waarom krijgt een Vlaming die
bij een Nederlandse uitgever publiceert
vaak wel aandacht van de Nederlandse
pers, terwijl zijn Vlaamse kollega die bij
een Vlaamse uitgever publiceert volko-
men genegeerd wordt?
Van Halewyck: «De Nederlandse pers
hecht vooral veel belang aan de uitgeve-
rij waarbij het boek verschijnt. Een
Nederlandse uitgever beeft voor ben een
zeker "quahty-label", waardoor ook
Vlaamse boeken die bij een Nederlandse
uitgever verschijnen dadelijk een meer-
waarde krijgen tegenover boeken die bij
een Vlaamse uitgever verschijnen. Die
Vlaamse uitgever wordt meestal met een
zeker 'dédain' behandeld: "Het komt uit
Vlaanderen, dus het is niet goed". De
literaire kritiek maakt in Nederland zelf
ook nog onderscheid tussen de uitgeve-
rijen. Erg grof in dat verband is bijvoor-
beeld wat er met Herman Brusselmans
gebeurde. Toen hij nog bij "De Knip-
scheer" publiceerde, kreeg hij overal
negatieve kritieken. Later veranderde hij
van uitgever en trok naar "Bert Bakker".
De literaire kritiek zwaaide hem toen
plots alle lof toe. Ik vereenvoudig hier
natuurlijk wel sterk. Er zijn nog zoveel
andere faktoren die een rol spelen, maar
de Nederlandse uitgeverijen weten de
pers in ieder geval veel beter te bespe-
len,»

B
o

Veto: In Nederland vervult de literaire
kritiek vaak een promotiefunktie, terwijl
de Vlaamse literaire kritiek op dal vlak
sterk achterloopt: Voel je dal zelf als
uitgever konkreet aan?
Van Halewyck: «In België is er op het
vlak van de literaire kritiek inderdaad
weinig smaakrnakende pers. Alleen "De
Standaard" kan de verkoopscijfers be-
vorderen. "Knack" en "De Morgen"
volgen dan op een serieuze afstand.
Signalementen in "Argus", "Kunstza-
ken" en "Wie schrijft, die blijft" of een
interview in "Humo" zijn natuurlijk ook
erg belangrijk. En wanneer je boek in die
zes media tegelijk gesignaleerd wordt,
dan verkoopt het natuurlijk zeer goed»
«Het is ook volstrekt onbelangrijk wat

er geschreven wordt, of er positief of
negatief geoordeeld wordt. Het enige
wat telt, is dat ze over je schrijven of
praten»
Veto: Welke principes handhaaft Kritak
in z'n uitgavenbeleid?
Van Halewyck: «De belangrijkste krite-
ria in ons uitgavenbeleid zijn kwaliteit en
onze eigen belangstellingssfeer. Dat re-
sulteert dan enerzijds in literair werk,
vertaald of van jonge Vlaamse auteurs,
en anderzijds geven we politiek-joerna-
listiek werk uit. Er verschijnen ook
regelmatig koprodukties met Meulen-
hoff.»
Veto: Ziet Kritak het als zijn taak om
debuterende Vlaamse auteurs onder de
arm te nemen?
Van Halewyck: «Kritak ziet zichzelf
zeker niet als mecenas voor jonge
Vlaamse auteurs. Twee jaar geleden
waren we wel ontevreden over het feit
dat het uitgeven van jong Vlaams talent
te sterk gedomineerd werd door Wever-
bergh en uitgeverij Manteau, waar hij
toen nog voor werkte. Zij boden een
aantal auteurs geen kansen. Wij hebben

E
N

Energetisch
Op zaterdag 14 en zondag 15 november
heeft in Gent een internationaal kongres
plaats rond "nieuwe inzichten in mense-
lijke energievormen". Wadismeda? Het
doel van het kongres is het (h)erkenbaar
maken van menselijke energievormen,
en voorlichting over de omgang ermee in
het dagelijkse leven en in medische zin.
Er zijn sprekers, infostands, demonstra-
ties, video's, enzovoort over alles wat u
zich maar kan inbeelden onder de al
eerder vermelde noemer. Organisator is
de vzw Alternativa, en als u weet dat
deze vzw zich bezighoudt met alle Oos-
terse, alternatieve, paranormale en spiri-
tuele aktiviteiten, weet u wel of dit
kongres net voor u is, of precies helemaal
niet.

Verhuisd
De Medica-bar is verhuisd naar de
Brusseisestraat 246, en bij Medica is men
best tevreden over die verandering. De
nieuwe woonst blijkt smaakvol ver-
bouwd te zijn: er is een gezellig en knus
kafee en idem feestzaal. Het presidium
gaat nog steeds verder op het pad van de
vernieuwing: men wil ondanks de kom-
kommertijd verder gaan op de ingesla-
gen weg. Ook de aktiviteiten te voordele
van Artsen zonder Grenzen tonen dat de
geneeskundestudenten jiet hart op de
juiste plaats dragen.

dan "Mooie Jonge Goden" op de markt
gebracht, een boek waarin 13 auteurs
publiceerden die verdienstelijk tot zeer
goed waren. Onverwachts gebeurde er
toen ook een en ander bij Manteau. Toen
Weverbergh het opstapte en de nieuwe
uitgeverij H oprichtte, had hij nood aan
nieuwe auteurs, want hij was voor een
deel van het Manteau-fonds afgesneden.
Ook bij Manteau hadden ze nood aan
debutanten, want Weverbergh had een
aantal auteurs in z'n kielzog meegeno-
men. Het gevolg was dat je voor de jaren
'87-'88 kunt spreken van een overvloed
aan debutanten. Bij Kritak gaan we die
trend zeker niet langer volgen en daarom
streven we nu naar een stabilisering van
de toestand.»

«Voor ons was vooral belangrijk dat
het signaal, dat we ook openstaan voor
literair werk geslaagd is. In de toekomst
gaan we onze kwalitatieve norm dan
ook hoger leggen. We willen geen debu-
ten uitgeven om het debuut. Een debuut
is pas rendabel wanneer het ook opge-
merkt wordt door de pers. Als dat niet
gebeurt, dan gaat het debuut de mist in
en dat betekent dan een serieus financieel
verlies voor de uitgeverij.»

Veto: Wat is voor Kritak het belang-
rijkst: een kultureel waardevol produkt
op de markt brengen of als bedrijf winst
maken, wat dan vaak impliceert: minder
waardevolle, maar goedverkopende pro-
dukten uitgeven?»

Van Halewyck: «Als uitgeverij moet je
erop letten, dat kwaliteit en kommerciële
voltreffers hand in hand gaan. In dat
verband in onze samenwerking met
MeulenhotI zeer nuttig: MeulenhotI kan
ons een paar handgrepen bÎJbrengen in
verband met de dosering van kwaliteit
en- de kommerciële benade . g van de
markt. Kritak zal in ieder al bepaalde
titels niet kunnen uitbre en, omdat die
niet passen in de "K' -style". Je kan
dus niet grenzeloos toegeven aan het
publiek door massaprodukten te bren-
gen. De kunst bestaat erin een bestseller
met kwaliteitskenmerken te brengen»
Veto: Hoe zou je die "Kritak-style" zelf
omschrijven?
Van Halewyck: «Jong, gedurfd, dyna-
misch, fris. Maar anderzijds brengen we
ook Flaubert en D.H. Lawrence en dat
valt daar dan weer minder onder. Kwali-
teit wordt voor ons in ieder geval steeds
krucialer. Een boek over Gaston en Leo
zou een bestseller kunnen worden, maar
Kritak kan dat moeilijk uitgeven. Al flirt
ik wel eens met dat idee, gewoon om te
zien hoe de markt zou reageren. Styling
is bovendien' ook flexibel: waar we
vroeger gericht waren op Manteau en
Van Gennep, streven we nu meer en
meer naar een kombinatie van Meulen-
hoff en Bert Bakker. Dat zouden we nu
binnen vijf jaar moeten realiseren»

Carla Rosseels
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KRITAK
De uitgeverij Kritak vindt haar oor-
sprong in de jaren '70 toen drie tesis-
studenten (André van Halewyck, Rik
Coolsaet en Joris Note) via het "Ver-
spreidingscentrum A1tpnatief" bro-
chures en boeken van links-politieke
signatuur verdeelden en meer en meer
zelf ook uitgaven. De afzetkanalen
voor deze uitgaven vonden ze in
organisaties uit het nieuw-linkse mi-
lieu zoals Wereldscholen, Elcker-ik,
CVA, Oxfam, KAJ, ... Ze publiceer-
den dossiers als "Gastarbeid", "Chili
na de staatsgreep", "Wapenhandel en
wapenindustrie in België", "Van Kon-
go vrijstaat tot Zaïre", "Apart-
heid", ... Sommige brochures werden
toen nog door henzelf gestencild om
ze zo goedkoop mogelijk te houden
(20 fr) voor het publiek. Zo groeide
"Verspreidingscentrum Alternatief"
uit tot een kleine uitgeverij in Vlaan-
deren. De behoefte werd dan ook,
steeds groter om de uitgegeven wer-
ken ruimer te verspreiden via het
traditionele boekhandelcircuit Dat
lukte door een kapitaalsverhoging en
door het feit dat aanbiedingen van
Nederlandse progressieve uitgeverijen
zoals de Feministische uitgeverij
SARA, SUN, SUA, '" in het aanbod
naar de boekhandel toe werden opge-
nomen. In april '77 verscheen het
eerste Kritak-boek "Wat zoudt ge
zonder't werkvolk zijn", en in de loop
van dat jaar werden nog een tiental
titels gepubliceerd. In die jaren

slaagde Kritak erin, om elk jaar zijn
omzetcijfer te verdubbelen. Na enkele
jaren ontstond ook de idee om zelf
met een boekhandel van het betere
literaire boek te beginnen. In '79 werd
een boekhandel in Leuven geopend,
gevolgd door Antwerpen in '80. Bin-
nen de uitgeverij wilde men stilaan
wat loskomen van het imago van
"handelaar in politieke ideeën" om te
evolueren naar een open uitgave-
politiek, met een groeiende belang-
stelling voor de kulturele sektor. De
uitgave van het teatertijdschrift "Etce-
tera" was daar een konkreet gevolg
van. In juni '83 verscheen het hon-
derdste Kritak-boek. In een begelei-
dend persbericht werd voor het eerst
melding gemaakt van "het voorzich-
tig lonken naar literair talent in Vlaan-
deren". Onmiddellijk kwam er een
eerste stroom literaire manuskripten
toe, maar kwalitatief grote werken
zaten er nog niet bij. In '84 vertoonde
de Amsterdamse uitgeverij Meulen-
hotI belangstelling voor "het geval
Kritak". Na een financieel tegenval-
lend tweede halfjaar '84 werd er in
februari '85 door Kritak ingegaan op
het aanbod. MeulenhotI had echter
enkel belangstelling voor de uitgeverij
en niet voor de boekhandels zodat die
verkocht werden. Het uitgavebeleid
blijft autonoom in Leuven uitge-
stippeld en meer dan vroeger zou er
aandacht worden geschonken aan het
literaire. (CR)

FOCHPLEIN 13 LEUVEN
FONTEYN MEDICAL BOOKS
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.Uitgeverij Acco

Van kursus tot
wetenschappelijk boek
Acco is voor het gros van de

studenten geen onbekende.
Gedurende de eerste we-

ken van oktober slingert zich ieder
jaar opnieuw een urenlange rij
wachtenden langs de stoep van de
Tiensestraat om in·de bijgebouwen
van Acco te verdwijnen en aan te
spoelen voor de toonbank van de
kursusdienst. Deze kursusdienst
was 27 jaar geleden het startpunt
van Acco als "Academische Coö-
peratief s.v.". Om geldgeile hande-
laars uit het Leuvense, die op
studiemateriaal grote winstmarges
hanteerden, de pas af te snijden,
besloten een aantal studenten en
professoren goedkope kursussen
op de markt te brengen. Aanvan-
kelijk waren de teksten weinig
officieel. Veredelde studentennoti-
ties als het ware.

In 1970 werd er echter een aparte
uitgeverij opgericht, die naast kursussen.
ondertussen opgesteld door professoren,
ook boeken ging uitgeven. Prompt werd
het bewijs geleverd dat een goed uitgege-
ven boek niet altijd duur hoeft te zijn. In
1987 geeft deze uitgeverij meer dan 700
kursustitels en een lOO-tal nieuwe boek-
titels per jaar uit. Die boeken hebben een
wetenschappelijk karakter en zijn dus
zeer gespecialiseerd. De auters ervan zijn
verspreid over het hele Nederlandse
taalgebied en komen meestal uit een

De Slegte
Daar wordt een
lezer beter van

universitair milieu of uit het hoger on-
derwijs.

