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Toegegeven, ook wij lusten er wel pap van,
maar wanneer de Keizer van de Vlaamsche
Literatuur, ons Grote Voorbeeld, met super-
hoeren en schommel paarden komt afdraven,
dan gaat dat zelfs voor ons te ver. De
aanslagbiljetten moeten Hem naar het hoofd
gestegen zijn. Of misschien is dit wel Zijn
normale peil en hebben wij ons al die jaren
door zogenaamde literaire fijnproevers en
pedante kritici in de luren laten leggen.
Oordeel zelf op pagina 5

Sief

Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie
Verantw Uitg.: Carla Rosseels
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven

• 016/22.44.38
Verschijnt niet van juni tot augustus

Het moest er van komen: kringbladen lezen is
niet gezond. Eerst kreeg onze Schrijvelaar het
te pakken, en nu zit de hele Veto-crew er mee
geplaagd: wij zijn allemaal refleksief gewor-
den. U denkt nu vast wel weer aan bijzonder
wilde dingen maar al bij al valt het nog mee.
Wie ons twee weken mijdt loopt zeker geen
gevaar. En wie denkt dat hij het door ongeoor-
loofde kontakten met één van ons ook zitten
heeft, die verwijzen wij voor rneoikatte naar
pagina 2.

Sociale Raad houdt voet bij stuk

Geen aanslag op.onze
portefeuille
Eerlijk gezegd, het budget dat wij van thuis meekrijgen laat niet

veel. buitensporige eskapades toe. En als we dan eens een
zijsprongetje maken waarvoor we onze beurs ekstra moeten

aanspreken, dan bepalen we dat liever zelf Waar we zeker niet om zitten
te popelen, is dat onze dagelijkse Alma-schotel enkele franken méér eist
van onze portefeuille. Of dat ze thuis iedere maand de bank moeten
opdragen een hoger bedrag over te schrijven om ons kot te betalen. En
toch, dat risiko is reëel. Het hangt er alleen maar vanaf wat er volgende
Raad voor Studentenvoorzieningen uit de bus komt. Sociale Raad heeft
daarom naar aloude gewoonte krijgsraad gehouden. Omdat portefeuil-
les belangrijk zijn. En vooral, de studenten die eraan vasthangen.

(RvS) houdt zich bezig met een bele
resem universitaire diensten die ten
behoeve van de studenten zijn opgericht:
studentendokters, alma, peda's, sociale
dienst, huisvestingsdienst, psychotera-
peutisch centrum, jobdienst en juridi-
sche dienst. Ook Loko, de studenten-
overkoepeling, wordt door de RvS
betoelaagd, evenals de Universitaire
Parochie, Studie-Advies, de Internatio-
nal Contact Club (voor buitenlandse
studenten) en het Uclos, de organisatie
die ondermeer voor de sportkaarten
instaat. Vijftien stemgerechtigde leden
bepalen de politiek van deze vergade-
ring: vijf akademici, vijf personeelsleden
en vijf studenten. Sinds jaar en dag
wordt de studentendelegatie aangeduid
door Sociale Raad.

Afdankingen
Tegenwoordig is men op de Raad voor
Studentenvoorzieningen bezig met een
begroting in elkaar te boksen. Geen
sinekure, als je bedenkt dat de Sociale
Sektor sinds enkele jaren een kronisch
tekort heeft aan geld. Met de Sint-
Annabesparingen, twee jaar geleden,
waren er van de ene dag op de andere 30
procent minder staatstoelagen. Sinds-
dien werden alle mogelijke inspannin-
gen gevraagd én van studenten én van
personeelsleden om "te redden wat er te
redden valt" na deze daling van de
subsidies.
Naar de studenten toe werd dit

vertaald in een verhoging van de in-
schrijvingsgelden en het optrekken van
alle mogelijke prijzen. Duurdere kamers,
dokters, alma-schotels, sport- en stuc-
kaarten, dunnere Veto's, noem maar op.
Het personeel kreeg een bedekte perso-
neelsstop ~ geen afdankingen, maar zo
weinig mogelijk nieuwe aanwervingen -
en allesbehalve komfortabele lonen. Pas
sinds vorig jaar zijn de lonen van het
Alma-personeel opgetrokken tot het
wettelijk minimum-nivo.Laten we zeg-
gen dat het een klein wonder mag heten
dat Studentenvoorzieningen erin slaagt
haar normale werking ongeveer op peil
te houden.
Alles wat buiten die normale werking

erbij komt, zijn haast onoverkomelijke
hindernissen. En juist daar nijpt het
schoentje. Het wemelt in de sociale
sektor van de strukturele, bijkomende

problemen. Zo beeft men dringend
beboefte aan tientallen miljoenen ekstra
om de peda's op te kalefateren en de
veiligheid een beetje op peil te krijgen.
Tot vorig jaar konden die onkosten
handig weggemoffeld worden, maar
ieder arsenaal van truuks raakt ooit
uitgeput. Resultaat is dat dit jaar plots
vijftien miljoen méér nodig is, alleen al
voor gebouwkosten.

Vingertjes -MAXIMA - In de Beriotstraat;schuin tegenover het stadspark, rijststilaan de Aula Maxima uit de grond op:Deze
mastodont moet volgend akademiejaar alle studenten uit de nieuwe suksesrichtingen (Ekonomie, Rechten,
Pottenbakken,...) een stoel kunnen bieden. (Foto IJdele Hendrik)

Tweede probleemkind: Alma vzw.Hoe-
wel Alma het onmogelijke doet om zijn
bedrijfsekonomische balans in even-
wicht te krijgen (meer maaltijden ver-
strekken, verschillende opeenvolgende
prijsstijgingen) krijgt hèt bedrijf af te •
rekenen met de ene eksteme tegenslag na Aula Maxima halfweg
de andere. Vorig jaar diende er twaalf
miljoen bijkomend betaald te worden
voor de jobstudenten, dit jaar heeft men
het onverwachte verlies van belangrijke
klanten van de buitendienst. In cijfers:
een vermindering van de inkomsten met
tien miljoen.
De buitendienst '~n Alma verstrekt

vooral maaltijden voor Hobu-scholen
(de Bijbelschool, Sociale Hogeschool)
en verzorgingsinstellingen (Sint-Kamil-
lus) in de regio Leuven, verzorgt banket-
ten en verkoopt grondstoffen door.
Omdat dit verrichtingen zijn die niet
rechtstreeks ten goede komen aan KUL-
studenten, moet men in twee opzichten
beducht.zijn niet op de vingers getikt te
worden.
Enerzijds dient men de nodige diplo-

matie aan de dag te leggen om banketten
en kongressen te mogen verzorgen.
Hiermee komt Alma namelijk recht-
streeks in het vaarwater van de presti-
gieuzere - maar duurdere - Faculty-
Club. En twee geledingen van de KUL
die elkaar bekonkurreren, dat kan toch
niet Leuk detail in dit verband is dat de
hoofd verantwoordelijke van de Faculty
Club sinds mensenheugenis deel uit-
maakt van de Raad van Bestuur van
Alma. Anderzijds kijkt de plaatselijke De Aula Maxima, ook wel ooit de Aula
middenstand steeds wantrouwig naar De Somer genoemd, naar de vorige
nieuwe initiatieven van de Sociale Sek- rektor, is opgetrokken met de specifieke
tor. In Gent bijvoorbeeld zijn de hande- bedoeling om definitief met het plaatsen-
laars naar de rechtbank gestapt met een probleem in de fakulteiten ekonomie en
beschuldiging naar de universiteitsres- rechten af te rekenen. De studentenaan-
taurants die "met staatstoelagen in staat tallen in die fakulteiten zijn de laatste
waren om oneerlijke konkurrentie te jaren immers zo spektakulair gestegen

vervolg op p.3" dat geen enkele kollegezaal groot genoeg

Schuif wat dichter (x 4) bij
Wie het wil maken in het

leven gaat rechten, eko-
nomie, geneeskunde of

ingenieur studeren. Dat is geen
probleem zolang niet al te veel
mensen het willen maken. Maar
wanneer zowat iedereen het in die
sektor gaat zoeken, loopt het gega-
randeerd mis. Met de zitplaatsen in
de aula's bijvoorbeeld, om maar
iets onschuldigs te noemen. Rektor
Dillemans belooft al twee jaar aan
iedereen een stoel, maar in de
fakulteiten ekonomie en rechten is
daar nog niet al te veel van terecht
gekomen. Maar vanaf volgend
akademie jaar moet dat probleem
definitief van de baan zijn. Want
vanaf dan wordt de Aula Maxima
in gebruik genomen.

is om bijvoorbeeld de eerste kandidatuur
rechten of ekonomie een plaatsje te
bieden. Het gevolg is dat je toestanden
krijgt waarbij studenten een half uur of
meer vóór de les begint al naar de een of
andere aula trekken om toch zeker een
plaatsje te hebben, dat in andere gevallen
een student vooruit gestuurd worden om
een volledige rij vrij te houden, dat
langslapers wegens plaatsgebrek op de
trappen van de aula moeten verder
slapen of dat heel wat studenten, een-
voudigste oplossing, gewoon de lessen
brossen.

begeleiden. Alleen is daar voorlopig
geen geld voor.
Gelukkig is er wel geld voor de bouw

van een nieuwe aula, de Aula Maxima.
Met de bouw van de Aula Maxima werd
begonnen in 1986 onder leiding van
architekt Paul Van Aerschot, prof in
Toegepaste Wetenschappen. Nu men
begonnen is met de afwerking, zijn de
werken al meer dan halfweg. Het projekt
moet voltooid zijn vóór oktober 1989,
want vanaf volgend akademiejaar zou
de grootste aula van Leuven in gebruik
genomen moeten worden.
In de loop van de werken zijn er wel

heel wat wijzigingen aangebracht aan
het projekt. Zo is de vooropgestelde
kapaciteit van 750 zitplaatsen en 100
staanplaatsen opgevoerd tot 830 zit-
plaatsen. Dat moet de mogelijkheid
kreëren om volledige jaren van rechten
en ekonomie een stoel te bieden.

Stoel
Op het moment wordt het probleem van
de overbevolking voorlopig opgelost
door voor een aantal lessen de jaargroe-
pen te splitsen en de lessen twee keer te
geven. Afgezien van de vraag of doceren
aan één groep van 700 studenten wel
didaktisch verantwoord is, is deze voor-
lopige oplossing toch ook niet echt
schitterend. Wanneer een prof alles twee
keer moet doceren, zal de kwaliteit van
die lessen er ook wel niet op verbeteren.
Een aantal proffen laat daarom één (of
beide) lessen door een assistent geven.
Maar ook dat leidt tot problemen. De
enige echte oplossing bestaat er natuur-
lijk in twee personen voor hetzelfde vak
te benoemen, die dan elk een eigen groep

Regen
Maar de opzet van de nieuwe aula is
breder dan alleen het verstrekken van
lessen. Volgens prof Van Aerschot is het
gebouw ook zeer geschikt voor kongres-
sen, 'mmprojektie - omwille van de
kwart cirkelvorm is de volledige kapaci-
teit dan uiteraard niet beschikbaar -
toneel en niet in het minst voor koncer-

vervolg op p.2 ..
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De refleksiviteit

Kringen en bladen
Bij onze kringbladbespreking

van vorige week stelden wij
vast dat voornoemde perio-

diekjes niet meer zijn wat zij
jarenlang waren: ludieke blaadjes
die het vooral op amusement
voorzien hebben. Kringbladen zijn
niet alleen informatiever gewor-
den, over heel de lijn valt een
toenemende saaiheid waar te ne-
men. Nieuwe Zakelijkheid? Het
afnemen van de humor hangt in
elk geval samen met het ver-
schrompelen van een fundamen-
teel kenmerk van kringbladen : de
refleksiviteit.

de afname van refleksiveit. Vreemd is
dat niet: als het kringblad zichzelf meer
als een informatief blad gaat beschou-
wen en het ludieke aspekt naar het
achterste plan verhuist, m6eten de zure
oprispingen er wel tussenuit. In de eerste
plaats is het immers zo dat zulke
opwerpingen niet horen in een blad dat
zijn lezers op een degelijke, zeg maar
bijna stijlvolle en gedistingeerde manier
wil informeren. In de tweede plaats is het
ventileren van die opwerpingen ook niet
echt meer nodig: het informatieve blad is
er een dat met een redelijk goed
draaiende ploeg werkt en zelf wel
ongeveer voor voldoende kopij kan
instaan. Kringbladen mogen dan wel
saaier zijn geworden, zij zijn tegelijker-
tijd professioneler en minder het werk
van een troepje dat een beetje aanmod-
dert. Misschien zal dat op termijn als een
pluspunt kunnen worden beschouwd.
Voorlopig is het nog wennen.

Met refleksiviteit bedoelen wij niet dat
een kringblad over een bepaalde kring
schrijft, maar over zichzelf. Kri~g~laden
zijn maar al te vaak met een meqe aan
elkaar hangende stencils die niet veel Element
meer verwantscha~ met ~Ikaar vertonen Bacchus lijkt ons zo'n beetje op we~ een
dan het eenvoudige feit dat het om tweede Pyromaantje te worden. Eigen-
lettertjes op papi~r gaat. Het maken van lijk is het enkel in dit blad dat ",:,i~n~g
een knngblad IS in veel gevallen het lot refleksiviteit vinden zoals de traditie die
van een klein klubje entoesiastelingen, wenst. Het begint al met het voorwoord
idealisten die zich al vlug beklagen over (typisch) waarin de redaktie lamenteert
wat zij op zich hebben gen~men. Een over de "niet probleemloze geboorte"
kringblad in elkaar steken IS vechten van de jongste Bacchus. "Niet dat men
tegen de bierkaai: de meeste worden moest overgaan tot het toepassen van
volgeschreven door een handvol men- kunstmatige inseminatie en keizersnede,
sen, die dan telkens in het voorwoord op maar toch kon de artikelen toevoer van u,
patetische wij~e beroep doen op het geacht lezerspubliek, wel. wat groter
eventuele schrijftalent van de lezers. Het zijn." En als wij na een artikel met een
sterkst naar voren komende kenmerk nogal vreemd en kompleks aandoende
van zo'n oproep is dat er geen gevolg aan typografie een 'Noot van de t~per'
wordt gegeven. .. vinden waarin die stelt dat "het depnme-
Het mag dan ook niet verwonderlijk rend is dat Bacchus zo weinig artikels

heten/ dat de kleine schare dapper~n na binnenkrijgt dat het dergelijke rommel
verloop van tijd overgaat tot het hier en moet aanvaarden", dan voelen wij ons
daar schijnbaar achteloos neerpennen weer helemaal thuis. Een Asterix-car-
van kommentaar bij, of in bepaalde toon die als bladvulling dient en daar
artikels. Er wordt dan steen en been 'dan ook naar refereert, vervolledigt de
geklaagd. Als gedood~erfd voorbeeld rij.
van vorig jaar halen WIJnog maar ee~s Eventjes anders ligt het bij bladen als
het Pyromaantje aan, dat zo ongeveer in Balans het Winkeliertje en Crimmax,
elk artikel of rubriekje enige giftige die wij' hier gemakshalve allemaal over
bemerkingen omtrent de totstandko- dezelfde kam scheren. Dat is niet onte-
ming van Pyro gaf. Zonder het te weten recht want ze dragen allemaal het
werd Pyro precies daardoor (dus. ~ank ken~erk niet-refleksief. Balans is wat dat
zij het gebrek aan respons vanuit de betreft wel wat veranderd ten opzichte
eigen kring) een ~uweeltje v~n een van vorig jaar, maar daarover hebben
kringblad. Of hoe Uit de frustratie goud wij het vorige week al uitvoerig gehad.
kan worden gepuurd. Ook het Germaantje zal nog wat geduld

moeten oefenen vooraleer het behandeld
wordt: het past helemaal niet in het
kraam van deze week. Wat is dat toch
met die studenten tegenwoordig? Het is
niet omdat Veto zo saai is datje dat moet
gaan navolgen. . ..

