
Afgifte: leuven X (weekblad - verschijnt niet van juni tot augustus)

Veto besliste deze week met een biblioteek te beginnen.
Uit ons onderzoek bleek dat aan de KUL een aantal

fundamentele werken ontbreken, zoals: 'Het doorzettings-
vermogen van een verguisd politikus. Een openhartige
biografie van Daniël Coens'. opgetekend door F. Gouthart,
s.j. en 'Lesbiennes aan een Katolieke Universiteit'. een
sociologisch onderzoek van Maartje Latmeyder. Raadplegen
op de middenpagina's.

Desondanks zeggen onze zoekertjes altijd: beter een
garnaal in de hand dan 300 in de saus. Maar

ondertussen pleit de Kobbe onschuldig omdat alles aan
alkohol te wijten is. Daarbij, hij heeft nooit graag mosselen
gegeten. jaja, eerst zien en dan geloven, geen woorden maar
daden, tiert de goede fee Eva. Fab, rukken is een... maar
potten met twee! Heila G., ge snapt het echt niet, he? Beeke.
Verdomme, weer geen plaats voor al dat gezwam, op p. 7.

Eigenlijk vormen alle Vetoos samen een aparte biblioteek.
Voor ons betekent de universiteit immers voornamelijk

het geestelijk realiseren van de liefde. Er zijn jongetjes en
meisjes die elkaar achterna zitten, en die nog dromen van de
liefde. Dat is zowat de enige lijn die door Veto loopt; voor de
rest krijgje de indruk van een varietee-voorstelling. Zo is een
prof geen prof, maar een fotokopiemachine en de student
wordt een vulpen. Op pagina 2.

Maar wie zich aan zulke finesses van het taalgebruik
stoort, is een kniesoor. De hele zoekertjesrubriek lang

wordt er een afschuwelijk geradbraakt taaltje gesproken,
maar dat stoort de kontakten tussen de verschillende
nationaliteiten helemaal niet. Trouwens, over talenkennis
gesproken, het Nederlands van onze sportverslaggever in
zijn artikel over het Usst is ook niet altijd even vlekkeloos. U
leest toch ook pagina 6?
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Debatten, zingen en kwissen
over kamertekort

RELLEN - Loko blijft zich verzetten tegen het dekreet van Onderwijsminister Coens: De versie die tegenwoordig
voorligt komt nog steeds niet tegemoet aan een aantal verzuchtingen van de Leuvense studentenbeweging. Loko eist
een wettelijke regeling inzake studenteninspraak en een zelfde inschrijvingsgeld voor alle universueuen: Verder blijft
Loko zich verzetten tegen de poliJieke koehandel die geleid heeft tot de universitaire ekspansie en vraagt het dal het
demokratiserende effekt van de regionale uitbouw van het universitaire onderwijs wordt onderzocht Tenslotte kan de
studentenbeweging zich niet akkoord verklaren met de voorgestelde gedeeltelijk forfaitaire betoelaging van de
IUliversiteiIerL Dergelijke financiering opent immers de poort naar een Numerus Clausus. Om die eisen kracht bij te
zetten wil men dan ook opnieuw op straat komen: Volgende donderdag, 14 maart gaat er onder het motto 'Het dekreet
in goede banen' een .fietsmanifestaJie door. De deelnemers verzamelen - met defiets - aan de fakulteiten en komen
om 16.30 u samen op het Ladeuzeplet1L DiÛu stJlTt dl! toclrt die tloorlreeft LeutJellS ~ bburenstDd 1IQQT liet
verre Heverlee leidt, én vandaar in een wijde boog weer naar het centrum: De eindstreep is om evidente redenen op de
Oude Markt getrokken: Kunnen we nog wat nakletsen: (foto Hielke Grootendorst)

Over kottaksen, terrasjes en een evenementenhal

Studenten betalen mee voor
Leuvense prestige-projekten
De financiële toestand van de stad Leuven is op het eerste gezicht

niet zo onrustwekkend als die van de grootste Belgische steden.
Toch zoeken de lokale bewindslieden koortsachtig allerlei

manieren om de inkomsten van de stad gevoelig te verhogen. De plannen
voor een verdubbeling van de stadstaks op verhuurde kamers en studio's
passen in die strategie. Van waar komt die geilheid waarmee het
rooms-blauwe schepenkollege de ontvangsten binnenrijft?

Toen het kollege van burgemeester en
schepenen zijn ontwerp van begroting
voor 1991 bekend maakte, zat het er bij
de oppositie (SP, VU en Agalev) boven-
arms op. De ploeg van burgemeester
Vansina had er immers - voor de
zoveelste opeenvolgende keer - voor
gekozen om haar begroting in evenwicht
te brengen door een resolute verhoging
van de belastingsdruk. In 1991 zouden
de ontvangsten uit allerlei vormen van
heffingen met zo maar even 200 miljoen
moeten toenemen. Dit betekent een
verhoging van 15,6% ten opzichte van
het voorgaande jaar. Daarmee is de
belastingsdruk op de totale Leuvense
bevolking in tien jaar tijd gewoon
verdubbeld: van 700 miljoen in 1982
naar 1.400 miljoen in 1991.

Voorheffing
\ De bijkomende inkomsten moeten
vooral komen uit drie soorten heffingen.
Vooreerst hoopt schepen van financiën
Wouters 70 miljoen ekstra te halen uit
een verhoging van de opcentiemen op de
or roerende voorheffing. Opcentiemen
zijn de ekstra heffingen die een gemeente

kan innen bovenop de belastingen die
door de Staat geheven worden. Voor
1991 zijn de opcentiemen in Leuven
bepaald op 1350. Dit betekent dat de
Leuvenaar bovenop elke frank die hij
aan de Staat betaalt als voorheffing op
zijn onroerende goederen er bovendien
13,5 moet betalen aan de stad Leuven.
Een tweede grote bron van inkomsten
voor de gemeenten zijn de aanvullende
heffingen op de personenbelasting. Ook
hier hoopt het schepenkollege 70 mil-
joen ekstra te kunnen binnenrijven.

Het Leuvense stadsbestuur blinkt de
laatste jaren uit in het verzinnen van
allerlei vormen van kleinere belastin-
getjes naast de traditioneel belangrijke
bronnen van inkomsten. Zo schudde ze
dit jaar een gloednieuwe belasting op
lichtreklames en uithangborden uit haar
mouwen verviervoudigde ze de heffin-
gen op 'het plaatsen van terrassen'. De
verdubbeling van de kamertaks past
perfekt in diezelfde strategie. In Leuven
is er uiteraard een enorme kamerrnarkt,
die nog steeds uitbreiding neemt. Deze
aangroei van het aantal huurders 'van
kamers levert voor de stad echter relatief
weinig op.

Ten eerste zijn er heel wat misbruiken
waarbij de verhuurders alles in het werk
stellen om nieuwe akkomodatie geheim
te houden. Ten tweede brengen de
huurders, meestal studenten, de ge-
meente veel minder op dan de gemid-
delde inwoner, Het Vlaamse gemeente-
fonds, dat instaat voor een gedeelte van
de financiering van de gemeenten, be-
schouwt de studenten immers niet als
volwaardige inwoners van een gemeente:
slechts een bepaald percentage komt
voor subsidiëring in aanmerking. Dit
aandeel werd vorig jaar van 20% naar
5% teruggeschroefd. Voor Leuven bete-
kende dat meteen 25 miljoen minder
ontvangsten. De verhoging van de taks
op kamers kan dan ook gezien worden
als een direkte kompensatie voor dit
verlies.

AI die belastingsverhogingen zijn niet
aan de oppositiepartijen besteed. Zij
vinden dat de meerderheid bij het
opstellen van de begroting met een
aantal faktoren bewust geen rekening
gehouden heeft. Door de recente invoe-
ring van een indeksering van de kadas-
trale inkomens zouden de inkomsten uit
opcentiemen vanzelf stijgen met 35
miljoen. Daarnaast moet Leuven nog 53

vervolg op p.3 Ilo-

Tema-avo nd
over huisvesting
Op dinsdag 12 maart organiseert Studentenvoorzieningen samen

met Sociale Raad en de Universitaire Parochie 'Kot(in)zicht',
een tema-avond rond de aktuele kamermarktsituatie. De

bedoeling is op een ludieke manier de studenten bewust te maken van de
problemen die de huisvesting in een studentenstad karakteriseren: .de
nieuwe lichting kotbazen, de veel te hoge huurprijzen en vooral bet
recente kamertekort. Op de tema-avond wordt de kamennarkt
doorgelicht, maar ook andere aspekten van het kotleven, zoals de keuze
van een _kamer en het leven in een gemeenschapshuis komen aan boet
Verder wordt aandacht besteed aan de pendelaars, een groep die in de
huisvestingsproblematiek wel eens uit het oog wordt verloren.

Lier typen in 2 da
,Met succes getest

... ~ - -'door 40 studenten
Zie pagina 2.

advertentie ------- .....

Om op een adekwate manier ti
kunnen reageren op de bestaande ma-
laise, verspreidde Sociale Raad half
november haar kotfiches. Die fiches zijn
een soort profiel kaarten van de koten,
die ondermeer een beeld moeten geven
van de prijs-kwaliteit verhouding, het
soort kontrakt waarmee gewerkt wordt
en eventuele misbruiken (studenten
mochten naar hartelust opmerkingen
over hun kotbaas formuleren). De be-
doeling is met die gegevens een brochure
samen te stellen, een soort zwartboek dat
naast informatie over wonen op kot ook
de voornaamste klachten en een aantal
'straffe verhalen' weergeeft, evenals een
benaderende appreciatie van de onder-
zochte koten.

Deze en andere problëmen. komen
dinsdagavond in Alma 2 aan bod. Zo' .
wordt bijvoorbeeld de steeds groeiende

vervolg op p.3 Ilo-

De interesse voor de huisvestingssituatie
is niet nieuw. Twee jaar geleden richtte
de Raad voor Studentenvoorzieningen
van de KU Leuven de 'Tofste kor-aktie
in, terwijl dit jaar een sensibiliserings-
aktie rond veiligheid op kot werd
opgezet. Dit akademiejaar is het pro-
bleem ván de huisvesting echter ook bij
de studenten gaan leven. De stijgende
huurprijzen, het twaalf maandenkon-
trakt en de onlangs aangekondigde
kottaksverhoging hebben de studenten
doen inzien dat op kot zitten binnenkort
misschien geen vanzelfsprekende zaak
meer is. Door het feit dat sommige
studenten in de toekomst misschien een
prijsverhoging van vijthonderd frank
(per maand) of meer zullen moeten
betalen, plus de ekstra kosten die steeds
meer kotbazen aanrekenen, komt de
huisvesting aan de universiteit serieus op
de helling te staan.

Deze week op de middenpagina's: deel twee van de biblioteeksaga.
(Foto Hielke Grootendorst)

/
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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. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken.
Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze
weggelaten worden in Veto.

Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit
komt overeen met ±l,5 getikte blz. met dubbele interlinie) worden in principe
ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen.

Kansloos zijn van het OCMW) worden het recht
op hoger onderwijs ontnomen. Dit is in
strijd met de eigenlijke doelstelling van
het toekennen van studietoelagen én met
artikel 26 van de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens die België
ondertekende.

Terwijl de sociologische en financiële
drempel voor deze groep reeds erg laag
lag, wordt het van nu af helemaal
onmogelijk om verder te studeren. Mis-
schien zijn er enkele dapperen die voor
enkele uren per week een baantie zoeken
in het zwart (wat een ekstra belasting
van de studiedruk zal betekenen), maar
die riskeren dan erg zware gevolgen
wanneer ze betrapt worden, want elke
bijverdienste is een ekstra bron van
inkomsten en moet dus afgestaan wor-
den aan het OCMW.

Besluit: we leven in een demokratie
waarin de kansarmen nu kanslozen
worden. Ik vraag me af wat het Europees
Hof van Straatsburg hiervan vindt.

Hilde Kinabie

Het Sint-Annaplan van Coens deed al
veel stof opwaaien in studenten middens.
Er werd o.m. stevig gesnoeid in de
sociale sektor, waardoor de studieonkos-
ten gevoelig stegen. Bovendien worden
de studietoelagen al enkele jaren niet
meer geïndekseerd, terwijl onderzoek
aantoont dat deze bedragen allesbehalve
toereikend zijn om de kosten te dekken.

Toch meende onze regering (waarvan
de 'socialisten' nota bene deel uit-
maken!) nóg een beslissing te moeten
nemen die er nu voor zal zorgen dat
verder studeren zo goed als onmogelijk
wordt voor de minst begoeden in onze
maatschappij. Er werd nl. bij wet
vastgelegd dat gezinnen die zich finan-
cieel moeten redden met een bestaans-
minimum hun studietoelagen moeten
afstaan aan het OCMW. De helft van
deze inkomsten zal dan terugvloeien
naar de regering. Met andere woorden,
jongeren uit zulke gezinnen (en zelfstan-
dige studenten die financieel afhankelijk

Het Gebroed in de Stadsschouwburg

Zomernachten zijn zwoel
....

seren van de liefde. Er zijn jongetjes en
meisjes die elkaar achterna zitten, en die
nog dromen van pure liefde. Dat is
zowat de enige lijn die door de voorstel-
ling loopt, voor de rest krijg je de indruk
van een variétévoorstelling, omdat er
van scène naar scène gewerkt wordt. De
nadruk ligt vooral op het gegeven van de
droom. Zo is een bos geen bos, maar een
bed en de lamp wordt het struikgewas.
Dagdromen zijn het, zodat ze snel
kunnen omslaan in de werkelijkheid.
Alles speelt zich af tussen het herkenbare
en het onwerkelijke in. Op die manier
krijgt de voorstelling toch een dubbel
laagje, al blijft het vernis tegenover de
oorspronkelijke tekst.

'A Midsummernight's Dream' is im-
mers meer dan een liefdeshistorie. Het is
het verhaal van hertog Theseus, die zijn
mooiste kostuum aantrekt om Hyppolita
te trouwen., de Amazonenkoningin die
hij aan zijn bewind heeft onderworpen.
Het is het verhaal van Oberon en
Titania, de elfjes, die lelijke dingen
zeggen tegen elkaar in een ruzie over een
jongetie waarvan Titania houdt en dat
Oberon het liefst voor zich zou winnen.
Verder is er Puck, de boosaardige elf die
nogal wat liefdes in de war stuurt en
mensen tegen elkaar opzet. En er zijn
ook de trouwe onderdanen van de
hertog, die voor zijn bruiloft de liefdes-
historie 'Pyrannus en Thisbe' oefenen.