Dochter
In 1986 richtte Acco een dochteronder-
neming op in Nederland door de maat-
schappijkritische uitgeverij Horstink
over te nemen. Het maatschappijkriti-
sche karakter van deze uitgeverij wordt
niet echt gevolgd, alhoewel een aantal
oude Horstinkreeksen die ook in Acco's
uitgavenbeleid passen wel verdergezet
worden. Volgens Van Slambroeck, di-
rekteur van de Acco-uitgeverij, is de
glorietijd van het maatschappijkritische
boek helemaal voorbij en dat heeft dan
ook mee geleid tot het falen van de
uitgeverij Horstink. Het oprichten van
deze eigen dochteronderneming in Ne-
derland biedt vooral het voordeel dat
Acco op die manier de distributie van ~'n
boeken in Nederland in eigen handen
heeft, terwijl dat vroeger gebeurde via de
onderneming "De Tijdstroom". Acco
heeft wel weinig te kampen gehad met
vooroordelen tegenover het Vlaamse
karakter van de uitgeverij. Dat heeft
vooral te maken met het feit dat Acco
reeds van in z'n beginperiode ook boe-
ken van Nederlandse auteurs uitgaf
Acco heeft niet de ambitie om de

internationale markt te veroveren. Dat
rou de boeken veel te duur maken en de
konkurrentie rou ook zeer hard zijn.
Wetenschappelijke uitgeverijen uit En-
geland en Amerika hebben namelijk
veel meer mogelijkheden en slagkracht
door het grote afzetgebied waarover zij
beschikken.

Om de goedkope prijs van de kursussen
te handhaven moet Acco soms onderling
kompenseren. De grote studentenpopu-
latie zit momenteel slechts in een paar
richtingen maar toch blijft Acco kursus-
sen van richtingen uit Letteren en Wijs-
begeerte, die in veel kleinere oplagen
verschijnen, aan dezelfde lage prijs op de
markt brengen. Ook handboeken van
niet-Leuvense auteurs die een grote
oplage halen, maken de uitgave van
goedkope kursussen mogelijk. In die zin,
zegt direkteur Van Slambroeck, profite-
ren de studenten van de uitbreidingen
van Acco buiten Leuven.

Waar de pers en zijn recensiekultuur
levensbelangrijk zijn voor literaire uitga-
ven, geldt dit minder voor het weten-
schappelijke boek. Het potentiële pu-
bliek is hier veel gemakkelijker te berei-
ken. Wanneer bijvoorbeeld een boek
over sociolinguïstiek verschijnt, is het
niet zo moeilijk om te achterhalen wie
daar in Vlaanderen en Nederland profes-
sioneel mee bezig zijn en dit potentiële
publiek een persoonlijke brief te schrij-
ven. Natuurlijk is een recensie altijd
mooi meegenomen, maar vaak is de
materie van een wetenschappelijk boek
nu niet bepaald krantenvoer.

Krantenvoer

Toch zijn Acco's uitgaven niet altijd
bedoeld voor insiders met de nodige
wetenschappelijke bagage. Sommige
boeken richten zich eerder op gebruik in
de praktijk. Zo verscheen er onlangs een
bbek over depressies, dat zeker voor
mensen die met dergelijke problemen te
kampen hebben waardevol kan zijn. In
funktie daarvan worden sommige boe-
ken zelfs voor een deel herschreven. Een
tendens die Acco in de toekomst ook
meer en meer zal volgen, is het uitbren-
gen van kursussen op een kleiner for-
maat, tenminste wanneer de oplage er-
van hoog genoeg ligt. Dat heeft drie
voordelen: het drukproces verloopt snel-

Het Leuvense uitgevers-
landschap kan je zeker
niet saai of eentonig noe-

men. In de brede waaier van publi-
katies vind je literaire boeken, we-
tenschappelijke boeken, politiek-
joernalistieke boeken en zelfs kin-
derboeken, een genre dat in Veto
meestal niet aan bod komt. De
uitgeverij die deze boeken op de
markt brengt zit een beetje verstopt
in het netwerk van de Leuvense
straten: in de Brabançonnestraat in
de oude kloosterbiblioteek bevindt
zich echter een heuse boekhandel
en uitgeverij, die het de laatste
jaren steeds meer voor de wind
gaat.

Ier, het wordt nog goedkoper en het
resultaat oogt beter in de boekhandel.
Met Acco gaat het dus goed: op 27

jaar tijd heeft de uitgeverij zich uitge-
breid van een kursusdienst met studen-
tennotities tot de tweede grootste uitge-
verij in Vlaanderen. Professionaliteit is
daarbij van in het begin een belangrijk
streefdoel geweest. Want uitgeven is een
vak, volgens direkteur Van Slambroeck,
en dat vereist kwaliteit.

Carla Rosseels
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Uitgeverij Infodok

Promotor van het
betere kinderboek

Infodok startte tien jaar geleden en
bracht toen vooral informatieve en di-
daktische uitgaven over betere kinder-
boeken, vooral bestemd voor het onder-
wijs,op de markt. Later zijn ze zelf naast
de didaktische uitgaven, die ze blijven
publiceren, betere kinderboeken gaan
uitgeven. Voor Infodok is een beter
kinderboek een boek waarin een kind
ernstig wordt genomen: de gevoelens, de
leefwereld van het kind moeten aan bod
komen. Het betere kinderboek moet ook
een band hebben met de maatschappij
en bij Infodok gaat dat dan vaak de
maatschappijkritische kant op. Maat-
schappijkritisch hoeft daarom niet altijd
synoniem te zijn met problemenboek.
Infodok geeft ook plezierige, avontuur-
lijke kinderboeken uit. Vormelijk moet
een beter kinderboek in een goede taal

(.\(.'11 vondst

en stijl geschreven zijn.
Een manuskript dat binnenkomt,

moet vaak nog gewijzigd worden naar
inhoud en stijl. Soms ontstaat daarover
wel diskussie: is het manuskript af zoals
het binnenkomt of moet er nog aan
gewerkt worden? Begeleiding van een
debuterend auteur is meestal wel nood-
zakelijk, maar die begeleiding zorgt ook
voor een groei, een evolutie bij de auteur
zelf. Die begeleiding is meestal een
kwestie van geven en nemen, want de
auteur heeft ook z'n eigen visie op z'n
werk. Maar de uitgever moet het ten-
slotte verkopen en daarom probeert men
meestal een kompromis te sluiten dat
beide partijen tevreden stelt.
Infodok is één van de weinige uitgeve-

rijen in Vlaanderen die nog niet opge-
slorpt zijn door een Nederlandse uitge-
verij. Ook voor Infodok is het echter niet
altijd makkelijk, maar de laatste jaren
zitten ze wel in de lift. Hun aanbod is
ruimer geworden en verbeterd kwa in-
houd en vorm. Ook hun bekendheid
wordt steeds groter, Nog maar eens een
bewijs dat het Leuvense uitgeverswe-
reldje bloeit en groeit.

Carla Rosseels
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Onmacht van een oppergod
Brusselmans: "Boeken
veranderen niets"

zelf Jupiler.»
Veto: U hebt zich zelfs willen laten
sponsoren voor het vermelden van de
merknaam Jupiler. Is u dat gelukt?
Brusselmans: "Het was in orde in Gent.
Een PR-man, een jonge kerel, had het
boek gelezen. Die was erover te spreken.
Maar die moest van de hoofdzetel in
Luik toestemming krijgen. En daar zei-
den ze: 'Een Nederlandstalig schrijvertje
met een paar duizend lezers, daar liggen
de mensen niet wakker van.' Dom van
hen. Ze hadden de eerste privé-sponsors
van een schrijver kunnen zijn. Hun
weigering heeft hen nu al publiciteit
opgeleverd»
Veto: U wordt wel langzamerhand met
uw drinkende personages vereenzel-
vigd.
Brusselmans: "Ik drink veel. Ik ben
geregeld dronken. AI is dat relatief,
vermits ik niet echt veel verdraag. Ik heb
een zwakke lever. Omwille van het feit
dat ik zelf veel drink, drinken mijn
personages»
"Het imago van drinkebroer houdt

het gevaar in dat het lijkt alsof je ermee te
koop loopt. Terwijl mijn boeken ge-
woon weergeven wat mij overkomen
is.»

mijn werk niet appreciëren. Maar som-
migen hebben me gezegd: "Ik begrijp
wat je bedoelt. Levensmoeheid, het ge-
voel van 'wat loop ik hier te lopen' en 'ik
heb schrik' ".»

Veto: Het lijkt erop alsof de angst steeds
centraler komt te staan ?
Brusselmans: "Er zijn mensen die het
tegenovergestelde beweren: 'Het wordt
totaal niet duidelijk waar die angst
vandaan komt.' Mijn angst is dan ook
niet eenduidig. Angst voor een lift of iets
dergelijks, dat kanje ontwijken. Maar de
angst waarover ik schrijf is onbestemde
levensangst. Mijn hoofdpersonage krijgt
vaak een angstbui als hij alleen zit, als hij
denkt dat hij te vaak aan morbide dingen
denkt. Zijn hele levenssituatie geeft hem
angst, dat moet duidelijk worden. Als
dat sommige mensen niet duidelijk
wordt, dan hebben we het niet goed
gesnapt of heb ik het niet goed genoeg
geschreven.

Veto: Heeft een psycholoog zich ooit
over een boek van u uitgelaten?

Brusselmans: "Ik ben eens bij een
psychiater geweest. Die vroeg meteen:
'Kreeg je slaag van je vader 'op tweeja-
rige leeftijd?' En zei: 'Kom volgende
week maar eens terug.' En voor een
kwartier betaal je dan 2700 frank. Ik ben
niet weergekeerd, ik kan dat niet beta-
len.»

Veto: Onlangs stond er in de krant een
advertentie voor uw optreden in Leuven.
Toevallig werd op de zelfde pagina de
tiende verjaardag van Jotie 't Hoofts
dood besproken. Het was opvallend hoe-
veeljullie fysiek op elkaar geleken.
Brusselmans: "Is dat jou ook opgeval-
len? Kijk, ik heb dus geen verstand van
poëzie, een gedicht is goed of slecht,
meer weet ik daar meestal niet over te
vertellen. Ik kan met heel weinig verge-
lijken omdat ik weinig lees en gelezen
heb. Maar 't Hoofts werk heb ik hele-
maal gelezen en dat vind ik goed»
"Ook de figuur van 't Hooft spreekt

me aan. Dat was pas een mooie jonge
oppergod. Die was mooi, jong en had
een eigen leefstijl. Bij mij vallen we over
mijn vijf pinten daags, terwijl 't Hooft,
die spoot heroïne. (lacht) Dat was iets
anders. Ik koester bewondering voor
't Hooft. Niet voor het romantische van
een zelfmoord op je eenentwintigste.
Zelfmoord op 21, dat vind ik persoonlijk
dom. Maar als je zijn werk een beetje
kent, is het duidelijk: hij leefde gewoon
om zo snel mogelijk te sterven. Dat was
geen pose om zo snel mogelijk in de
krant te staan» .
Veto: U hebt uw eindverhandeling (Jok
over een jonge zelfmoordenaar geschre-
ven. De angst waar we het zonet over
hadden en fascinatie voor zelfmoord,
hangt dat samen? Horen beide bij el-
kaar?
Brusselmans: "Een eindverhandeling
over Jan-Emiel Dale had praktische
voordelen: een jong schrijver, slechts
recent gestorven, al zijn vrienden en
kennissen leven nog, zijn werk was nog
geen 27 keer besproken»
"Maar zelfmoord ... Ik heb er ook een

tijdje mee gekokketeerd. Het romanti-
sche ervan: als ik sterf wat zullen de
mensen dan doen? Wat zal mijn lief wat
zal mijn moeder zeggen? De gedachte:
ik hang me óp en volgende week sta ik er
weer. Dat was bij 't Hooft totaal niet het
geval. Bij Dale wel, denk ik,»