Nonius (van Industria) geeft 1D zIJn
eerste voorwoord aan dat het zal probe-
ren "niet te hoog van de toren te blazen"
en verwijst daarbij naar onze kritiek van
vorig jaar. Toen vonden wij Nonius
studentikoos in de slechte zin van het
woord en kregen het (gelukkig) niet
meer onder ogen. De nieuwe Nonius
mag er wel zijn. Hij is niet meteen
refleksief te noemen maar wat zou dat?
Als het maar goed is. Van de gelegenheid
maken wij meteen gebruik om een
'Analyse van het element Vro~w' ~e
vermelden: als eigenschappen vind Je

Modder
Vorig jaar hadden zowat alle kringbla-
den, het ene al meer dan het andere,
'zekere refleksieve neigingen. Een enkele
keer (Pyro, natuurlijk) sloegen die bijna
om in zelfdestruktie, zodat wij het
fenomeen al gauw als een inherent
kenmerk van kringbladen gingen be-
schouwen. Dat wil dus zeggen dat wij
die refleksiviteit ook moeten aantreffen
in de massa kringbladen die de afgelopen
maanden van de persen is gerold. Wij
zullen daarbij de bladen die wij vorige
week behandelden grotendeels buiten
beschouwing laten en ons in de eerste
plaats richten op wat vers in onze
lokalen is binnengewaaid.
Wat stelt uw kringbladrecensent vast?

De afname van humor gaat gepaard met
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onder andere 'komt zonder aanleiding
tot koken' en 'grote affiniteit ten over-
staan van goud en zilver'. In dichte
nabijheid: 'geur niet inademen'. Op
Nonius komen wij een volgende keer
nog terug.

Pluim
Rest ons nog Daily Rum. Dit kringblad
dat eigenlijk geen kringblad wil zijn is
het tweewekelijks tijdschrift van de
kandidaturen van Toegepaste Weten-
schappen, en dus een konkurrent voor
het 'officiële' Irreëel. Daily Rum, de
naam laat het al uitschijnen, is een
boosaardig blad: het heeft de bedoeling
te schoppen, schandaaltjes aan het licht
te brengen en te roddelen, te pesten, te
treiteren. Zelf spreiden zij die filosofie
overvloedig tentoon. Hun tweede num-
mer klaagt een aantal wantoestanden
aan die zich op Blok 5 (waar het
VTK-presidium hokt) zouden afspelen.
Daily Rum is een verademing in het
degelijke maar vaak al te middelmatige
en braafjes aandoende tijdschriften land-
schap van Heverlee.
Tekenaar Nix vinden wij over heel de
lijn erg aardig uit de hoek komen.
En voor het geval u nu nog altijd niet

zou weten wat wij met refleksiviteit
bedoelen, dan moet u er de jongste
Hysteria maar eens op naslaan: 'Quand
on n'a que la plume' is een artikel waarin
de auteur op het einde vaststelt dat zij er
"zowaar in geslaaga is om een inleiding
te laten uitgroeien tot een heus artikel."
En dat was niet voorzien. De ware
refleksiviteit is nooit voorzien.

Johan Reyniers

Nu wij het twee weken na mekaar gehad
hebben over wat niet (meer) in kringbla-
den staat, zullen wij ons volgende keer
bezighouden met wat er wel te rapen valt. .
Wat gaat schuil achter de Nieuwe
Zakelijkheid ?

Crimen
• Di 14/12 om 21.00 u: Sint mist de
boot-TD in zaal Eagles.

Germania
• Ma 12/12 om 20.00 u: Video 'The
Singing Detective' in MSI 03.18, inkom
~ratis, KT.

• Di 13/12 om 20.00 u: Presidiumver-
gadering in de permanentie.

• Wo 14/12: Break Party in de Fakbar
L&W, ink. gratis.

Katechetika
• Ma 13/12 : Zuid-Alro-Amerikaanse
avond in het Schisma (ex-PKI.

Psychologische Kring
• Ma 12/12 om 20.00 u: Raad van
Beheer vzw Psychologie (investerings-
denkoeleningl. in het kringlokaal.

• Wo 14/12 om 21.00 u: Peter- en
Meteravond, in de Shrink, ink. gratis.

............. -.
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of

op Leuvense (studenten)aktualiteit, en ondertekend zijn met naam, studiejaar en
adres. Wie liever niet heeft dat zijn naam gepubliceerd wordt, moet dit duidelijk
motiveren.
Brieven die langer zijn dan 25 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit

komt overeen met ± I getikte blz. met een dubbele interlinie) worden in principe
ingekort. Behoudens deze restriktie worden brieven geplaatst wals ze ons
bereiken.

Maksima, minima
-4 vervolg van p.l
ten. In samenwerking met het laborato-
rium van bouwfysika is er namelijk zeer
veel belang gehecht aan een goede
akoestiek. Voor het lesgeven is dat
natuurlijk ook voordelig. De lessen
zullen er misschien niet interessanter op
worden, maar klinken zal het in elk
geval. .
De akoestiek zorgde trouwens voor

problemen bij het oorspronkelijk ge-
plande grote dakvenster. Men vreesde
dat er teveel straatlawaai hoorbaar zou
zijn in de aula. Bovendien is regen die op
een venster klettert niet dadelijk ideaal
bij een delikaat koncert. Uiteindelijk is
het dakvenster afgevoerd, omwille van
die akoestische problemen, maar ook
omdat het moeilijk te onderhouden zou
zijn en te duur uitviel.
Zoals in de meeste projekten die de

universiteit plant, speelt geld (of het
tekort eraan) ook hier een belangrijke
rol. Volgens een ruwe schatting van
architekt Van Aerschot kost het hele
zaakje nu al ongeveer .125 miljoen frank:
Zo is de dakkonstruktie volledig bepaald
door het geld: het akoestisch interes-
sante, maar te dure beton is vervàngen
door een houten konstruktie. Verder
worden de buitenmuren bepleisterd in
plaats van met natuursteen betegeld te
worden. Twee 'pauzeplaatsjes' met uit-
zicht op het Patriakompleks, het winkel-
centrum met appartementen dat tegeno-
ver de Valk gebouwd wordt, zijn even-
eens afgevoerd.
Omdat door de bouw van de AuJa

Maxima de parkeerplaats bij het Paus-
kollege verloren gegaan is, heeft men er
wel voor gezorgd dat zich onder het
auditorium een parkeergarage bevindt
met twee nivo's, samen goed voor 95
auto's. Deze parkeerplaats zal gebruikt
worden door teologie en het Pauskol-
lege. Misschien wordt ze ook openge-
steld voor studenten, maar wals de
meeste parkeerterreinen van de universi-
teit is ze niet toegankelijk voor het
publiek.

De ruwbouw zoals die er nu staat, is nog
niet het einde van het-Aula Maxima-
kompleks. Een aantal dingen zijn voor-
lopig uitgesteld. Vanaf de Beriotstraat
kan je, tussen de fakuJteit teologie en de
aula, links een rotonde zien, recht
vooruit een soort terras en rechts de
ingang. De rotonde is een fietsenstalling
voor zo'n honderd fietsen die later nog
overdekt wordt. Het terras zal nog
uitgebreid worden. De houten wand die
er nu staat, is slechts voorlopig en kan
weggenomen worden om een stuk bij te
bouwen. Daar zou dan een kafetaria
moeten komen.
Na verloop van tijd komt er nog een

hal die een rechtstreekse verbinding
moet verzorgen tussen de Aula Maxima,
de Grote Aula en het Pauskollege. Een
doorgang doorheen het Patriakompleks
bestemd voor fietsers en voetgangers,
maar op maat gesneden voor een
brandweerwagen, verzekert de verbin-
ding met de Tiensestraat.
De omgeving van het nieuwe gebouw

maakte het niet gemakkelijk om een
goed passende konfiguratie te vinden.
Uiteindelijk werd geopteerd voor veel
cirkelvormen (fietsenparking, terrassen)
zodat het geheel toch min of meer
harmonisch ingeschakeld wordt in de
omgeving. Zoals de regels van de
(architektonische) kunst het eisen, ver-
wijzen deze cirkels overigens ook naar
de vorm van de Grote Aula.
Om het geheel volledig af te werken,

zal het wel noodzakelijk zijn de gevels
van het Pauskollege en van de fakulteit
teologie eens een flinke beurt te geven.
Maar ook dat is al gepland. Alleen zit het
erin, zeker voor het Pauskollege, dat het
weer wachten wordt op het benodigde
geld. Het Pauskollege is namelijk een
beschermd monument en de schoon-
maakbeurt zal dus gebeuren met over-
heidstoelagen. En de monumentenzorg
in dit landje indachtig ...

Hendrik Delagrange
Erik Paredis

KERST - Eigenlijk zijn we er nog niet echt aan toe, maar als we plaats hebben vuRen we die graag met een Zalige en
een Gelukkige. Het kan niet vroeg genoeg. En laat het maar snel beginnen sneeuwen. (Foto IJdele Hendrik)
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Kringraad

Portefeuilles
... vervolg van p.l

voeren". De kwestie ligt gevoelig, zoveel
is duidelijk.

Duidelijk is eveneens dat Alma aan de
grens van z'n inventiviteit isgekomen, en
dat van personeel en studenten geen
nieuwe inspanningen verwacht kunnen
worden. Alma-direkteur Toon Marfens
begint langzaam maar zeker wanhopig
te worden. Je zou voor minder, als je tot
de konstatatie komt datje begroting een
deficit vertoont van 21 (eenentwintig)
miljoen. Zonder bijkomende steun zou
dat een verhoging van de maaltijdprijzen
betekenen van ongev~ 12 frank. Ge-
noeg om de studentenfraktie tilt te doen
slaan.
Als het nog niet duidelijk is, de

toestand is voor de Raad voor Studen-
tenvoorzieningen min of meer uitzicht-
loos geworden. De gebouwkosten en
Alma zijn slechts de twee dringendste
problemen. We hebben het nog niet
gehad over de mogelijke gevolgen van
de huidige ambtenarenbetogingen. Hun
gerechtvaardigde eisen kunnen een
meerkost betekenen van drie à vier
miljoen voor de RvS. We denken ook
nog niet aan de Sociale Dienst. Ginds
konstateert men dat er opvallend meer
mensen komen aankloppen voor bijko-
mende beurzen en leningen - nog maar
eens een beWijs dat studeren verrekt
duur isen dat de beurzen te laag zijn - en
dat het voorziene bedrag denkelijk niet
zal volstaan.

We vergeten eveneens de Centrale Keu-
ken van Alma en het Romerohuis (een
projekt voor gehandikapte studenten in
het centrum van Leuven), en gaan
voorbij aan het feit dat Loko, Uclos,
Universitaire Parochie, Studie-Advies,
de International Contact Club en het
Solidarity Center sinds 1986 al aan het
snoeien zijn, en dat het voor deze
diensten zeer welgekomen zou zijn als er
n klein steuntje zou bijkomen in plaats

van opnieuw een inlevering. Om dan -
rationele wezens die we allen zijn -
gemakshalve geen rekening te houden
met het onberekenbare en het speelse in

het leven. De temperaturen, bijvoor-
beeld. Een enig~ins strenge winter
betekent dat de energiekosten gegaran-
deerd met miljoenen de begroting over-
schrijden. Frank de Boosere kan zien dat
hij zich deftig houdt.
Deze toestand kwam voor de studen-

ten niet helemaal uit de lucht vallen.
Reeds in januari 1987 heeft de toenrna-
lige studentenfraktie gewaarschuwd
voor het nefaste karakter van halfslach-
tige maatregelen, en gevraagd naar een
fundamentele aanpak. Dit jaar is het
voor iedereen duidelijk geworden dat de
RvS geen kans tot werking heeft binnen
de normale begroting. Men heeft nood -
dringend - aan geld. Alleen, waar gaan
we dat halen? Van studentenzijde wordt
aangedrongen op stappen naar hoger-
hand.
In de eerste plaats naar de Raad van
Beheer van deze Universiteit, dat zij
bijkomende verplichtingen op zich zou-
den nemen. De universiteit is namelijk
eigenaar van de gebouwen van de
Sociale Sektor, maar deze laatste draait
wel zelf op voor alle eigenaarslasten. Een
handige 'afspraak' die tussen de Raad ~
van Beheer en de RvS werd gemaakt in
betere tijden. Tegenwoordig is het niet
meer dan billijk dan dat het Beheer de
nood van de Sociale Sektor een beetje
verlicht door eigen taken ook effektiefop
zich te nemen, en niet meer af te
schuiven op een onbemiddelde RvS. In
de tweede plaats naar de nationale
overheid. Door middel van wet heeft de
regering een Sociale Sektor opgericht.
Bijgevolg draagt zij hiervoor een verant-
woordelijkheid. Voldoende geld vrijma-
ken is hiervan de meest konkrete ui-
ting.

Nul frank
Andere geledingen pleiten eerder om

de reserves van de RvS aan te spreken.
Alma en huisvesting zouden zo op korte
termijn bijkomende steun kunnen krij-
gen, om de ergste nood te lenen. Voor de
studenten kan dit in tweede instantie,
maar dan enkel als 'taktische oplossing'.
Binnen x aantal jaren zijn ook' die

KRUISWOORDRAADSEL
Onze kruiswoord vrouw blijft u verbazen. Ook de vorige week stak zij - met
opzet, dat spreekt vanzelf - een ekstra moeilijkheid in haar puzzel' Ze liet een
omschrijving weg. Origineel toch. En nog wist een haast ontelbare meute het
raadsel op te lossen. Er zit nog intellekt in Leuven. Volgende week laten we
gewoon de hele opgave achterwege. U verzint maar. De winnaar van de
vorige puzzel: Jocelijn De Roo. Ze wint Louis Couperus. Deze week kan u

Simon Vestdijk krijgen. Veel sukses.