H ugo Claus moet hard werken om aan de kost te komen. Zo heeft
hij stilaan alle belangrijke toneelstukken van Shakespeare naar
zijn pen gezet, onder andere ook 'A Midsummernight's Dream'.

Een paar jaar geleden regisseerde Jan Decleir een aantal laatstejaars-
studenten van Studio Herman Teirlinck in een werkvoorstelling onder de
titel 'Zomernacht', Uit die samenwerking groeide het losse gezelschap
Het Gebroed, dat ook al'Mijnzoe~e Junior' van Pieroo Roobjee op de
planken bracht. Met dezelfde groep doet hij nu 'Zomernacht' van ClaUS'
over. Het blijft dus in de familie, deze week op bezoek in Leuven.

kind. Dat zorgt ervoor dat hij de ene keer
boven ligt, maar de andere keer zijn
meerdere moet erkennen. Op zich inte-
ressant, maar Filip Peeters heeft met die
meerduidigheid moeite. Dat komt vooral
door de uitvewoting, het visitekaartje
dat Jan Decleir op deze voorstelling
kleeft. Die uitvergroting vinden we terug
in de speelwijze, maar ook in de
aankleding en de opbouw van de scène.
De akteurs zijn redelijk hedendaags
aangekleed, maar net iets te teatraal, en
zo is het ook met de bebloemde kussens
en de hellende scène. De personages
lachen, huilen en praten net iets te hard,
en de dialekten van de knechten die hun
stukje repeteren zijn overbodig.

Op die manier drijft de voorstelling
vooral op vondsten en sterke momenten.
Decleir zet wel een aantal richting-
aanwijzers voor personagetekening en
enscenering uit, maar de akteurs lopen
meer dan eens zichzelf voorbij. Er
gebeuren in deze voorstelling teveel
dingen op de scène die niet rijmen in het
geheel en dus onvoldoende uitgewerkt
lijken. Misschien moet Jan Decleir maar
eens aan de slag met akteurs die een
grotere uitstraling hebben. Pas dan
kunnen we luidop zeggen of hij niet beter
de regisseursstoel aan iemand anders zou
laten.

VakatureJan Decleir heeft' nogal wat bewonde-
ring voor het werk van Claus. In het
Parool zegt hij daarover: "Ach, Sna-
kespeare heeft niet meer nodig dan wat
akteurs, het is allemaal zo evident. Je zet
er een lichtje op, hoewel zelfs dat niet

eens noodzakelijk is. En de taal van
Claus is dankbaar. Zijn vertalingen zijn
dankbaar, zijn zinnen rollen uit de
mond". Decleir houdt niet van zwaar-
wichtige analyses, maar wil vooral
speelsheid en spelvreugde laten ontstaan.
Op dat vlak is hij allerminst een slecht
begeleider voor pas afgestudeerde ak-
teurs, maar zijn persoonlijkheid dreigt
nogal eens een te sterke stempel op hen
te drukken.

1501zoekt ter ondersteunIng vsn hssr
werking 1 halftijdse kra,cht (19,5 uur/
week).

Veto
'5 Meiersstraat 5

3000 Leuven
(016/22.44.38)

Vandit personeelslid wordt verwacht het
uitvoerend komitee van de Internationale
Studenten Organisatie te Leuven (Isol)te
helpen in haar beleid, en buitenlandse
studenten wegwijs te maken in de voor-
zieningen waar zij beroep op kunnen
doen. Hiertoe dient elke werkdag
's namiddags een permanentie open ge-
houden te worden. Uiteraard komen voor
deze vakature zowel mannen als vrou-
wen in aanmerking. Kandidaten moeten
wel vlotNederlands-, Engels- en Frans-
talig zijn.en beschikken over organisato-
rische en administratieve kapaciteiten.
Het kontrakt loopt van 1 mei 1991 tot 31
auqustus 1991, doch sollicitanten die be-
reidheid tonen om ook volgend akade-
miejaar deze funktie te vervullen krijgen
mogelijkde voorkeur. Schriftelijkesollici-
taties, met Cv. motiveringen vermelding
van specifieke kwaliteitendie voor Isol
nuttigkunnen zijn.moeten ten laatste
vrijdag 5 april om 16.30 uur op het
sekretariaat aangekomen zijn, bijHilde
Stroobants, Vesaliusstraat 34. Leuven.
Hier kunnen de sollicitanten ook terecht
voor meer inlichtingen in verband met het
sollicitatiegesprek, en een mogelijke korte
opleiding in de maand april.
Het uitvoerend komitee van Isol

Imitatie
Dat komt wel meer voor: Willem

Thomas heeft er ook een hele tijd over
gedaan om zich aan de invloed van de
Decorte-speelstijl te onttrekken. Meteen
is ook het euvel van 'Zomernacht'
aangeraakt: de voorstelling getuigt van
een interessante visie op personages,
situaties, gebruik van de ruimte en
gedragspatronen, maar je ergert je af en
toe aan de merkbare adem van Decleir
die de akteurs in hun nek voelen. Ze
maken er bij momenten in hun bewegin-
gen en timbre zowaar een Decleir-
imitatie van. De elfenkoning Oberon
(Alexander Van Bergen), zijn vrouwtie
Titania (Ann Pira) en Puck, de schalkse
Einzelgänger (Filip Peeters) verdwijnen
op die manier in de mist.

Voor Decleir gaat Shakespeare's stuk
voornamelijk over het lichamelijk reali-
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Dialekten
Door die verhaallijnen ontstaät er in

het stuk een meerduidigheid, die 'Z0-
mernacht' wat de uittekening van de
personages betreft, mist. Puck vormt
daarop een uitzondering. Hij heeft iets
van een onmogelijk iemand waar je geen
greep op krijgt. Hij is een sater, maar
heeft ook iets van de onschuld van een

Paul Demets

Zomernacht door Het Gebroed, in de
Stadsschouwburg, op 12 maart om
20.00 u. Ekstra-voorstelling 23 april

STUDENTEN!
UW THESIS VERDIENT EEN PERFECTE BEHANDELING!

Kreeg U nooit een "10 voor taal"? Jammer, doch geen nood ...
Wij sporen voor U elke wispelturige "dl" op, vallen over alle "Galli- en

andere (c)ismen" en vinden onmidoolAjk de fout.. .
We werken zelfs die kronkel in de zinsbouw weg! Eenvoudig, niet?

Maak U geen zorgen over de interpretatie: .
wij bogen op een taalkundige en wetenschappelijke opleiding

en een economische,ervaring: we bespreken immers met U elke
wijzfging en' wippen er meteen de laatste tikfout uit.

En zo hoort het ook!

CORRECT EN SOBER
CONFORM DE NORMEN VAN UW FACULTEIT

Leer typen in
twee daqenDeze unieke audio-

visuele cursus gaat door
in Leuven en Diest We
bieden hem tijdelijk aan
voor slechts 2000 frank.
Dit nieuwe systeem werd
uitgetest door 40 studen-
ten. Daarvan bereikten er
39 het testdoel in 10 uur
of minder ..

U leest het juist: op 10 uur,
gespreid over 2 of 3 dagen leert
U perfekt blind typen (26 letters
+ hoofdletters + leestekens)Zetwerk en publiciteit

Alfaset Leuven (016/22.04.66)
Drukkerij Rotatyp Brussel
Oplage 9000 eksemplaren
ISSN-nummer 0773-5162
Abonnementen
Studenten: 250 fr.;
niet-studenten: 300 fr.; steun
vanaf 600 fr.; over te schrijven op
rek. nr, O,frr-0959719-77
Agenda en Ad Valvas
ten laatste vrijdag voor verschijnen
om 18.00 uur op het
redaktieadres bezorgen
Redaktievergadering
iedere vrijdagnamiddag om 15.00 u

• met leerdoelgarantie
• 3 gratis proeflessen

Doe vandaag nog Uw gratis
proefles en morgen typt U zelf

brieven en papers.
PROFESSOREN, DOCENTEN, TOEKOMSTIGE DOCTORES!

Ook uw typewerk en cursussen verdienen dezelfde service.
Vertrouw ons gerust uw vreemde talen en tekens toe, symbolen,

formules en tabellen: onze PC's zijn ervoor uitgerust.
't Is ook vlakbij: tegenover ALMA 11.

Uitgebreiddemonstratiepakket
gratis beschikbaar
(waarborg100 fr.)

De cursus gaat çoorte
LEUVEN- Brusselse
straat 51A (016)23.05.56
(tot21 uur)
DIEST- K Albertstr.33 1-----------------11(013)31.40.61 (tot
19 uur) """""""""11.11111111111111 .. ,.""""""""""",

UN IVE R e.v.
Edward Van Evenstraat 3, 3000 LEUVEN

'f6t 016/23.86.43
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Found Footage Film in 't Stuc

Wat pulp en anarchie
Wie wars is van konventionele cinema en baalt van klichee-

matige standjes, kan zijn hart ophalen aan de 'Found Footage
Film', een begrip dat men gekweekt heeft om films die hun

materiaal uit reeds bestaande prenten halen - al dan niet pulp - onder
een algemene noemer te plaatsen. De makers hebben ·één kontroversiële
aanpak of geven die inhoud aan de films mee. Ze versnipperen de
gevonden pellikule zodanig dat er een vers koncept ontstaat. Het
programma in 't Stuc is onderverdeeld in drie tema's, gespreid over drie
dagen, van 13 tot 15 maart. De eerste dag geeft Willem De Greef, docent
aan het St-Lukasinstituut en programmator van de films, om 19.30 u een
lezing.

Vele plastische kunstenaars uit het begin
van deze eeuw, zoals Man Ray, Hans
Richter, Fernand Leger en Marcel Du-
champ, hebben zich ook bezig gehouden
met het fabriceren van eksperimentele
undergroundfilms, weliswaar met een
knipoog naar het dadaïsme en het
konstruktivisme. Marcel Duchamp bij-
voorbeeld was zodanig gefascineerd
door het fenomeen 'beweging', dat hij dit
op beeld wou vastleggen. Resultaat: een
draaiende spiraal die een psychedelische
sfeer oproept. Gelukkig duren die films
gemiddeld niet lang genoeg om er
volledig bij te flippen. Het Stuc program-
meerde dan ook meer dan één film per
avond.

Stabiliteit
De Found Footage Film wordt gedre-

ven door de arbitraire instelling van de
maker. Soms laat hij een detail een eigen
leven leiden. Dan weer verpest hij door
zijn anarchistische aard mooie plaatjes
uit een film. In de film zijn tijd- en
ruimtekonceptie traditioneel gebonden
aan een aantal konventies, die de toe-
schouwer een zeker gevoel van stabiliteit
bezorgen. Het zijn die elementaire kon-
ven ties die men in de Found Footage
Film doorbreekt, om op die manier bij
de toeschouwer een andere perceptie te
bewerkstelligen. .

Onder het eerste tema 'Impliciete
betekenissen/Intense beelden en verhe-
ven scènes' toont men onder andere 'La
Verica Incerta', opgedragen aan Marcel
Duchamp, een film van Barucello en
Grifi. Zij monteerden verscheidene stuk-
jes films aan elkaar, die schijnbaar wel
een samenhang hebben, maar logisch
gezien niet passen. Deze montageme-
tode wordt door vele Footage film-
makers gulzig gebruikt. Bruce Connor,
een schilder, net als Joseph Cornell,

waarvan men de film 'Rose Hobbart' zal
draaien, past in zijn films vaak de
kollagetechniek toe.

Het verhaal in Con nors 'Mongoloid'
gaat over een jonge man die zijn mentale
stoornis overwint en zich weer als een
aktief sujet in de maatschappij kan
bewegen. De film wordt begeleid door
de 'humorgevoelige' muziek van Devo -
ook te horen op de soundtrack van de
film '9 1/2 Weeks' met 'I like Bread &
Butter'. Len Lye, waarvan 'Trade Tattoo'
wordt gedraaid, staat op zijn beurt dan
weer bekend als de weirdo die de
pellikule beschildert en een kombinatie
maakt van realistische en abstrakte
beelden.

Op de tweede dag draait het Stuc
onder het tema 'Afleidingen van initiële
doelen en betekenissen' een andere film
van Bruce Connor: 'America is waiting',
gemaakt op aanvraag van David Byrne
(Talking Heads) en Brian Eno voor hun
langspeler 'My Life in the Bush of
Ghosts', Henri Storck, één van de
belangrijkste eksperimentele vertegen-
woordigers van ons land krijgt met zijn
film uit 1931 'L'Histoire du Soldat
inconnu' ook een plaats. Van iets vroe-
ger, 1927, dateert Guido Seebers 'Kipho'
waarin beelden van Duitse ekspressio-
nistische films zoals 'Der letzte Man' en
'Das Kabinett des Dr. Caligari' verwerkt
zijn:-Seeber heeft zijn inspiratie voor
'Kipho' gevonden in Legers 'Ballet
Mécanique', Hij heeft wel zijn persoon-
lijke louch gegeven door de aandacht op
specifieke objekten te leggen, namelijk
film en fotoprodukten. Niet zoals Leger
die alledaagse objekten toont en het
ritmische beoogt.

lichtzinnig
Leger zei: "La vitesse est la loi du

monde. Le cinema est

SILCO
Wat zii moeten

••verzwllgen,
speurden wii na
(Raf Sauviller en Bernard van de Popeliere)
"Elk woord kan dodelijk geduldig graafwerk in Bel-
zijn" , zei Eyskens na de te- gië, Frankrijk en Libanon.
rugkeer van het ge- _ Onze onthullende
zin Houtekins-Kets DlIlnDIIII reeks start nu in het
in België. Wij speur- rJIIIUMIIUI blad waarvoor geen
den na waarom. Met WIgt:tI spreekverbod geldt.

qu'il est vite et rapide". De Oostenrijker
Martin Arnold wil met zijn recente
'Pièce touchée' (1989) net de snelheid
tegenwerken en onderzoekt wat er in die
snelheid van de film schuilgaat. Hij heeft
een 18 sekonden durende passage uit een
Hollywood B-film uit de jaren 50
gehaald en dat uitgesponnen tot het 16
minuten durende 'Pièce touchée'. Zijn
visie is dat de waarnemingskapaciteit
van de mens gering is en dat er in die 18
sekonden film wel meer steekt dan de
toeschouwer op het eerste gezicht zien
kan. De tragiek van het leven bestaat
erin dat men niet zomaar bepaalde
situaties kan herhalen, dus pluist hij de
film maar uit door met de filmische
ruimte en de beeldspiegelingen te goo-
chelen. Zo duiken er inderdaad zaken op
die men niet direkt zou opmerken.