Jan Antonissen

HermanBrusselmans is een
schrijver die, zo luidt de
myte, om de andere zin

een krachtterm gebruikt. Beschrijft
Brusselmans in zijn boeken dan het
failliet van woorden en waarden?
Niet voor wie goed leest en, tussen
de regels, ontdekt dat een aanspre-
king als 'klootzak' na verloop van
tijd zelfs teder kan klinken.
Daarom wilden we eens aan de
schrijver zelf vragen of er een
schoon zieltje achter een façade
van gewapend beton kan liggen?
Een klichee? Akkoord, maar daar
handelen al Brusselmans' boeken
over: klichees in woorden en ge-
voelens, de afschuw en de nood-
zaak ervan. Afschuw en liefde voor
het banale. Een standbeeld willen
boetseren uit het slijk van de wer-
kelijkheid.
Veto: Is het niet typerend voor de schrij-
ver Brusselmans nog steeds te spreken
over zijn mislukte korrière als voetballer
of drummer? Schrijven als een tweede-
handsoplossing ?
Brusselmans : "Dat is een verhaaltje, hé.
Ze vragen me vaak: "Waarom schrijft
u?" Dan antwoord ik: "Ik wilde altijd
beroemd worden. Ik ben mislukt als
voetballer, als drummer. Dan maar als
schrijver geprobeerd." En ook mislukt.
(lacht)»
"Ik ben erg laat met schrijven begon-

nen. Mede omwille van het voetbal, ik
was met iets anders echt begaan. Ik ben
op een of andere wijze beginnen schrij-
ven, maar dat heeft niets met voetbal of
drummen te maken»

Veto: Uil uw werk kun je toch geen
verheven idee van het schrijverschap
afleiden?
Brusselmans: "Neen, zeker niet. Schrij-
ven, wat verandert dat? Alleszins mijn
soort boeken niet. Ik zie niet in hoe één
van mijn boeken iets zou veranderen. Ik
kan me trouwens niet inbeelden dat er
boeken zijn die dat ooit gedaan hebben
Neem een heel extreem voorbeeld: Mein
Kampf, van Hitler. Dat boek heeft nooit
iets veranderd, wel het feit dat Hitier zijn
ideeën uitgewerkt heeft»

Veto: In uw eerste verhalen stond de
waanzin centraal, althans volgens de
kritiek. Maar die verhalen waren toch
behoorlijk gekonstrueerd; dat was zeker
geen écriture automatique (ongeremd
schrijven) ?
Brusselmans. "Neen, natuurlijk niet.
Waanzinnig was misschien het handelen
en het denken van de personages in die
verhalen. Het betreft dan vooral 'Het
zinneloze zeilen', mijn eerste boek. Ei-
genlijk kan ik daar weinig over vertellen.
Ik heb nooit expliciet gedacht: 'Ik zal de
waanzin eens aanpakken'. Het is geen

Veto: Is Brusselmans een Vlaamse Bu-
kowski?
Brusselmans: "Ik ben een enorme Bu-
kowski-fan. Ik heb alles van hem gele-
zen. Maar we zijn moeilijk te vergelijken.
Bukowski is 6S en een alkoholist, ik ben
30 en geen alkoholist. 'Alkoholist' in de
ware zin van het woord. Want ze zeg-
gen: 'Als je dagelijks je vijf pinten drinkt,
dan ben je een alkoholist.' Bullshit»
«Bukowski had mijn grootvader kun-

nen zijn. Hij heeft mijn stijl waarschijn-
lijk beïnvloed. Maar waarom moet je
een schrijver in wiens bÓeken veel ge-
dronken wordt, schatplichtig zijn? Om-
dat er in je eigen boek veel gedronken
wordt? Drank is van iedereen, net als
vrouwen of erotiek. Veel meer dan
stijlovereenkomsten zijn er niet Bu-
kowski gebruikt ook veel vierletterwoor-
den,»

Veto: Bukowski schrijft over margina-
len; dat doet u niet?
Brusselmans: «Ik schrijf niet over men-
sen in de goot omdat ik er zelf nooit
gelegen heb. Ik schrijf niet over milieus
die ik totaal niet ken. Mijn volgende
roman handelt dan ook over een full-
time schrijver»

Herman Brusselmans (uitvinder van de titel "Mooie jonge Goden" - een
bundeling verhalen vanjonge Vlaamse schrijvers, waaronder hijzelf).' "Net alsof
vierletterwoorden mijn handelsmerk zijn. Ik vind dat dus bullshit"

Veto: Ironie treft in uw boeken. Zoveel
ironie zelfs, dat het moeilijk wordt het
openhartige, het niet-geironiseerde erin
Ie ontdekken.
Brusselmans: «Tja, ironie. Ik heb het
altijd al moeilijk gehad zinnetjes als 'Ik
hou van jou' uit mijn strot, en later uit
mijn pen te krijgen. Ik ironiseer diepere
romantische gevoelens omdat ik ze niet
echt durf te uiten. De vrees zo patetisch
te klinken. Ik ben als persoon ook wel
zo. Die gevoelens zijn er, maar ik kan ze
moeilijk tot uitdrukking brengen. Een
soort verlegenheid, angst»

Veto: Soms wekt het de indruk een
spelletje te zijn. De schrijver die zijn
lezerspubliek ronddolt en als die de kluts
kwijt zijn met openhartigheden uitpakt
Brusselmans: «Dat is dan afhankelijk
van het publiek. Iemand die de openhar-
tigheden ziet, is een betere lezer. Je hebt
verstandige en minder verstandige le-
zers, maar daarom ga ik mijn schrijfstijl
nog niet veranderen. Als schrijver zit je
gewoon aan je bureautje en heb je geen
beeld van je publiek»

Veto: Totaal geen beeld van het type
mensen dat uw boeken leest?
Brusselmans: «Een beetje wel, ja na-
tuurlijk. AI blijft het moeilijk een precies
beeld te hebben. Na de uitgave van vijf
boeken weet ik dat ik een héél jong
publiek bezig houdt: 17, 18 jaar. Mis-
schien is de reden ervan praktisch:
boekjes die je in 2, 3 uur kan uitlezen,
zogezegd niet al te moeilijk, waarin ze
zichzelf herkennen. Daardoor ben ik er
geheel van overtuigd geraakt dat die
aantijgingen van seksisme en vrouw-
onvriendelijkheid uit de lucht gegrepen
zijn. Ik heb veel vrouwelijke lezers die
goed met het beeld van de vrouw in mijn
boeken kunnen leven. Het zijn trouwens
niet alleen vrouwen maar ook mannen
die zich geshockeerd voelen soms»

écriture automatique maar technisch ge-
zien toch bijna. Ik herschrijf erg weinig.
Ik schrijf maar aan. Mijn konstruktie
komt vanzelf, tijdens het schrijven.»

Veto: Willem Frederik Hermans be-
weert dat als er in de loop van een roman
een mus van het dak valt, zoiets een
bedoeling, een funktie heeft in het kader
van de roman. U hebt daar in uw eerste
boek uitgebreid om gelachen.
Brusselmans : «Het is te zeggen: in dat
verhaal valt er inderdaad een mus van
het dak, zonder verdere aanleiding.
Maar wat later in het verhaal keert die
mus weer. Ik ironiseer dus Hermans'
uitspraak maar pas tegelijkertijd het
principe toe.»
"Ik begin steeds meer achter die

uitspraak te staan. Je toont nooit iets
zömaar, O~ andersom, je laat nooit iets
gebeuren dat niet vooraf aangekondigd
wordt. Ofwel schrijf je een kompleet
crazy boek, waarin niets een bepaalde
funktie heeft, ofwel schrijf je een kon-
ventionele roman en schaar je je achter
die uitspraak»

Veto: In uw boeken staan heel wat
vierletterwoorden: Mensen die dergelijke
dingen niet gewend zijn, zien algauw
door het bos de bomen niet meer?
Brusselmans : «Misschien. Maar ik kan
niet begrijpen dat iemand die tegen-
woordig, aan het eind van de twintigste
eeuw, nog door dergelijke zaken geshoc-
keerd raakt. Men zegt wel eens dat ik
seks en porno breng. Dat is totaal niet
waar! Lees eens de Sade. Dat is 200 jaar
geleden geschreven. Als je dat leest kan

, je onmogelijk nog door mijn kleuterver-
halen geshockeerd worden»
"Net alsof die vierletterwoorden mijn

handelsmerk zijn. Ik vind dat dus bull-
shit. Want ik gebruik 'kut', 'lul', 'kloot-
zak', enzovoort, slechts wanneer die
termen gebruikt moéten worden»

Angst
Veto: De angst voor het klichee is een
weerkerend gegeven. U wil; zo heb ik
soms de indruk, de klichees bestrijden
door middel van klichees?

Brusselmans: "Ik heb geen afkeer van
klichees. Ik kan gewoon niet zonder. Je
doet altijd dingen die eigenlijk al gedaan
zijn. Ook wat het schrijven betreft. 'Ik
hou van jou', hoe moet je dat reggen?
Dat is toch door en door versleten. Maar
in de plaats daarvan nieuwe woorden
bedenken, dat is het ook niet, hè. Er is nu
een yuppie-woordenboek uit, daar gru-
wel ik nog meer van. Dus, ik hou wel
van gewone woorden»

Veto: Angst in het algemeen is het
sluitstuk van uw jongste werk. Alsje het
niet aksepieen of er niet aan gelooft. dan
kan je beter ophouden met lezen.
Brusselmans: «Mensen die het pose
vinden of het niet onderkennen, zullen

B MARC MIJLEMANS
MIJL OP ZEVEN
Nagelaten werko Marc

MIJlem .. n ..
Toen Marc Mijlemans op 27 januari 1987
op 29-jul'ige leeftijd stierf, liet hij een
ceuvre achter waar veel gevestigde auteurs
in hun hele leven niet aan toe komen. Mijl
op zeuen is het beste uit twee jaar televisie-
kritieken van Marc Mijlernans: observa-
ties met de schittering van versgeslepen
messen, verbluffend proza, pure rock 'n'
rail.
Daarnaast kortverhalen en ander werk ::...

dat na zijn dood in zijn lade werd ge- ~
vonden. i~.

MULOPnVfn
.o;t ..

Drank
Veto: Vroeger dronken de hoojdperso-
nages van uw boeken Guinness, nu
Jupiler. Is daar een verklaring voor?
Brusselmans "Ik had eigenlijk nooit een

_ echte Guinness gedronken voor ik er
over schreef. Toen ik mijn eerste verha-
len schreef, was ik bezig in een roman
van Elsschot. Daarin kwam Guinness ter
sprake. Vandaar misschien. Maar ik ga
ook op woorden af en ik vind 'Guinness'
een heel leuk woord. En Jupiler, ik drink

E
Kritak
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het publiek. De cyklus rond (2 keer een
rood doek)? Een kontrapunt ? De molen
start opnieuw, wat afgesloten was, wordt
weer vrijgemaakt. Nieuwe duetten ont-
staan: 2 mannen, 2 vrouwen en, uitein-
delijk, een man en een vrouw...
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er de humor. Wanneer het publiek wat
schaapachtig zit te kijken, zegt Brown:
"They usually laugh here." Als er later
dan toch even gelachen wordt, klinkt het
heel ironisch dat "they roared with
laughter". Naast de humor is er ook de
expliciete aanduiding van de struktuur;
elke zin die ze begint, geeft ze aan met A
ofB.