MACHIA VELLI - In het kader van de kultuurnamiddagen van de universiteit komt Louis Tobback. minister van
Binnenlandse Zaken, woensdag een lezing geven over de Florentijnse politieke denker Niccolo Machiavelli
(1469-1527). Machiavelli's politieke ideeën zijn lange tijd gevulgariseerd tot 'het doel heiligt de middelen:
Machiavellisme betekent dan dat alleen het resultaat telt in de politiek: politici moeten zich in hun daden niets
aantrekken van morele overwegingen van goed of kwaad. Tegenwoordig begint men Machiavelli echter anders te
lezen. Zijn ideeën zijn ontstaan tegen de achtergrond van het verdeelde Italië en van het instabiele Florence. Van
daaruit zoekt hij naar mogelijkheden om tot een verenigd Italië te komen, volgens Tobback "niet als nationalist,
maar als een bevrijdingsidee:~en bevrijden van de eigen kultuur gemeenschap van Italië. " Vooral de parallellen met
vandaag treffen Tobback. "Hij is een idealist, iemand die iets had wat we op dit ogenblik in Europa het meest
missen, en iets dat alleen Gorbatsjov heeft, als hij meent wat hij zegt: het idee van het Europese huis, een Europa van
de Europese kultuur dat zich uitstrekt van de Atlantische Oceaan tot de Oeral Als socialist en Europeaan voel ik me
daar erg toe aangetrokken. " Een tweede punt dat Tobback aantrekt, is het idee van het volksleger bij Machiavelli,
een leger dat niet uit huurlingen of uit dienstplichtigen bestaat maar uit het volk dat opkomt voor zijn eigen vrijheid
"maar vooraleer ik daarover iets kan zeggen, moet ik er nog eens goed over nadenken. In mijn lezing wil ik er
vooral de nadruk op leggen dat Machiavelli in zijn kontekst gelezen moet worden. Dat is voor mij al een uitdaging
en een les in rationaliteit, iets wat ik te vaak mis in dit politieke bedrijf" Tegen wie zegt u het.

reserves tot nul frank herleid. Het heeft
geen zin om Studentenvoorzieningen
daarna het Grote Niets in te sturen.
Traditioneel komen enkelen - steeds

dezelfden - met "indekseren van de
prijzen" aandraven. Logisch, want alles
wordt duurder, zeggen ze. Niet zo
logisch, volgens studenten. De beurzen
bijvoorbeeld volgen de indeks helemaal
niet zo snel als de prijzen van de
inschrijvingsgelden. De lonen en weddes
evenmin. Bovendien heeft men bij Alma
reeds tot in den treure herhaald dat de
zogenaamde thuiskokers de grootste
konkurrenten zijn. Deze groep van
studenten zijn studenten die Alma op dit
moment reeds 'te duur vinden en van
lieverlee maar besluiten op kot hun potje
te stoven. Studenten die over niet zo'n
bijzondere financiële middelen beschik-
ken. Studenten, voor wie de Alma in
feite is opgericht. Een indeksering zal
niet meer thuiskokers naar Alma bren-
gen. Integendeel.
Toen vorige RvS de studenten deze

argumenten ter sprake brachten, hadden
enkele akademici - steeds dezelfden -
problemen met andere argumenten dan
"één plus één is twee". Zij redeneren op
de meest enge positief-wiskundige ma-
nier: iedere frank ekstra uitgave moet
gedekt worden door een andere frank
inkomsten. Dat het soms -niets anders
kan dan dat die balans uit evenwicht
geraakt, komt bij hen niet op. Meer nog,
eentje wist zelfsmet grote stelligheid dat
alle studenten die hij- kende entoesiast
.instemden bij een zo evidente zaak als
indeksatie.
Waaruit hij besloot dat Sociale Raad

de zaak van de studenten niet toegene-
gen is.De hele problematiek werd echter
- naar goede gewoonte bij Sora - naar
de kringen teruggestuurd. Na zeer uitge-
breide diskussie bleek dat de desbetref-
fende prof toch niet zo dicht bij de
studenten staat. Er heerste bijzonder
grote konsensus over het feit dat de
studenten onmogelijk achter een indek-
satie kunnen staan. Omdat er nog andere
elementen meespelen dan "één plus één
is twee".
Wat het uiteindelijk gaat worden, zal

vrijdag blijken. Het is frappant dat zo'n
technische detailkwesties zeer verre-
gaande implikaties hebben. Het enige
dat we kunnen hopen is dat de andere
leden van de RvS achter de matemati-
sche reeksen en cijferkombinaties de
konkrete gevolgen zien. Hun beslissing
bepaalt - zeer reëel - of een aantal
studenten volgend jaar al dan niet naar
de KUL komt. Zou men echt durven

De Algemene Vergadering (AV)
van Kringraad van vrijdag 9

december diende zich door een hele
boterham agendapunten heen te wer-
ken. Het werd dan ook een lange,
maar boeiende vergadering.
De voorbereiding van de Akade-

mische Raad (AR) van maandag 12
december leverde al enkele interês-
sante diskussies op: tijdens deze ver-
gadering moet immers de beslissing
vallen over het al dan niet oprichten
van een optie ekonomie binnen de
'eerste kandidatuur Rechten in Kort-
rijk. Er is een nood aan een ekonomi-
sche richting in de regio Kortrijk.
Daarnaast is het noodzakelijk voor
het voorbestaan van de Kulak om
nieuwe studierichtingen te' mogen
doceren in Kortrijk.
De wet laat echter niet toe een

richting Ekonomie als dusdanig op te
richten. De AV vindt het gerechtvaar-
digd om door een maksimalistische
interpretatie van de bestaande wet
toch te voorzien in een ekonomische
richting binnen het programma Rech-
ten, op voorwaarde dat de Kulak nog
steeds tegemoet komt aan haar oor-
spronkelijk doel: bevorderen dat
meer bekwame jongeren uit West-
Vlaanderen kunnen studeren aan een
universiteit. Anders heeft het geen zin
om meer opties of richtingen te
kreëren.

Hetbelangrijkste punt van deze
AR wordt ongetwijfeld de vraag

van de fakulteit Rechten om in
februari eksamens te mogen houden.
Binnen de fakulteit hadden de studen-
ten zich al uitdrukkelijk verzet tegen
dit voorstel. De referenda in de
verschillende jaren leverden een
meerderheid op van 75 tot 95% tegen,
afhankelijk van het jaar. Ook de
andere kringen spraken zich op
Kringraad zonder uitzondering uit
tegen dit voorstel: het verhoogt de
studie- en eksamen druk en maakt dat
de studenten niet meer leren zelfstan-
dig hun werk plannen. Daarnaast
ontneemt het hen gedurende verschil-
lende maanden de mogelijkheid om

deel te nemen aan kulturele aktivitei-
ten. Dit soort vorming is nochtans
levensnoodzakelijk om van een Leu-
vense afgestudeerde een universitair
gevormde te maken, en niet louter een •
vakman.
De AV vraagt dan ook aan de

vertegenwoordigers op de Akademi-
sche Raad om dit voorstel met alle
mogelijke middelen tegen te houden.

OP de eerstvolgende Onderwijs-
raad worden de partieels bespro-

ken: De werkgroep eerste kandida-
tuur van Kringraad had na rijp beraad
een ontwerp van standpunt uitge-
werkt. Het meest opvallende voorstel
erin was wel het afschaffen van de
vrijstellingen vanuit de optiek dat
partieels proefeksamens moeten zijn.
Na die eksamens mag de student die
ontdekt dat hij een slechte studierne-
tode heeft, niet gestraft worden door
hem te verplichten in juni meer stof te
blokken dan andere studenten. Inte-
gendeel, hij moet' geremidieerd wor-
den door het monitoraat.
Op de vorige vergadering van

Kringraad werd dit voorstel bespro-
ken en vrij goed onthaald. Toch werd
met enige spanning uitgekeken naar
de standpunten van de voltallige
presidia. Vorige vrijdag viel dan de
uiteindelijke beslissing: met een ruime
meerderheid onderschreven de krin-
gen het voorstel om op de volgende
Onderwijsraad te pleiten voor het
volledig afschaffen van vrijstellingen
bij proefeksamens.

Naaraanleiding van enkele recente
problemen is de vraag gesteld of

de koepel Loko niet een vzw moet
worden. Een kommissie bestaande uit
kringverantwoordelijken en mensen
uit de verschillende raden van Loko
zal dit voorstel verder moeten onder-
zoeken.
Tot slot verkoos de AV nog Inez

Bourgeois en Lut Gillis om vanuit
Kringraad deel uit te maken van de
onlangs opgerichte universitaire werk-
groep vrouwenproblematiek. Paul
Vandeput werd op de vorige AV
verkozen als beheerder in Alfaset.

UIT DE RADEN

1 2 3 -4 5 6 7 8 -'9 10.
1

2

3

4

5

6

7

8
9
10

Horizontaal - I. Zanger 2. Uitroep - voertuig - spil 3. Stof in bet
menselijk lichaam - dorsvloer 4. Kaviaar 5. Bijwoord - eenstemmig
6. Delen - dieregeluid 7. Zilver - spokekreet 8. Amsterdams auteur
- Frans lidwoord 9. Vogelprodukt 10. Het wegkapen (mv.).

Vertikaal - l. Kikkerrage 2. Lengtemaat - open plek in het bos -
lage rivierstand 3. Toespraak - godsdienstleraar 4. Zandloper die 1
minuut loopt 5. Jongensnaam - Friese jongensnaam 6. Voorzetsel-
vaatwerk - vlekkenwater 7. Bons - gemodificeerde zuurstof
8. Lijkende op een ei - soortelijk gewicht 9. Hekwerk - deel van het
lichaam 10. Europeaan - lol. opteren voor de 'niet'?

Walter Pauli
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DAF brengt Taiwanese films

Het problematische
van rozebotteltee
Ewanis één van die vele Aziatische landen die de afgelopen

ecennia dag aan dag nieuws leverden door de bloedige
konflikten die er zich afspeelden, maar die, nu er een soort van

vrede heerst, de belangstelling van het Westen volledig kwijt zijn. Die
situatie belet ons enig zicht te hebben op wat er omgaat in die nochtans
erg boeiende uithoek (?) van de wereld. In Taiwan worden bijvoorbeeld,
net als bij ons, films gemaakt. De recentste daarvan zijn door kritici
gegroepeerd tot de 'Taiwanese Nouvelle Vague' en het is onder deze
noemer dat De Andere Film (DAF) in samenwerking met het Sun Vat
Sen centrum acht van die films voor Belgisch (onder andere Leuvens)
publiek kan brengen.

Taiwan mag dan al een korte geschiede-
nis hebben, zij is niettemin al een aantal
jaren geleden in het grote vergeetboek
terechtgekomen. Taiwan (vroeger ook
wel Formosa en Nationalistisch China
genoemd) ontstond als staat in 1949,
toen het eiland het laatste bolwerk werd
van de van het Chinese vasteland
verdreven nationalisten onder' leiding
van Tsjang-Kai-Tsjek. Terwijl China
volledig in kommunistische handen was
en een volksrepubliek werd, veranderde
Taiwan in een ware vesting die ten alle
tijde paraat stond om een Chinese
invasie af te slaan. Het land kwam in de
Amerikaanse invloedssfeer terecht. Chi-
na ging nooit tot de aanval over, Taiwan
stabiliseerde zich en werd een Westers
steunpunt dat momenteel voornamelijk
handel drijft met de Verenigde Staten en
Japan.

Schrift
Van 1962 tot 1975, de periode waarin.de
bemoeienissen van de Verenigde Staten
in Zuid-Oost-Azië (denk µn Vietnam
en Kambodja) hun hoogtepunt kenden,
deden de' Taiwanese filmproducenten
gouden zaken. Taiwan voorzag het hele
gebied van kung-fu-films en melodra-
ma's met het typische Oosterse gevoel
voor dramatiek (denk aan het Japanse
Oshin). De produktie was volledig
marktgericht en mikte op een publiek
dat zichzelf en de ellende van de oorlog
wou verliezen in eskapistische kinema.
Van kunst was hoegenaamd geen sprake.
De terugtocht ...all de Verenigde Staten,
de val van Saigon en de toenemende
konkurrentie van Hong Kong waren er
de oorzaken van dat deze markt rond
1975 helemaal in elkaar stortte.
Na enkele jaren van stilte kondigde

zich in 1982 een nieuwe generatie van
kineasten aan, waarvan Hou Xiaoxian
en Yang Dechang (respektievelijk met
drie en twee films aanwezig op het
festival) de voornaamste vertegenwoor-
digers zijn. Op het nivo van de vorm
doorbreken zij de konventie door ge-
bruik te maken van een hoogst eigenzin-
nige en persoonlijke schriftuur, tematisch
gezien gaan zij uit van de realiteit en de
problemen die die stelt, of leunen zij aan
bij de (eeuwenoude) literaire traditie.

Het duurde niet lang eer deze nieuwe
lichting op internationale filmfestivals
werd opgemerkt. De vanzelfsprekend
door Westerse kritici bedachte term
'Taiwanese Nouvelle Vague' is ons in-
ziens echter klinkklare nonsens: het is
niet omdat er in Taiwan (of waar dan
ook) een nieuwe generatie kineasten is
opgestaan die een totaal andere vormen-
taal hanteert dan haar voorgangers, dat
deze met zo'n terminologie moet wor-
den omschreven. 'Nouvelle Vague' roept
immers een door en door aan plaats en
tijd (West-Europa, de jaren vijftig)
gebonden referentiekader op. Het is dan
ook jammer dat DAF er niets beters op
gevonden heeft dan deze term klakke-
loos over te nemen.

Broodje
Het aanbod van films is anders wel
veelbelovend. Vrijblijvend is de nieuwe
Taiwanese film nooit. Centraal staat
vaak de zogenaamde 'kultuurclash' tus-
sen de eeuwenoude Chinese tradities en
de veramerikanisering, die heel wa'
problemen met zich brengt. Zo behan-
delt een' film als Taipei Story de een-
zaamheid, stress en relatiekonflikten die
zich voordoen in de uit zijn voegen
barstende hoofdstad. Traditionele waar-
den worden ondermijnd door het door

de Amerikanen geïmporteerde materia-
lisme, relaties worden er door uitge-
hold.

Dat zulke ontwikkelingen absurde
situaties in de hand kunnen werken,
wordt geïllustreerd in het wel bijzonder
wrange drieluik The Sandwichman: een
proleet heeft het geluk aangereden te
worden door een Amerikaanse limou-
sine, waardoor zijn familie enige mate-
riële welstand verwerft. De film is een
sarkastisch-groteske aanklacht van so-
ciale mistoestanden. Men kan gerust
stellen dat vernedering, verknechting en
het daaruit voortspruitende identiteits-
konflikt de hele Taiwanese filmproduk-
tie doorkruisen. Vaak echter worden
deze elementen niet zonder meer in hun
zuivere vorm gebracht, maar verpakt als
(bittere) komedie, waardoor men beter
in staat is het absurde te vatten. Een
mengsel van komedie en parodie is
Straw Man, dat zich afspeelt tijdens de
laatste jaren van de Japanse bezetting.
De film kreeg in 1987 de Golden Horse
Award (een soort van Oscar) voor beste
film, regie en scenario.