Er staat ook een belangrijk werk van
all-roundfiguur Maurice Lemaître op
het programma. Lemaître is samen met
Isidore Isou de oprichter van de in 1945
gestarte avant-garde beweging van het
Lettrisme. Hun doel was de totale
menselijke kommunikatie in tekens tot
uitdrukking te brengen, ook geluiden als
snurken, rochelen en dergelijke. Artis-
tiek gezien vestigt men vooral de aan-
dacht op het vormelijke en hecht men
groot belang aan het visuele. 'Une

...ER 2i1{t~ fRAGMEN1CtJ iN
vAN E.MM~NVEIJ.(, 59 .l>E K"tJ"'; S~LfN,
SLiPjeSLAwiNE iN 1iQ.ol-,ILSA I>E \Nol-ViN
v.1~ be 77, 1wA~Lf HE{(. MfibftJ 1.."1E'N liC,1-I
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CEuvre' vertoont in sommige opzichten
dan ook gelijkenissen met het dadaïsti-
sche 'Les Mots dans un Sac' van Tristan
Tzara.

Op vrijdag 15 maart toont men onder
de technische titel 'Materiële Manipula-
ties/ Analytische konstrukties' nog een
andere film van Lemaître en van Lye.
Verder vertoont men ook de agressieve
'Rohfilrn' (1968) van Birgit en Wilhelm
Hein die net als Maleolm Legrice de
filmaktie als aanvulling van het film-
werk zien. 'Rohfilm' beeldt de destruktie

van het traditionele wereldbeeld uit.
Legrice heeft op zijn zelfgebouwde
kopieermachine een familiefilmpje waar
hij met zijn mams en zijn hond opstaat,
telkens opnieuw gekopieerd. Dat is
alvast de historie van 'Little Dog from
Heli' (1967). In 1970 heeft deze man
nog een serie van vier films gemaakt met
de voorbeeldige titel 'How to screw the
CIA'. Ter informatie: deze films worden
niet in het Stuc vertoond.

Leen Eelen

Leuvense begroting
• vervolg van p.l

miljoen krijgen van het Ministerie van
Financiën ter kompensatie van een
laattijdige doorstorting van de belastin-
gen door de staat. Bovendien beschikt de
stad nog steeds over aanzienlijke reser-
ves: op het einde van 1991 zouden die
430 miljoen bedragen. AI die faktoren
samen doen de oppositie besluiten dat
een belastingsverhoging in feite niet
nodig was en dat men gerust het tekort
had kunnen opvullen met geld uit de
reserves.

Schepen Wouters bestempelde de
kritiek van de oppositie op een recente
gemeenteraad als 'kortzichtig'. Het aan-
leggen van grote reserves is voor hem
een bewuste beleidsoptie naar de toe-
komst toe. In het financiële plan voor de
periode 1991-94 voorziet Wouters im-
mers grote uitgaven. Zo is er ten eerste
het reusachtige tekort van het OCMW,
dat de komende drie jaar zou blijven
stijgen met 4% per jaar. Ten tweede
verwacht Wouters dat er wel eens
onverwacht een aantal belangrijke uitga-
ven zouden kunnen opduiken. Men
moet dus op het ergste voorbereid zijn en
niet te kwistig omspringen met de
bestaande reserves.

In zijn verantwoording van de nood-
zaak van grote reserves verzwijgt de
schepen een aantal faktoren, die het
oppotten in een heel ander daglicht
stellen. Men kan zich om te beginnen
vragen stellen bij het zondermeer aan-
vaarden van een jaarlijkse stijging van
het tekort van het OCMW. Daarmee
sluit men de facto de mogelijkheid van
een grondige beleidshervorming binnen
het centrum, waar de oppositie al een .
hele poos op aandringt, uit. De zwaar Image-building
verlieslatende politiek wordt gewoon . .
een vooronderstelling. Naast de put van M~t de rueu~~te begroting ~n ~~t
het OCMW is er de al even hachelijke meerJaren~l~ ~IIJkt nog eens duidelijk
situatie van de schulden van Leuven. De wat de po~tJe.k IS van de rooms-blauwe
schuldenlast, die de laatste jaren al flink me~rd~r~eld 10 Leuven. Terwijl vooral
opgelopen is, gaat in het financiële plan de individuele ~urger st~eds zwaarder
1991-94 nog verder de lucht in. De ~!ast wordt, bh~ven de uitgaven sneller
belangrijkste reden hiervoor is de- stijgen dan de inkomsten (voor' 1991
reusachtige investeringen die men voor- 11.5% tegenover 9.7%). Zo wordt niet
ziet op de buitengewone begroting. Die alleen de put van het OCMW, maar ook
gaan hoofdzakelijk naar het uit de grond de schuldenlast van Leuven zelf als~aar
stampen van enkele prestigeprojekten. grote~. D~ red~n voor deze negatieve

ontwikkeling ligt vooral bij grootse
Vooral de plannen voor de bouw van . bouwplannen van het stadsbestuur, die

een 'evenementenhal' maken de aanleg van Leuven een aantrekkelijke, modern
. van grote reserves onontbeerlijk. In een uitgeruste stad moeten maken. De beteu-
eerste voorstel van de meerderheid stond geling van ekscessen als te grote terrassen
dat de hal zo'n 300 miljoen ging kosten. of een overdaad aan uithangborden

moet bijdragen tot het imago van
Leuven als aangenaam wandel- en
winkelcentrum. Niet alleen de Leuve-
naars, ook de studenten moeten op-
draaien voor de image-building van het
stadsbestuur.

Deze week belichtten we de begro-
tingsdiskussie waarbinnen de voorstellen
van Wouters gesitueerd moeten worden.
Het lijkt er op het eerste gezicht dus sterk
op dat Wouters de centen niet echt nodig
heeft, maar dat hij ekstra fondsen wil
aanleggen om van Leuven een presti-
gieuze, moderne stad te maken. Voorlo-
pig is er echter nog geen reden tot
paniek. Achter de schermen wordt druk
onderhandeld met de universiteit en ook
de oppositie in gemeenteraad laat zich
niet onbetuigd. Ondertussen wordt het
puntje van de kamertaks voortdurend
van de agenda geweerd, waardoor het
vermoeden groot wordt dat Wouters
binnenkort met een nieuw voorstel voor
de dag zal komen. Zelf praat hij in dat
verband graag over een systeem van
sociale korrekties, opgesteld in overleg
met de huisvestingsdienst van de KUL.
In Veto van volgende week laten we
Wouters zelf aan het woord. Daarnaast
besteden we aandacht aan de standpun-
ten van de belangrijkste partners in het
debat, d.w.z. de oppositiepartijen en de
universiteit

M'n kot: geen zicht
• vervolg van p.l

interesse van de privee-sektor voor een
komfortabel plaatsje op de kamermarkt,
op passende wijze weergegeven in een
sketch. Dan volgt een kwis waarin de
kennis van studenten en akadernici van
de huisvesting getest wordt: twee teams, .
respektievelijk aangevoerd door Prof.
Masschelein, voorzitter van de Raad
voor Studentenvoorzieningen, en Kris
Hendrickx, voorzitter van Sociale Raad,
worden door - Veto's - Walter Pauli
ondervraagd over de hete hangijzers van
de kamermarkt.

In het debat 'Te kort of niet te kort?',
met vertegenwoordigers van de universi-
taire instanties, de studenten en de stad
Leuven, wordt er gediskussieerd over de
verdeling van de koten (universitaire
residenties en privee-kamers) en de
weerslag daarvan op de sociale sektor.
De tendens naar steeds duurdere en
luksueuzere koten is immers een sterk
remmende faktor voor de demokratise-
ring van het onderwijs, en dat is toch de
uiteindelijke bestaansreden van een so-
ciale sektor aan de unief. Jos Dewinter,
raadgever op de huisvestingsdienst, sprak

al eerder over de mogelijkheden om de
kamermarkt positief te beïnvloeden, door
de aankoop van kamers door de universi-
teit op te voeren. Wettelijk zou de
universiteit immers tweemaal zo veel
kamers mogen hebben dan nu het geval
is, maar voorlopig is daar geen geld
voor.

Viona
Naast de meer strukturele feiten, die

huurders meestal voor voldongen feiten
stellen, komen er dinsdag ook individuele
items aan bod. Zo wordt er onder meer
een schimmenspel gebracht rond het
tema 'milieubewust leven op koe, en zingt
het koor Pati-Pati de hele avond bekende
liedjes, met aangepaste teksten over het
kotleven. De avond wordt aan elkaar
gepraat door Viona Westra, zelf aktief op
het vlak van de huisvesting. Zij modereert
ook het debat.

Dorinda Dekeyser

KOI(in)zicht vindtplaats op dinsdagavond
12 maart om 20.00 u in Alma 2

Een tweede ontwerp sprak al van 400
miljoen, waarbij nog eens 40 miljoen
zou komen voor de aankoop van de
grond omdat men moest uitwijken naar
Haasrode. Het plan 1991-94 nu voorziet
niet minder dan 600 miljoen voor de
bouw van de hal. Agalev-gemeente-
raadslid Beliën rekende zijn kollega's
bovendien voor dat de totale kosten van
het projekt over twintig jaar waarschijn-
lijk zouden oplopen tot 1,5 miljard. Dat
alles terwijl men serieuze twijfels heeft
over de noodzaak van een dergelijke
evenementenhal.

Pieter De Gryse
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Een kwestie van.goed beheer

Twintig frank
per boek per uur

Wie ooit in een andere biblioteek moet zijn dan die van zijn
eigen fakulteit, krijgt af te rekenen met allerlei kleine
tegenslagen. De verschillende biblioteken van de KUL

houden er namelijk allemaal hun eigen gewoonten op na, een gevolg van
de decentralisering van de biblioteekstruktuur en de autonomie van de
fakulteiten. De eigenaardigheden gaan van verschillen in openingsuren
tot alleszins verrassende uitleen-modaliteiten. Eén aspekt hebben bijna
alle biblioteken alvast gemeen: ze hebben allemaal een eigen
kopieerkaart.
Slechts weinig biblioteken (rechten, eko-
nomie, godgeleerdheid) zijn open van
half negen 's morgens tot ergens tussen
acht en negen uur 's avonds. De andere
biblioteken (geneeskunde, farmacie, so-
ciale en eksakte wetenschappen, L&W,
enzovoort) houden het op 17 à 19 uur.
De kleinste biblioteken, zeker die met
slechts één personeelslid, sluiten tijdens
de middag hun deuren gedurende één of
meerdere uren. In de vakanties verschil-
len de regelingen van biblioteek tot
biblioteek. Meestal kan je een paar uur
minder laat terecht dan gewoonlijk, en is
de bib op zaterdag gesloten.
Waar de meeste biblioteken vorig

akademiejaar nog open waren tijdens de
kerstvakantie - al was het maar voor een
week - is er dit akademiejaar haast een
kollektieve sluiting geweest. Sommige
verantwoordelijken en personeelsleden
vinden dit ontoelaatbaar. Niet alleen zou
de biblioteek open moeten zijn op het
moment dat de studenten over veel tijd
beschikken om er zonder onderbreking
te kunnen doorwerken; ook het perso-
neel heeft na de vakantieperiode telkens
weer weken werk met het inhalen van de
opgelopen achterstand. Enkele bibliote-
ken, zoals die van de rechtsfakulteit,
vonden het daarom verstandiger niét te
sluiten.
Als je dan toch binnengeraakt en

bovendien nog je boeken vindt, kan er je
nog een onaangename verrassing wach-
ten. Sommige biblioteken lenen name-
lijk niet uit. Hiervoor worden verschei-
dene redenen opgegeven. Bij Godge-
leerdheid beroept men zich op het aparte
statuut: liet is in de eerste plaats een

Springen proffen zorgzamer met boeken om dan studenten?
ten ze in het bezit zijn van een voor die den ten vaak ongelijk behandeld. De
biblioteek afzonderlijke lezerskaart, wat uitleentermijn varieert van één tot drie
niet hetzelfde is als de overal bruikbare weken (wijsbegeerte). Over het alge-
Libis-kaan waarmee men in de meeste meen mogen proffen en WP dubbel
biblioteken vrij kan ontlenen. De eigen zolang en dubbel zoveel boeken ontle-
lezerskaart vinden we ook terug bij nen als studenten. In de rechtsfakulteit
psychologie en godsdienstwetenschap- mogen proffen acht boeken ontlenen,
pen. Daar wil men op'" die manier drie meer dan studenten. Bij de ekono-
kennelijk ateïsten weren. men is er dan weer een diskriminatie op
In geen enkele biblioteek kunnen een ander vlak: waar studenten hun

zomaar alle dokurnenten worden ont- maksimum vier boeken na twee weken
leend. Tijdschriften, naslagw.erken en met nog eens veertien dagen kunnen
dissertaties mogen nergens de deur uit. verlengen, geldt er eigenlijk geen echte
De rechtsbiblioteek leent haar naslag- termijn voor assistenten en proffen. "We
werken echter toch uit vlak vóór het letten er alleen op dat de regels van 'een
,sluitingsuur. Ze moeten dan wel de goed algemeen beheer' worden nage-
volgende morgen terug zijn, op straffe leefd", aldus onze zegsman. Ook in de
van een boete van 20 frank per boek per eksakte wetenschappen mag een lid van
uur. Bij Sociale Wetenschappen kan je het wetenschappelijk personeel dok u-
tijdschriften, naslagwerken en disserta- menten ontlenen voor onbepaalde ter-
ties ontlenen tijdens het weekend. Maar mijn. De biblioteek van Farmacie heeft
ook tussen andere werken wordt soms een wel zeer doeltreffend middel gevon-
nog een onderscheid gemaakt: best- den om studenten ertoe te bewegen geen
sellers, waarmee dan belangrijke aktuele boeken te ontlenen. Voor elk boek
werken worden bedoeld, zijn maar voor moeten ze maar liefst 300 frank waar-
kortere tijd ontleenbaar. Op die manier borg betalen. Proffen en assistenten
zijn ze bereikbaar voor meer personen. ontlenen gratis.
Ook spoort de korte termijn de ontleners De diskriminatie van proffen en
meer aan tot effektief gebruik van de studenten kent voor-, en tegenstanders.
ontleende boeken. Professoren zouden zorgzamer omsprin-

gen met boeken. Ze zouden er meer en
intensiever gebruik 'van maken. Dat
laatste argument gaat alleszins niet op als
men studenten uit de licentie- of inge-
nieursjaren in de vergelijking betrekt.
Het zal je maar overkomen dat je voor je
tesis een boek nodig hebt dat maanden
'bezet' wordt gehouden.
Maar professoren genieten soms nog