Vrouwen
Tenslotte is er Newark ('87). Een groot
rood doek bedekt de achterwand. Een-
tonige klankstoten van het genre stoom-
bootfluit zijn hoorbaar. De dansers dra-
gen nauwsluitende pakjes. Mooie licha-
men. Virtuositeit. Beheerste emotie. De
nieuwe Brown. Maar toch is er nog
steeds de fascinatie voor de speelruimte.
Een paar meter vóór het rode doek, gaat
een geel neer. En nóg daarvoor een
blauw. Het dansvlak wordt systematisch
verkleind, de dansers worden gebannen
naar een andere plaats. De beangsti-
gende koortsdroom van achtervolgd en
ingesloten te worden. De dansers glip-
pen steeds onder de neervallende doeken
heen en het lijkt alsof ze in hun nieuwe
ruimte even positie moeten bepalen.
Ieder danst een losse lijn, maar vlug zijn
er subtiele herhalingen die plots uit-
groeien tot een duet. Tot opnieuw een
rood doek valt dat de dansers afsluit van

1001),handen aan het hoofd (onmacht).
Muziek speelt hierbij niet alleen de rol
van begeleiding, ze krijgt ook vaak de
volle aandacht. Zo trekt Paxton zich in
de eerste en de laatste variatie terug en
gaat hij er bij een overweldigende pas-
sage languit bij liggen om de muziek
zichzelf te laten zijn.
Het had er de schijn van weg dat Paxton
gevraagd was een lange dansavond te
brengen en dat hij, bij gebrek aan dans,
dan maar voor 45 (vijfenveertig) minu-
ten pauze zorgde. Wie in die tijd had
zitten dromen van machtige dekorveran-
deringen, kwam bedrogen uit want alles
was, zo mogelijk, mog soberder dan
tevoren. Een voldoende reden om zich
bekocht te voelen?
Gelukkig is de start van PA RT over-

tuigend genoeg om de opninie wat
milder te stemmen. Op muziek van
Ashley improviseert Lisa Nelson (die
ook, samen met onder andere Paxton,
deel uitmaakte van Freelance) een solo.
Hoe zal de konfrontatie van haar stijl
(gracieuser en sensueler) met die van
Paxton (hoekiger en slingerend) verlo-
pen? Aanvankelijk is het elkaar zoeken
in de ruimte, waar Paxton (met de
donkere bril van een blinde?) tastend
binnentreedt. Het lijkt een poging tot

Ha, die Trisha
Reset heeft die machine nooit gewerkt"
(uit: Marda meets Trisha)
Slaat u nu de dansboekjes maar open op
1980, het jaar waarin Opal Loop in
première ging. U leest dat Judith Shea de
kostumering zó maakte dat naargelang
de lichtinval het mauve pakje blauw of
zwart scheen: de perfekte metafoor om
Browns dansstijl uit te drukken. Verder
leest u dat dit stuk een pareltie is en dat er
samenwerking is met een plastisch kun-
stenaar.
"Bij mijn koöperaties met plastische
kunstenaars en komponisten is het zo dal
iedere partij een duidelijk afgebakend
werkterrein heeft. Bijkomende voor-
waarde is ook dat de konstrukties ver-
plaatsbaar moeten zijn." (uit: Marda
meets Trisha)
Fujiko Nakaya moet deze laatste voor-
waarde indertijd slecht verstaan hebben,
want van het rookdekor hebben we
weinig gezien. Niet getreurd echter, want
deze koreografie heeft het oog zo veel te
bieden dat de rook alleen maar een

belemmering zou zijn geweest. Als toe-
schouwer moet je voortdurend zitten
pieren om de steeds wisselende struktu-
ren te blijven volgen. Altijd is er wel
ergens een danser die een beweging
herhaalt, hetzij tegelijkertijd en dim nog
ofwel heel even ofwel langer uitgewerkt,
hetzij iets later. Bovendien komen som-
mige patronen, in hun geheel of gedeel-
telijk, terug. Helemaal mooi wordt het,
wanneer van een centraal gedanste pas
de deux de ontdubbelde partijen aan
beide zijkanten simultaan worden uitge-
voerd.

Spektakel
Over Accumulation hebt u al de meest
uiteenlopende verhalen gehoord. En dat
kan ook wel, want niet altijd is deze
Accumulation with Talking vergezeld
van Plus Watermotor. Bovendien impro-
viseert Brown in deze dans telkens een
ander verhaal.
Brown komt op de scène. Alleen. Een

mikrofoon hangt op de borst. '1start this
dance ... n6M1"En daar gaat ze, met twee
dooreengestrengelde danslijnen van
'Watermotor'. Bovendien gaat ze dan
over op 'Accumulation' , een serie van bij
iedere herhaling uitgebreide bewegin-
gen. Het wordt aardig komplex, vooral
wanneer ze er ook nog gaat bij vertellen.
Maar ze doet wel moeite om het geheel
toegankelijk te maken. Eerst en vooral is

"In die finale zit een uitgesproken filoso-
{ze. Ik wou mensen tonen die elkaars
gelijke zijn. Ik wou niet dat de man de
vrouw manipuleert: Daarom dacht ik bij
de voorstelling van het 'zwakke geslacht'
het publiek te slim af te zijn. Wie zit te
zoeken naar gelijkenissen tussen de dan-
sers en hun bewegingen, denkt vlug dat
de mannen samen dansen. Dat is niet zo.
In een eerste paar ondersteunt de man de
vrouHi in het tweede is het net ander-
som."

Die finale is het meest vitale en ingewik-
kelde gedeelte. Een syntese van het
voorafgaande (zoals er na een rood, geel
en blauw doek ook een oranje doek
viel)? In elk geval was het een hoog-
standje dat menig toeschouwer naar het
puntje van de zetel deed verhuizen. Bij
afloop veerden een paar toeschouwers
spontaan recht. Onder hen Steve Pax-
ton. Die zal morgen heel flink moeten
zijn als hij beter wil doen.

Geert Seis

Steve Paxton en Lisa Nelson

Met een dubbele
Nelson
D vrienden van mijn vrien- . emdres~taat c:entraal staat het pr~

e .. ... zélf al improviserend tot zelfexpressie
den, Zijn mijn vnenden. komen. De muziek is daarbij de aanrei-
Dat rou het argument ker van stimuli. Ritme, toonhoogte,

kunnen zijn dat verklaart waarom klankkleur, volume, speelstijl, het zijn
ouwe (Klapstuk)-getrouwe Steve allemaal signalen die Paxton sturen.
Paxton zijn vriendin Lisa Nelson Soms hebben ze een direkte impakt op
meebracht om PA RT te dansen. zijn bewegingen en ~ put hij ~t een
'T' h kr n zo el arsenaal van eenvoudige bewegmgen:
.l~vor~n ec ter. ege . w stappen, huppelen, lopen,zwenken en
vnendin als publiek ouder impro- zwaaien, rukken met het hoofd, rad...
visatiewerk te zien, Goldberg J1z- Soms echter zit Paxton als interpretator
riations ('84). tussen muziek en beweging. Hij roept

dan een stemming of situatie op, bijvoor-
beeld wanneer hij plots aan iets schijnt
herinnerd te worden en verwezen naar
de grond begint te staren als een kind
naar een dood vogeltie. Of hij geeft een
gevoel weer, aan de hand van alledaagse
gebaren: handen in de heupen (verwon-
dering), het hoofd knikkebollen (onge-

Paxton imponeert In zijn persoonlijk-
heid kombineert hij een aantal deugden
die je alleen maar kunt toeschrijven aan
een rechtschapen ridder, die door een
genetisch' misverstand in onze tijd werd
geboren. Met een uiterste konsekwentie
blijft hij getrouw aan de beginselen van
Judson Dance Theater en aan die éne
passie, de exploratie van het bewegende
lichaam. Ook soberheid, zowel in zijn
dans als zijn voorkomen, siert hem.
Paxton. Robuuste oprechtheid, grote so-
berheid. Onverwoestbaar standbeeld,
gemaakt met beperkte middelen. Ont-
roerend eigenlijk.

Perfonnance
Daar is hij. Zwarte joggingbroek, zwart
t-shirt, Komfortabele kleren, maar toch
lijkt hij onwennig. Met schuwe blikken
peilt hij het publiek, komt dan voor-
waarts. Spreken doet hij met zijn hele
lichaam; rukje met het hoofd, kneden
van de onderarmen, schuifelen met de
voeten. De woorden komen er daardoor
echter niet vlotter uit. Hij zal vandaag
dansen op Glenn Goulds interpretatie
van de Goldberg Variationen (oorspron-
kelijk Bach). Hij zal vanavond twee
versies gebruiken. De eerste vijftien va-
riaties zijn uit '81, één jaar vóór Goulds
dood; de resterende vijftien zijn uit '55.
Hij improviseerde al eerder op deze
muziek, omdat hij zo geïntrigeerd is door
de evolutie in het werk van de uitvoer-
der. Daarnaast is er ook de persoonlijke
stijl van Gould, de man die z'n piano niet
kan bezielen zonder mee te neuriën. Met
deze wetenschap en de eerste variatie
laat Paxton zijn publiek in het donker
achter.
Het aanspreken van het publiek, het

achterlaten in het donker, het geschmink-
te gezicht bij de terugkeer, het doet
allemaal wat happening-achtig aan.
Daar komt ook nog het performance-
karakter bij. Hoofddoel is voor Paxton
niet zozeer het maken van bewegings-
konstrukties, dan het doorléven van de
handelingen. De subjektieve beleving
van de danser is belangrijker dan het

lokalisering, met daarna het vaag besef
dat er nog iemand in die ruimte is. Heel
traag komt een aantrekking tussen beide
dansers op gang. Mooi zijn de eerste
aanzeten tot kontakt, waarbij de dansers
elkaar net niet raken, maar elkaars licha-
melijke begrenzing proberen te bepalen.
En dan is er Paxtons handelsmerk,
contact improvisation. Het fysiek kon-
takt wordt gebruikt als motor van de
bewegingsimpulen. De dansers inviteren
elkaar voortdurend voor nieuwe vond-
sten. Als experiment best boeiend.
Hoe lang kan echter een experiment

een experiment blijven? Zal het niet ééns
opgenomen worden in een canon? Indien
ja, dan hoeft heel het kader van happe-
ning en performance niet opgehangen te
worden. Zal het geëxploreerde ooit ge-
bruikt worden, of is het experiment op
zich genoeg? Als het zich dienstbaar
maakt, dan is een avondje contact im-
provisation, 20 jaar na zijn ontstaan, wel
wat dunneties. Wie echter graag nog
verder de mogelijkheden aftast in die
richting, kan dat best. Maar die kan dat
dan rustig in besloten kring doen, zonder
dat iedereen zich moet zitten interesseren
voor iemand die zich amuseert in z'n
spel.

• Geert Seis

1

Trisha Brown Company

Wie dacht na anderhalve
week Klapstuk het bes-
te gehad te hebben,

komt bedrogen uit. Want plots
komt Trisha Brown de favorieten-
tabelletjes grondig overhoop dan-
sen. Op het programma drie onder-
tussen klassiek geworden korea-
grafieën (Set and Reset, OpalLoop,
Accumulation with Talking plus
Watermotor) en één recent werk
(Newark). Over deze stukken is het
meeste al wel verteld. Dezelfde
kost nog eens opwarmen alvorens
te serveren, zou het menu oneer
aandoen. Daarom moet u zich
maar behelpen met compendia en
jaaroverzichten.

In die geschiedenisturven vindt u onge-
twijfeld dat Brown, na een experimen-
tele periode, haar werk toegankelijker
maakte voor het grote publiek. Toch is
ze steeds de grenzen van de danskonven-
ties in vraag blijven stellen.

Zo ook in Set and Reset ('83), waar
het speelvlak in vraag wordt gesteld door
de doorschijnende gordijnen aan de
zijwand. Enerzijds laten de dansers de
gordijnen openwaaieren en maken ze de
begrenzing manifest aanwezig; ander-
zijds is de danser die achter de gordijnen
stapt nog steeds zichtbaar.

"Rauschenbergs idee van de transpa-
rante gordijnen is waarschijnlijk gebo-
ren in de danszaal waar we werkten.
Doordat onze ruimte zo klein was, bots-
ten we regelmatig tegen de muur. We
waren dus letterlijk in de marge aan het
dansen. De ambiguïteit kan dus gezien
worden als een onderzoeken van de
spelbegrenzing:' (uit: Marda meets
Trisha)

Luizen
Over Robert Rauschenberg, plastisch
kunstenaar, zijn we nog niet uitgepraat.
Hij tekende ook voor de rest van het
dekor, zijnde een door twee piramides
omgeven baIk. De voorstelling begint
met videobeelden die op deze vlakken
geprojekteerd worden: zwart-witte fi-
guurties bewegen door elkaar heen,
overlappen elkaar, verdwijnen plots en
duiken dan weer op. Dit gegeven is een
weerspiegeling van wat er ondertussen
op het auditief niveau gebeurt: stemmen
vallen elkaar in de rede, overschreeuwen
elkaar, zwijgen plots en spreken dan
weer verder. De toeschouwer, die zich
tot dan voelt als een bioskoopganger, kan
zich alleen maar afvragen of die similari-
teit ook straks in de dans zal voortgezet
worden. Ondertussen worden de geo-
metrische vlakken omhoog getrokken,
maar gefixeerd als de kijker is door de
beelden, heeft hij dat nauwelijks gezien.
Een voorbeeld van er prettig ingeluisd
worden.

Er is nu ruimte om te dansen. De
dansers, in pakjes waarvan de kleuren
uitdrukkelijk verwijzen naar die van de
videobeelden, overweldigen ons door
een fluïdum van schijnbaar eenvoudige
bewegingen. Het best nog kun je deze
stijl vergelijken met exotische visjes in
een aquarium: rustig drijven in een
onverstoorbare omgeving, plots vluchtig
wegflitsen, onverwacht en onvoorspel-
baar, om dan vreedzaam de beweging te
laten uitdeinen. Zo ook de 8 dansers.
Zelfverzekerd, want de lichamen perfekt
onder kontrole, brengen ze een aaneen-
schakeling van de meest uiteenlopende
bewegingen, alle even beheerst en puur.