Patatten
Als wij aan het Oosten denken en het is
al laat en de nacht is zwoel, dan denken
wij aan komplekse liefde met standjes en
aan rozige teeblaadjes. Misschien was
het vroeger wel zo, maar vandaag is daar
in de Taiwanese film niet veel meer van
te merken. Veeleer wordt liefde behan-
deld met een wrang realisme dat toch
nog poëtische momenten in zich bergt.
Jade Love is een akademisch, klassiek
aandoende film over een sensuele we-
duwe die een geheime relatie' onder-
houdt met een twintigjarige. Toeschou-
wer van al dit fraais is de jonge, hevig op
de weduwe verliefde Rong Rong. Het
hele gebeuren markeert het einde van
zijn kindertijd.

In Dust in the Wind wordt de myte
van het geduldige wachten op de ge-
liefde op genadeloze wijze de grond in
geboord. Ah Yuan wordt opgeroepen
voor zijn legerdienst en schrijft zijn liet'
elke dag. Zij beantwoordt zijn brieven
'echter nooit en Ah Yuan verneemt na
een tijdje dat het meisje de eenzaamheid
niet kon verdragen en ondertussen ge-
trouwd is. Als Ah Yuan na zijn leger-
dienst naar huis terugkeert zegt zijn
.grootvader hem tot drie keer toe dat de
aardappeloogst slecht zal zijn. Het is dit
beeld dat de tragische liefde onderhuids
voelbaar maakt.

Enkele films in de reeks nemen een
nogal aparte positie in, maar kunnen
precies daardoor uiterst waardevol ge-
noemd worden. De 'Bildungsgeschichte'
The Time 10 Live, the Time to Die is een
autobiografische kroniek van de kinder-
jaren van de regisseur Hou Xiaoxian.
Het nogal Westers aandoende Terrori-
zers, waarin realiteit en fiktie-door elkaar
lopen, is het verhaal van een schrijfster
die een boek schrijft over een schrijfster
die een telefoontje krijgt van een terro-
riste. Maar hoewel een zekere Westerse
invloed altijd wel waarneembaar is in
films als deze, blijft de oorspronkelijk-
heid van deze lichting kineasten nog
altijd hét centrale kenmerk, en waar-
borgt zij het tentoonspreiden van een
eigen visie die voor Westerse kijkers
ongetwijfeld een verrijking biedt.

Johan Reyniers

De Taiwanese Nouvelle Vague is van
12/12 tot 20/12 Ie bekijken in de
Vlaamse Leergangen, Boekhandels-
straal 9. Data vind je in de agenda.

NEUKEN
Wij zijn geschokt. Zijn onze lezers
nu werkelijk zo stom? Is de kennis
van de Leuvense student van het
grote werk van onze grote Vlaamse
schrijver Hugo Claus nu werkelijk
zo abominabel? Iedereen moet
onderhand toch al weten dat Louis'
boezemvriend Vlieghe in Het ver-
driet van België zelfmoord pleegt
door zich te kastreren: hij hakt
gewoon zijn kloten af Enfin: nie-
mand is ons dat komen vertellen
(uit schuchterheid?) en dus hebben
wij nog altijd tien boekjes van
Hugo Claus' nieuwste toneelstuk
Het Schommelpaard weg te ge-
ven.

Dit keer maken wij het u echt
gemakkelijk, en om De Meester
geen onrecht aan te doen blijven
wij ons in dezelfde sfeer, namelijk
die van het obscene, bewegen. In
Het verdriet bedrijft Louis Sey-
naeve op hartstochtelijke wijze de
liefde met een meisje: "tot hij
neerviel tegen haar sidderend li-
chaam, haar zeezout nekhaar. 'Wie
ben ik?' vraagt zij." Helpt u onze
arme Louis die veel te moe is om
nog te kunnen denken? De naam
van het lieve meisje dus graag, voor
vrijdag op o~ redaktielokaal,
's Meiersstraat 5.

STADSSCHOUWBURG LEUVEN
15 december - 20.30 u.

res. (016) 22 21 13 .

OPGELET
De voorstelling van 'Het Schommelpaard', het nieuwe toneelstuk van Hugo
Claus, in de Leuvense stadsschouwburg vindt niet plaats op 26, 27 en 28
januari zoals wij vorige week foutief aankondigden. Wie dit toneelstuk wil
gaan bekijken moet zich deze week op donderdag 15 december naar de
stadsschouwburg reppen. Als u dat niet wenst te doen, blijft u natuurlijk rustig
thuis.

Schommelen met Claus toespelingen dan ook niet losweken. Het
zijn losse, in beginsel boeiende ideeën die
op geen enkel moment worden uitge-
werkt. Zo heeft het stuk veel weg van
een vluggertje dat de toeschouwer onbe-
vredigd achterlaat.

Een vluggertje om
vlug te vergeten Karikatuur

Hoewel Claus' veelzijdige oppervlakkig-
heid op zeldzame ogenblikken toch vrij
grappig parodiërend lijkt, is zijn regie
kompleet de mist ingegaan. Het is
overduidelijk dat de auteur dit stuk
schreef met deze vijf akteurs in het
achterhoofd, en er netjes voor wou
zorgen dat ze allemaal een even belang-
rijke rol kregen. Er is namelijk vaak
totaal geen sprake van timing of van naar
elkaar toespelen. Elk personage verga-
loppeert zich zodanig in zijn rol dat hij de
anderen soms niet eens laat uitspreken
vooraleer daarop gevat te reageren,
zodat de situatie nog absurder lijkt dan
misschien wel de bedoeling was.

Het is bedroevend om vast te stellen
dat Hugo Claus, die' je gerust kan
beschouwen als de belangrijkste Neder-
landse toneelschrijver van de laatste
vijftig jaar, tegenwoordig zijn tijd ver-
knoeit met het schrijven van dergelijke
karikaturen van zijn eigen kunst. Wie 'de
meester' trouwens vraagt waarom hij dit
stuk geschreven heeft, krijgt het veelzeg-
gende antwoord: "omdat ze het me
gevraagd hebben en ik kon niet weige-
ren." De hele omkadering mag dan
uiterst stijlvol zijn (een trendy program-
maboekje, een uitgave bij de Bezige
Bij ...), het stuk gaat gebukt onder een
gemis aan iets substantieels. Claus kapt
een emmer los zand uit over het podium,
"Stof om over na te denken" noemen

... sommigen dat. Anderen voelen zich
echter behoorlijk bij de neus genomen.

Claudia Van de Velde
Bart Dobbelaere

ugo Claus schreef 'Het Schommelpaard' speciaal voor de
Compagnie van de XXe Eeuw, een Amsterdams gezelschap

taande uit vijf heren, en verzorgde ook zelf de regie. "Een
kwalijke komedie" zijn de woorden die hij zelf gebruikt om het stuk te
omschrijven. Dat blijkt echter een eufemisme te zijn voor een klucht die
bijwijlen kant noch wal raakt. Na het bekijken van het stuk ga je je zelfs
afvragen of de hoogheid van de Vlaamse literatuur seniel aan het worden
is. Of houdt hij er gewoon van zijn publiek met dergelijke 'spielerei' voor
de gek te houden?

Een advokaat en een industrieel uit
Roosendaal (Jules Hamel en Paul Gies-
ke) zijn op weg naar een (hoe kan het
ook anders) bordeel, genaamd Arkadia.
Ze hebben wat te vieren : de advokaat
heeft net een echtscheidingsprocedure
voor zijn vriend gewonnen en heeft diens
vrouw tot op de laatste cent 'platge-
walst'. Omdat één van hen plots tikkertje
wil spelen belanden beide heren op een
andere verdieping in het verkeerde
sekspaleis. Daar vallen hen onmiddellijk
twee eigenaardigheden op : een geheim-
zinnige spleet in de wand en een
Egyptische sarkofaag. In die kist staat tot
hun grote verbazing een geboeide auto-
verkoper in zijn broek te plassen.

vraagt zich af wat het motief van die man
toch kan geweest zijn. Ze geraken er niet
uit want telkens de man tot een bekente-
nis komt, blijkt achteraf dat hij die
bekentenis weer als grapje bedoelde. Het
lijkt er uiteindelijk op uit te draaien dat
hij het 'zomaar' gedaan heeft.

Aids
Ondanks alle klichees en stereotiepen
zoals het bordeel met het duidelijk
seksueel geïnspireerde dekor, de traves-
tiet Thalia, de idiote anarchist, toont

Ekstase
Dan betreedt Mevrouw Thalia (Jéröme
Reehuis) de scène. Dit walgelijke krea-
tuur legt met veel teatrale bombast uit
dat beide heren zich op verboden terrein
bevinden. Achter de spleet in de muur
huist 'het schommelpaard', een soort
onaardse super-hoer. Zij is de belicha-
ming van.de liefdesdood. Wie met haar
'schommelt' zal sterven. Op die paring is
de autoverkoper zich trouwens via
zelfkastijding en onthechting aan het
voorbereiden. AI krijgt de toeschouwer
het schommelpaard nooit te zien, toch
wordt haar bestaan geregeld bevestigd
door een luid ekstatisch gekreun dat
vanachter de spleet in de wand komt.
AI deze eksentriciteiten zijn gerust

tolereerbaar en op bepaalde momenten
zelfs een beetje grappig. Maar het gaat te
ver als het stuk met deze kluchtige
situatie pretendeert een schets te zijn van
de illusieloosheid van de jaren tachtig.
Erg poëtisch is het allemaal ook niet.

Middenin de opvoering wordt er ook
nog eens de pseudo-anarchist Harry
(Martijn Overstegen) bijgesleurd, die het
hele gebouw waar het gebeuren zich
afspeelt in de lucht laat vliegen. Door die
plotse kentering evolueert het stuk een
beetje in de richting van een detektive-
verhaal. Iedereen praat door elkaar en

TaalproefVAN CI.AUS

Claus impliciet dat hij maar al te goed
Neet hoe je een toneelstuk moet schrij-
ven. De ingrediënten zijn aanwezig om
een komedie te maken volgens het
klassieke patroon. Dat is bijvoorbeeld
duidelijk bij de onderhuidse cynische
verwijzingen naar de bekrompen teater-
wereld. Toch is dit alles ontoereikend
om het stuk enig gevoel mee te geven.
Wat in essentie ontbreekt is diepgang.
Van enige universaliteit, die Claus anders
zo meesterlijk achter banaliteit weet te
verbergen, is hier geen enkel spoor te
bekennen. De losse verwijzingen naar
Arrnani, Aids en Zuid-Afrika zijn te
tijdsgebonden en te flets opdat je zou
kunnen spreken van een geslaagde knip-
oog naar de idiotie en het gebrek aan
idealen van het yuppiedom. Meer dan
een flauwe glimlach kunnen dergelijke

Als je èr van droomt jezelf als polyglotte
'Product Manager' of 'Sales Engineer'
op de arbeidsmarkt te werpen, dan kan
je vanaf nu je beperkte talenkennis
bijschaven via een stoomkursus. On-
langs startte Leuven Language Learning
met intensieve maandkursussen. Daarbij
ligt vooral de nadruk op kornmunika-
tieve taalvaardigheden en centraal taal-
gebruik. Deze taalkursussen zijn voorna-
melijk bedoeld voor studenten en afges-
tudeerden vanaf 1985. Je moet echter
wel bereid zijn om een hele maand lang,
zo'n 60 uur , met je medekursisten te
gaan tateren in het Frans, Engels, Duits,
Spaans of Italiaans. In totaal betaal je
voor deze taalkursus 5.500 frank. Voor
meer inlichtingen kan je altijd bellen
naar '§f 28.56.91.
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Heimat integraal in het Stuc

Duitsland in
verwondering
IE is alweer drie jaar geleden dat Heimat. het meer dan zestien

ur durende epos over de jongste geschiedenis van Duitsland,
et veel sukses in de bioskopen liep. Deze door Edgar Reitz

geregisseerde kroniek skoorde ook uitzonderlijk goed als televisiefeuille-
ton in een aantal Europese landen. Heirnat is dan ook een uitstekende
serie voor de door de mens voortdurend gewenste zelfherkenning. Wie
de reeks gezien heeft, zal er ongetwijfeld moeite mee gehad hebben, van
de personages afscheid te moeten nemen. Dat is alvast één goede reden
waarom het Stuc de hele serie volgend weekend in een rekordtempo de
revue laat passeren.
Iedereen is het erover eens dat het
verfilmen van de Duitse geschiedenis
van 1919 tot 1982 een komplekse en
riskante onderneming is. In de eerste
plaats stelt zich de vraag naar het
registreren van het Deutschtum. De
specifieke Duitse eigenheid mag dan al
tastbaar zijn in meer dan duizend jaar
kultuurgeschiedenis met hoogtepunten
als Luther, Goethe en Wagner, tegelijker-
tijd blijft zij op een mysterieuze wijze
bijna ongrijpbaar. Als Europa één land
telt dat voortdurend blijft reflekteren
naar de eigen identiteit, dan is, het
Duitsland wel. Typerend in dit verband
is de Landeskunde, een inleiding in
geschiedenis, aardrijkskunde en zeden
en gebruiken (lees: eigenaardigheden,
Eigentümlichkeiten) die wordt voorge-
schoteld aan iedereen die Duits.studeert
- en dit dieper gravend dan bij welk
ander taalonderricht dan ook.

Lokaal
Ten tweede is er het specifieke probleem
van de gevoelig liggende recente geschie-
denis van Duitsland. Werd het land na
het debacle van de Eerste Wereldoorlog
één van de meest onstabiele demokra-
tieën die het Westen ooit gekend heeft,
de Tweede Wereldoorlog heeft dit nega-
tieve, weinig benijdenswaardige profiel
alleen nog maar verscherpt. En na die
oorlog ontstond een reaktionaire kapita-
listische demokratie die met de grote

schuldvraag werd opgezadeld.
Reitz had er dan ook alle belang bij

goed na te denken over wat hem voor
ogen stond en hoe hij de zaak op een
verstandige wijze diende aan te pakken.
Daar heeft hij ook zijn tijd wel voor
genomen: aan Heirnat is een jarenlange
voorbereiding voorafgegaan. Voor de
uiteindelijke opnames (op lokatie), die
bijna twee jaar duurden, werd een
speciaal werkschema ontworpen: men
werkte tien dagen en dan had de crew
vier dagen vrij. Het op die manier
onvermijdelijke en aanhoudende kon-
takt met de lokale bevolking is in niet
geringe mate de oorzaak van de grote
autenticiteit die de reeks uitstraalt: Hei-
mat slaagde er in Duitsland op een
treffende manier in beelden te vatten,
omdat Heirnat fundamenteel met Duits-
land kon samenvallen.

