
Vlaamse letteren beleid gehekeld
Het beroep van de
dichter is bedelaar
Ze zijn kwaad, de mannen van de schone letteren. In 'Hèt beroep
van dichter' fulmineren een aantal letterkundigen in hun essays
tegen het nu al jaren mank lopende literatuurbeleid van de
Vlaamse regering. Het kwalitatieve verschil met het Nederlandse
beleid is schrijnend. Aan alle literair-hete hangijzers verbrandt
Weckx de vingers. Zonder zich van de schroeiplekken iets aan te
trekken.
Net als iedereen in België is de schrij-
ver boos. Deze keer, en de vorige keer
eigenlijk ook, op de inkompetentie
van het ministerie van Kultuur. Van
een degelijk letterenbeleid met even-
veel gezond verstand als financiële
middelen is er in Vlaanderen nog
nooit sprake geweest. Anderhalf jaar
geleden verzekerde de toen vers ge-
smeerde kultuurminister van de
Vlaamse deelregering, CVP-er Hugo
Weckx, dat de fundamenten voor een
nieuw letterenbeleid zo snel mogelijk
zouden gelegd worden. Literatuur
heette voor deze allercharmantste
Brusselaar prioritair te zijn. Waarna
alle Vlaamse skouts legertenten toe-
bedeeld kregen. Alle begin ismoeilijk.

Verzuiling
Anderhalf jaar later kun je be-

zwaarlijk poneren dat Weckx heeft
stilgezeten. Met de uiteindelijke goed-
keuring van het podiumdekreet en
bet installeren van verschlllende IQ-

den van advies voor podiumkunsten,
kan er in Vlaanderen voor het eerst
sinds lang gesproken worden over zo-
iets als een dynamischer kultureel be-
leid. Op het vlak van de literatuur is
het beperkt gebleven tot een versnel-
) ling van het strompelend besturen tot
een sukkeldrafje.
Maar een sukkeldrafje is ook een

drafje. Het budget voor werkbeurzen
werd verhoogd van 9 tot 15 miljoen.
Men keert het geld nu bovendien,
naar Nederlands model, uit in de
vorm van maandeenheden. Uit de
lijst van te subsidiëren schrijvers die
de Kommissie voor Advtes.opstelde
voor 1993en die door de minister zon-
der veranderingen werd opgevolgd,
bleek bovendien dat die Kommissie
geen door drukkingsgroepen geïnspi-
reerde vaarwdteren opzocht bij het
selekteren van de uitverkoren skri-
benten.
Wat blijkt? Nog altijd is de schrijver

niettevreden. En gelijk heeft hij. Als er
in Vlaanderen weer eens een goed
boekje gepleegd wordt (deNederland-
se schrijver J. Bemlef deelde onlangs
mee dat de Vlaamse poëzie het diepte-
punt is van de Europese literatuur, je
zou voor minder wensen dat Neder-
land deel uitmaakt van de Seychel-
len), dan is dat volgens dichter Dirk
Van Bastelaere "nog altijd ondanks
de overheid en niet dankzij de over-
heid". Die vertikt het om de ranzige
letterenbegroting gevoelig te vergro-
ten. Die vertikt het om het uiteindelij-
ke beslissingsrècht over de bedeling
van subsidies uit de handen van de
minister te nemen. Die vertikt het om
ook maar een spatje aandacht te be-
steden aan vertalingen naar het Ne-
derlands toe. Die vertikt het bovenal
om een evenwichtig letteren-, of bre-
der, kultuurbeleid als prioritair te zien
in een door marktekonomische regels
getiranniseerd beleid.