"Tijdens de dansaktiviteuen probeer je
een voorjou klassiek wordend gedrag tot
stand te brengen. Daarbij moet je je
keuze z6 maken dal je arbiJrariteit uit-
sluit, opdat je geloofwaardig zou blijven.
Dat kan, door telkens opnieuw zeer snel;
beslissingen te nemen. De danser is dan
een machine die een set van richtlijnen
meekrijgt en telkens moet beslissen in
hoeverre hij regels kan doorbréken en
zijn instinkt volgen. Beter dan in Set and

ROSAS mocht niet ontbreken op dit derde Klapstuk, al was het maar omdat haar eerste toneelregie zeker getoond moest
worden. En terecht In het begin hadje wel de indruk naar een mislukt experiment te zitten kijken - de nadrukkelijke en
trage diktie deed meer aan een doorslagje van de dans denken dan aan een "verwerking van verworvenheden" - maar na
een tijdje werd je geabsorbeerd door het drama dat zich op toneel afspeelde. De myte van Medea en Jason werd door Anne
Teresa De Keersmaeker zo geregisseerd dat het drama op toneel het drama van elke man en vrouw werd. Dat is zeker een
verdienste, want de tekst van Müller is alles behalve toegankelijk, en de opvoering in het Duits kreëerde nog een extra
drempel Dans was er wel degelijk nog te zien in Verkommenes Ufer Medeamaterial Landschaft mit Argonauten, al bleef
die beperkt tot een elementaire "koreoregie": de vrouw springt, de man vangt haar op in een omhelzing, gooit haar weg,
trekt ' iar weer bij zich en legt zijn hoofd in haar schoot Vooral in de scène met de Pointer Sisters versie van Bruce
Springsteens Fire liet dit een enorme indruk na. Paradoxaal genoeg zorgde dat gebruik Jlan een element uit zeg maar de
populaire kultuur niet voor een stijlbreuk. Overigens geldt voor de hele voorstelling dat De Keersmaeker een intense
betrokkenheid heeft kunnen bewaren in een experiment met nieuwe kommunikatievormen. Zo had ook deze voorstelling
die typische Rosas-magie die De Keersmaekers werk van het meest interessante maakt datje tegenwoordig te zien kan
krijgen.
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tuur door de vrijgekomen energie van
het lichaam stijgt tot duizend graden.
Ter identifikatie wordt er een vuurvast
nummerbord je bijgevoegd. De asse
wordt ofwel bijgezet, ofwel door een
speciale machine uitgestrooid op een
kerkhof. Voor speciale wensen, zoals
uitstrooiing op zee is de toestemming
van de Prokureur des Konings ver-
eist.

Het aantal krematies is het laatste
decennium pijlsnel de hoogte inge-
schoten. Van 460 in 1971 (of 0,% %
van het totale aantal overledenen) tot
6724 in 1982 (7,54 %). Deze cijfers
zijn echter niet zeer betrouwbaar om-
dat ze verschillen naargelang van de
bron.

Voor wie meer wil lezen zijn er de
folders van het krematorium in Ant-
werpen (Interkommunale vereniging
voor krematorium in de provincie
Antwerpen), het krematorium van
Ukkel (Interkommunale samenwer-
kende maatschappij voor krematie)
en de reeks 'Oranjeboek' (Uitg. Van
den Braele, Brugge) over lijkbezor-
ging en begraafplaatsen.

(HD/JVDB)

De Andere Stad: de begrafenisondernemer

"Er zijn geen nagels aan een
doodskist"
Leuven is een schizofrene stad. Een stad met twee persoonlijkhe-

den. Enerzijds is er de universiteit: twintigduizend studenten in de
rnikrokosmos van een groot openluchtintemaat. Met dat gezicht

van de stad zijn de lezers van dit blad voldoende vertrouwd. Er is echter
ook nog een ander gezicht, een gezicht dat meestal verborgen blijft voor
de student. Zijn kontakten ermee zijn kort, toevallig en utilitair-funktio-
neel. Het is die kant van de stad waarmee de student even in aanraking
komt als hij een brood of beleg koopt, als hij uit winkelen gaat, als hij
wordt tegengehouden zonder achterlicht, als hij terecht komt in het
ziekenhuis. Het is een vergeten Leuven, het Leuven-van de Leuvenaars.
Vanaf deze week start Veto met een reportagereeks die De Andere Stad
heet. Een joemalist en een fotograaf doorkruisen eenmaal per week de
andere stad-in-de-stad en lichten elke keer een tipje van de sluier op. Ze
tonen een wereld die vervlochten is met die van de studenten en er toch
volkomen gescheiden van leeft.

Deze week leest U over de Leuvenaar die zijn stad verlaat. Over
sterven en ervan leven.
De deur krijst niet bij het openen en slaat
niet met een bloedstollende klap dicht.
Ze doet enkel een gewone winkelbel
overgaan. In de winkelruimte staat een
luguber warengamma uitgestald. De
achtergrond wordt gevormd door
doodskisten, waarvan sommige op een
drager en andere rechtop tegen de muur
geplaatst zijn. Aan de muren en op de
vloer voor de kisten brengt een verschei-
denheid aan (namaak) bloemenkransen
kleur aan, maar in deze omgeving dra-
gen zelfs kleuren de dood in zich.

Van achter een deur met het bordje
'privé' is het geluid hoorbaar van voet-
stappen die een trap afdalen en de vrouw
van de begrafenisondernemer komt bin-
nen. Ze begroet ons zeer voorzichtig en
vermijdt zorgvuldig de reden van onze
komst te vragen. Als wc ons voorstellen
verdwijnt het standaard medeleven van
haar gelaat, het maakt plaats voor een
vriendelijke glimlach. Ze vraagt ons op
haar man te wachten "die weg is om een
lijk te kisten". In het kantoortje waar ze
ons een stoel aanbiedt, ligt een toga van
een overleden prof: bij zijn begrafenis
moet dit attribuut van zijn status op de
kist gelegd worden.

Wat later komt de begratenisondeme-
mer thuis. Hij lijkt geen ogenblik ver-
baasd dat men hem komt interviewen en
wil graag praten over zijn vak.

«Als begrafenisondernemer werk je
met verdriet. Elke dag, van 's morgens
tot 's avonds. Vaak zijn wij de eerste
opvang van mensen die met een sterfge-
val gekonfronteerd worden. In ons land
bestaat daar geen enkele institutie voor.
Vroeger kon je wel terecht bij een
priester, maar daar zijn er niet zoveel
meer van en de kans dat je er één thuis
treft, is gering. Toch zitten de mensen op
het ogenblik dat ze hier voor het eerst
komen nog niet echt in de put. De klap
komt meestal enkele dagen later. Pas dan
beseffen ze wat er gebeurd is, pas dan
beseffen ze: hij is dood, hij is weg.
Meestal is de miserie het grootst op het
moment van de begrafenis. Je hebt ook
mensen die gelukkig zijn, vooral bij
langdurig zieken. Na weken of soms
maanden van spanning is alles voorbij,
het is gedaan. Je voelt de opluchting bij
de mensen en ze weten ook: de zieke
heeft nu geen pijn meer.')

••Er worden vaak grapjes gemaakt
over de ruzies die kunnen ontstaan bij
het verdelen van de erfenis, maar dat

DE BEGRAFENISSCHOOL
Tijjens het interview leerden we dat
er tegenwoordig een opleiding tot
'begrafenisondernemer' zou bestaan,
een opleiding die tot een diploma leidt
dat nodig is om zich in het beroep te
kunnen vestigen. Sinds het KB van 22
december 1982 is er immers een
'vestigingswet' voor deze sektor. Vol-
gens de geïnterviewde zou de RVA
van Hasselt zo'n opleiding verstrek-
ken.

Bij de RVA weet men echter van
niets. Er wordt ongelovig gelachen:
"Drie jaar, mijne man, daar heb ik nu
nog nooit van gehoord!" Hij ver-
dwijnt even van de hoorn om 'zijn
chef te raadplegen, maar het is duide-
lijk dat hij zijn kollega's even wil
waarschuwen dat hij een rare vogel
aan de I'n heeft. Even later: "Hallo!
U kan eens proberen bij het Vor-
mingscentrum voor zelfstandigen."

En dan, nog steeds verbaasd en lache-
rig: "Drie jaar! Die kursist is mis-
schien dood voor hij zijn diploma
behaalt!" Op de achtergrond weer-
klinkt het gelach van de kollega's.

Bij de zelfstandigen blijkt er echter
wel degelijk zo'n opleiding te bestaan.
Ze duurt twee jaar. Teorievakken op
donderdag of dinsdag en 'praktijkvak-
ken' op zondagvoormiddag. De vak-
ken zijn even bizar als luguber. Wetge-
ving over het aanleggen van begraaf-
plaatsen over ontgraven, over lijken
vervoer, over 'oprichting en werk-
wijze van lijkverbrandingsovens' en
over 'dodenzorgen', De merkwaar-
digste kursus is wellicht die over
'elementaire EHBO'. Een beetje laat
waarschijnlijk. (HDI JVDB)

Vormingscentrum voor Zelfstandigen
Gouverneur Verwilghensingel 40
3500 Hasselt

gebeurt in de realiteit vaak genoeg. Ik
kwam ooit in het huis van iemand die
nog geen half uur overleden was. Het lijk
was nog niet koud..of zijn twee naaste
familieleden hadden klinkende ruzie.
Een man en een vrouw. Ze lagen op de
grond te vechten.»
De begrafenisondernemer heeft heel wat
te stellen met een lijk. Er is een boel
administratie te verzorgen en dat komt
allemaal op hem neer.

"Wij verzorgen de aangifte van over-
lijden. Als het sterfgeval thuis plaats-
vond, moet een huisdokter de dood
konstateren, je moet hier in Leuven in
dat geval ook de wetsdokter nog verwit-
tigen. Er wordt een overlijdensakte op-
gesteld, die voor een deel medisch ge-
heim is. Met het trouwboekje en de
identiteitskaart van de overledene moe-
ten we dan naar het stadhuis, waar de
eigenlijke aangifte gebeurt. Het formu-
lier van de aangifte blijft op het stadhuis
en wordt daar doorgegeven aan het
ministerie van volksgewndheid, dat de
gegevens statistisch verwerkt. Als het
een kerkelijke begrafenis is, moeten we
de pastoor verwittigen en het kerkhof.
Voor een krematie is toestemming nodig
van het parket en de gemeente, en
bovendien moet vooraf kontakt opgeno-
men worden met het krematorium om
een plaats te reserveren, want daar komt
men tijd tekort»

«De dood wordt tegenwoordig an-
ders bekeken dan vroeger. De mensen
zijn meer op zichzelf gericht en kontakt
met de dood wordt zoveel mogelijk
vermeden. Vroeger stierven de meeste
mensen thuis, ze werden thuis opge-
baard en de buren deden de lijktooi. De
dood was toen een deel van het dage-
lijkse leven. Tegenwoordig is men er veel
banger voor. Tijdens de dertig jaar dat ik
in het vak zit, heb ik een hele evolutie
meegemaakt en eigenlijk vind ik dat
men er op vooruitgegaan is. De mensen
zijn veel losser geworden. Vroeger was
alles tot in de puntjes geregeld. Een
begrafenis was stijf en deftig en de
mensen waren in het zwart. Dat is
allemaal verdwenen en ik vind het beter
zo. Zoals het nu is, is het veel menselijker.
Voor een deel ligt dat ook aan het feit dat
ik vroeger meer Walen moest begraven.
Walen gaven meer uit aan hun toilet en
in sommige streken ging men zelfs een
nieuw deken kopen om in de kist te
leggen opdat de dode het niet te koud
zou hebben in de grond. Walen wilden
ook de gekste dingen meegeven in de
kist: foto's, speelgoed, brieven ... Vlamin-
gen zijn daar realistischer in. Begrafenis-
sen worden tegenwoordig eenvoudiger
en goedkoper. Mensen willen er ook
steeds minder geld aan uitgeven. Vroe-
ger werd een graf bedekt met bloemen,
nu koopt de familie vaak gezamenlijk
één krans. Vroeger had je ook verschil in
begrafenissen: hoe later op de dag je
begraven werd, hoe duurder de begrafe-
nis, hoe meer priesters en hoe uitgebrei-
der de ceremonie. Het duurste en het
hoogste in aanzien stond toen het "elf-
urenlijk". Ook dat is veranderd. Als de
mis later op de dag valt, betaal je nog wel
meer, maar verder is elke dode nu gelijk
voor de Kerk. Zelf zou ik voor een
kerkelijke uitvaartplechtigheid kiezen.