Het stukje Duitsland dat in dit epos
model staat voor Duitsland in zijn geheel
is het fiktieve dorpje Schabbach. Heirnat
is een dorpskroniek die bevolkt wordt
door drie families, een achtentwintigtal
hoofdpersonages van wie het reilen en
zeilen gedurende zestig jaar op de voet
wordt gevolgd. Elke keer worden andere
mensen uitvoerig belicht, om dan in de
volgende aflevering verdwenen te zijn en
pas vijf afleveringen of dertig jaar later
weer op te duiken. Dat dit allemaal kan
is te danken aan de manier waarop wij
het leven in het dorp bekijken: Reitz

heeft zich bijzonder handig getoond
door de film zo'n struktuur toe te
kennen, dat bij het begin van elk nieuw
deel de draad weer wordt opgenomen
doordat ene Glasisch-Karl samen met de
kijker een aantal oude foto's doorneemt.
De regisseur neemt je op die manier mee
naar waar hij zelf heen wil. De foto's
waar Glasisch-Karl bij stilstaat vormen
namelijk de aanzet tot elk nieuw verhaal,
en elk zo'n nieuw verhaal zet bepaalde
mensen in het zonnetje.

Een tweede geniale vondst is de figuur
van Glasisch-Karl op zich: hij geldt zo'n
beetje als de dorpsgek. Aangezien hij als
verteller fungeert is het door zijn ogen
dat je de geschiedenis bekijkt, met alle
gevolgen vandien. Zo kan je hem niet
altijd ernstig nemen, wat wel eens
grappige resultaten oplevert. Veel be-
langrijker is echter de kijk op Duitsland
die dit procedee oplevert. De gevoelig
liggende problematiek van bijvoorbeeld
de-schuldvraag wordt opgeroepen via de
personages. Hun visie op die materie
geldt dan ook nooit als een absolute
waarheid. Reitz geeft veeleer aan dat het
inzicht nooit volledig kan zijn. De
vragen kunnen niet zonder meer eendui-
dig worden beantwoord.

Onwennig
Men stelt zich daarbij wel eens de vraag
of Reitz het probleem op die manier niet
uit de weg is gegaan. Dat deed hij niet:
door de kwesties aan de orde të=laten
komen via vragen die onbeantwoord
blijven, slaagt Reitz erin op geraffineerde
wijze de onoplosbaarheid van het raad-
sel dat Duitsland (en meteen ook het
leven) is, op te roepen. Zelfformuleerde
hij het als volgt: "Ik heb geleerd dat je
met deze zaken (zoals de schuldvraag)
niet om kunt gaan door louter ideeën te
verfilmen, maar dat het werkelijke leven
op een mysterieuze rnanier al deze
dingen raakt, zonder kant en klare
antwoorden te leveren." Reitz wil geen
didaktiek. Het uiteindelijke oordeel laat
hij over aan de kijker die zich dan
misschien wel onwennig voelt, maar bij
wie de verwondering om het geziene
groot is. En dat is waar Heirnat naar toe
wil.

voordeelboekenmarkt
Slapel op boeken?
Kuliuwhelhebbersgoed
rueuws Smds novem-
ber heel! ACCO een
wmkel ingelicht waar
Je slapels sphnterrueu-
we en toch zeer voor-
dehg geprijsde boeken
vmdt Aceo's voordeet-
boekenmarkl een
aangenaam piekje om wal rond
Ie snul!elen Voor geen geJd vul
JeJeboekenkasl weer aan mei

EmdeJaarsléeslen In
zicht
Acco venurmt vanaf
hall december gevoe·
hgzrjnaanbod kunsten
wetenschap. romans.
kinder- en hobbyboe-
ken We pakken ze
voor JOugraag in aJs
geschenk

Maar mei alleen dol WIJhebben
ook nog enkele verrassingen
voor JOuIn pello In deze leeslehJ-

acco
Johan Reyniers

Freek De Jonge alleen

De Klown en de
Filosoof
Nade symbolische zelf-

moord die hij pleegde in
zijn recentste oudejaars-

avondkonférence 'De pretentie',
was er enige twijfel gerezen of
Freek De Jonge ooit nog zijn
nummertje als kabaretier in onze
kontreien zou opvoeren. Die twij-
fel is echter ongegrond gebleken.
Neerlands Hoop in bange dagen is
weer terug met een gloednieuw
spektakel. 'De Goeroe en de Dissi-
dent' blijkt een staaltie dolkomi-
sche woordenkramerij, waarin
vooral Lee Towers en de eekhoorn
van nonkel Bob en tante Terry het
moeten ontgelden.
Bij het opengaan van de gordijnen ziet
het publiek een man op de scène zitten
met een plastic zak over iijn hoofd.
Freek De Jonge komt namelijk net van
de kapper en is niet erg tevreden over het
resultaat. Met dit gegeven is de spraak-
waterval vertrokken. De verschillende'
woordspelingen volgen elkaar in zo'n
snel tempo op dat het publiek het soms
moeilijk krijgt om door het lachen heen
de komiek nog te verstaan. Die sneltrein-
vaart die niemand hem nadoet heeft
natuurlijk ook intrinsieke voordelen
voor De Jonge zelf. Op die manier kan
hij er met alle gemak nog een paar
minder geslaagde grappen tussengooien.
Het publiek dat nog moet bijkomen van
de vorige merkt het geeneens. Daaruit
blijkt trouwens ook hoe virtuoos Freek
De Jonge is in het omgaan met zijn
publiek.
--Hoewel hij duidelijk bezadigder is ge-
worden - hij scheldt zijn publiek niet

rit zoals hij dat vroeger deed -
weet nij hen met enkele rake woorden
toch nog lekker op te jutten. Op het
einde van het eerste gedeelte geeft de zaal
dan ook de indruk van een bende
uitgelaten schoolkinderen die er maar
geen genoeg van krijgen. Ze bedelen
bijna om nog meer van die woordspelin-
gen. De Jonge is zich hier maar al te
goed bewust van zijn machtspositie als
performer.
Op een bepaald moment smeekt hij

de uitverkochte zaal om voor één keer
eens niet te lachen met zijn grappen,
omdat hij dat eentonige gedrag wel

stilaan beu wordt. En het publiek pikt
dat allemaal, zolang hij maar doorgaat
met zijn komische verhaaltjes. Die heeft
hij trouwens overvloedig in voorraad.
Zijn bezoek aan het restaurant van
Lee-kraandrijver-Towers, de perikelen
in Parijs met Simon Vinken oog, de tirade
tegen zeehondencrèches en vooral zijn
pleidooi tegen vreemdgaan zijn slechts
enkele van de vaak sublieme korte
verhaaltjes die in de voorstelling aan bod
komen. Zoals te verwachten verteld met
een aangepaste, bijna debiele mimiek.
Toch zijn er aan de andere kant ook
momenten waarop je met een beetje
weemoed terugdenkt aan vroegere voor-
stellingen. Zo haalt het pseudo-moralis-
tische fabeltje over Prins Heerlijk en
Principe die op zoek gaan naar een
centerfold voor hun vader Koning
Klant, niet het nivo van het wondere
sprookje 'van de spinnetjes in de stofzui-'
gerzak uit 'De Mythe'. Daarin voerde
Freek De Jonge ontroerende danspasjes
uit op de tonen van de Carmina Burana.

enkele meiers kulluur ke penode

tiensestraat 1 3 8 l e u v e rr

Ook in deze show maakt hij gebruik van
de zowaar onmisbaar geworden klas-
sieke muziek. De Negende Symfonie
. van Mahler komt echter wat te bombas-
tisch en vaak te lang uitgevoerd op de
voorgrond, waardoor de muziek zijn
gewenste funktie hier niet bereikt.

Zoals altijd wil Freek De Jonge ook
in deze 'De Goeroe en de Dissident'
méér brengen dan alleen maar grapjes en
woordspelingen. Deze keer maakt hij
gebruik van zeven sleutelwoorden :
Discipline, Wijsheid,.Koncentratie, Lief-
de, Onthechting, Vertrouwen en Chaos.
Een hele boterham dus. Die woorden

vallen her en der verspreid over de
voorstelling, terwijl De Jonge vlijtig met
zeven overeenstemmende Ikea-style-ta-
feitjes rondzeult. Hij gebruikt deze ab-
strakte begrippen als de bouwstenen
waarmee hij allerlei kreatieve konstruk-
ties maakt en die hij daarna afvuurt op
het publiek. Maar bespiegelingen zoals
'Beperking is bevrijding' en 'Koncentra-
tie leidt tot vertrouwen', missen vaak het
gewenste effekt bij de _al suf gelachen
toeschouwer.

De fout die hij hier echter maakt, is zijn
onevenwichtige dosering. Terwijl De
Jonge in het eerste deel van de show zijn
publiek zelfs de kans niet geeft om bij te
komen, is het tweede deel zwaarmoedig,
bijna metafysisch. Ook de taferelen zijn
veel langdradiger. Zo is de scène waarin
de kabaretier praat tegen zijn vrouw die
aan het sterven is en die hem op band
van antwoord dient, wel grappig op een
cynische manier, maar na een tijdje lijkt
er geen einde te komen aan dat gepraat
metdie afgrijselijke vrouwenstem.

In elk geval is daardoor het kontrast
tussen de twee delen te groot en ontstaat
het gevaar dat de aandacht van de
toeschouwer verslapt. En dat is jammer,
omdat De Jonge juist in het laatste
gedeelte de antwoorden aanreikt op de
vragen die hij zich eerder op de avond
had gesteld. Geleidelijk bouwt hij met
zijn tafeltjes een toren, en klimt hij de
trap op die hem naar de ultieme
Wijsheid zal leiden. Op dat moment
krijgt het stuk een al te zwaarwichtig en
ietwat belerend karakter, terwijl je jezelf
er op betrapt dat je eigenlijk zit te
wachten op de laatste grap.

Claudia Van de Velde
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Ronny Matton, beginnend stripuitgever polsen die buitenlandse uitgeverijen naar
onze interesse alvorens ze een verhaal in
boekvorm uitbrengen. Ondanks het ek-
stra werk dat de versies in verschillende
talen met zich meebrengen, is gelijktijdig
drukken immers goedkoper. Blitz is de
eerste nederlandstalige uitgeverij die
zo'n samenwerking kon verwezenlijken,
dat zegt toch voldoende? Je moet er
enkel voor zorgen dat men jou in het
buitenland meer vertrouwt dan een

nl .. _ .. ;~_-.,.· ...· ..,.'---...,...------1: ander, dan krijg je automatisch als eerste
"\ de interessantste keuzes en opties.»

Veto: Krijgt talent van eigen bodem
eigenlijk wel een kans bij Blitz?
Matton: «Uiteraard. We plannen twee
albums - van Erwin Sels en Marcel
RoufTa - tegen eind volgend jaar. We
mogen niet te hard van stapel lopen,
want eigen talent promoten houdt veel
meer risiko in. Wij gaan onze verant-
woordelijkheid als Vlaamse uitgever dus
zeker niet uit de weg, maar voorzichtig-
heid blijft geboden. Op dit gebied zou
men veel meer initiatief van de Stan-
daard-groep verwachten. Die hebben
geld met hopen, maar ze doen er niets'I mee, helaas»

'I Veto: U gaat prat op uw goede relaties
met de tekenaars waarmee u werkt

"Striprecensenten zijn erop uit
gratis albums te krijgen."
Een zaak opstarten is geen

sinekure, dat zal iedere
ondernemer beamen. Het

vergt niet alleen 200 % inzet en
inzicht in de markt, maar zeker ook
veel moed en een. flinke dosis
geluk. En Ronny Matton (24) zal
dat allemaal meer dan nodig heb-
ben. Iets meer dan een jaar geleden
ging hij namelijk van start met de
stripuitgeverij Blitz, en dat terwijl
de grote uitgeverijen al-enkele jaren
steen en been klagen over hun
dalende oplages. Vreemd genoeg
ontpopt Blitz zich echter onder
impuls van Matton als een ernstige
konkurrent voor de gevestigde uit-
geverijen.

Volgens Matton - die ooit zelf een
stripspeciaalzaak runde - is de oorzaak
van de dalende verkoop te zoeken in de
povere kwaliteit van vele albums, zowel
wat betreft inhoud als fabrikage. De
markt biedt nog voldoende ruimte voor
kwaliteitsprodukten. Het heeft er alle
schijn van dat Matton het gelijk ook aan
zijn kant krijgt. Niet alleen verloopt de
verkoop van Blitz meer dan behoorlijk
(ook in Nederland), Matton is er boven-
dien in geslaagd enkele interessante titels
af te snoepen van de gevestigde uitge-
vers.