Anno 1993 heeft de minister 60mil-
joen ter beschikking voor de onder-
steuning van het inheemse schrijver-
schap. Buiten enkele kanonnen à la
Claus, kan Vlaanderens letterkundi-
ge Parnassus immers niet leven van
de tien procent royalties die gemid-
deld aan de auteurs worden uitge-
keerd. En zonder geld geen literatuur,
aldus de auteurs. Enk Spinoy vaart uit
tegen de opvatting dat schaarste doet
schrijven: "Wijd verspreid, zij het
meestal in een of andere verwaterde
versie, is nog altijd het romantische
denkbeeld van de schrijver die hol-
ogig over zijn ruw houten werktafel
gebogen zit en zich in volstrekte asce-
se uitlevert aan de Inblazingen van de'
Geest, terwijl de inkt in de inktpot be-
vriest en de muizen dood in de schap-
raai liggen." Omdat ook ministers
van Kultuur wel beseffen dat hun ken-
nis van Vlaamse literatuur in de
meeste gevallen vergelijkbaar is met
de feitenkennis van de modale Belg
over het liefdesleven van steurvïssen,
is een advieskommlssle in het leven
geroepen. Die bestaat ult deskundi-
gen van het letterenlandschap, die op
het hart gedrukt krijgen elk jaar een
advies uit te bren~n over de verde-
ling van de gelden. Net als elke ande-
re regeringskommissie iszeonderwor-
pen aan het illustere Kultuurpakt, dat
stipuleert dat de verdeling van de ze-
tels in de kommissie de verhouding
moet weerspiegelen van de zetelver-
deling in het parlement. De weg naar
verzuiling ligt breed open.

Pensioen
In de praktijk loopt dat zo'n vaart

niet. Zo is er de getuigenis van Marc
Reynebeau die in de kommissie zetelt
voor de sektie verhalend proza. Deur-
bij zou hij naar eigen zeggen door de
partij die hij 'vertegenwoordigt' op
geen enkele wijze beïnvloed worden:
"de vaak gehoorde beschuldiging dat
de Kommissie haar werking steunt op
partijpolitieke en verzuilde afspraak-
jes klopt niet, al was het maar omdat
veel kommissieleden gewoonweg niet
vatbaar zijn voor zulke afspraken."
De fout leggen de auteurs bij de

ministeriële bevoegdheid, die op twee
nivo's tot een vastgelopen beleid leidt.
In de eerste plaats is er de gebrekkige
ministeriële beleidsffiosofie, door Rey-
nebeau gehekeld: "Wat is er hier dan
aan de hand? Dat de kommissie niet
graag kiest. Ze wordt daartoe niet
aangespoord door het beleid zelf om-
dat het aan een heldere beleidsvisie
ontbreekt, en zelfdoet zeer ook weinig
aan." De subsidies worden te versnip-
perd gevonden, een fundamentele
diskussie over een herstrukturerinq
wordt niet van hogerhand aange-
moedigd. Daarnaast hebben de be-
slissingen van de kommissie enkel
een adviserend karakter. Dat leidde in
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Afvalstoffenplan van Interleuven
Zwemmen in het afval
Interleuven,de interkommunale die verantwoordelijk is voor het
afvalbeleid van Leuven en omstreken, heeft de moeilijke opdracht
een jaarlijkse afvalberg van meer dan 150.000 ton te verwerken.
Omdat massaal storten niet meer verantwoord is, werd een
afvalstoffenplan opgesteld dat zich hoofdzalcelijk richt op sorte-
ren en recykleren. Agalev lanceerde twee weken geleden een alter-
natief plan. Een overzicht.
Het lijktwel alsof de wereld plots wak-
ker wordt. Terwijl de milieubeweging
al jarenlang op akties aangewezen is
om enige aandacht voor haar analy-
ses te verkrijgen - omdat ze door de
heersende politici gewoonweg gene-
geerd werd -, werpen diezelfde poli-
tiá zich nu op als de grote redders van
het leefmilieu. Ze hebben ook weinig
keuze, ons konsumptiepatroon en de
daarbij horende vèrvuiling en afval-
produktie nemen zodanige proporties
aan dat ze het aangenaam leven van
de burgers aardig beginnen te verste-
ren. We dreigen te verdrinken in een
aanzwellende ·afvalberg, stortplaat-
sen raken vol en er zijn nog weinig
entoesiastelingen te vinden voor een
nieuw stort in de achtertuin. Npgal
wiedes, wiewil er nu dagelijks getergd
worden door aanhoudende stank- en
lawaaihinder met uitzicht op een
hoop rotzooi.