TOT STOF EN AS
Krematie, 'lijkverbranding', is nog
niet vanzelfsprekend. Op het platte-
land, waar we een opendeurdag van
een begrafenisondernemer bezochten,
vinden er slechts een drietal per jaar
plaats. Toch hebben de krematoria
van Antwerpen en Ukkel hun handen
vol. Er zit leven in deze sektor.

Al in 1869 begreep men dat krema-
toria een hygiënischer instrument wa-
ren voor lijkenverwerking dan het
traditionele begraven, aldus een bro-
chure van een van deze instellingen.
Geen ziektekiemen, geen vieze geu-
ren, geen grond- en grondwaterver-
vuiling. Het kongres van 7 juni 1876
in Dresden legde reeds strenge voor-
waarden op aan krematie om te
vermijden dat het milieuvriendelijke
karakter ervan verloren ging; w
moest de asse "reukloos, wit, zuiver
en gemakkelijk te bewaren zijn". In
1932 werd de praktijk in België bij
wet toegestaan en gereglementeerd.

Een krematie begint met een korte,
eventueel kerkelijke dienst (± 15 mi-
nuten). Daarna wordt het lijk in een
op 600 á 700 graden voorverwarmde
oven verbrand, waarbij de tempera-

Aan een burgerlijke begrafenis is weinig
ceremonie verbonden, op een half uur
tijds is alles voorbij, in het krematorium
van Ukkel duurt het zelfs maar vijf
minuten. Bovendien weet de familie niet
wat ze moet doen, omdat er geen tradi-
tioneel protokol is. Sommige mensen
zouden een kruisje willen geven, maar
durven niet. En wat zeg je tegen de
familieleden? Soms tracht men dat op te
vangen door het uitspreken van een
grafrede, maar dat is toch niet hetzelfde.
Ik kies wél voor krematie. Dat is hygië-
nischer en bovendien: welke jongere
gaat nog naar het kerkhof? Zelfs met
allerzielen gaan ze niet. En als je al eens
ontgravingen hebt meegemaakt... Kre-
matie is veel hygiënischer»

Katten
«Ie raakt gewoon aan de dood. Een lijk
kisten doet mij niet veel meer. Toch zijn
er uitzonderingen. Zelfmoorden bieden
vaak een gruwelijk gezicht. Een mens
die zich door het hoofd schiet dat raakje
nooit gewoon, bovendien zijn wij vaak
de eersten die het lijk te zien krijgen en in
zo'n geval is het dikwijls op een ongure
plaats met weinig licht. Zo'n beelden
blijven wel door je hoofd spelen. Je mag
daar niet te veel over filosoferen, anders
ga je eraan kapot. Ook de familie
reageert vaak erg emotioneel. Daarom
heb ik ook niet graag dat ze erbij is als we
het lijk kisten. De dode wordt immers in
een plastic zak gestoken, dat is een heel
luguber gezicht. Heel wat mensen kun-
nen daar niet tegen. Wat ze dan zien is
het laatste beeld dat ze hebben van een
overledene en dat blijft bij, zoiets raken
ze nooit meer kwijt. Ik probeer zo'n
situaties dan ook te vermijden. Boven-
dien gaat het kisten niet altijd even vlot.
Ooit moesten we met zijn vieren trekken
en duwen om een man van honderd veer-
tig kilo in een kist te proppen. Een
andere keer zat ik in een huis dat stikte
van de katten, het was een hels karwei
om te voorkomen dat die beesten het lijk
op een of andere wijze toetakelden.»
. Met de dood is heel wat bijgeloof

verbonden. Zo heerst in sommige stre-
ken de overtuiging dat het ongeluk
brengt een lijk vóór het weekend te
begraven. Recenter is de angst om le-
vend begraven te worden. Ook de begra-
fenisondernemer kent de verhalen over
opgegraven kisten waarop wanhoops-
sporen van vingernagels werden aange-
troffen. Of het ooit echt gebeurd is, weet
hij niet, maar sommige mensen zijn er als
de duivel voor.

«Je komt in een testament dan ook
soms rare eisen tegen. Sommige mensen
willen bijvoorbeeld dat hun poisen wor-
den overgesneden voor ze worden be-
graven of zo, maar dat doe ik normaal
niet. Af en toe zijn er mensen die hun
eigen uitvaart regelen. Het gebeurt niet
zo vaak, maar er zijn wel extreme
gevallen bij, die regelen Mies, tot en met
de tekst op het bidprentje en wat er in de
kerk moet worden voorgelezen. Ik heb
een dame van in de negentig die een jaar
of twee geleden haar begrafenis is komen
regelen. Af en toe belt ze om te zeggen

dat ze nog niet dood is en dat ze nog
steeds hetzelfde wil»

Bediende
«Ik heb de zaak overgenomen van mijn
vader, ik heb nooit iets anders gekend
dan dit beroep. Voor mijn vrouw was het
anders, die had het er in het begin soms
lastig mee. Als ik dit niet had zou ik
graag... ik weet niet... een gewone be-
diende zijn of zo. Een baan hebben van
acht tot vij~ die 's avonds gedaan is.
Zoals het nu is heb ik eigenlijk geen
leven. Ik moet dag en nacht ter beschik-
king staan en het is altijd om in pijn en
verdriet terecht te komen. Je moet ook
vliegen voor de mensen. In zo'n' situatie
hebben ze er geen enkel begrip voor als
het niet snel genoeg gaat naar hun zin. Ik
heb in geen jaren vakantie gehad. Zelfs
als ik eens weg ben, onder vrienden, blijf
ik altijd de begrafenisondernemer. Er
wordt maar over één ding gepraat: mijn
beroep, ze beginnen er steeds weer
opnieuw over. Ik bezoek ook niet graag
iemand in een ziekenhuis. Ik heb altijd
het gevoel dat dat voor de zieke als een
veroordeling overkomt, alsof ik alvast de
maat kom nemen en kom kijken of hij
nog niet dood is. Sommige vrienden van
ons hebben het' er trouwens moeilijk
mee. Er zijn er die niet durven binnenko-
men zolang het licht brandt in de winkel :
bang voor het gezicht van de kisten. Als
er geen lijkdienst is, vormen wij onze
auto om tot een gewone station-car,
maar het gebeurt regelmatig dat mensen
niet met ons mee durven rijden. Alsof de
geest van de overledene in de auto zou
blijven hangen. Alsof ze iets zouden
ontwijden. Sommigen beweren zelfs dat
ze 'iets' ruiken en dat is onmogelijk.»

We volgen de man zijn winkel in. Het
blijkt dat er geen nagels zijn aan een
doodskist: kisten worden dichtge-
schroefd en op de schroef komt een
geelkoperen dopje. Soms, als ze naar het
buitenland moeten bijvoorbeeld, wor-
den ze zelfs dichtgesoldeerd en met drie
banden verzegeld. Vroeger, toen er al-
leen kisten stonden, vonden de mensen
de toonzaal luguber, maar de bloemen
hebben het geheel toch enigszins opge-
fleurd. Doodskisten hier zo naast elkaar
te zien staan, plaatst ze in een andere
kontekst. De eenvoud, het koper en het
donkere vernis verlenen ze eigenlijk een
vreemde eterische schoonheid. Er staan
ook enkele urnen tussen die zo klein zijn
dat de idee dat ze de resten van een
mensen zullen bevatten, kwetsend
wordt.

Hoezeer onze maatschappij de dood
tracht te negeren, komt ook tot uiting in
onze taal. In de loop van het interview
zochten wij vertwijfeld maar synonie-
men voor het bruuske 'begrafenisonder-
nemer' waarvan we niet met zekerheid
wisten of het niet een halve belediging
was. Pas enkele dagen later vonden we
het gekunstelde eufemisme 'thanato-
practeur'. Toch eleganter om jezelf zo
voor te stellen,

Jan Van den Bulck
Hendrik Delagrange



moet je gewoon respekteren wat die
persoon zelf denkt. Maar dat gezonden
erover nadenken, dat vind ik erg belang-
rijk. Naar zieke mensen kun je alleen
luisteren. Mensen die nog gezond zijn,
die wil ik overtuigen, of tenminste op
een bepaald spoor zetten.»
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lijden. Dat is dus een onderwerp dat u
bestrijdJ?

Van Bavel: «Nee, ik denk dat er lijden is
waar men zin aan kan geven. Maar daar
mag je niet in overdrijven. Dat is niet
altijd het geval. Wij kunnen sinds Ausch-
witz geen gemakkelijke antwoorden
meer aanhangen. Men heeft zelfs ooit
beweerd dat je sinds Auschwitz niet
meer over het lijden mag spreken: er
mag geen teorie meer zijn. Het lijden is
onbespreekbaar geworden. Want dit lij-
den is zo absurd geweest, dat je de vraag
naar de zin ervan nooit meer mag stellen.
Alhoewel Eli Wiesel bijvoorbeeld heeft
ingezien dat je ook over dát lijden niet
kan zwijgen. Je mag die doden niet van
hun geschiedenis beroven: hun moorde-
naars zouden een tweede maal zegevie-
ren,»
«Tussen de verschillende soorten lij-

den moetje een onderscheid maken. En
voor sommige soorten lijden is er een
onmiddellijke oorzaak aan te wijzen,
voor andere dan weer niet. Auschwitz
bijvoorbeeld is lijden dat de mens met
stomheid slaat. Het maakt de mens stom.
Daar een harmoniemodel op willen
toepassen, is gewoon absurd. Ook in een
soort hogere orde: Auschwitz vindt zijn
zin evenmin in de oprichting van de
Joodse staat. Je kunt er gewoon geen
enkele zin aan geven»
«Zo zijn er nog vormen van lijden

waar je geen zin aan kunt geven. Ausch-
witz is een extreme vorm, maar niet de
enige. Als er bijvoorbeeld een baby
sterft... Daar kun je toch geen zin aan
geven. En dan zijn bepaalde antwoorden
heel gevaarlijk. Een Kubler-Ross bij-
voorbeeld, toch een veelgelezen schrijf-
ster over lijden en dood, die zegt op de
televisie: 'Als er een kind sterft, dan is het
omdat het de volheid van zijn leven heeft
bereikt. Dan wordt het weggeplukt !'
Tja, zo'n antwoord vind ik op zijn
zachtst gezegd geen goed antwoord.
Want wie kan bewijzen dat dat kind zijn
volheid heeft bereikt? En wat betekent
volheid dan? Dat je na een normaal en
welgevuld leven 'weggeplukt' wordt. ..
Dat sterven van een kind is gewoon iets
absurds. En daar moet je van vertrek-
ken: het is absurd, en toch moet je het
verwerken»

Onschuld
Veto: Een lijdensbegeleiding die vertrekt
van het dogma dat lijden zinvol is, is een
slechte begeleiding?
Van' Bavel: «Zeker, een heel slechte
begeleiding. Nu zeg ik niet... Ja, da's dan
weer het dramatische daarvan ... Ik heb
altijd staande gehouden dat je zoiets
moet leren alsje gezond bent. Verplegers
hebben me vaak gevraagd: 'Hoe kun je
mensen zoiets bijbrengen? Als mensen
een bepaalde overtuiging hebben, aan
hun lijden een bepaalde zin weten te
geven?' Op dat moment kun je niets
anders dan eerbied hebben voor hun
zingeving, of die nu goed of fout is. Bij
iemand die zwaar ziek is, moetje natuur-
lijk met geen teorieën afkomen. Dan

• Te huur: studentenkamer, 3200/
maand, alles inbegrepen. Zw 's Meiers-
straat 5, vragen naar Didier.

• Producent van babyvoeding zoekt
naar uitbreiding van afzetgebied. Zw
Toekske, Weldadigheidsstraat 26, vraag
naar Jo.

• Kamer te huur: zeer rustige omge-
ving, 4350 alles inbegrepen. Prinses Ly-
dialaan 9, tel. 014/65.66.48.