Knoop
Veto: Aan welke normen moet een goed
stripverhaal bij Blitz beantwoorden?
Matton: «Er moeten zowel narratieve
als tekentechnische kwaliteiten in aan-
wezig zijn. De lezer wenst natuurlijk een

waterdicht scenario, maar het moet ook
vlot geschreven zijn. Afhankelijk van het
literaire genre - men kan die immers ook
in het stripverhaal onderscheiden, denk
maar aan science fiction, historische
roman, novelle, ... - is het van belang hoe
het verhaal opgebouwd is, hoe de
(anti)klimaks aangebracht wordt. Ik
waardeer bovendien scenaristen die de
traditionele stramienen trachten te ver-
nieuwen.»
«Primordiaal blijft nochtans het

tekenelement: we hebben het tenslotte
over het medium 'beeld'verhaal, Belang-
rijke aspekten zijn hierbij de bladinde-
ling, het kamerastandpunt, plaatsing van
de personages, het dekor, ... Verder: kan
de tekenaar, waar nodig, beweging en
tempo suggereren, is zijn stijl origineel?
Alle tekenaars ondergaan natuurlijk
invloeden, maar er zijn grenzen»
«Op basis van al die elementen maak

ik uit of een verhaal al dan niet in ons
fonds kan opgenomen worden. Boven-
dien komt hier ook het kommerciële
aspekt om de hoek kijken. Aan een
album dat bijvoorbeeld in Frankrijk
geflopt is, om welke redenen dan ook,
waag ik me niet, ook al lijkt het
interessant. Als ik twijfel, zal ik verschil-.
lende mensen om advies vragen, maar
uiteindelijk hak ik alleen de knoop
door»

Veto: Maar uw reeks 'Zilverpijl' haalt
toch niet de kwaliteit van de andere
publikaties.
Matton: «Die serie is ook niet voor
stripliefhebbers bedoeld, maar voor
kleine kinderen. Wij moeten niet enkel
strips uitbrengen voor volwassenen of
adolescenten, maar ook eens denken aan
de jongsten. 'Zilverpijl' wordt overigens
hoofdzakelijk aan de man gebracht in

DE FLES EN DE TROM
De meeste lezers van stripverhalen
vragen zich waarschijnlijk af waarom
strips zo duur zijn. Toegegeven, een
album is nog steeds goedkoper ( 130 à
140 frank voor een album met slappe
kaft, tussen 225 en 450 frank voor de
meeste gekartonneerde albums) dan
de doorsnee roman, maar men heeft
er wel véél minder leesvoer aan. Aan
het publiek om uit te maken of het
bijkomende kijkplezier voldoende
kompensatie biedt.
Een nogal wijd verbreide misvat-

ting is dat de kosten van de kleuren-
druk (te) zwaar doorwegen. Dat klopt
maar ten dele. Nemen we een stripal-
bum dat in de winkel 106 frank kost.
Na aftrek van 6% BTW bekomen we
'een netto-prijs van 100 frank, waarop
we ons verder baseren. Het grootste
gedeelte van die 100 frank vloeit naar
de distributie en de winkeliers, na-
melijk 55 à 60 frank. De overige
40 frank dienen voor de feitelijke
produktie van het boek. Hiervan is 8
tot 12 frank (afhankelijk van een trits
kontraktuele parameters) bestemd
voor de auteur( s), ongeveer 7 frank
voor de uitgeverij, en de rest gaat naar
de drukkerij (met voor de hand
liggende kosten als fotogravure, pa-
pier, inkt, inbinden, kaft, enzovoort).
Of het album al dan niet gekarton-
neerd is, weegt minder door. Veel
belangrijker is de kwaliteit van het
gebruikte papier.
De distributie gaat dus met het

omvangrijkste gedeelte van de koek
lopen. Dat kan misschien verwonde-
ring wekken, maar men mag toch niet
uit het oog verliezen dat de distributie
zo niet de belangrijkste, dan toch de
meest onderschatte schakel is in de
keten die leidt van tekenaar tot koper.
De voorbije jaren zijn immers tal van
kleine en middelgrote uitgeverijen op
de fles gegaan omdat ze de distributie-
faktor verkeerd hadden ingeschat.
De distributie wordt meestal ver-

- .

zorgd door een groothandelaar, zoals
PVD (Pers Verdelingsdienst) of Stan-
daard. Van de 55 à 60 frank die naar
distributie gaat, strijkt de groothande-
laar ongeveer 23 frank op. Voor de
kleinhandelaar (krantenwinkel of
stripspeciaalzaak) rest dan ongeveer
37 frank. Indien de uitgeverij zélf de
distributie verzorgt - zoals bij 'Blitz',
waar men niet kon lachen met het
gebrek aan service bij PVD - kan dat
restje oplopen tot 50 frank. Men moet
er wel rekening mee houden dat de
meeste speciaalzaken enerzijds een
groter risiko lopen dan de verdeler
(deze neemt gewoonlijk de onver-
kochte boeken niet terug), anderzijds
vanwege de enorme onderlinge kon-
kurrentie als het ware verplicht zijn
nog een fikse korting toe te kennen.
Gewoonlijk 10 tot 15% (met getrouw-
heidskaart) van de winkelprijs (dus 11
tot 16 frank), sommige winkels in het
Brusselse bieden reeds 20% direkte
reduktie.
Om nu de prijs van een album te

drukken, moet een uitgever trachten
te snoeien in de verschillende posten.
Uit wat vooraf ging zal duidelijk zijn
dat dit een kwestie is van procent jes
afwegen. De oplage speelt hierbij een
zeer belangrijke rol (bij 'Blitz' of
'Glénat' schommelt die tussen 2000
en 6000 eksemplaren). Een grotere
oplage levert natuurlijk een lagere
eenheidsprijs op: neem bijvoorbeeld
een eerste druk van Suske & Wiske
(90 frank per album), die gebeurt op
het duizelingwekkende aantal van
enkele honderdduizenden eksempla-
ren. Maar aspirant-uitgevers, opgelet.
Wie het allemaal te groot ziet, wordt
ongenadig afgestraft. Zo wilde uitge-
verij 'Den Gulden Engel' zich een
tweetal jaar geleden een plaats vero-
veren, op de strip markt. met oplages
van 20.000 eksemplaren. Hun.strip-
aktiviteiten zijn inmiddels met stille
trom afgevoerd. (MK)

Matton: «Jazeker. We hebben tenslotte
te maken met kunstenaars, niet met
robots, Neem nu zo'n grote beurs als in
Den Haag, als beginnend uitgever is het
noodzakelijk dat we ginder sterk verte-
genwoordigd zijn. We trekken daar dus

__ __, _ .• ._ _. I heen met een groep tekenaars. Toegege-
I ven, voor die mensen zijn die signeerses-
krantenwinkels, net zoals de 'Stan-
daard' -strips»
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Veto: Ook aan het vormelijke aspekt
wordt blijkbaar veel aandacht besteed
Blitz brengt mooi gekartonneerde al-
bums uit, groot formaat, verzorgde
kleurendruk en op glanspapier.
Matton: «Dat moet, of men kan het
vergeten. Daarom ook volg ik het
drukken van een nieuw album op de
voet. Eén keer kon ik niet aanwezig zijn,
en toen heeft de drukker de kleuren
helemaal om zeep geholpen. Sindsdien
kontroleer ik alles persoonlijk. Boven-
dien leveren wij een ekstra inspanning
om onze prijzen zo laag mogelijk te
houden - ik ben ook student geweest.
Een doorsnee album kost bij Blitz 399
frank, en dat is toch minstens 50 frank
goedkoper dan de prijs die je doorgaans
betaalt voor dezelfde kwaliteit. De
oplage ligt meestal rond de 5.000
eksernplaren, waarvan 2/3 voor Neder-
land. Dat is echt het maksimum voor een
klein taalgebied als het onze.»
Veto: De allereerstepublikaties vanBlitz
waren nochtans niet vlekkeloos. De
lettering bijvoorbeeld.
Matton: «Natuurlijk, ik geef dat toe.
Wij moeten ook leergeld betalen. Ver-
mits je nergens kan leren hoe strips te
publiceren (ofte letteren), waren we op
onszelf aangewezen, en dat is inde/daad
nog te merken aan die eerste albums»

Veto: Beginjaren '80 kende de stripver-
koop een hoogtepunt Kleine uitgeverijen
schoten als paddestoelen uit de grond.,
om vrijsnel weer te verdwijnen. Heeft dat
u niet afgeschrikt?
Matton: «Afgeschrikt niet, maar het
heeft me wel aan het denken gezet. We
mogen niet in dezelfde fouten vervallen:
lukraak uitge.ven, utopische oplages, op
een niet-professio'hele manier aanmod-
deren. Dat noem ik dilettantisme - ze
hebben het deksel gewoon op de neus
gekregen. Ik leef dag en nacht voor mijn
beroep, ik wil ook alles lezen dat
gepubliceerd wordt, de markt volgen
dus. Want je mag niet uit het oog
verliezen dat Blitz niet de geldelijke
middelen van Lombard of Casterman
ter beschikking heeft. Om te kunnen
konkurreren moeten wij dus trachten die
kapitaalkrachtige uitgeverijen op andere
gebieden de loef af te steken: entoe-
siasme en hard werken. Als je die
mentaliteit aankweekt, heb je een kans
om te slagen»
Veto: Het fonds van Blitz bevat voorlo-
pig hoofdzakelijk vertalingen van bui-
tenlandse uitgeverijen. Hoe gaat u daar-
bij te werk?
Matton: «In het begin moest ik die
uitgeverijen zelf kontakteren en me
herhaaldelijk ter plekke begeven. Dat
waren moeilijke dagen, ik was onophou-
delijk onderweg. Inmiddels heeft Blitz al
een zekere reputatie verworven, en
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sies eigenlijk tijdverlies. We trachten dat
dan te kompenseren door hun verblijf
vlekkeloos te organiseren, zodat ze niets
anders om het hoofd hebben. Dacht je
dat alle uitgeverijen zich zoveel moeite
getroosten ?»

Pretentie
Veto: U staat zelf in voor de distributie
van uw albums.
Matton: «Inderdaad. Oorspronkelijk
werkten wij samen met PVD (Pers
Verdelingsdienst - zie kadertje), maar
dat is nu verleden tijd. Na een jaar
hebben we nog geen frank gezien, het is
schandalig. U moet weten dat zij geen
enkel risiko nemen: verkoopt een album
niet, dan zenden ze het terug. Wij
moeten echter auteurs, vertaler, drukker,
fotogravure enzovoort betalen. Op voor-
hand wel te verstaan. Maar ja, PVD is
zeer groot, wij staan machteloos tegen
zo'n praktijken»

Veto: Hoe is er in het algemeen
gereageerd op 'Blitz"!

Matton: «Er heerst, zeker momenteel,
verschrikkelijk veel jaloezie. Toen we
voor het eerst onze boeken gingen
presenteren, werden we op veel plaatsen
schamper onthaald. Ik lig daar niet
wakker van, want ik had het min of meer
verwacht. Het is echt zo'n typisch
Vlaamse reaktie: 'de geborneerdheid
van de kleine man' om het met Borde-
wijk te zeggen»
«Het kontakt met andere nederlands-

talige uitgeverijen loopt inmiddels wel
, los. We zijn wel konkurrenten, maar een
goede verstandhouding is ook een kwes-
tie van goede afspraken: wij laten hen
een album, en zij ons dan een ander»

«Ook de verkoop draait steeds beter,
vooral in Nederland. Ons sterke punt is
dat de oude titels blijven lopen. Wij
maken nochtans weinig publiciteit, zeker
in vergelijking met andere uitgeverijen.
Wat wil je, onze budgetten zijn beperkt.
We leveren al zware inspanningen om
rechten op te kopen, want daar ligt onze
teekomst.

Veto: Voor een beginnende uitgeverij
zijn goede kontakten met de pers onont-
beerlijk. U bent daarover niet onverdeeld
gelukkig.
Matton: «De pers lijkt niet altijd te
besefTen welk een impakt zij wel heeft,
en dat ergert me. Zij wegen hun
uitspraken niet voldoende a( Een voor-
beeld: vorig jaar beschreef een krant ons
als een uitgeverij die "als verdienste heeft
onbekende tekenaars en scenaristen op
het voorplan te plaatsen"(heftig). Dat is
zoveel zeggen als: "Blitz investeert in
waardeloze zaken", en bovendien niet
juist, want op de franstalige markt
hebben die mensen wél reeds naam.
Zo'n joernalist heeft dat waarschijnlijk
niet kwaad bedoeld, maar hij kent
duidelijk de markt onvoldoende, en
bovendien schept hij vooroordelen bij
het publiek»
«Zelfs gespecialiseerde stripbladen

zijn bevooroordeeld. Zo gaf Zozolala bij
de aankondiging van een van onze
albums als kommentaar: "Weet u wel,
van die auteur die bij 'de Slegte'
gedumpt wordt." En dan? Dat is natuur-
lijk we! waar, 'maar om te beginnen zijn
dé bedoelde albums niet bij ons versche-
nen, en bovendien heeft die tekenaar
inmiddels geweldig veel vooruitgang
geboekt, zodat hij echt de moeite loont.
Je mag zoiets toch niet schrijven zonder
geoordeeld te hebben? Ik heb daar op
gereageerd, maar men lachte ermee.
Maar ze vragen wel of ze in hun blad
eventueel de voorpublikatie van som-
mige albums krijgen ...»
«ln Vlaanderen lopen trouwens een

aantal striprecensenten rond met een
pretentie alsof ze het stripverhaal hebben
uitgevonden. Ze zijn erop uit om gratis
albums te krijgen, en als je geluk hebt,
schrijven ze misschien ooit wel eens een
artikeltje. Als je speciaal voor die
vakmensen een perskonferentie belegt,
laten ze je achteraf weten dat ze niet
konden komen, hoewel hun krant reeds
een artikel beloofd had, enzovoort. Het
spijt me, zo'n pers heb ik niet nodig. Ik
laat niet met mijn voeten spelen»

(MK)
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Filma
Je gelooft het of niet, maar je kunt nu
ook al eten en film kijken tegelijk.
Alhoewel, tegelijk, het VTK organiseert
in samenwerking met A1ma III (kampus
Heverlee) een soort van filmforum,
waarbij iedereen, dus ook niet-VTK'ers,
voor een slordige 120 frank ter plekke
zowel een Alma-maal als een film
voorgeschoteld krijgt. Het hoe en wan-
neer van deze en verdere Alma-
aktiviteiten vind je in de Veto-agenda
achteraan. Over de kwaliteit van zowel
film als maaltijd kunnen we vanzelfspre-
kend niets berichten; eet het en je weet
het.
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Walging op het witte doek

Niet voor gevoelige kijkers
Grappen over Ethiopische

hongerlijders of over het
Heizeldrama getuigen van

een zieke geest. Vandaar misschien
dat de Engelsen dat soort humor
'sick jokes' noemen. Zulke wrange,
taktloze grappen hebben een twee-
voudig effekt: je lacht én je hebt
wroeging omdat je lacht. Eenzelfde
dubbelzinnigheid beoogt De An-
dere Film (DAF) met zijn gloed-
nieuwe reeks Sick Movies: boeien
en schokken.

Op donderdagavond gaan de Sick Mo-
vies van start. Het wordt een serie
nachtfilms (aanvang telkens om
23.00 uur) die allemaal één karakteris-
tiek gemeen hebben: ze willen bewust
provoceren. Veilige kinema die de plat-
getreden paden betreedt, hoef je dus niet
te vc;r\vachten. Het zal er nogal stevig
aan toe gaan. De mensen van DAF
hebben hun keuze gemaakt uit films die
kontroversieel zijn en bijna ronder uit-

.. rondering opschudding veroorzaakt
hebben toen ze uitgebracht werden.

Opschudding, schandaal, provokatie,
het moet allemaal kunnen volgens DAE
Daarbij wordt dan niet in de eerste
plaats gedacht aan politieke of maat-
schappelijke kontroverse maar veeleer
aan filmische. Een gedurfde vormgeving
was de eerste vereiste. Het is logisch dat
men dan terecht komt bij de eksperimen-
tele films die weloverwogen breken met
de filmtraditie en -konventies. Met die
ongewone beelden alleen al wordt de
kijker danig in de war gebracht. Van
zodra de vormgeving afwijkt van het
gangbare is het maar een kleine stap naar
een 'ongewone' boodschap. AI is 'bood-
schap' misschien geen goede term. De
films zeggen eigenlijk heel weinig. Ze
laten veel zien en roepen zo tegenstrij-
dige dingen "Opbij de argeloze kijker. En
dat is de bedoeling.