meer voordelen. In L&W is voor de
gebruikers van de zes departements-
biblioteken normaal slechts één ingang
voorzien op de benedenverdieping. De
proffen en de meeste leden van het
wetenschappelijk personeel beschikken
echter over een sleutel waarmee ze op
elke verdieping de glazen deur kunnen
openen die leslokalen scheidt van de bib.
Daardoor hoeven ze natuurlijk niet
langs de balie te passeren, en kunnen ze
boeken meenemen en op. hun buro
zetten wanneer ze maar willen. Akade-
mische vrijheid? Volgens kampusbiblio-
tekaris De Smedt is er te weinig
personèel om te kontroleren, maar moet
men 'vertrouwen op de goede wil van
het AWP'. Bovendien komt het voor dat
proffen zogezegd boeken bestellen voor
de biblioteek, op kosten van het departe-
ment, om ze dan een aantal jaren op hun
buro te plaatsen. Die praktijk heet ook

presentatie- en research-biblioteek. Sa-
men met de Centrale Bib hebben de
godgeleerden bovendien een 'bewaar-
opdracht', en dat niet alleen voor- de
eigen afgevoerde boeken, maar ook voor
de - vaak uitgebreide - schenkingen van
partikulieren of instellingen. Die schen-
kingen mogen de bib niet verlaten.
Een ander motief om geen boeken uit

te lenen: "De biblioteek is alles wat de
fakulteit heeft. Je moet het zien als een
soort labo. Proefbuizen worden toch
ook niet uitgeleend?". Een nogal vreem-
de vergelijking. Ter kompensatie van het
ontleningsverbod bevinden zich in de
biblioteek wel buro's voor proffen en
wetenschappelijk personeel, en studie-
cellen voor doktoraatstudenten. Boven-
dien kunnen de gebruikers hun stapel
boeken 's avonds gerust op een eigen
tafel laten liggen, zonder de volgende
dag alles weer bij elkaar te moeten
zoeken. Ook de openingsuren zijn niet
mis: tijdens het jaar van halfnegen
's morgens tot maar liefst tien uur
's avonds.
Bij Geneeskunde, waar je, tenminste

als student, ook geen boeken mag
ontlenen, zijn er geen kompensaties
voorzien. De argumenten verschillen
ook van die van Godgeleerdheid: er is
niet veel vraag naar (de biblioteek wordt
inderdaad allerminst druk bezocht) en
de kollektie bestaat, wat de boeken
betreft, vooral uit naslagwerken. In
sommige andere biblioteken mag je wel
ontlenen, maar dan onder beperkte
voorwaarden: de pedagogen mogen al-
leen ontlenen als ze aan hun licentiaats-
verhandeling werken. Bovendien moe-

Goodwill
Zowel wat het aantal boeken als wat

de uitleentermijn betreft worden prof-
fen, wetenschappelijk personeel en stu-

LIBIDOBIS

Na de splitsing vim de universiteit in
de jaren zeventig heeft men gepro-
beerd de nadelige gevolgen die de
splitsing met zich meebracht op te
- vangen, onder meer door automatise-
ring van de biblioteken.
Toen het automatiseringsplan in

1974 klaar was, kon men op zoek
gaan naar een systeem dat aan de
gestelde vereisten voldeed. Tenslotte
werd in 1975 voor Dobis (Dortmun-
der Bibliotheksystem) gekozen, een
systeem dat nog dat zelfde jaar door
de universiteit van Dortmund ontwik-
keld was. Nadat de KUL bovendien
met IBM een kontrakt gesloten had
om het systeem aan de behoeften van
de Leuvense universiteit aan te pas-
sen, ontstond Dobis-Libis. Libis staat
voor 'Leuvens Integraal Biblioteek-
.en Informatie Systeem'.
Naast de KUL zijn nog andere

universiteiten (Ufsal, RUG, Namen,
UCL), bedrijven (Boerenbond, ABB,
ffiM), onderzoeksinstellingen (Insti-
tuut voor Hygiëne en Epidemiologie),
het Belgisch Parlement en de Vlaamse
Raad aangesloten op Libis. Ook in het
. buitenland wordt meer en meer ge-
bruik gemaakt van Dobis-Libis: meer
dan 140 installaties in 30 landen. Eén
van de jongste gebruikers is de univer-
siteit van Oxford, zeker geen kleintje
op akademisch gebied. Libis staat
overigens min of meer los van de
KUL. De groep is financieel en
administratief zelfstandig, maar maakt

gebruik van sommige diensten van de
universiteit: gebouwen, personeel, ...
De kracht van Dobis-Libis ligt erin

dat alle biblioteek-aktiviteiten in één
systeem geïntegreerd zijn: aanschaf,
katalogisering, bibliografisch zoeken,
cirkulatie (uitleenkontrole) en tijd-
schriftenbeheer gebeuren via één sys-
teem. Dat betekent dat men ieder
dokument slechts eenmaal moet in-
voeren om er verschillende bewerkin-
gen mee uit te voeren. Bovendien is
Libis een on-line databank. Dat wil
zeggen dat een dokument onmiddel-
lijk na katalogisering beschikbaar is
voor bibliografisch zoeken. Als een
boek uitgeleend wordt, merkt de
biblioteekbezoeker dat dadelijk bij het
bibliografisch zoeken op de terminals.
Alle gegevens van Libis zijn opgesla-
gen in een ~BM-mainframe in' het
Rekencentrum van de KUL in Hever-
lee. Via RTT-lijnen krijgen de gebrui-
kers aan de terminals rechtstreeks
toegang tot dit bestand.
Bovendien is het systeem erg ge-

bruiksvriendelijk: de gebruiker moet
geen informatika-knobbel hebben om
aan zijn gegevens te komen. Hij moet
daarbij zelfs niet· noodzakelijk het
Nederlands machtig zijn. .Het Libis-
systeem funktioneert namelijk ook in
het Frans, Engels, Duits, Italiaans en
binnenkort ook in het Spaans.
In 1989 is in 'Leuven een Libis-

enquête georganiseerd. De resultaten
zijn nog niet volledig' bekend, maar de
algemene indruk is dat de meeste
deelnemers tevreden zijn over het
systeem. De inrichters van de enquête
relativeren dit gunstige resultaat door
te stellen dat ontevreden gebruikers na

enkele ontgoochelingen wegblijven
en niet aan de enquête meedoen. De
voornaamste klachten slaan op het
gebrek aan een duidelijke en volledige
handleiding bij de terminals. De
Libis-ploeg werkt momenteel aan een
nieuwe handleiding in de vorm van
een flip-chart. Verdor vragen de deel-
nemers de mogelijkheid te scheppen
om bestanden vanuit Libis voor per-
soonlijk gebruik naar diskettes te
kopiëren. Sinds kort is dat in principe
mogelijk, maar deze publieke dienst-
verlening moet in praktijk nog door
de fakulteitsbibliotekarissen geregeld
worden. Een ander verzoek van de
deelnemers betreft de opname van
artikels in Libis. Hoewel er reeds vage
plannen in die richting bestaan, is het
waarschijnlijk nuttiger voor artikels
gespecialiseerde databanken per vak-
gebied aan te leggen.
De toekomstperspektieven van Li-

bis bestaan er in de eerste plaats in de
gebruikers toegang te geven tot meer-
dere databanken. Op internationaal
vlak denkt men aan interkonnekties
met andere Europese Dobis-Libis-
netwerken. Op nationaal nivo wil
men de gebruiker toegang verlenen
tot andere biblioteeksystemen. B0-
vendien werkt men met andere Belgi-
sche universiteitsbiblioteken aan een
'Centrale Catalogus van België'
(CCB). Deze CCB, die in 1989 voor
het eerst gerealiseerd is, staat nu voor
alle Libisgebruikers on-line ter be-
schikking. De produktie van een
kwantitatief en kwalitatief betere
CCB is één van de uitdagingen voor
1991.

Luc Van de Cruys

(foto Hielke Grootendorst)
wel akademische individualisering. Per-
soonlijke maningskosten of boetes wor-
den nogal eens afgehouden van de
werkingskosten van het departement.
Ongelijke behandeling leidt al eens tot

agressie. Maar dat kan niet de beschadi-
gingen en diefstallen verklaren waarvan
alle biblioteken min of meer het slachtof-
fer zijn. Een nogal schokkend geval is de
mysterieuze, onopgehelderde diefstal in
de L&W-biblioteek, departement oriën-
talistiek, van zeventig boeken uit één
vakgebied: de assyriologie. In de rechts-
biblioteek verdwijnen jaarlijks zo'n drie-
honderd boeken. Daarvan komt de helft
na twee jaar terecht. Als verklaring voor
dat betrekkelijke sukses wordt de ge-
bruiksvriendelijkheid van de rechtsbi-
blioteek opgegeven. "De gebruikers van
onze biblioteek zien dat alles op zijn
plaats ligt. Het is hier geen rommeltje.
Dat brengt vanzelf respekt mee."
Op de kampus eksakte wetenschap-

pen verdwijnen jaarlijks ongeveer 20 à
30 boeken per deelbiblioteek, wat niet
veel is. Vooral in architektuur heeft men
een tijdje last gehad. Wegens het grote
paginaformaat konden boeken daar dik-
wijls moeilijk gekopieerd worden. Ook
het beschadigen van tijdschriften (lees:
het uitscheuren van artikels) of van
boeken (vanwege de mooie prentjes,
zoals bij kunstgeschiedenis), veroorzaakt
heel wat problemen. Herstelling is altijd
een tijdrovende en dure bezigheid. Als er
in Leuven van een beschadigd doku-
ment geen 'dubbels' voo[handen zijn, zit
er niets anders op dan aan een andere
universiteit te vragen de bewuste passa-
ges te kopiëren.

Integriteit
In absolute cijfers wordt er aan de

KUL niet veel vernield of gestolen. Maar
wat gestolen wordt, is wel het meest
gebruikte. Kleine, permanent bemande
biblioteken krijgen minder te maken met
diefstallen en vandalisme, wegens de
grotere sociale kontrole. Ongetwijfeld
zijn de weinige misbruiken hoofdzake-
lijk te wijten aan personeelsgebrek, of
aan de afwezigheid van een geïnformati-
seerd anti-diefstalsysteem, dat eventuele
daders zou kunnen afschrikken. Dat
zulke technologie tot nu toe nog niet is
ingevoerd, bewijst dat de KU Leuven
trots mag zijn op de integriteit van haar
studenten.

Dirk Boeckx
Luc Janssens
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Jan Roegiers: hoofdbibliotekaris, prof maar géén egalitarist

"Wij bewaren voor de
eeuwigheid"
Bovenaan de hiërarchie van

het biblioteekpersoneel staat
hoofdbibliotekaris prof. Jan

Roegiers. In die funktie is hij
voorzitter van de Raad van Kam- Veto: Het Libis-systeem speelt een be-
pusbibliotekarissen, die moet toe- langrijke rol in de struktuur van de
zien op de koördinatie van het b!blioteken, maar.ook.in.dekommunika-
biblioteek werk binnen de universi- tte m~t andere universueuen: f!enkt.u dat

. .. .. er binnenkort nog meer instellingen
telt. HIJ IS ook lid van de centrale _Äullen aansluiten op Libis?
biblioteekraad, die de Akademi-
sche Raad adviseert over alle
biblioteekaangelegenheden. Verder
houdt Roegiers zich vooral bezig
met de eksterne uitstraling van het
KUL-biblioteekwezen. Op inter-
nationaal vlak heeft hij trouwens
een stevige reputatie als archivaris.

Eén van de meest prangende problemen
waarmee het biblioteeksysteem van de
Leuvense universiteitsbiblioteek gekon-
fronteerd wordt, is het plaatsgebrek.
Meerdere fakulteitsbiblioteken kunnen
de stroom van boeken niet meer behoor-
lijk opvangen. Voor de eksakte weten-
schappen werd reeds een radikale oplos-
sing in het vooruitzicht gesteld: een
gloednieuwe biblioteek. Het ziet er
echter naar uit dat de meeste biblioteken
moeten leren leven met ruimtelijke
beperkingen. Minder gebruikte doku-
menten kunnen de fakulteiten afvoeren
naar een magazijn in de centrale biblio-
teek op het Ladeuzeplein. Maar ook die
geraakt langzamerhand verzadigd. Die
verzadiging is voor een deel te wijten aan
de bewaarfunktie die de universiteits-
biblioteek op zich neemt. Individuen,
families en instellingen doen regelmatig
schenkingen. Zo heeft de Godsdienstbib
al meerdere keren omvangrijke boeken-
verzamelingen van kloosters te verwer-
ken gekregen. Hoe valt deze bewaar-
funktie te kombineren met het plaats-
gebrek?

Roegiers: «Ruw gezegd wordt ongeveer
de helft van wat de biblioteken verwer-
ven aangekocht. De andere helft bestaat
uit schenkingen. Bij schenkingen die wij
aanvaarden moeten we natuurlijk de wil
van de schenker respekteren. Sommige
schenkers stellen als voorwaarde dat we
de hele kollektie behouden. Daartussen
zitten boeken die wij vijftig keer per jaar
aantreffen. Maar met die populaire
Davidsfondsromans kunnen wij niets
aanvangen. We krijgen liever waarde-
volle koliek ties van beperkte omvang»
«Het personeelsbestand is helaas niet

voorzien op de verwerking van giften en
nalatenschappen. Er is bijvoorbeeld
geen enkel personeelslid met een kader-
funktie die de afvoer van onverwerkt
materiaal in goede banen leidt. Meestal
wordt de verwerking van giften uitge-
voerd door jobstudenten, gewetensbe-
zwaarden en gepensioneerden. Vóór een
geschonken boek wordt opgenomen in
het bestand moeten we kontroleren of de
universiteit het nog niet in haar bezit
heeft. Als we het al hebben, moet het
ook effektief aanwezig zijn. Bovendien
moet het zich in een goede staat
bevinden. Pas als aan één van deze drie
voorwaarden niet voldaan is, kan een
geschonken boek opgenomen worden in
de kollektie»
<Jobstudenten kunnen echter niet

katalogiseren of boeken invoeren in het
Libis-komputerbestand. Om te katalogi-
seren heeft men een opleiding nodig.

Bovendien moet men ook kunnen door-
werken. Het heeft geen zin dat iemand
slechts een paar halve dagen per week
katalogiseert,»

Roegiers: «Libis is in volle groei. We
zijn voortdurend aan het onderhandelen
met een hele reeks instellingen. Alvorens
aan te sluiten bij een bepaald komputer-
systeem, vergelijken deze instellingen de
voor- en nadelen van verschillende
systemen. Wij van onze kant houden
ook rekening met de investeringen die de
opname van een nieuwe partner mee-
brengen in het systeem. De investeringen
zijn een drempel. Men moet de kosten en
de voordelen van een nieuwe aansluiting
tegen elkaar opwegen»

Veto: Niet alle Vlaamse of Belgische
universiteiten zijn aangesloten op het
Libis-netwerk. Antwerpen beschikt over
een ander systeem: Vubis, VUB Inierac-
tive Systems. Verloopt de kommunikatie
tussen universueitsbiblioteken daardoor
niet moeilijker?