• Gezocht: meisje Stella 27/10, zwarte
rok + wit hemd met bloemen in relië(
vriendin met bril - beiden vertrokken
om1u 03. Jongen met blauw-wit hemd
wacht donderdag 5/11 C & A, 20 u.
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lijk het kristelijk standpunt zoveel moge-
lijk te vermijden. Ik wil eerst nagaan
welke mogelijkheden tot zingeving aan
het lijden reeds voorgesteld zijn, want ik
ga ervan uit dat lijden in feite zinloos
is,»

Auschwitz
Veto: Is het om een kristelijk a priori te
vermijden dat u de titel 'zinloosheid van
het lijden' heeft gekozen?
Van Bavel: «Om het a priori van elke
harmonieteorie te vermijden, welke die
ook moge zijn. Of het nu die van Marx
is, of van Hegel, of van Hobbes, of welke
dan ook. Ik tracht vooral een zeker
dolorisme te bestrijden: het lijden om
het lijden. Dat is iets heel gevaarlijks,
vind ik,»

Veto: Uw eerste konferentie is dus in
zekere zin een bestrijden van de verschil-
lende harmoniemodellen doorheen de
geschiedenis ?

Van Bavel over de zinloosheid van het lijden

Auschwitz maakt de mens stom
Van Bavel: «Daar komt het in praktijk
op neer. De konferentie valt eigenlijk in
twee stukken uiteen. Eerst stel ik mij de
vraag van waar het kwaad komt, en
vervolgens waarom er kwaad is. Ik kan
ook het definitieve antwoord op die
vragen niet geven. De mensheid worstelt
er al sinds baar ontstaan mee. Hoe zou ik
dan het antwoord kunnen geven ?»
«Wat ik wel wil voorkomen, zijn

antwoorden die de mens nog meer
kwaad doen. Want er lopen bijvoor-
beeld nog heel wat mensen rond met de
vragen 'Waaraan heb ik het verdiend?'
of 'Wat is mijn schuld?' Mensen die met
lijden direkt schuld willen verbinden.
Nu zeg ik niet dat dit nooit kan: een
mens kan zichzelf kwaad aandoen. Maar
je mag die vraag niet in het algemeen
stellen.

Veto: Vastenkonferenties of andere reli-
gieus getinte konferenties komen vaak
precies met de andere titel naar buiten:
niet de zinloosheid maar de zin van het

Veto: Professor Van Bavet; toch vooral
beroemd als kenner van Sim-Augusti-
nus, geeft een universitaire konferentie,
en die gaat niet over Augustinus, maar
over de zinloosheid van het lijden. Is er
misschien een band tussen beide?
Van Bavel: «Een rechtstreekse band
niet. Augustinus' problemen met het
kwaad hebben mij natuurlijk altijd ge-
boeid. Tijdens zijn strijd met het mani-
cheïsme bijvoorbeeld heeft hij daar heel
fel mee geworsteld. Naderhand is hij een
aanhanger van de harmonieteorie ge-
worden. De teorie dus dat alle kwaad en
alle lijden ooit opgevangen zal worden
in een grotere harmonie. Dat wordt dan
vergeleken met een schilderij: om an-
dere kleuren reliëf te geven is ook de
schaduwkleur zwart noodzakelijk. Maar
het is evident dat-zo'n harmoniemodel
een heel gevaarlijk antwoord is. Het is
door Hegel terug opgenomen, en zelfs
door Marx. Het heeft een enorme in-
vloed op het denken gehad»
«Dus over die dingen heb ik altijd wel

een beetje nagedacht. Maar dat is niet de
rechtstreekse aanleiding voor die konfe-
rentie over de lijdensproblematiek. Met
mijn verblijf van ongeveer een jaar in het
Sint-Raphaëlsziekenhuis, in 1981, ben ik
er zelf veel intenser over na gaan denken.
Ook omwille van de medepatiënten die
je daar ontmoet, en die met alle moge-
lijke vragen rondlopen. 'Waarom word
ik gestraft l' Alsof lijden een straf zou
zijn,»
«Dat alles heeft voor mij ook de

verhouding tussen een opperwezen en
het kwaad tot een heel akuut probleem
gemaakt. En dit is dan het onderwerp
van de tweede konferentie: Waar is God
als de mens lijdJ?Het komt in de eerste "Auçustinus' strijd met het kwaad heeft mij altijd geboeid"
ook al aan bod, al tracht ik daar natuur-

(Hendrik
Delagrange)

pin, Vlamingenstraat 30, beloning te leven. Eventueel kleine vergoeding.
50 Fr. Zw Tom Bridts, Geldenaakse Vest 130
• Te koop: F2 surfzeilen 6.3 wing cut (boven café Parkpoort).
4.5 radical cut mylar geprof latten prijs • Je zou de kikker omtoveren in een
otk. OL Vrouwestraat 12, Willem. prinses ... Wat nu, mijn lieve rots?

• Studenten L& w. Tot 13 november is
er een tentoonstelling over de architekt
van uw fakulteitsgebouw in de expozaal.
Het is gratis - waarop wachten jullie
nog?

• Wil je meewerken aan ons huwbare
meisjes-bestand? Vereiste voorkennis:
Basic en Cobol. Zw Toekske, Weldadig-
heidsstraat 26.

Veto: Goed, nadenken. Maar bijvoor-
beeld de vraag vanwaar het lijden kom;
hoe denkt u zo'n vraag te kunnen aan-
pakken?

Van Bavel: «Een eerste mogelijkheid is
de oorsprong van het lijden bij de andere
mens te zoeken. Dat komt vooral bij
primitieve volkeren voor. Het lijden zou
in de macht van bepaalde mensen zijn.
Het spreekt vanzelf dat zo'n antwoord
meteen totaal verworpen kan worden.
Alsof mensen kwaad over andere men-
sen kunnen afroepen. Zonder het over
fysiek of psychisch geweld te hebben,
want da's een tema apart»
«Ik heb daar meteen ook de vraag

naar de eigen schuld aan vastgekoppeld.
Wat als de mens zelf denkt de schuldige
te zijn voor zijn ziekte, of voor de dood
van zijn kind? En dat komt nog erg vaak
voor. Het maakt het lijden dubbel zwaar.
Bovendien is ook dat antwoord absurd.
Want indien alle lijden in verband staat
met schuld, dan heeft de mens het kwaad
in de hand. Hij hoeft slechts onschuldig
te zijn»

Benoit Lannoo

Historia
• di 3/11 om 20.00u in de Blijde In-
komststraat 11 derde presidiumverga-
dering.

Pedagogische Kring
• di 3/11 om 21.30u in de Van Even-
slraal14, fakbar Peekaa herleeft.

Scorpihoho
Wie niet kan slapen tijdens de nachten
van 2 tot donderdag 5 november (tand-
pijn, blok, lief met rare eisen, enzovoort)
moet maar wat naar Radio Scorpio (FM
106.0) luisteren. Daar is namelijk iets te
beleven. Wat is vooralsnog onduidelijk,
zelfs na veelvuldige lektuur van het
persbericht. Wij hebben begrepen dat
bepaalde heerschappen na het beëindi-
gen van de normale uitzendingen de eter
zullen overnemen. Losse. babbels wor-
den het, zeer losse babbels zelf Volgende
week van hetzelfde, maar dan in kon-
frontatie met de luisteraar. Je hoort het
wel.

De universitaire konferen-
ties: vaak niets mèer dan
een prof die een samenvat-

ting van zijn kursus komt debite-
ren. Een Huyse beeft bet twee uur
lang over verzuiling en partikratie,
een Van der Veken ijlt door zijn
kursus fundamentele wijsbegeerte,
en straks komt De Grauwe ons zijn
boekje nog eens vertellen. Zoiets
kan dan wel boeiend zijn, het is
alvast niet nieuw.
Wie dan de naam Van Bavel

aangekondigd ziet, denkt meteen
aan Augustinus. Mis, want profes-
sor Van Bavel had het donderdag
over 'zinloosheid van het lijden en
pogingen tot interpretatie'. Veto
sprong op voorhand even bij de
augustijner-pater binnen, en ging
meteen ook naar zijn verhaal in de
Grote Aula luisteren.

FOTOGRAFEERT U?
Veto zoekt
fotografen

ZOEKERTJES
• Te huur: kamer in gemeenschapshuis
met tuin. voor werkende. De Bayostraat
63, tel 23.49.19.

• Wie wil er tegen betaling lift geven
naar Roy Orbison 5/11/1987 in A'-
pen? Gooi briefje binnen bij Peter,
Tiensestraat 224, ik neem zelf kontakt
op (wegens bijna nooit thuis!)

• Vrouwelijke co-presentator gezocht
voor Doorheen Tralies, uitzending voor
gevangenen, tel 016/26.09.37.

• Bevrijdt de Waanzin, drukkingsgroep
tegen machtsmisbruiken in psychiatrie
zoekt financ. steun. Inl. PB 20, Leuven
BKR 785-5140001-73.

• Onbekende, bedankt voor de wbis~
de borrelglaasjes en de papfles. Maar zet
er volgende keer je naam bij. Piet.

• Dringend naschoolse opvang voor 2
kinderen Steinerped. ± 16 uur per week,
geen huishoudelijk werk. Inl. Raven-
straat 9, tel 20.65.23, na 20 u.

• Voor al uw typwerk: 0161.26.09.37.

• Verloren: donkerblauw bedrukt
sjaaltje op vr 30.10, ±9 U, omg. Tiense-
straat, terug te bezorgen aan Hilde Col-

• Gezocht: stamboomvissen om te
kruisen met Pauline alhier in de bak.
Zich periodiek onthouden indien niet
ernstig. Zich wenden Toekske, Welda-
digheidsstraat 26.

• Godverdomme.

• OK Jij nam o/h ILO mijn blauwe
trainingsbroek, nu wil ik ze terug! !! Ik
kan niet zonder ... Please!? EE, Kard.
Mercierplein 22, kamer 9 (na 19 u).

• Ervaren Limburgse mijnwerker ge-
zocht voor het graven van een geheime
tunnel tussen het Justius Lipsiuskollege
en Regina Mundi. Kandidaturen naar
Bart Tubbax, Minderbroedersstraat 15,
kamer 01.110.

• Wie kan het lampje van Nadine M. in
de Vlamingenstraat komen repareren?
Dringend! I

• Gezocht: syntetische tapijt van ± 2,5 à
1,5 m. Frank Maes, Tiensestraat 118.

• "Document" van REM gezocht om
op kassette over te nemen - en terug op

Zoelctrtjes zoDder Irommercicel oogmerk (gezocht, g~.mor... e.d. zija &ralis: aadt:re (te koop, te buur. tinrcrt) wonlea beIaaId
na&rJelaa& de ruimte die ze maemea (zie 1OOISUr). de redaktie beboudt zidl bet recht voor om :welctrtjes niet te pJaatsea.
Gebruik oadmw.ad rooster. I telcta per vakje.. I vUje tImCII de woord.ea.. Zendea UIl of afgevea op 's MeiersstrUl S.

• Gezocht: plaatsje in auto van Maas-
mechelen naar Leuven op zondagavond
en omgekeerd op vrijdag. An Werte-
laers, Van Den Bemptlaan 55, Hever-
lee.

• Te koop: salon 2 x 1, 3-zit + poef
verhuisd. St. 19-22 u, 20.64.35.

• Wie rijdt mee tussen Leuven, Hever-
lee en omgeving Brasschaat, enzovoort.
Tegen vergoeding, Wim Lefever, Patrij-
zenlaan 7, tel 03/669.61.37.

• Te koop: grote houten bureau:
800 fr; tweepitsgasvuurtje (tafelmodel):
500 fr. Zw Pleinstraat 56, 3030 Hever-
lee, liefst '5 avonds.

lOBF
20BF
30BF
40BF
50BF
60BF
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Studentenmaraton

Zal er genoeg
druivesuiker zijn?
Maraton wordt in van

Dale verklaard door
"verkorting van mara-

tonloop" wat op zijn beurt om-
schreven wordt door "wedstrijd in
hardlopen op een openbare weg
over een afstand van 42,195 kilo-
meter". De allerbesten doen het in
ongeveer 2 uurtjes en 10 minuten.
Woensdag zal dat niet zo snel zijn
maar daarom zal niemand treu-
ren.
Op 4 november wordt voor de 20ste
maal de Studentenmaraton georgani
seerd; een heuse bronzen jubilee. Dáar-
voor verwacht men meer dan 2000
genodigden van heinde en ver, maar
vooral van Antwerpen en Mechelen.

In '68 begon het allemaal: een viertal
studenten legden de afstand Leuven-
Antwerpen al lopend af in ruil voor
enkele kratten gerstenat. Sinds 1980
wordt de Studentenmaraton op een
bijna professionele manier uitgebouwd
en gepromoot. Deze 20ste editie zal niet
ongemerkt voorbijgaan. Het maraton-
krantje en de affiches zullen de meesten
al hebben gezien. Bovendien worden de
verschillende universiteiten afgeschuimd

met een videoclip en is er een extra-editie
van Het Nieuwsblad gepland. Het be-
langrijkste voor de deelnemers is echter
dat er tussen Mechelen en Herent 1
rijstrook verkeersvrij gemaakt zal wor-
den.