Opener wordt de Nederlandse film
Luger (1981) van Theo Van Gogh. De
film vertelt het verhaal van Luger, een
jongeman die aan de kost komt in de
prostitutie en zich gespecialiseerd heeft
in gehandikapte klanten. Het geld dat hij
daarmee verdient spaart hij op om zijn
levensdroom in vervulling te brengen:
een villa kopen in Wassenaar (het
Nederlandse ekwivalent van Sint-Mar-
tens-Latem), Om sneller aan meer geld
te geraken besluit hij om de debiele
miljonairsdochter Lelia Marsjaupt te
ontvoeren. Hij krijgt het meisje te
pakken maar aan het losgeld geraakt hij
niet. Op het einde sterft Luger door een
schot uit zijn eigen pistool, een Luger
uiteraard.

Toen de film in première ging tijdens
de Nederlandse Filmdagen in Utrecht
( 1981) veroorzaakte hij de nodige op-
schudding. Men prees de merkwaardige
vormgeving maar de "onbezonnen, pu-
berale tendenzen van de inhoud" scho-
ten menig kritikus in het verkeerde
keelgat. Veel van het gedrag van het
hoofdpersonage werd als gewelddadig,
beledigend en sadistisch afgedaan. Een

~ Utrechtse kritikus beschuldigde de film
er zelfs van een fascistische boodschap
uit te dragen. Toen de makers daarop
reageerden door vol te houden dat ze
juist een anti-fascistische aanklacht had-
den willen maken, verweet de joernalist
hen dat ze onbedachtzaam te werk
waren gegaan en dat hun film net het
tegenovergestelde effekt sorteerde.

Dat is natuurlijk een bekend pro-

bleem: gewelddadige oorlogsfilms wor-
den uitgelegd als anti-oorlogsfilms, pro-
dukties die bol staan van de verkrachtin-
gen blijken in de ogen van de kineasten
steevast een aanklacht tegen de manne-
lijke overheersing te zijn en ga zo· maar
door. De (al dan niet oprechte) intenties
van de makers botsen nogal eens met het
uiteindelijke effekt. Voor veel onbevoor-
oordeelde kijkers is Clockwork Orange
bijvoorbeeld een verheerlijking van het
geweld, wat de makers ook mogen
beweren. De kijker ziet alleen het
resultaat en het blijft een delikate kwestie
een fenomeen aan te klagen door het in
de verf te zetten. .

Desondanks kreeg het aangevochten
Luger een eervolle vermelding van de
jury van de Filmdagen. Uit hun rapport:
"een werk (...) dat door zijn formele
eigenschappen, zowel op yisueel als
auditief gebied vele kinematografische
tradities verbreekt."

Op 22 december krijgen we dan de
Spaanse film Caniche voorgeschoteld.
Een hondse film van de Barcelonees
Bigas Luna, uit 1979. Het gaat over
Bernardo en Eloisa, broer en zus, die
samenwonen in het vervallen landhuis
van hun ouders. Ze verdoen hun tijd met
ruziën en hun beider leven wordt
beheerst door broeierige seksuele frus-
traties. Eloisa fikseert haar lusten op haar
poedel, die haar lichamelijk voldoening
schenkt. Tot jaloers ongenoegen van
Bernardo, die zelf stiekem straathonden
binnen smokkelt waaraan hij" zich ver-
grijpt - als de dierenbescherming dit
maar niet te weten komt. Als Eloisa haar
broer betrapt, innig verstrengeld met een
wulpse Labrador, verliest Bernardo elke

kontrole en al zijn opgekropte haatge-
voelensjegens haar komen boven. Laten
we hier volstaan met te zeggen dat er
doden vallen.

Hoewel de film rustig aanvangt,
wordt de beklemming alsmaar groter en
loopt het als een heuse thriller allemaal
uit op waanzin en moord. De gruwelijke
scènes geven de teneur weer. Het uitbo-
ren van een tand, het opensnijden van
een middenrif, het opvissen uit het
zwembad van halfvergane hondenlijken,
het wordt allemaal close-up in beeld
gebracht. Voor fijnproevers is ook de
scène waarin Eloisa zich op strategische
lichaamsdelen insmeert met honig die de
poedel dan gretig oplikt. Geen wonder
dat Bernardo jaloers is op die rothond.
De slotscènes waarin broer en zus een
bloedige dood vinden, gaan werkelijk
alle perken van het fatsoen te buiten en
zullen ongetwijfeld zwaar shockeren.
Bigas Luna zelf ontkent alle schuld en
houdt staande dat hij enkel en alleen een
Goya-sfeer wilde kreëren. U oordeelt
zelf maar.
Bestialisme, perversie, frustratie, walging
en Goya: genoeg ingrediënten voor een
onthutsende filmavond. Luger «<IJ. Cani-
che zijn de eerste twee films uit wat een
lange reeks zou moeten worden. Beide
films dienen als kennismaking. Blijft het
publiek massaal weg dan hoeft het voor
de mensen van DAF niet meer. Blijkt het
echter een overweldigend sukses dan
willen ze er een jaarlijkse traditie van
Sick Movies van maken. Wie de toe-
komst van de kont;overse op het witte
doek verzekerd wil zien, gaat dus zeker
kijken.

ZOEKERTJES
Tom Ysebaert

• Wil de vinder van een zwarte solidari-
teitsagenda, van Erwin Debruyne die
terugbezorgen in de E Lintstraat 204.
(Omwille van broodnodige adressen-
lijst).

• Te huur: meisjeskamer, zeer goed
gelegen, zeer ruime kamer, kookgelegen-
heid, ruimte voor fiets, centrale verwar-
ming, 4500 fr./maand, alles inbegrepen;
Volmolenlaan 11, 'i61' 016/223379.

• Dringend gezocht: Bergbottinen
maat 43 voor kerstgeschenk, graag
antwoord in Veto. Zalig kerstfeest, Pat-
riek. -
• Te huur: kamer in gemeenschapshuis,
Karel van Lotharingenstraat 17 (CV,
douche, keuken).

• Gezocht: "eerlijke" vinder van mijn
portefeuille, want hopeloze Wim zoekt
zijn identiteit terug. Beloning: bier. Wim
Lefever, Patrijzenlaan 7, Heverlee.

• Gezocht: 2de hands Japanse woor-
den boeken: de grote Konkyusha.
K. Boyen, Naamsestr. 80a, 2:72.

• C64-128 programma's: 35 F/disk.,
1500 F/40. cass. (60 min. turbo):
250 E Bestel uitgebr. catalogus: 50 E
(Incl. verzend). G. Vervoort, Tervuurse-
vest 312

• Zoek kamer in tof gemeenschapshuis
met aantal bewoners die ook net
student-af zijn, ong. 5000 fr./maand,
~ dag: 02/7358170, avond&WE:
050/387166, Joke Scherpereel.

• Basgitaar Westone Thunder I en
versterker Novanex PMB 50 Watt, in
perfekte staat, voor 15.000 frank, Tien-
sevest 124. 'lil' Weekend: Ol 1/3 l.l5.-
91.

• Gevonden: eenzame f1exy disk zoekt
zijn baasje Peter Vaes. Af te halen bij
Veerle Bettens, UCMS, Kamer 02.36.

• Kat ja vandl zoekt pianist, drummer,
bassist en eventueel sax voor vormen
van jazzcombo. 'lil' 20.66.62.

• Hemo- en lesbiennecentrum De Ro-
ze Drempel onthaalt elke ma en do van
20-23.00 u. p.a. JAC, Arnerikaln, 3.
Info: 'lil' 20.85.82. (9-18.00 u)

• AI uw typwerk op tekstverwerker -
ook tabellen - prima service aan student-
vriendelijke prijzen. ~ 23.46.26.

• Te koop: elektronische typmachine
Brothers mettekstverw mogelijkheden.
Half jaar oud, kompleet met 2 typlinten
en 500 )lel typpapier. Peter Van Her-
waarden, Blijde Inkomststr. 121..

• Luma: Typwerk en vertalingen.
~ 02/380.12.80.

• Te huur: kamer in gemeenschapshuis
voor meisje. De Bayostr. 63.
'lN1 23.49.19 na 18.00 u.

• Typen van thesissen op tekstverwer-
ker. 55 BF /blad. Kris Rosselle, Naam-
sestwg. 130, 3030 Heverlee. 'lil\' 016/
20.70.77.

• Wil het meisje dat op 14/11 mijn
kursus 'Theater en Cultuur' leende deze
dringend terug bezorgen. Els R.

• Ik zoek adressen en telnummers van
lokalen of jeugdbewegingen in de buurt
van La Roche, voor ons paaskamp.
Brieven bij Herwig Hellinckx, Naamse-
vest 180, Leuven.

• Verloren op 1/12 in Alma 3: zware
boekentas. Gelieve iets te laten weten of
terug bezorgen aan Koen Hufkens,
Thomas Morus, Tervuursevest 115, He-
verlee.

ZOEKERTJE
Zoekertjes zonder kommercieel oogmerk (gezocht, gevonden, verloren e. d. zijn gnlis: andere semi-kommerciële

zoekertjes (te koop, te huur, tikwerk) worden betaald naargelang de ruimte die ze innemen (zie rooster).
De redaktie behoudt zich het recht voor een zoekertje niet te plaatsen.

Gebruik onderstaand rooster, 1 teken per vakje, I vakje tussen de woorden. Zenden aan of afgeven op 's Meiersstraal S.

10 BF
20 BF
30 SF
40 SF
50 SF
60 SF

INTERFAKULTAIRE
[i][llilliJ[llilliJ

K·O·M·P·E·T·I·T·I·E

W aar- al die mensen de moed vandaan halen, weten wij ook
niet, maar de interfakultaire bekerkompetities blijven maar
doorgaan. Volgens de - we geven het ruiterlijk toe - linkse
socioloog die we omtrent deze kwestie raadpleegden, is het

niet zozeer een gezonde sportieve geest die iedereen naar het sportkot doet
trekken, maar wel de strebersdrang en de zucht naar sensatie. Laat dat u
echter niet weerhouden ook deze week weer naar de sportvelden af te
zakken. Een zieke geest in een gezond lichaam wordt door heel 'wat
Groten dezer Wereld ook op prijs gesteld. Door De Sade bijvoorbeeld.

VoetbalHeren
Ma 12 december 17-18.00 u

18-19.00 u
19-20.00 u
20-21.00 u
21-22.00 u
22-23.00 u

17-18.00 u
18-19.00 u
19-20.00 u
20-21.00 u
21-22.00 u
22-23.00 u

Apolloon - Ekonomika
Ekonomika - Medika
Apolloon - Medika
Germania - LBK
LBK - Romania
Germania - Romania

Camilo Torres - Pauskollege
Pauskollege - Citee
Camilo Torres - Citee
VTK 2 - Sportraad
Sportraad - Lerkeveld
VTK 2 - Lerkeveld

Minivoetbal Heren

Wo 14 december

Wo 14 december 14-15.00 u
15-16.00 u
16-17.00 UA
16-17.00 u
17-18.00 u
17-18.00 u
18-19.00 u
18-19.00 u
19-20.00 u
19-20.00 u
20-21.00 u
21-22.00 u

Campus Irena - LBK
Romania - Eoos
Campus Irena - Romania
Apolloon - Ekonomika
LBK - Eoos
Industria - Dali
LBK - Romania
Apolloon - Industria
Ekonomika - Dali
Campus Irena - Eoos
Ekonomika - Industria
Apolloon - Dali

Basket Heren
Ma 12 december 19-20.00 u

20-21.00 u
21-22.00 u
19-20.00 u
20-21.00 u
21-22.00 u·

19-20.00 u
20-21.00 u
20-21.00 u
21-22.00 u

LBK - Ekonomika •
Areni's - Ekonomika
LBK - Cam ilo Torres
Thomas Morus - Medika
Politika - Medika
Thomas Morus - Psychologie

Romania - Apolloon
Chemika ..: Apolloon
VTK - Wina
Romania - Klio

Basket Dames

Ma 19 december

Wo 14 december 19-20.00 u
20-21.00 u
21-22.00 u

Apolloon - LBK
Ekonomika - LBK
Apolloon - Ekonomika

Volley Dames
Di 13 december 21-22.00 u

21-22.00 u
21-22.00 u
22-23.00 u
22-23.00 u
22-23.00 u

Wo 14 december 14-15.00 u
14-15.00 u
14-15.00 u
15-16.00 u
15-16.00 u
15-16.00 u
16-17.00 u
16-17.00 u
16-17.00 u
17-18.00 u
17-18.00 u
17-18.00 u

Do 15 december 21-22.00 u
21-22.00 u
21-22.00 u
22-23.00 u

. 22-23.00 u
22-23.00 u

Dali - Psychologie
Apolloon 1 - VRG
Industria - Pedagogie
Psychologie - Ekonomika
VRG - Verpleegkunde
Pedagogie - Germania

Dali - Ekonomika
Wina 2 - Historia
Klio - Thomas Morus
VTK - Citee
Historia - Romania
Thomas Morus - Apolloon 2
Wina 1 - Citee
Wina 2 - ·Romania
Klio - Apolloon 2
Wina 1 -VTK
Archi's - Bios
Politika - LBK

Politika - Farma
Archi's - Medika
Industria - Germania
LBK - Farma
Medika - Bios
Apolloon 1 - Verpleegkunde
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Inhet rapport van de Denkgroep Studentenhuisvesting dat in april
van dit jaar verscheen, lezen we op bladzijde 41 dat 61% van de
studenten niet over een telefoon beschikt op kot. Nochtans vindt men

een telefoon wel belangrijk binnen het pakket voorzieningen dat een
kamer te bieden heeft, zo blijkt uit een enquête die wat verderop in het
rapport geciteerd wordt. Veel noodzakelijker dan een TV of een bad
bijvoorbeeld. Ondertussen is een Leuvens bedrijfje, dat dacht een gat in
de markt gevonden te hebben, begonnen met een boodschappendienst.
Ieder die door de week onbereikbaar is voor ouders, vrienderu., kan zich
abonneren op een soort telefoonpermanentie. Voortaan neemt een

. sekretaresse uw telefoonties aan,

Telefoonpermanentie in het Leuvense

"Hallo, met de studentenlijn"

waarbij je betaalt per bestelde bood-
schap. Mensen die verwachten niet vaak
gebeld te worden - alleen in noodsitua-
ties bijvoorbeeld - kunnen op deze
manier voor een kleiner bedrag gehol-
pen worden.

Kies
Voor Teleserv brengt het initiatief geen
onoverkomelijke investeringen met zich
mee. Eigenlijk moest er alleen een ekstra
telefoonlijn aangevraagd worden. De
studentenlijn is voor het bedrijfje maar
iets "wat erbij komt". Hun hoofdbezig-
heid blijft het beantwoorden van tele-
foonoproepen, 24 uur op 24, voorname-
lijk in opdracht van artsen. Voor de
praktijk van een arts is het van levensbe-
lang dat hij steeds bereikbaar is. Maar als
de echtgeno(o)t(e) daarvoor haar of zijn
vrijheid niet wil opgeven, is de arts.
verplicht een dure sekretaresse aan te
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Morgen een studentenlijn. Over tien jaar iedereen gratis telefoon op kot?