Roegiers: «Ik wil daar eerlijk in zijn. Ik
vind dat Antwerpen een verkeerde keuze
heeft gemaakt. Spijtig, het universitaire
biblioteek landschap zou er heel anders
hebben uitgezien. Antwerpen hanteerde
het argument van de prijs, maar het is
duidelijk dat de keuze is ingegeven door
universitair-politieke motieven. Op in-
teruniversitaire samenwerking rust een
zware belasting wanneer er verschil-
lende informatiseringssystemen in het
spel zijn. Onlangs heeft Luik nog een
Frans systeem ingevoerd dat tot dan toe
door geen enkele instelling in België
werd gebruikt. De ULB is wel overge-
stapt van een ander systeem naar Libis,
maar niet in hetzelfde netwerk als dat
van de KUL. Een franstalige vrijzinnige
universiteit gaat niet samen met een
Vlaamse katolieke,»

Sleutel
Veto: In de aankooppolitiek van de KUL
bestaat er een bevoegdheidsverdeling
tussen de fakulteiten en de Centrale
Biblioteek.

Roegiers: «Zowel de fakulteitsbibliote-
ken als de Centrale Bib hebben gewone
kredieten. De fakulteiten kopen daar-
mee steeds de voor hén nuttige werken.
De Centrale bib koopt hedendaagse
werken met een interdisciplinair karak-
ter die voor iedereen van belang kunnen
zijn. Daarnaast heeft de Centrale bib nog
speciale kredieten, omdat zij zich bezig-
houdt met een aantal aparte verzamel-
domeinen waarvoor niemand anders
zorgt. Zo kopen we alles dat direkt
betrekking heeft op de geschiedenis van
de Leuvense universiteit»
«Sommige kollekties proberen we

blijvend uit te bouwen. Van een universi-
teit die voortbouwt op vijf eeuwen
geschiedenis verwacht men dat er een
historische kollektie aanwezig is die men
blijvend kan tonen aan het publiek. In
feite bewaren wij een beetje voor de
eeuwigheid. De Centrale bib koopt ook
oude drukken van werken van Leuvense
professoren. Verder worden er in bin-
nen- en buitenland werken geruild met
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andere universiteiten. Eigenlijk is de
aanschafpolitiek voor Leuven belang-
rijker dan voor andere universiteiten: we
zijn twee keer opnieuw moeten begin-
nen na de vernielingen in de wereld-
oorlogen»

Veto: Een vaste verdeelsleutel voor de
biblioteekbudgetten is er niet De fakul-
teiten en instituten bepalen zelf hoeveel
ze van hun werkingskosten voorzien
voor hun biblioteek.

Roegiers: «Als in een bepaalde fakulteit
de biblioteekstruktuur verwaarloosd
wordt, dan moet men het zelf maar
weten. Als ze liever sekretaresses in
dienst nemen dan bibliotekarissen, dan
doen de fakulteiten dat maar. In de jaren
'60 was er één gecentraliseerd budget
voor de hele unief, met een vaste
verdeelsleutel. Daardoor heerste er tus-
sen de verschillende biblioteken voort-
durend een geïnstitutionaliseerde bur-
geroorlog. Nu moeten de fakulteiten zelf
hun verantwoordelijkheid opnemên in
het biblioteekbeleid en zijn er geen

matische gevolgen. We moeten dringend
meer middelen krijgen om het weten-
schappelijk potentieel niet te laten ver-
armen. Maar zonder bijkomende bud-
getten kan er ook nog veel gebeuren. De
rationalisatie maakt het mogelijk met
dezelfde middelen beter te werken.
Dubbele aankopen door verschillende
departementen dienen zoveel mogelijk
vermeden te worden. Daarnaast komt
de helft van een partij aangekochte
boeken vaak op buro's en in labo's
terecht in plaats van in de biblioteek. Die
akademische individualisering moeten
we afbouwen. Verder funktioneert het
interbibliotekair leenverkeer nog niet
optimaal. Als we een aanvraag doen
voor een boek in Ufsia, hebben we het
vaak binnen de drie dagen. Bij sommige
andere instellingen sleept dit soms maan-
den aan»

Veto: Maken financiële beperkingen
geen afspraken nodig met andere univer-
siteiten over het aankopen van boeken?

Roegiers: «In feite zijn er steeds minder
afspraken, en funktioneert alles steeds
beter. Op interuniversitair vlak zien we
dankzij Libis bijvoorbeeld wat Gent
bestelt, en Gent ziet wat wij bestellen.
Het grootste deel van het budget wordt
echter besteed aan de lopende tijdschrif-
ten. Als beleidsinstrument om te beslis-
sen welke tijdschriften worden aange-
schaft, kunnen we 'Antilope' raadple-
gen, een katalogus van de lopende
periodieken aanwezig in Belgische uni-
versitaire, wetenschappelijke en speciale

biblioteek haar naam zou verbinden aan
een bedrijf. Maar universiteiten zijn per
definitie non-profit instellingen. De mo-
gelijkheden tot kommercialisering blij-
ven gelukkig beperkt. Tegen een over-
matig gebruik van universiteitsbibliote-
ken door privee-personen of bedrijven
zouden de uitgevers trouwens als eersten
in opstand komen. Als alle advokaten-
kantoren naar de Rechten zouden ko-
men, kunnen de uitgevers geen rechts-
literatuur meer verkopen»

Veto: Een vraag die veel studenten
bezighoudt, is die van het verschil in
fotokopieprijzen. Zou een eenheidsprijs
voor alle biblioteken niet beter zijn?

Roegiers: «De fakuIteiten en departe-
menten bepalen zelf de prijs van hun
kopieën. De rijke kunnen de kopieprij-
zen laag houden. Wat mij ergert, is dat er
rijke en arme fakulteiten zijn. Als gevolg
van de verdergaande decentralisatie,
verbetert de situatie niet. Studenten die
bijvoorbeeld gratis kopieën kunnen ne-
men, doen dat niet op kosten van hun
fakulteit, maar van hun departement dat
over eksterne middelen beschikt»

Veto: In Letteren en Wijsbegeerte beta-
len proffen minder voor kopieën dan
studenten. Kopieën voor persoonlijk
gebruik maken zij dikwijls op kosten van
hun departement En hoewel de A kade-
mische Raad twee jaar geleden besloten
heeft dat ook akademisch personeel
maningskosten zou betalen. maken som-
mige proffen zich boos als ze hUI)

Roegiers: "Met populaire Davidsfondsromans kunnen we niets aanvangen. "
spanningen rneer.» biblioteken. We moeten wel degelijk
«Dat wil niet zeggen dat ik steeds rekening houden met de aanwezigheid

tevreden ben met de keuzes die men van kostbare tijdschriften in andere
maakt. In sommige domeinen zijn de universiteiten. Want terwijl de tijdschrif-
biblioteken er veel beter aan toe dan in ten steeds duurder worden, krijgt bij-
andere. Psychologie bijvoorbeeld heeft voorbeeld de Centrale bib al vijf jaar
een uitstekende reputatie. Er is een tijd hetzelfde budget»
geweest dat de Gentse studenten psycho- «We moeten dus abonnementen
logie elke vrijdag een autobus inlegden schrappen om er andere te kunnen
naar Leuven, omdat ze in hun eigen bib bijnemen. Over het algemeen kan je
niets konden aanvangen. In Ekonomie is zeggen dat één abonnement bijnemen
de situatie juist omgekeerd. Maar ook betekent dat je er twee moet schrappen.
Ekonomie zal een mooie biblioteek Maar iedere biblioteek die het enige
krijgen, wanneer de fakulteit verhuist lopende abonnement in België van een
naar het Hoge Heuvelkollege,» tijdschrift bezit, zal wel twee keer
«De Centrale Bib moet iedereen een nadenken voor .ze dat abonnement

beetje in het oog houden en koerskorrek- afzegt»
ties aanbrengen op het domein waar-
voor zij bevoegd is. Maar de fakulteiten
kunnen nergens toe verplicht worden. In
Heverlee, bijvoorbeeld, had professor
Bockstaele van Wiskunde een mooie
kollektie over de geschiedenis van de
wetenschappen uitgebouwd. Verschei-
dene studenten maakten bij hem hun
tesis of doktoraat in dit domein. Bij zijn
emeritaat in 1985 werd zijn opdracht
opgesplitst over verschillende docenten
en niemand vertoonde nog interesse
voor de voortzetting van zijn werk. De
Centrale Bib heeft die taak dan voor een
stuk overgenomen. Wij proberen de
kollektie wat op peil te houden»

Antiloop
Veto: Het Sint-A nnaplan van J986 heeft
ook de biblioteken getroffen. De afgelo-
pen vier jaren is er op verschillende
plaatsen gesnoeid in werkings- en perso-
neelskosten.

Roegiers: «De besparingen hebben dra-
ST:\DSSCHOl'WBU~G LEl rEN (nES. 016/22.21.13)

Veto: Een groot deel van de tijdschriften
wordt aangekocht in dollars. Gelukkig
voor de biblioteken staat de dollar op dit
moment vrij laag. Houdt men geen buffer
achter de hand om een prijsstijging op te
vangen?

Roegiers: «Er is geen buffer. Als de
dollar stijgt, zijn we virtueel failliet. Dat
is de wet van de vrije markt. In '83 heeft
de fakulteit Geneeskunde een derde van
haar lopende tijdschriften moeten afzeg-
gen. Maar niet alleen de biblioteek
kampt met dit probleem. Dure appara-
tuur en materialen voor de eksakte en de
biomedische wetenschappen worden
ook in dollars betaald»

Veto: In de fakulteit Rechten denkt men
aan een vorm van sponsoring.

Roegiers: «Ik weet niet juist wat u
bedoelt, maar informatie is natuurlijk
geld waard. Wissenschaft ist Macht.
Waarom zouden privée-instellingen niet
betalen voor kwalitatieve informatie? Ik
heb er geen enkel bezwaar tegen als een

(foto Biellee Grootendorst)

portemonnee moeten bovenhalen.

Roegiers: «Dat de mogelijkheid tot
misbruiken bestaat is inherent aan de
akadernische vrijheid. Ik kan daarover
niets meer zeggen. Wat het uitlenen
betreft: de facto was het aantal professo-
ren dat zich niet hield aan de uitleen-
termijn zeer klein. Ik ben tegen manings-
kosten voor professoren. Zo ga je
onverstandig om met akademisch perso-
neel. De biblioteken hebben alles te
winnen als ze de professoren te vriend
houden. Zij beslissen hoeveel geld naar
de biblioteek gaat. Zij vormen de
kollektie en in dat werk kruipt veel tijd
en energie. Sommige proffen identifice-
ren zich zo sterk met de biblioteek die ze
in al die jaren hebben opgebouwd, dat ze
bijna geen boeken hebben op hun eigen
buro. De studenten daarentegen zijn na
vier of zes jaar weg.»
<Juist dat egalitarisme, die gelijkscha-

keling van studenten en akademisch
personeel is onrechtvaardig. Op de
Akademische Raad hebben de studenten
gelijk gekregen omdat men hen niet
altijd ongelijk kan geven, omdat men af
en toe ook toegevingen moet doen. De
studenten gelijk geven op iets wat geen
frank kost, is gemakkelijk. Ik hou niet
van zo'n manier van beleid voeren. Na
de vergadering hebben verschillende
dekanen aan mij gevraagd: 'Je gaat dat
toch niet doen, zeker?' Maar ik respek-
teer de beslissingen van de Akademische
Raad. Later hebben versèhillende biblio-
teken zich gewapend tegen maningskos-
ten voor professoren door de uitleenter-.
mijnen op te trekken»

Dirk Boeckx
Luc Janssens
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Biblioteek moet samenwerken én uitbreiden

Een nieuwe bib voor
eksakte wetenschappen
Bijna alle biblioteken van onze universiteit kampen met een groot

gebrek aan plaats voor de binnenstromende boeken. Vaak
beschikt men niet over eigen magazijnen en worden minder

.gebruikte of minder aktuele banden overgebracht naar magazijnen in de
Centrale Bib. Voor de oplossing van het plaatsprobleem denkt de
Akademische Overheid verder dan de eigen universiteit. Behalve Ufsia,
dat in haar nieuwe centrale biblioteek ruime opslagkapaciteiten heeft
voorzien, zitten alle Vlaamse universiteiten met dezelfde moeilijkheden.
Op die manier worden ze meer en meer gedwongen gezamenlijk overleg
te plegen.

Voor de KU Leuven stelt het pro-
bleem zich het meest akuut in de eksakte
wetenschappen. Het biblioteeksysteem
is er minder goed georganiseerd dan op
de andere kampussen. Hoewel de biblio-
teken van Landbouw en Plantkunde in
1983 fusioneerden, en die van Wis-
'kunde, Sterrekunde en Komputerweten-
schappen in 1984, zijn de kampusbiblio-
teken nog te zeer versplinterd. Voor
iedere (kleine) biblioteek is er nu min-
stens één personeelslid nodig. Maar als
gevolg van een gebrek aan middelen
kunnen zelfs niet alle biblioteken het hele
jaar door worden opengehouden. Ook
vanuit wetenschappelijk oogpunt is een
verdere versplintering onverantwoord.
Toegepaste Wetenschappen en Land-
bouwwetenschappen doen vaak een
beroep op de fundamentele wetenschap-
pen voor kennisverwerving en onder-
zoek. De hulpmiddelen hiervoor bevin-
den zich echter in verspreide bibliote-
ken. -
Iedereen is het erover eens dat de

dertien huidige biblioteken moeten geïn-
tegreerd worden, om meer gekoncen-
treerd te kunnen werken. Vorig jaar
keurde het Buro Akademische Raad

(BAR) een symbolisch krediet goed van
100 miljoen frank voor de bouw van een
nieuwe biblioteek voor Eksakte Weten-
schappen. Maar de werkelijke kostprijs
zal volgens hoofdbibliotekaris Roegiers
meer dan het vijfvoudige bedragen.
Waar men dat geld vandaan zal halen is
niet meteen duidelijk. De unief staat
immers nog voor andere uitgaven: de
fakulteit ekonomie moet dringend een
_nieuw onderkomen krijgen.