Wat staat er nu op het programma?
De deelnemers kunnen vertrekken van-
uit Wilrijk (de hele) of vanuit Muizen
(de halve). De extra-sportievelingen
overbruggen deze afstand al lopend, de
anderen al stappend. Ook diegenen die
minder of niet sportief zijn moeten niet
op hun kot blijven zitten. Ze kunnen
terecht op het Sportkot vanaf 19.30 uur.
Op dat moment worden de eerste moe-
digen vanuit Antwerpen verwacht. Van-
af 20.05 uur zullen de sportievelingen
vanuit Mechelen arriveren. Om deze
feesteditie wat luister bij te zetten zijn een
aantal topvedetten uitgenodigd namelijk
Gilbert Gevaert, de kilometervreter.
A1ex Hagelsteens, Fredje Vandervennet
en Eddy Vanhuylebroecke. Om de inte-
gratie van gehandikapten in de sportwe-
reld te bevorderen zullen onder anderen
Paul van Winckel en Remy van Oppem
aan de start verschijnen.

Naast het aanmoedigen van jaar-,
kotgenoten, bekenden en minder beken-
den zijn er nog andere aktiviteiten ge-

pland. Op grote videoschermen krijgen
we sfeerbeelden van onderweg, beelden
van mensen die arriveren en interviews
met onbekende en meer bekende deelne-
mers. Bovendien zullen William Van
Dijck, Marleen Renders, Bob Verbeeck
en anderen voor de mikrofoon gehaald
worden. Om wat ambiance in de keet te 12.00 u PROMOTIE Vanaf nu tot het einde van
brengen zal men een grote tent aan het 11.11.11 in alle Alma's en fakulteiten
oude gebouw van het Sportkot, waar de 20.00 u KONCERT Händel versus Bach door de Amsterdamse Bachsolisten,
deelnemers de laatste hindernissen moe- Grote Aula, org. Musica Antiqua
ten nemen, opstellen. ·20.00 u FILM De man met de kamera, Vlaamse Leergangen, org. Beeld en

De tijdsregistratie gebeurt op een Realiteit . .
meer dan professionele manier. Door 20.30 u VOO.RDRACHT De Vlaamse Avosp~n mdustne en .haar toekomst. door
middel van een leespistool wordt de kol. Candnes, aud. De Mol~n, org. ~uro AVla ~euv_en, gratis. .
b kod Ik d ln "r d 22.00 u FILM A propos de Nice, BerIIn, Symfonie emer Grosstadt, Rlen que les
ar e van e e ee eme~.ontctJler , heures Vlaamse Leergangen, org. Beeld en Realiteit

waarna de naam en de tijd van de '
deelnemer op de videoschermen zal
verschijnen.

De deelnemers worden na de wed-
strijd met zichzelf onder handen geno-
men door lieftallige studenten en studen-
tes kiné en kunnen genieten van een
Turks bad enlof een heerlijke douche.
Daarna kan het opgelopen waterverlies
gekompenseerd worden.

Het geheel wordt dan afgesloten met
de prijsuitreiking en het tonen van aller-
lei klassementen. De prijzen worden niet
(wals gewoonlijk) toegekend aan de
eersten, maar verloot onder de deelne-
mers zodat iedereen kans heeft om één
van de talrijke prijzen te winnen. Door
middel van de komputer zullen allerlei
klassementen op de videoschermen ge-
toverd worden: de beste dames, de beste
HOBU-studenten, de 10 beste deelne-
mers uit de Brusselsestraat, ... Misschien
ook wel de beste bewoner van uw
kamer.

Hans Trimpeneers

Donderdag beslissing

24 Uur misschien op
•meuw parcours
Kent u Bernard Hinaul~? Hij

was een groot wielrenner,
maar koppig als hij was

had hij één groot gebrek: zijn
rabiate haat jegens de Koppenberg,
koninginneklim op een steil kassei-
weggetje van de Ronde van Vlaan-
deren. Hij zou niet deelnemen als
de Berg niet uit het parcours van de
voorjaarsklassieker verdween.
Geen haar op zijn Bretoense hoofd
dat er aan dacht. De Ronde van
Vlaanderen behoort dan ook tot de
weinige klassiekers die niet op het
palmares van Frankrijks beroemd-
ste koereur prijken. Want ook voor
Bernard Hinault gold de onge-
sch~vetl regel dat de renners dan
misschien wel koningen, ja zelfs
keizers, mogen zijn, de echte goden
blijven de wedstrijden zelf.

Vorige week maandag werd op de Alge-
mene Vergadering van Sportraad het
voorstel geuit om het parcours van de 24
Uren Loop te verleggen van de ovale
piste rond het kunststofveld van het
Sportkot. naar de iets verder op gelegen
Cité. Een initiatief dat zijn oorsprong
vindt bij de kring van de ingenieurs
(VTK), die voor hun ideeën ook de
stuurgroep en de direktrice van Cité
hebben weten warm te maken.

De 24 Uren Loop kende vorigjaar, bij
de 13de uitgave, een nooit gezien sukses.
Deze parel aan de kroon van Sportraad
mag gerust bestempeld worden als de
grootste manifestatie die aan deze uni-
versiteit georganiseerd wordt, de In-
schrijvingen in september en oktober
niet mee gerekend. Daar mogen de
organisatoren het echter niet bij laten,
stelt Steven Luyten, sport verantwoorde-
lijke van de Cité. Zonder omwegen
neemt hij het woord stagnering in de
mond -,Hij wil dit jaar vooral op het vlak

van de inkledi~g ee~ boel nieuwe plan- Bovenaan het lijstje staat het argu-
nen verwezenlijkt ZIen. ment dat de 24 Uren Loop bij een
Er moet ten eerste iets gedaan worden eventuele overplanting naar de Cité zou
aan de opvang van de vele honderden k~nnen gelopen worden in een omge-
studenten die tussen 10 uur 's avonds en ving en tussen gebouwen waar ook
4 uur in de morgen het sukses van de 24 studenten wonen. Dat zou het studenti-
Uren uitmaken. In de oplossing van koze karakter van de manifestatie zeker
Sportraad, dat de smalle strook waarop ten goede komen, vindt Steven Luyten.
de kringen en andere deelnemende klubs ~e inwoners van van Cité zullen met
hun tentje mogen opslaan met een hon- met veel moeten slapen, maar een on-
derdtal meter wil verlengen, ziet hij geen overkomelijk probleem kan dat niet
heil. De atmosfeer op die eng bemeten v~rmen. Voor de mensen die dat echt
ruimte zal hoedanook te benauwd blij- willen wu. er trouwens slaap- en studeer-
ven. Je kunt je in die opeen gepakte . gelegenheid gezocht worden op andere,
massa nauwelijks bewegen, en voor de meer afgelegen koten.z: zelf blijft er ook niet veel plaats Naast ..het feit dat het toch wat jammer

. zou ZIJn om na dertien jaar plots af te
Daarnaast zou op de Cité de inkade- stappen van het nu toch vertrouwde en

ring van .het hele gebeuren veel beter ondanks alle ongemakken gezellige par-
kunnen Uitgewerkt worden. De ciré-bar
zou speciaal geopend worden (en hope-
lijk meer volk mogen begroeten dan de
vorige jaren het geval was), er zou een
TD georganiseerd kunnen worden en
verschillende rockband jes (waaronder
VTK's eigen Manchester Carry Chain)
hebben al toegezegd om op te treden.

Alma 3 gaat er in principe akkoord
mee om gedurende het hele etmaal dat er
gelopen wordt open te blijven, waarbij
er diverse zelfs nachtelijke krachtmaal-
tijden zouden klaargemaakt worden. De
Alma-keuken zou ook instaan voor het
ontbijt.

Woensdag 4 november
???? u SPORT 20ste studenten maraton Antwerpen-Mechelen-Leuven.
20.00 u VORMING De Kristendemokratie en Centraal Amerika, het Stuc, org.AIB

en MLB.
20.00 u FILM Night mail, Misere au Borinage, The river, Vlaamse Leergangen, org.

Beeld en Realiteit
20.00 u TEATERIPOEZIE Cage Kafka door Jo Gevers, Oostenrijkse gedichten

door studenten, The Evergreens: Oostenrijkse liedjes, Huis van Chièvres, org.
KUL

20.15 u LEZING Ideologische voorveronderstellingen door prof. P. Schotsmans,
HIW,org. HIW

22.00 u FILM Native land, Las Hurdes, The plow thai broke the plains, in Vlaamse
Leergangen, org. Beeld en Realiteit

Donderdag 5 november
18.30 u INFO Tewerkstellingsmogelijkheden in het buitenland, De Valk 01.25, org.

Koördinatiekommissie plaatsingshulp.
19.00 u KONFERENTIE Universitaire Konferentie door Prof. Van Bavel, Grote

Aula.
20.00 u LEZING Info-avond over Burkina Faso, in L&W 8ste verd.
20.00 u FILM Triumph des Willens, in Vlaamse Leergangen, org. Beeld en

Realiteit
20.30 u VIDEO Welcome home, Bobby, in Pieter Coutereel Stichting Vaartstraat

16.
22.00 u FILM Listen to Britain, Why we fight: war comes to America, Why we fight:

the American people, A diary for Timothy, in Vlaamse Leergangen, org. Beeld en
Realiteit

Vrijdag 6 november
10.30 u FILM Buana Nikoto, Wagenia Vissers, in Vlaamse Leergangen, org. Beeld

en Realiteit
12.00 u FILM De Stichter, in Vlaamse Leergangen, org. Beeld en Realiteit
14.00 u FILM Dimanche, Joumal, Une maison sèche, in Vlaamse Leergangen,

org. Beeld en Realiteit
16.00 u FILM Magnum Begynasium Bruxellensis, 'in Vlaamse Leergangen, org.

Beeld en Realiteit
20.00 u FILM Images d'Ostende, Train de plaisir, Ronde de nuit, Entre deux tours,

Dood van een sandwichman, in Vlaamse Lee rgangen, org. Beeld en
Realiteit rl

22.00 u FILM Charbon Velours, Rijksweg nr.1 , in Vlaamse Leergangen, org. Beeld
en Realiteit

Zaterdag 7 november
09.00 u COLLOQUIUM Beeld en Realiteit, over dokumentaire film en televisie,

Vlaamse Leergangen, org. Kommunikatiewetenschappen KUL en St-Lukas
Brussel.

Maandag 9 november
20.00 u VERGADERING Open Startvergadering Agalev-studenten + Inleiding, in

Stuc.
20.00 u FILM Louisiana story, in Vlaamse Leergangen, org. Beeld en Realiteit
22.00 u FILM 0 Dreamland, Momma don't a!low, Nice slice, Thursday's children, in

Vlaamse Leergangen, org. Beeld en Realiteit • .

TENTOONSTELLINGEN
De architektuur van Marc Dessauvage, in expozaal L&W,tot 20 november.
Albërtlne Eylenbosch, in UZ Gasthuisberg, tot 18 november.
Van appel tot atoom, Natuurkunde na Newton, in UniversiteitshaI, van 7 nov. tot 6
dec. , 9 -17 uur.
Joris Helleputte en de neogotiek te Leuven, Centrale bib., tot 7 nov.
Pentekeningen en etsen van Simonne De Cré, De Spuye, 5 nov. tot 30 nov.

cours, mogen de initiatiefnemers bij al
hun ondernemimingszin ook niet uit het
oog verliezen dat door een inflatie aan
nevenaktiviteiten en het terugschroeven
van het kompetitieve karakter van de
omloop - de vele haakse bochten waar-
mee op de Cité rekening moet gehouden
worden - de frivool opgewonden am-
biance die zo kenmerkend was voor de
24 Uren Loop, wel eens zou kunnen
ontaarden in het degoutante sfeertje dat
de laatste jaren rond de fiets-zuippartij
van Louvain-la-Neuve is komen te han-
gen.

Moeten de Chariots of Fire persé
bierkarren worden?

Lode Desmet

Abonneren verboden
I Ja. ik ben een boef en abonneer mij loch op Velo als:

student (250 (rJ. niet-student (300 Ir}; steunabonnee
(nno Ir)", Ik ben op de hoogte van de nare gevolgen die dil
kali hebben. Rek. /Ir. 001·0959719·77

Naam: ..........•....•......•.•...•........•.•.••....•....•.•........•..•............

Adres: ~..........•..•....................•.•..•.•..•.•....•..

••Schrappen ,""" niet past.