(Foto Ijdele Hendrik)
werven. Teleserv kan hier helpen. Bij de
arts thuis wordt op de telefoonlijn een
doorkiestoestel geïnstalleerd. Steeds als
de dokter het huis uitgaat, tikt hij op het
doorkiestoestel het telefoonnummer van
zijn telesekretariaat en zijn persoonlijke
kode in.

Elke patiënt die daarna opbelt wordt
automatisch doorverbonden met de
komputer van Teleserv. Op een beeld-
scherm worden de persoonlijke gege-
vens van de arts afgedrukt. Wanneer de
sekretaresse dan opneemt, antwoordt ze
iets in de aard van: "Halló, met de
praktijk van dokter Poeis". De patiënt
denkt dan aan het juiste adres te zijn en
geeft al zijn klachten aan de telefoniste
door. De sekretaresse zal zelfs een uur
afspreken wanneer de dokter bij de zieke
langs gaat. Die afspraakjes worden later
naar de arts doorgefaxt of doorgebeld.

Zo'n abonnement op een telesekreta-
riaat kost ook al gauw 3 à 6000 frank per
maand. De RTT laat begaan, om louter
pragmatische redenen. Een doorkiessys-

teem brengt immers heel wat meer
telefoongesprekken met zich mee. Aan
eventuele deontologische problemen
wordt niet gedacht. Hoe zit het bijvoor-
beeld met de privacy van de patiënt?
Artsen komen in hun praktijk erg
vertrouwelijke zaken te weten van hun
patiënten. Geneesheren leggen niet zo-
maar de eed van Hypocrates af Of zo'n
gegevens ook veilig zijn bij een gewone
telefoniste laten we in het midden.

TeDers
Bij de studentenlijn speelt dat deontolo-
gisch probleem natuurlijk niet/Maar je
kan je wel afvragen in welke mate het
initiatief suksesvol gaat zijn. Tenzij je
zeer geregeld telefoqntjes verwacht, is
die 1000 frank niet echt goed besteed:
Wat niet wegneemt dat een telefoon
meestal nog een privilege is voor peda-
bewoners en voor een aantal gemeen-
schapshuizen. En daar komt maar lang-
zaam verandering in.

Een voorbeeld van verandering is de
Heverleese studentenwijk Arenberg, een
wijk onder het beheer van de universi-
teit. Ook daar hoopt ....men binnenkort
over telefoons te beschikken. Er worden
in elk geval al 20 jaar nota's geschreven
om de beslissing voor te bereiden, maar
nu lijkt het er eindelijk van te komen. De
Stuurgroep, een vergadering van studen-
ten die in beperkte mate aan het beleid
van de wijk mag deelnemen, had daar
absolute prioriteit aan gegeven.

Nu is er voor elk van de twaalf
blokken een telefoonlijn aangevraagd.
Op elke gang zullen binnentoestellen
geïnstalleerd worden. Het UKS-systeem
dat geïnstalleerd wordt heeft twee tel-
Iers: één doorlopende, voor de afreke-
ning, en eentje waarop je de duur van het
laatste telefoongesprek kunt aflezen. Een
ciré-bewoner kan telefoneren aan netto-
prijs: hij betaalt slechts 6 frank per
eenheid in plaats van 10 frank in een
telefooncel. Er zal wel een abonne-
mentsgeld gevraagd worden van 500
frank per akademiejaar.

Dat abonnementsgeld moet, vreemd
genoeg, door iedereen betaald worden,
ook door hen die de telefoon zelf niet
gebruiken. Er zijn ook afspraken ge-
maakt om storend telefoongerinkel zo-
veel mogelijk te vermijden. Afwisselend
zal een bepaalde gang permanentie
houden, steeds voor een ganse maand.
Alleen het toestel op die gang zal
.rinkelen en de gesprekken worden dan
van daaruit naar andere binnen toestellen
doorverbonden.

Zoals gezegd zijn er in een aantal
universitaire tehuizen al een hele tijd
telefooncentrales: in Johannes XXIII
bijvoorbeeld al 15 jaar lang en in
Camillo Torres al 10 jaar. Een aantal
daarvan zijn dringend aal) vernieuwing
toe. Maar de aanschafkosten van een
nieuwe centrale lopen hoog op. Het is
dan ook nog niet zeker of dat geld
vrijgemaakt zal kunnen worden. Mis-
schien binnen 20 jaar.

Jan Van der Linden

SOLDAATJE

Daniël DeHooghe runt sinds twee jaar
Teleserv, een bedrijf op het Hooverplein,
gespecialiseerd in telefoonservice. Een
maand geleden kwam Benoit Malfin,
zelf nog student, bij hem met het idee
voor een 'studentenlijn'. Studenten die
zich bij Teleserv op die studentenlijn
abonneren, zijn bereikbaar via de per-
manente telefooncentrale van het be-
drijf Je zorgt gewoon dat al je vrienden
en kennissen het speciale nummer ken-
nen. Een zoetgevooisde sekretaresse zal
hun boodschappen noteren en jij krijgt,
later op de dag, een briefje in de bus. In
Louvain La Neuve zijn al zo'n 700
studenten op een gelijkaardige bood-
schappendienst geabonneerd.

Boom
Benoit draagt zelf de berichtjes rond.
Voorlopig nog alleen, later misschien,
"als het echt boorning wordt", met een
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hele ploeg. Het tikwerk van de briefjes
op tekstverwerker gebeurd door het
personeel van Teleserv. Tussen het bin-
nenkomen van het telefoontje en het
ogenblik waarop de boodschap in uw
bus belandt, verloopt wel enige tijd. De
verspreiding van de berichtjes gebeurt
namelijk maar één keer per dag. Enkel
voor heel dringende zaken - een sterfge-
val bijvoorbeeld - komt men al wat
sneller van achter het buro.

Een abonnement op de nieuwe bood-
schappendienst is niet direkt goedkoop.
Voor een jaar moet je 1000 frank
neertellen. Toch een aardig sommetje als
je bedenkt dat je daarbij nog de kosten
van de telefoonties die je zelf doet, moet
tellen. Via de studentenlijn kan je
namelijk alleen opgebeld worden. Als je
zelf iets van je wil laten horen, moet je
nog altijd aanschuiven voor een open-
bare telefooncel. Als je het abonnement
met kotgenoten kan delen, worden de
kosten al iets akseptabeler. Er is daar-
naast wel nog een andere formule

Zeer geachte binnenkort afstude-
rende heren. Uw Vaderland ver-
wacht u. In het leger. Maar ziet u
dat wel zitten? Nee? Vanavond 12
december in de Kleine Aula om
20.00 u kunt u op een info-avond
over dienstplichtwetten en leger-
dienst horen hoe u er voor staat.
Misschien is er een gaatje in de wet
dat kan verhinderen dat er binnen-
kort een gaatje in u komt. Mis-
schien ook weer niet. Dan kunt u
nu al beginnen oefenen met uw
been te trekken.

12 AGENDA
Samenstelling: Alexandra Melis

Maandag 12 december
19.45 u FILM The Blues Brothers van John Landis (USA, 1980), overbekende film, in Alma 3,

ink. 50, org. VTK.
20.00 u INFORMATIE-AVOND Dienstplichtwellen en legerdienst, met Lieve van Hoesten-

berghe (Juridische Dienst) en Majoor Mylle (Selektie CRS), in de Kleine Aula, ink. gratis,org.
Studentenvoorzieningen.

20.00 u FILM Taiwanese retrospektieve: Dust in the wind, van Hou Xiaoxian, in de Vlaamse
Leergangen, Boekhandelstr. 9, achter stadhuis, org. DAF.

20.15 u OPTREDEN Freek De Jonge speelt De klown en de filosoof, in stadsschouwburg, org.
CC Leuven.

21.00 u FILM VictorlVictoria van Blake Edwards (USA,1982), in het Stuc, ink. 80/100, org.
Stuc.

22.00 u FILM" Taiwanese retrospektieve: Strawman van Wan Tung, in de Vlaamse
Leergangen, org. DAF.

Dinsdag 13 december
20.00 u FILM Taiwanese retrospektieve: The time to live,the time to die, van Hou Xiaoxian, in

de Vlaamse Leergangen, Boekhandelstraat 9, achter stadhuis, org. DAF.
20.30 u ORGELKONCERT Eric Hallein speelt werken van o.a. Van De Kerkhoven, Cornet,

Sweelinck, Mendelsohn en Roelstraete, in St-Jan-de-Doperkerk, Groot Begijnhof, ink. 100/
200, org. UP/Kultuurkommissie.

20.30 u FILM A cancao da terra (Het lied van de aarde) van Jorge Brum do Canto (Portugal,
1938, Engelse of Franse ondertiteling), in het Stuc, ink. 80/100, org. Stuc/Cinédit.

22.15 u FILM Taiwanese retrospektieve: Tapei Story van Yang Dechang, in de Vlaamse
leergangen, org. DAF.

23.00 u BARANIMATIE Two Russian cowboys: Luc Dufourmont en Hugo Bourgeois drijven
heerlijk de spot met de supermachten in hun liedjes, in het Stuc, ink. gratis, org. Stuc.

23.00 u FILM Dom Roberto van J. Ernesto de Sousa (Portugal, 1962, Engelse of Franse
ondertiteling), in het Stuc, ink. 80/100, org. Stuc/Cinédit

Woensdag 14 december
12.00 u LEZING Machillvelli door Louis Tobback, minister Binnenlandse zaken, in MSl,lokaal

03.18, Ravenstraa~ org. Kultuurkommissie.
20.00 u MEETING Werkavond rond geweldloze weerbaarheid: hoe kunnen we daarmee

verder?, in J. Stasstr. 2, ink. gratis\ org. Wgo geweldloze weerbaarheid.
20.00 u MEETING Anti-Racisme met Lieve Snellings (Agalev), Dundar Dumlogol (Vocom),

Jan Ferrnon (PVDA) en Jef Sleeckx, in aud. Vesalius, org. Projektgroep Antiracisme MLB.
20.30 u TEATER Bert Vanderslagmulders door Charlie Degolle, naar het stripverhaal van

Kamagutka, in Vlamingenstr. 83, ink. 150/200, org. Stuc.
20.30.u BRIEFSCHRIJFAVOND Brieven worden geschreven naar gewetensgevangenen en

politieke gevangenen, in Brusselsestraat 226, org. Amnesty International Leuven.
20.30 u FILM 0 Bobo van José Alvaro Morais (Portugal, 1987, Engelse of Franse

ondertiteling), in het Stuc, ink. 80/100, org. Stuc/Cinédil.
23.00 u- FILM Silvestre van Joao César Monteiro (Portugal, 1981, Engelse of Franse

ondertiteling), in het Stuc, ink. 80/100, org. Stuc/Cinédil.

Donderdag 15 december
19.30 u LEZING Avonden van de Nederlandse architektuur: Mecanoo, projekt van vijf jonge

architekten, in Naamsestr. 96, ink. gratis, org. Depart. Architektuur.
20.30 u TEATER Het schommelpaard van Claus, door de Compagnie van de 20ste eeu~ in

stadsschouwburg, org. CC Leuven.
20.30 u FILM Filmmonumenten: Yojimbo van Akira Kurosawa (Japan, 1961), zwaardvech-

tersfilm met een knappe breedscherm-kompositie, in aud. Vesalius, Van Evenstr. 2E,
ink. 75/100, org. DAF/CeCoWe. •

20.30 u TEATER Bert Vanderslagmulders door Charlie Degolle, naar het sfripverhaalvan
Kamagurka, in Vlamingenstr. 83, ink. 150/200, org. Stuc .

20.30 u FILM Conversa Acabada van Joao Botelho (Portugal, 1981, Engelse of Franse
ondertiteling), in het Stuc, ink. 80/100, org. Stuc/Cinédit '

20.30 u VIDEO The Rite, Brits-Amerikaanse film van Richard Lester, in Vaartstr. 16, ink. gratis,
org. Pieter Coutereel Stichting.

23.00 u FILM Um adeus portugues (Een' Portugees afscheid) van Joao Botelho (Portugal,
1985, Engelse. of Franse ondertiteling), in het Stuc, ink. 80/100, org. Stuc/Cinédil.

Vrijdag 16 december
20.30 u FILM Tempos deficies (Moeilijke tijden) van Joao Botelho (Portugal, 1988, Engelse of

Franse ondertiteling), in het Stuc, ink, 80/100, org. Stuc/Cinédil.

Zaterdag 17 december
12.00 u FILM Heimat van Edgar Reitz (DRB, 1985, Engelse ondertiteling), aflevering 1tot6,tot

24.00 u, onderbreking voor maaltijd, in het Stuc, ink. 400/500, org. Stuc.
14.00 u KONCERT The golden Brass Quintet speelt kerstkoncert, in St-Michielskerk, ink.

gratis, org. Handelaarsverbond St-Michiel.
20.00 u TEATER Een bruid in de morgen van Hugo Claus door KT De Margriet, in
. stadsschouwburg, org. CC Leuven.

Zondag 18 december
12.00 u FILM Vervolg Heimat ván Edgar Reitz (DRB, 1'985, Engelse ondertiteling), aflevering 7
tot t t, tot 22.00 u, met onderbreking voor maaltijd, in het Stuc, org. Stuc.

15.00 u BARANIMATIE Pianokoncert live, in het Stuc, ink. gratis, org. Stuc.
20.00 u TEATER Een bruid in de morgen van Hugo Claus door KT De Margriet, in

stadsschouwburg, org. CC Leuven.

Maandag 19 december
20.00 u DISKUSSIEAVOND De Sovjet-Unie van Gorbatchov door Staf Vermeersch, in Don

Bosco-centrum, Zwaluwen laan 6, Kessel-Lo, ink. 50/100, org. Kristenen voor het socia-
lisme.

20.00 u FILM Taiwanese retrospektieve: Terrorizers van Dechang, in de Vlaamse leergan-
gen, achter het stadhuis, org. DAF.

21.00 u FILM Carmen Jones van 0110 Preminger (USA, 1954, zonder ondertiteling) met Harry
Belafonte, in het Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

22.00 u FILM Taiwanese retrospektieve: Quei mei, a woman van Zhang Yi, in de Vlaamse
leergangen, org. DAF.

TENTOONSTELLINGEN
Floris Jespers uit Brabants privé-bezit: tot 16 december,ïn Faculty Club.
Hertog Jan I en de slag van Woeringen: tot 31 december, in het Stedelijk Museum, dinsdag
tot zaterdag van 10.00 tot 12.00 u en van 14.00 tot 17.00 u, op zon- en feestdagen van 14.00 tot
17.00 u, ink. 100.
Paul Delameilleure lyrische olieverven: tot 15 december, in UZ Gasthuisberg.