Het nieuwe dekreet van minister
Coens zai waarschijnlijk de redding
brengen. De Vlaamse Gemeenschap
draagt met jaarlijkse uitkeringen bij in de
investeringen van de universiteiten. De
KU Leuven krijgt echter, als een soort
inhaalbeweging, ook nog bijkomende
investeringskredieten, net zoals de VUB.
Van 1992 tot 1996 bedragen die kredie-
ten voor de KUL in totaal 320 miljoen.
De Raad van Beheer zal ze hard nodig
hebben. De nieuwe bib zal alleszins
gebouwd worden op de kampus Aren-
berg in Heverlee, maar waar precies is
nog helemaal niet uitgesaaakt, Kampus-
bibliotekaris Ludo Holans en voorzitter
van de kampusbiblioteekraad Raf De-
keyser wezen nogal vaag naar het
braakliggend stuk grond naast het depar-
tement Werktuigkunde aan de Celestij-
nenlaan: centraal gelegen tussen Aren-
berg I en 2, en voor iedereen goed
bereikbaar.
Ondanks de hoge kostprijs biedt de

operatie op lange termijn tal van voorde-
len. De groei koncentreren op één plaats
is veel zuiniger dan in 13 richtingen
uitbreiden. Personeelsinspanningen kun-
nen gebundeld worden, organisatie en

Zo zouden de uniefs hun 'overflow', dat
zijn minder nuttig geworden dokurnen-
ten uit bepaalde domeinen, kunnen
bijeenbrengen in één magazijn. Door
verscheidene onvolledige kollekties sa-
men te voegen vanuit verschillende
universiteiten, zou men volledige kollek-
ties kunnen bewaren op één plaats, wat
raadpleging gemakkelijker maakt Dit
houdt natuurlijk ook een volwaardige
dienstverlening met voldoende perso-
neel in. Een studie moet de eerstko-
mende maanden uitsluitsel brengen over
dat idee.

Sterren
Ten tweede kan men afspraken ma-

ken in verband met het bewaren van
dokumenten. Als elke unief hetzelfde
materiaal bewaart, betekent dat een
enorm verlies aan geld en energie. Voor
de samenwerking tussen Vlaamse uniefs
op dit vlak is binnen de Vlaamse
Interuniversitaire Raad (Vlir) een spe-
ciaal sekretariaat opgericht Momenteel
wordt het nog grotendeels gefinancierd
door de Vlaamse Eksekutieve, maar op
termijn zal het autonoom funktioneren.

administratie kunnen alleen maar effi-
ciënter worden. De nieuwe bib zou ook
over opslagruimte beschikken. Op de
kampus eksakte wetenschappen bevin-
den zich op dit moment geen magazij-
nen: alles is 'open rek'. Afgevoerde
boeken worden opgeslagen in de (verza-
digde) magazijnen van de Centrale
Bibliotee~. Als de Centrale Bib helemaal
geen plaats meer heeft, zou men dus
moeten uitkijken naar een nieuw maga-
zijn. Een opslagplaats bijbouwen in de
binnenstad zou echter veel te duur
uitvallen. Elk ekstern magazijn zou de
organisatie van de Centrale Bib trou-
wens ontdubbelen, wat niet efficiënt is.
Volgens hoofd bibliotekaris Roegiers

moet men dan ook afstappen van het
koncept van één bewaarbiblioteek voor
de hele universiteit Een nieuwe bib

eksakte wetenschappen kan de Centrale
Bib voor een deel ontlasten van haar
bewaarfunktie. Het ouder en minder
aktief materiaal uit Heverlee zou dan
worden ondergebracht .in magazijnen
van de nieuwe bib in plaats van in de
Centrale. Tegelijk zouden alle dokurnen-
ten die eksakte wetenschappen betreffen
en die nu nog in de Centrale worden
bewaard, kunnen worden overgebracht
naar Heverlee.
Eigenlijk zijn deze vooruitzichten

allemaal nog toekomstmuziek. Bij de
goedkeuring van het symbolisch krediet
had het BAR een lange-termijnoplossing
voor ogen, dat wil zeggen een oplossing
binnen een periode van vijf tot tien jaar.
Ondertussen blijft het behelpen.

Dirk Boeckx

Lisst was weer tof

Het beste uit
The Daily Lisst
Voor wie nog niet op de

hoogte is, het Lisst is het
Leuvens internationaal Stu-

denten SportTornooi. Ook dit jaar
haalde deze manifestatie van Sport-
raad een groot aantal buitenlandse
studenten naar Leuven om er deel
te nemen aan de wedstrijden en het
randgebeuren. Het Lisst-tornooi
'91 dat plaatsvond van 25 tot 28
februari was al het achtste in de
reeks. Zoals steeds was er ruimte
voor sportieve en andere genoe-
gens.

Het tornooi heeft zo zijn tradities: vele
Spanjaarden - Spaanse universiteiten
verdringen zich om te mogen meedoen -
veel plezier en behoorlijk wat alkohol.
Een andere traditie is het dagelijks
verschijnende blaadje The Daily Lisst
(DL). Dit uit fotokopies bestaande
krantje bevat naast de uitslagen van de
voorbije dag en de wedstrijden voor die
dag ook verslagen van aktiviteiten,
aangevuld met allerlei anekdotes. Om
het voor de buitenlandse deelnemers
toegankelijk te maken, is het geschreven
in (weliswaar vrij Vlaams aandoend)
Engels. Ook wordt niet altijd even
ortodoks gespeld, getuige daarvan de
zinsnede "The same go's for (this is
Californian language) the sports facili-
ties." (DL 4, pA). Maar wie zich aan
zulke finesses van het taalgebruik stoort,
is een kniesoor. Het hele Lisst lang wordt
er een afschuwelijk geradbraakt taaltje
gesproken, maar dat stoort de kontakten
tussen de verschillende nationaliteiten
helemaal niet
Trouwens, over talenkennis gespro-

ken, het Engels van Masschelein tijdens
de openingsceremonie op maandag was
ook niet altijd even vlekkeloos. In zijn
speech benadrukte hij vooral de interna-
tionale uitstraling die het Lisst aan de
KUL bezorgt. Na een dansje op de
muziek van Fame, uitgevoerd door
Leuvense studenten, konden de deel-
nemers en sympatisanten zich naar de
Lisst-bar begeven. Zo barstte het 'rand-
gebeuren' meteen in al zijn hevigheid los.
Wie enkel voor de sport kwam, diende
tot de volgende dag te wachten, want
dan gingen ook de sportieve aktiviteiten
van start.

Akkordeon
De uitslagen van dinsdag waren

dikwijls al een voorafspiegeling van de
finaleplaatsen. Bij basket vrouwen kwam
Apolloon uit tegen Sarria. Uiteindelijk
zouden dit respektievelijk de sterkste en
de tweede zwakste ploeg blijken te zijn.
De ctifers liegen er dan ook niet om:
blijkens de 83-9 had Sarria niet echt veel
in de pap te brokken. Bij basket mannen
was ondertussen al een held geboren.
Een speler van West London skoorde in
de laatste twee ~konden van de match
tegen Düsseldorf het doorslaggevende
punt Kenners beweren dat een dergelijk
one-handed shot van een speler die uit
balans is, werkelijk een pareltje is. De
kerels van West London waren trou-
wens echt wel goed in vorm die dag,

want tijdens de pubcrawl (kroegentocht)
zetten ze ook nog hun beste beentje voor.
Helaas zouden hun sportieve prestaties
van woensdag daar wel enigszins onder
lijden. De pubcrawl zelf ging alvast niet
zonder problemen voorbij. The Daily
Lisst, rapporterend uit de hitte van de
strijd, meldt in zijn onnavolgbare stijl
"Godd ... a car played accordeon with
the bus, but the bus didn't want to."
Gelukkig waren er geen gewonden.
Woensdag zouden er nochtans veel
slachtoffers van hoofdpijn gesignaleerd
worden. Niet toevallig verloren de Lon-
denaars alle drie de wedstrijden die ze
die dag speelden. Voor de volleybalploe-
gen liep woensdag een beetje vervelend
af: de ploeg van het VTK gaf forfait, en
alle uurroosters moesten veranderd wor-
den om voor iedereen een tegenstrever te
vinden.
Donderdag bevat de Daily Lisst een

apologie voor de Londenaars. Hun
Leuvense begeleider legt uit dat de
jongens van West-London helemaal
geen "bunch of crazy hooligans" zijn. Ze
hebben trouwens zeer veel gevoel voor
humor, meldt hij. "For instanee when
somebody shouts 'incoming scuds', eve-
rybody has to hide, till he shouts
'patriots'. OIT course (sic) it doesn't
matter where they are at the moment, in
a bar or at the sportshall." Wij vragen
ons af waarom niemand van hun
tegenstrevers op het idee gekomen is om
tijdens een match tegen de Britten
'Scuds!' te roepen en vervolgens onge-
stoord de wedstrijd te domineren.
Maar om te winnen waren de Londe-

naars toch niet naar Leuven gekomen.
De Madrilenen anders wel: Madrid
behaalde de eerste plaats bij volley
vrouwen en mannen, en bij het voetbal.
Hun Iberische buren van Lissabon de-
den het een stuk slechter. Lisboa won
niet één voetbalwedstrijd, meer nog,
voor donderdag hebben ze zelfs nooit
geskoord. Alleen op de laatste dag waren
ze in staat er een 2-3 uitslag uit te persen
tegen Sorbonne. Met zulke ekstreem
slecht presterende ploegen, worden er
wel eens vragen gesteld over het spor-
tieve nivo van het Lisst. Bij navraag
blijkt dat een aantal deelnemers het
bijwijlen als vrij laag ervaart. Feit is dat
de ploegen dikwijls helemaal niet aan
elkaar gewaagd zijn. De prestaties zijn
dan ook erg uiteenlopend, maar wie zei
ooit dat het Lisst er alleen voor de sport
is.
Over het algemeen is iedereen name-

lijk erg tevreden met de achtste editie
van het Lisst: de organisatoren hebben
opvang en logies zonder problemen in
goede banen geleid. Alleen de Lisst-bar
draaide deze keer niet w goed. De
deelnemers zijn zo blij dat ze graag
willen terugkomen, zelfs 'Luc Ie Blessé',
de pechvogel bij uitstek van Clermont-
Ferrand wil er volgend jaar weer bij zijn,
meldt The Daily Lisst. Deze sympatieke
Fransman is nu al twee opeenvolgende
jaren geblesseerd geraakt tijdens het
tornooi, maar dat kan blijkbaar de pret
niet drukken. Volgend jaar wordt het
bovendien een ekstra-grote aflevering
van het Lisst, want Sportraad bestaat
dan 25 jaar. U komt toch ook "/ •

Jan Bosteels
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JO MEUWISSEN ZOEKERTJES
Alle verhuur video-,

klank- en lichtmateriaal

• Onwijs daagt al die sukkels uit die denken
dat ze kunnen schaken. Neem de uitdaging
aan, en toon dat jullie toch lef in je lijf hebt
zitten. Maar maak jullie geen illusies, winnen
doen jullie nooit Allen tegen één. Mijn eerste
zet is: E2-E4. Aan jullie, kakkerlakken.
• Ik ben steeds alleen met mijn dwarsfluit
Mijn zus (ons Nikki) heeft gezegd dat ik via
Veto een pennevriend moet zoeken. Indien
niet ernstig gelieve zich te onthouden. B.
Chantain, Tervuursevest 141, 3001 Heverlee.
• Eerlijke vinder, het gevonden armbandjee
met 'Eva' op is van mij. Wil je het terugbezor-
gen (tegen beloning)? Vlamingenstraat 26,
bel Eva of steek in de brievenbus, met je naam
of adres.

=: KAFEETEORIEEN ~ ~Welk ge~eenschapshuis ~oekt vol~end= = Jaar op? Wij zoeken er een~e voor rnm, 6
personen. Steun onze zoekaktie : 20.11.10.
• De Leuvense Wetenschapswinkel zoekt

:.;._ student-bemiddelaars voor begeleiding van

Q_ projekten. z.w. Pat Bruggeman, Parkstraat
I"'~ 133/2.

<:....J' • Annavetbolleke! Na een belediging volgt

J .:: .;.'"\ een repliek die kei- maar dan ook keihard zal
__ ...J._--, '.::':jj_ aankomen: Paard C6 slaat lopera B41! (BB)

. • Ik ben een student sociologie en in 't kader
van mijn thesis zoek ik mensen die geinter-
'viewd willen worden (tegen vergoeding) over
'Muziek en wat het voor mij betekent'. Gert
Keunen, Parijsstr. 82. Duur ong. 15 min.
• Typen van thesissen, verslagen, briefwis-
seling enz. Vertalingen. inbinden. Laserprin-
ter. Kris Rosselle, Naamsesteenweg 130,
3001 Heverlee." 20.70.77.

r. • Jongeman, werkend, zoekt kamer in ge-
~~H-:~::r:--IS:--H-:I-=E-=R-=B-I.j--::'-:X::-;:P;::Iö-;:-~-;-;1M~E;:-;lJ:;:l1:;::~:;E";:;-l.I(meenschapshuis te Leuven of omgeving.

ONDtP.,O(,Hr eoN BEWEZEN ••• .. 03/449.97.20 of • 016/28.32.42.
-----:::~----,t oU • Te huur: kamer in de Blijde Inkomststr. 131

vanaf 1 april. Els Verhelst .. 29.23.83.

voor seminaries, evene-
menien, optredens .~

f . 1:en uiven ~
BARCOVI SION: 5000 fr.
DIS C 0 BAR: 4000 fr.

tel. 016/201.301

Tikkantoor
Devano
016/23.98.70

Tekstverwerking
Laserprinting * Lay-out

Dactylografie
Boeken, tijdschriften,
cursussen, thesissen, ...
Professionele aanpak
Jarenlange ervaring
T. & K. Van Nooten-Dehaes .~

Wilselsesteenweg 54 ~
3020 Herent "8

• Verkrijgbaar: opnames (kassette) van alle
kolleges voor 2e kan Hir. Ga slapen met
Goehet, wordt wakker met De Bondt Kontak-
teer Ann Vandebroucke, Tiensestr. 127 of
.. 057/20.10.91.
• Peter De Mey,Mechelsestr. 97/17, 29.12.85
zoekt altviool (+ bespeelster/speler) om in
kwartettvorm ontspannend muziek te maken.
• Gielde en co, wegens ziekte afspraak
verplaatst naar 12/3. Zelfde plaats, tijd, film en
gezelschap. OK? Beeke.
• AI uw typwerk op tekstverwerker. Snel en
verzorgd. Tabellen geen probleem. Afdruk
laserprinter ... 23.46.26.
• Vier meisjes zoeken vier kamers in 1 huis,
voor het akademiejaar 91-92. Wij betalen
maks. 5000 frank. Sabine Royer, Monniken-
~traat 3 (in de buurt van 't park en Alma 2).
• Misschien is het te vroeg Arnold, maar als
New Delhi je op termijn iets z~ vind je me
aan de voet van de berg bij de tweede bron.
Het siert je.
• Ja, zwienije je prinses en je tentamen
scheikunde zijn wel al achter de rug, maar
voor wat komen moet de juni-oorlogstijd bv.,
wens ik je het beste toe. Groeljes van Hansje
en van mij. (Iceman productions & studio
Brussel).
• Wo 27/2: je bent aanwezig op Music on
film. Ja toch? Wo 6/3 om 15.00 u: je kiest
Daydream Nation van Sonic Youth. Wauw!
Hoog tijd om eens kennis te maken, dacht ik
zo. Kom woensdag om 15.00 u. terug. Ik zal
rode oorijes hebben.
• Aan Claire en haar moeder: m'n oprechte
en welgemeende ekskuses i.v.m. het fallus-
zoekerije! Maldegem, Varsenare en Brugge
weten het nu ook. In de serie 'eet meer fruit':
geef de 7 verschillen tussen een banaan en
een pruim.
• Alle tikwerk, kopiêren, inbinden. Afdruk op
laserprinter. Euprin~ Hertogstr. lh>, 22.97.49.
• Dringend singles gezocht! Pop, rock, kar-
naval, ambiance. Denk jij me te kunnen
helpen? Stefan miermans, P. Coutereelstr.2a
bus 9, of bel via Johan: .. 016/25.74.94.
• Gezocht: programma 'framework 3'. Hans,
.. 28.31.42. tussen 10 en 19.00 u.
• Help! Wo 27 feb. verloor ik in/om het sted.
zwembad een blauw stoffen beursje met mijn
juwelen in. Grote emotionele waarde! Zeker
beloning! Hilde Moors, De Beriotstr. 17 of
.. 46.28.53. Dank. _
• Leraars kollege Tongeren komen op do.
14/3 naar Leuven. Kafee 'Ton' om 20.00 u.
Bondgenotenlaan.
• Help! Wie vond op 28/2 mijn kleine geld-
beugel aan de telefooncel in Alma 2? Inhoud:
paar oorringen met sentimentele waarde en
wat geld. Petiijean, Parkstraat 70.
• De sportkotter die mijn fiets gestolen heeft,
kan zijn gemolesteerd slot komen halen op
mijn kot Het was een zwarte damesfiets met
een witte zadel. Hij kan rekenen op een
aardige ver-assing! J Wielandts, Guido Ge-
zellelaan 21, Heverlee.

Horizontaal - I, Trefzeker tuig 2 Funktie - Man die een lichaams-
deel mist 3 Vocht afscheiden - Pers. vnw. 4 Prijslijst - Antwerpse
schouwburg 5 Apodiktisch verkondigen 6 Hechtmiddel - Kleding-
stuk voor vrouwen 7 Algemene vergadering - Gevleugelde godin
8 Gereedschap - Nuttigden 9 Liefdesverhoudingen - Chinese
rekenmunt 10 Koning in het land der blinden - Ratelpopulier.

Vertikaal - 1 Het zich-te-buitengaan aan kreten 2 (Engelse)
organisatie ter bevordering van internationale verdraagzaamheid -
Gemeente in Gelderland 3 Kleur 4 Loofboom - Gewestelijk
vervoermiddel 5 Ongestoord kalm - Leuvens instituut 6 Touw aan
een zeilboot - Landbouwwerktuig 7 Meisjesnaam - Profeet die in
een storm ten hemel voer 8 Losplaats - Vecht, slaat 9 Groen land -
VTM-baas 10 Scheiding van een samengesteld woord - Zet even de .
mond aan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

.. Middeleeuwse kabbalist, Abulafia, verwerkt
aller hand- ènde proefschriften tot juweeltjes
hedendaagser drukkkunsten. Tiensestr. 177
.. 29.22.77. (van 10 tot 12 en van 13.30 tot
17.00 u.).
• Typen van alle teksten & vertalingen, nl.
Engels-Spaans .. 23.54.76.
• Meegenomen uit Copy De Raaf op 4/3:
mapje met Japanse notities. Gelieve ze vlug
terug te brengen nr. De Raaf!
.. Verloren op ma. 4/3 in HDR: groene jas
Tenson met walkman Sony en succesagenda
met voor mij belangrijke gegevens. P. Van der
Vleuten, Diestsestr. 252/8.
• Ik verzamel postzegels met vunzige afbeel-
dingen op. Wie kan er mij bezorgen? Wil
ruilen met naaktfoto's van mijn hond. Jan
Roosen, Diestsestaat 137.

MAANDAG
20.00 u KONCERT I Fiamminghi, het Belgisch Kamerorkest, brengt o.l.v. R.
Werthen en met soliste F. Springuel (cello) werken van o.a. Schubert en
Tchaikowsky, in Stadsschouwburg, toeg. 200-500.

21.00 u FILM Moses und Aron, een film van Jean-Marie Sraub (Duitsl.,1974)
over een strijd tussen Moses en Aron voor het leiderschap, in 't Stuc, toeg.
100/130.

20.00 u LEZING over de resultaten van de eerste opgravingscampagne van
de K.U.L in Turkije (Sagalassos, 1990), door Prof. Mark Waelkens, in
Parthenonzaal van het MSI (10k. 03.1el, org. Dep. Archeologie en
Kunstwetenschap.

20.00 u TEATER Teater Stap, een Turnhouts gezelschap met mentaal
gehandikapte akteurs en aktrices, brengt 'Antigone', in Stadsschouwburg,
toeg. 150-350, org. CC Leuven.

20.15 u KONCERT Het Leuvens Universitair Koor brengt een gevarieerd
religieus en profaan programma met werk van o.a. Vic Nees, Ravel,
Poulenc, ..., in Grote Aula van het Maria- Theresiakollege, org. Leuvens
Universitair Koor.

20.30 u AKTIE Amnesty schrijfavond, in Brusselsestr. 226, teeg. gratis.

DINSDAG
17.00 u LEZING over 'Droogte in mei en juni, of: het belang van het
weerbericht in koloniaal Mexico', door Arij Ouweneel, in MSI, org. Afdeling
Nieuwe Tijd van de K.U.L.

20.00 u DEBAT over 'Muziek: denken en doen' met Prof. Jan Caeyers (dirigent
van het Nieuw Belgisch Kamerorkest) en met als moderator Johan Van
Cauwenberghe (Radio 3), in Kleine Aula van het Maria-Theresiakollege,
org. Mecenas.

20.00 u KURSUS De Universitaire Werkgroep Literatuur (WEL) organiseert
een kursus 'Inleiding tot de journalistiek, editing en copyright', met de nadruk
op de praktijk, zeven dinsdagavonden van 20.00u tot 23.00u, in 't Stuc,
inschrijvingsgeld 1400, org. WEL

20.00 u TEATER 't Gebroed brengt 'Zomernacht', een gedicht van W
Shakespeare over liefde, in Stadsschouwburg, toeg. 150-350, org. CC
Leuven.

20.30 u DANS Roxane Huilmand brengt samen met vier danseressen 'Hic et
Nunc', in Arenberg, Naamsestr. 96, toeg. 220/300, org. Stuc.

20.30 u KONCERT Bram Vermeulen heeft het in zijn nieuw programma
'Vriend en Vijand' over het leven van 'vadsige dertigers zoals u of uw vijand',
in Aud. Minnepoort, toeg. 250/300, org. CC Leuven.

WOENSDAG
13.00 u VIDEO De Divina Kommedia wordt geanalyseerd en vertaald op een
eigenzinnige manier in Peter Greenaway's video TV-Dante, in Justus
Lipsiuszaal van het Erasmushuis, Blijde Inkomststraat 21, toeg. gratis, org.
Kultuurkommissie.

14.00 u FILM Hector, een film van S. Coninx (1987), in Vlaams Filmmuseum,
Boekhandelstr. 9, org. DAF.

19.30 u LEZING over de Found Footage Film, door Willem De Greef (Docent
aan het Hoger Sint-Lukasinst en programmator van het eksperimentele
filmprogramma van het Stuc), in 't Stuc, toeg. gratis.

20.00 u FILM USA in de jaren 60-70: Eraserhead, een film van David Lynch
(USA,1978), van woensdag tlm dinsdag 19/3, telkens 20.00 u, in 't Studioke,
teeg. 100/125, órg. DAF.

20.00 u FILM Een vrouw tussen hond en wolf, een film van A. Delvaux (1979),
in Vlaams Filmmuseum, Boekhandelstr.9, org. DAF.

EOOS lil Ma 11/3 om 18.30 u: Voetbal tegen Klio, in Sportkot
(kunstgras). Om 22.00 u: Cocktailavond (Salamis), in permanentie van
Germania.1Il Di 12/3 om 20.00 u: Presidiumvergadering, in permanen-
tie.

HISTORIAll Ma 11/3 om 19.00 u: Videonacht met 'Denge-
rous Liaisons', '00 !he rlght 1hIng', 'Birdy', 'Sex, lies end VIdeotapes, in
permanentie. 11 Dl 12/3 om 14.00 u: Kaart en gezelschapsspelen-
namiddag, In lak en permanentie. Om 22.00 u: SIxIies TD 'Je danse,
donc je suis' met Special-Act. Aangepaste kledij gewenst. in Albatros. ril
Wo 13/3 om 6.30 u: Ontbijt, in permanentie. Om 20.00 u: Poêzieavond,
in Mamix (boot op de vaart). IJ Do 14/3 om 21.00 u: Borrelavond, in
permanentie.

KLI0 ril Ma 1113om 18.00 u:Sal8miabeker(voelbaltegen Eoos), in
Sportkot (kunstgras), Om 21.00 u:Cocktailavond, In EOO8 permanentie.
lil Di 12/3 om 20.00 u:Presidiumvergadering, in 'sMelersstraat5.1Il Wo
13/3 om 20.00 u: Toneelspektakel 'Modern Times', in MSI 03.18
(parthenonzaaI),

MECE NAS iJ Do 14/3 om 14.00 u: Kuncon. Eerste interuniver-
sitaire ontmoetingsdag mei studenten en prol. kunstgesch. VUB & RUG.
Om 16.30 u: Receptie. Om 17,00 u: Kunsthistorische zoektocht Om
19.00 u: Eten·in Sedes. Om 22.00 u: Fu~, in Studio. lil Vr 15/3 om
14.30 u: Lezing door Car1 Suykerbuyk: 'Belgische bijdrage Vlieger-
lentoonstelJing', in Museum voor Schone Kunsten, trein station Leuven
13.26, ink, 50. iJ Za 16/3: Stripkollokw1um, in Brussel, meer info V.
Decosterstraat 3.

ME 0 IKAlil Do 14/3: Presidiumverklezlng.

POLlTII(A lil Wo 13/3 om 20.00 u: Verkiezingsdeba~ in AV
00.17. lil Do 14/3 om 9.00-17.00 u: Stemming van de kringverkiezingen,
in gang montoraat (studentenkaarten at te halen op het Politika-secre-
tariaat), in Fakulteit.

PSYCHOLOGISCHE KRING lil Di 12/3 om
22.30 u: Optreden van Psychopaths, in Shrink, ink. gratis. lil Do 14/3 om
21.00 U' Pleej-bek-sjow, in Shrink, 10k.gratis.

VRG lil Ma 11/3 om 20.00 u: Optreden Raymond van het
Groenewoud en zijn Vlaamse Mustafa's, in zaal Corso.

• Geïnteresseerd in Boss-effektpedaal 'Hea-
vy Metal (HM2)' (1123 fr.) die reeds op een
podium stond waar 1 OUr later Raymond
himself op stond? Of bass-versterker Selmon
(5000 fr.)+gitaar box (2500 fr.).P. Lebrunstr. 4,
bel 2: lang-kort en uw wensen gaan in
vervulling. Zij wachten op u.
• Gezocht: vervoer naar sportpaleis Gent
(Iggy Pop) op do. 14/3. Vrijwilligers zich
aanmelden op dit adres: K Van Lotharingen-
straat 17 en vragen naar Jeroen .
• Daar valt het eerste grote stuk. PF4xE2. ..
Het begin van het einde, BB! Bok.
• Zoek dringend kot of studio omgeving
station ... 013/55.16.14.
• Wie heeft er een klein, zwart uurwerkje
verloren in de Beriotstraat? Ik heb het
gevonden! Sofie, Parkstraat 195/4. .

20.30 u DANS Roxane Huilmand brengt samen met vier danseressen 'Hic et
Nunc', in Arenberg, Naamsestr. 96, toeg. 220/300, org. Stuc.

20.30 u FILM In Found Footage Film 1 worden eerder gemaakte films
hernomen, overhoord,... m.b.t de impliciete betekenissen, de intense
beelden en verheven scenes, in 't Stuc, toeg. 120/150.

DONDERDAG
20.00 u KONCERT De laatstejaarsstudenten van de afdeling Voordracht van

het Lemmensinstituut brengen 'De ondergang van de Titanic' van Hans'
Magnus Enzensberger, in Koncertzaal Lemmensinsl., Herestr. 53, toeg.
150/200.

20.00 u VOORDRACHT over 'tiet belang en het nut van levensverzeke-
ringen', door Prof. R. Van Aerschot, in Vrijzinnig huis, Beriotstr. 6, org.
Uitstraling-Permanente Vorming VUB kern Leuven.

20.15 u KONCERT Het Leuvens Universitair Koor brengt een gevarieerd
religieus en profaan programma met werk van o.a. Vic Nees, Ravel,
Poulenc, .:., in Grote Aula van het Maria-Theresiakollege, org. Leuvens
Universitair Koor.

20.30 u FILM In Found Footage Film 2 worden eerder gemaakte films
hernomen, overhoord, ...m.b.t afleidingen van initiële doelen en betekenis-
sen, in t Stuc, toeg. 120/150.

21.30 u KONCERT The Artkicks brengen samen met gastzanger Big Bill
covers van uiteenlopende makelij, in De Spuye, Tervuursevest 101, toeg.
gratis.

VRIJDAG
20.00 u TEATER Vinaigrette brengt 'Vuile Mong en zijn Vieze Gasten', een

mengvorm tussen teater en kabaret, in CC Oratoriënhof, Mechelsestr. 111,
org. Masereelfonds vzw.

20.00 u TEATER Jubileumvoorstelling van Toneel Excelsior, in Stadsschouw-
. burg, org. CC Leuven.
20.30 u FILM In Founa-Footage Film 3 worden eerder gemaakte films

hernomen,overhoord, ... m.b.1.de materiële manipulaties en de analytische
konstrukties, in 't Stuc, toeg. 120/150.

ZATERDAG
20.00 u TEATER Jubileumvoorstelling van Toneel Excelsior, in Stadsschouw-

burg, org. CC Leuven.

ZONDAG
11.00 u PRAATKAFEE In Sinjatuur-Kultuur houden Chantal Dewaele en

Freddy Aers een heleboel kulturele gasten aan de praat, afgewisseld met
muzikale intermezzi, in Stadsschouwburg, toeg. gratis, org. CC Leuven.

15.00 u KONCERT Koninklijk Jeugdteater brengt 'De Kleine Toverfluit', een
sprookjesbewerking naar Mozarts opera over de geschiedenis van een
moedige prins en een vrolijke, leugenachtige vogelvanger, in Stadsschouw-
burg, toeg. 100/150, org. CC Leuven.

MAANDAG
21.00 u FILM Della Nube alla resistanza, een film van Jean-Marie Sraub

(Italië, 1979), over de bevrijding van de mens: van de goden, de meesters, .
de fascisten.



Veto sprak met Paul Claes en Dirk De Geest

/Claus is de meest verguisde
auteur van Vlaanderen'
Dein 1929 geboren Vlaamse schrijver Hugo Claus, auteur van verschillende

dichtbundels, romans en teaterstukken, krijgt te weinig erkenning. Zijn
boeken verkopen niet zo goed, als ze al in de handel verkrijgbaar zijn. Eerste

drukken belanden in de ramsj. Zijn fanklub dweept met hem, maar heeft alleen de
boeken gelezen die hij hen - gesigneerd en van een passende opdracht voorzien -
kado deed. De meester is miskend. Omdat hij te moeilijk schrijft, omdat er volgens
Freddy De Schutter van De Standaard onkiese dingen in zijn boeken verteld worden,
omdat hij volgens sommigen teveel in de kijker loopt. De meester is zijn eigen slaaf,
moet Veto konkluderen uit een gesprek met Clauskenners Paul Claes (De mot zit in de
mythe, Claus-reading en Claus Quadrifons) en Dirk De Geest. Een poging tot
eerherstel.

Veto: Jullie hebben allebei diepgaande studies
over Hugo Claus gepubliceerd, maar de biogra-
fische elementen in zijn oeuvre komen weinig
aan bod. Hebben jullie kontakt met hem?

Claes: "Wij hebben bewust geen kontakt,
omdat we dat niet nodig achten. Claus bouwt
immers een kliek van slippendragers rond zich
op, een groepje dat hem van alles op de hoogte
houdt en naar zijn pijpen danst. Freddy De Vree
(die de inleiding schreef bij de Claus-poëzie-
bloemlezing, pas verschenen bij het Poëziecen-
trum te Gent, nvdr) is bijvoorbeeld zo'n figuur.
Dat is heel duidelijk te zien aan de manier
waarop hij de inleiding van de bloemlezing
opbouwt. Er zitten enerzijds een aantal biografi-
sche referenties in, en anderzijds werkt hij een
aantal wetenswaardigheden uit die hem door
Claus zijn verklapt.»_.

schap één dichter is die veel van Claus geleerd
heeft, dan is het Van Bastelaere wel. De sporen
van de retoriek van Claus, van zijn beeldge-
bruik, zijn sedert zijn verschijning de Vlaamse
poëzie blijven domineren. Maar niet alleen Van
Bastelaere is door hem beïnvloed, dat geldt
evenzeer voor Charles Ducal en in sterke mate
voor de retoriek van Leonard Nolens.»
«Maar het is natuurlijk moeilijk om Claus

met andere auteurs te vergelijken. hij heeft een
ceuvre van duizenden bladzijden, en daar
wegen de zestig bladzijden van een andere
auteur niet tegen op,»

Veto: Dat volumineuze is ook een probleem. Er
is kaf en koren, en het blijkt moeilijk om een
totaalbeeld te krijgen, omdat je om te beginnen
alles van hem moet gelezen hebben. Zijn er van
die Claus-lezers, zoals er lezers zijn die het hele
oeuvre van Vestdijk doorzwommen hebben?

Claes: «Ik heb alles wat van hem op de markt is
gelezen, behalve dan een aantal bibliofiele
uitgaven waarvan er misschien maar vijf
eksemplaren verschenen zijn, en die teveel geld
kosten. Maar verder heb ik alles gelezen, ook de
katalogi en de gelegenheidsuitgaven,»

De Geest: «Er zijn volgens mij bitter weinig van
die lezers. Claus wordt in feite niet zoveel
gelezen, zelfs niet door degenen die met hem
dwepen»

Claes: «Bovendien zijn er maar weinig mensen

De Geest: «Dat is natuurlijk ook interessant
want het illustreert hoe Claus op een bepaald
moment over een passage denkt. Je weet echter
nooit of hij je misleidt. Hij bespeelt trouwens
zijn kritici in de interviews die hij toestaat. Je
moet die interviews zien als een deel van zijn
oeuvre, waarin hij een soort personage claimt
dat de ene dag dit kan zeggen, en de andere dag
weer iets anders»

Claes: «Hij speelt ook met de kritici door in'
teksten met hen een dialoog aan te gaan. Zo
herinner ik me dat hij in "Het verdriet van
België" heel nauwkeurig een bron aangaf die ik
in mijn eerdere studies vergeten was. Dat is de
manier waarop wij kontakt met hem hebben. Je
moet het als een spel zien, en dat is misschien
veel interessanter dan eet! aaneenrijging van
biografische elementen, die alleen schijnbaar
biografisch zullen zijn, maar in feite gemytolo-
giseerd. Claus kreëert voortdurend een myte
om zich heen..

De Geest: "Je moet Claus voorzichtig benaderen. .. "

De Geest: «Anderzijds zou ik zo een biografie
wel eens willen lezen. Maar waar blijft ze?
Freddy De Vree heeft ze al ruim tien jaar
geleden aangekondigd, en ze is er nog steeds
niet. Misschien pakt hij er wel'mee uit wanneer
Claus de Nobelprijs heeft gekregen»

"

Veto: Krijgt Claus die Nobelprijs?

Claes: «Ik gun het hem. Hij is voor mij de
grootste auteur uit ons taalgebied. Mulisch en
Hermans liggen mijlenver achterop. Het schijnt
trouwens dat hij er al twee jaar heel dichtbij
heeft gezeten»

De Geest: «Het zou de uitstraling van onze
literatuur goed doen maar ik vrees voor hem.
De Zweedse akademie leest nogal wat af, en de
kwaliteit- van het werk zal dus wel een
belangrijke rol spelen, maar er spelen ook
andere zaken mee. Ze peilen ook wel binnen het
taalgebied hoe de auteur die zij willen bekronen
geaksepteerd wordt. Neemt hij on verzoen bare
standpunten in, dan kan hij het vergeten. Dit
kan dus wel eens in het nadeel van Claus spelen.
Bovendien wordt hij niet gesteund door de
Akademie of de PEN-klub. Hij heeft vroeger
nadrukkelijk geweigerd om lid te worden van
de Akademie voor Taal- en Letterkunde, en ook
bij de PEN-klub zitten mensen die liever zijn
hielen zien. Maar hij verdient de prijs alleen al
om de invloed die hij op onze literatuur heeft
uitgeoefend»

Veto: Toch stelde de jonge dichter Van Baste-
laere, toen Claus zestig werd: "De Vlaamse
literatuur heeft zich ontwikkeld buiten Claus ..,..---- ;;;a:a -.;
om In de verzen van de huidige dichters vindt
men van zijn poëzie nauwelijks een spoor
terug': .

De Geest: «Dat is een typisch voorbeeld van
vadermoord. Als er in het huidige poëzieland-

die zijn werk op de juiste manier lezen, dat wil
zeggen met aandacht voor de mytische referen-
ties en de andere gelaagd heden. Veel lezers lezen
Claus uit sensatiezucht omdat hij af en toe op
die manier in de belangstelling komt. Maar zij
komen bedrogen uit. Zij willen een vlot lezend
verhaaltje, en dat vind je bij Claus niet. Een
boek van Claus lees je niet in een drukke
stationshal. Dan ontsnapt er teveel door de
elliptische schrijfwijze die hij hanteert. Hij
maakt er zich nooit vanaf»

Veto: Toch zitten zijn gedichten vanafpakweg
1980 vol spelletjes, raadseltjes, woordsnuiste-
rijen en prullaria. Ze lijken ook de poëzie die hij
vroeger heeft geschreven te ridikuliseren.

De Geest: «Dat is niet helemaal juist. Claus
werkt hier een aantal sporen uit die al aanwezig
waren in de 'Oostakkerse gedichten' en in 'Een
geverfde ruiter', waarin er al verwijzingen zijn
naar zijn poëzie als "een kraakbaar altaar". Ik
heb de indruk dat hij in zijnjongste poëzie meer
en meer cte retoriek beoefent, maar deze tegelijk
ironiseert. Precies daarom hebben onze kritici
zoveel moeite met zijn recente gedichten. Ze
zitten zich voortdurend af te vragen: "Meent hij
dat nu of meent hij dat niet?".»

Gruwelijk
Claes: «Het maniërisme is van bij het begin bij
Claus aanwezig, maar het maniërisme in de zin
van de rederijkers, zoals het gebruik van
akrostika of kreeftverzen is vrij recent. Hij drukt
achter al die grapjes toch iets uit, vind ik: de
onmacht van het woord, en hoe hij dat moet
neerschrijven in zijn versleten verzen. Dat heeft
niets te zien met het afzweren van vitalisme.
want dat zwoer hij al af in zijn 'Oostakkerse
gedichten',»

Veto: Dat vitale bij Claus is wel lange tijd
benadrukt geweesc door de kritici.

De Geest: «Door sommigen, inderdaad, en
anderen stoorden zich eraan, bijvoorbeeld

(foto Leen Van Lindt)

omdat zijn vergelijking van de vrouw met een
dier voor hen niet door de beugel kon. Het vitale
is een etiket dat Claus kreeg opgeplakt van de
mensen die hem het meest genegen waren, zoals
Jan Walravens. Claus heeft het dan massaal
gebruikt om het in zijn verder werk uit te I •.

werken. Het gaat niet om een origineel-animale
ervaring, maar om een struktuur die wordt
opgezet»

Claes: «Het vitale gaat terug op het mytische.
Claus gebruikt de myte soms gestruktureerd,
maar soms ook in de vorm van een kollage. Een
bundel als de 'Oostakkerse gedichten' is vrij
mooi in een struktuur te vatten. Zeker bij het
herwerken heeft hij ervoor gezorgd dat het
hecht in elkaar zit. Maar soms doet hij ook maar
wat: hij vindt dat hij iets moet maken, en dan
doet hij er maar wat myte bij.»
«Je moet Claus voorzichtig benaderen, en via

de mytologie naar strukturen zoeken. Ik kan me
geen goede lektuur voorstellen die dat niet
doet,»

Veto: Claus wordt nogal eens verweten dat hij
teveel de kommerciële toer opgaat. Zo zette
Walravens hem in de jaren vijftig aan tot
engagement, maar hij had er geen oren naar. In
de jaren zestig schrijft hij dan toch plots
geëngageerde poëzie.

Claes: «Dat kan een kommerciële zet geweest
zijn, maar het heeft ook te maken met zijn
anarchie, de vrijheidsdrang die hij koestert.
Maar meelopen met een politieke beweging, dat
zit er bij hem niet in.»

De Geest: «Het heeft inderdaad eerder te
maken met de vrijheid van het individu. Af en
toe voelt hij zich geroepen om positie te kiezen
jegenover beperkingen die de mens worden
opgelegd. Zo zette hij zich in voor de redding
van De Morgen, en schreef hij hekeldichten
naar aanleiding van het pausbezoek,»

Veto: Claus is de literatuur ingestapt als een
wonderkind, en is dat nog steeds. Hij zegt steeds
dat zijn grootste werk nog moet komen.

De Geest: «Dat is de myte van het uitstellen, het
motief van het doel dat uitgesteld wordt en
nooit bereikt lijkt te kunnen worden. Hij speelt
ook alles tegen elkaar uit: de ene keer is hij
schrijver, dan weer dichter of toneelauteur. Elk
nieuw stuk is het beste, en botst met het andere.
Die veelzijdigheid maakt het voor de Vlaamse
kritiek nog altijd moeilijk om hem te plaatsen.
Daarom noemt men hem maar een wonder-
kind.»

Claes: «Tegelijk is hij ook de meest verguisde
auteur van Vlaanderen. Het archief van het
Vlaamse kultuurleven bewijst dat. Je kunt dus
de grootste auteur van je generatie zijn, en toch
verguisd zijn. Claus heeft zich echter nooit laten
inpakken. Hij is een Westvlaamse kommercant
die weet hoe hij zichzelf moet verkopen, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld Hubert Larnpo.»

De Geest: «Toch voelt Claus zich miskend,' en
niet ten onrechte. Er is bijvoorbeeld meer
toneelwerk van hem vertaald in het Frans dan
er momenteel in het Nederlands voorhanden is.
Men vertikt het hier om zijn werk te bundelen.
Zijn uitgever ziet trouwens ook liever Kees van
Kooten of Remco Campert met een nieuw
manuskript komen, want dat verkoopt beter.
De Bezige Bij pronkt wel graag met hem, maar
hij brengt nauwelijks meer geld in hun laatje
dan Ivo Michiels,»,
Claes: «Gelukkig kan hij af en toe wat geld
bijverdienen door makelaar in huizen te spelen,
dankzij wat amateurgezelschappen die iets

van hem opvoeren. Hij pronkt wel graag met
zijn rijkdom, en poseert met een bontjas, maar
het loopt allemaal niet zo'n vaart»

Veto: Claus lijkt ook meer en meer een auteur te
zijn die niet bestemd is voor een breed
lezerspubliek maar voer voor akademici.

De Geest: «Claus wordt nog altijd verkeerd
gelezen. Men mag de teksten van Claus niet
benaderen met het traditionele evenwicht van
vorm en betekenis, met een duidelijke visie op
afgebakende genres. Bij Claus loopt alles in en
door elkaar, en dat is zijn grootste kracht. We
lezen tal van wereldliteratoren zo, maar onze
eigen auteurs behandelen we nog altijd met
kategorieën van regionale romans, tragedies en
komedies enzovoort. Het feit dat Claus aan de
universiteit gelezen wordt, geeft dan weer de
indruk dat Claus alleen door akademici zoals
Paul Claes kan gelezen worden. Men gaat
weliswaar verbanden zien, en aspekten worden
verduidelijkt, maar daarmee is geen betekenis
gefikseerd. De novelle 'De Zwaardvis' is een
voorbeeld van een werk van Claus dat op een
akademische manier en als een vlot boekje
gelezen kan worden»

PaulDemets