Berg
Er kan dus niet langer getalmd wor-

den, de noodzaak tot drastische afval-
beperking dringt zich duidelijk op.
Interleuven pakt sinds kort uit met
een reeksmaatregelen. Vanuit groene
hoek kwam al heel wat kritiek op deze
voorstellen. Milieuraad richtte een
werkgroep op om de afvalproblema-
tiek te bestuderen en Agalev kwam
vorige week met een alternatief plan
voorde dag.
In Leuven en omliggénde gemeen-

ten wordt het huisvuil opgehaald
door de interkommunale Interleu-
ven. Een interkommunale is feitelijk
een vennootschap, waarvan de Raad
van Bestuur samengesteld is uit man-
datarissen van de gemeenten en de
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provincie en uit privee-ondememers.
Bij Interleuven zetelen politici uit de
CVP,SP,VLDen de Volksunie. Door-
dat de lokale gemeenten graag hun
verantwoordelijkheid afschoven en
het in 1965 opgerichte Interleuven
vanuit haar autonomie geen demo-
kratisch toezicht toelaat en niet be-
schikt over een kontroleerbare boek-
houding, bepaalt ze dus volledig zelf
het regionaal afvalbeleid. Zo hebben
zij steeds gekozen voor zo goedkoop
mogelijke oplossingen.

Kumul

of haar op de hoogte moet brengen
van de ambities van Interleuven. Dë
huisvuilberg moet met dertig procent
verminderen en dit moet gebeuren
door te sorteren en te recykleren.

Residu
Vanaf nu moet elke inwoner zijn

groente-, fruit- en tuinafval (GIT),
papier en karton en klein gevaarlijk
atVal (J<GA)apart Inpakken en naar
de kontainerparken brengen ofwach-
ten tot de ophaaldiens.t hem ervan
komt verlossen. Dit sorteren gebeurt
niet vrijblijvend. Politiekontrole zal
ervoor zorgen dat de stiekeme
'vuilnismenger' bestraft wordt. Het
KGAkan handig opgeborgen worden
In de groene box en met GIT kun je
binnenkort terecht in de grote inter-
kommunale komposthoop.
Op zich zijn deze pogingen om de

wereld iets properder te maken vrij
plausibel, maama een diepere analy- ..

vervolg op pag. 2

Hun milieubekommernis is echter
ver te zoeken. In haar bijna
dertigjarig bestaan heeft Interleuven
nauwelijks pogingen tot
sensibilisering en preventie onderno-
men. Bovendien heerst er weinig soli-
dariteit tussen de verschillende ge-
meenten en ~.!!rdsteevast gepoogd de
eigen gemeente te vrijwaren van
nieuwe stortplaatsen, het gekende
NIMBY-syndroom - not in my
backyard. De interkommunale is
trouwens een gedroomde zitplaats
voor kumulards, die zelfs belangen-
vermenging niet schuwen (zoalsVan-
dezande - tegelijkertijd burgemees-
ter van Oud-Heverlee, mandataris bij
Interleuven en eigenaar van Matra-
bow, de firma die de vuilnisophaal-
wagens bezit).
Hoe langer hoe meer blijkt echter

dat de huidige afvalberg te groot
wordt en moeten er wel maatregelen
komen. De feiten liegen er niet om.
Volgens cijfers van Interleuven pro-
duceert elke inwoner van het arron-
dissement Leuven één kilogram huis-
vuil Per dag, het huidig stort in Pel-
lenberg is binnen een jaar vol en
plannen voor een nieuw stort in
Kerkomstuiten op felverzet. De afval-
produktie bedroeg vorig jaar min-
stens 150.000 ton. Waar moeten we
daarmee naartoe? Er moest dus wel
een afvalstoffenplan komen en dat
kwam er ook.
Elke Leuvenaar kreeg reeds het

'Kringloopnieuws' in zijn bus dat hem

BIN·NENIN

Zo duidelijk willen wij het u ook
laten zien. Waar de vrouwendag
om draait bijvoorbeeld. Verheug u
nu reeds op p. 4, 5 en 8
De modale student heeft een

teenkaasproduktie van vijf pond.
Het IJzerbedevaartkomitee over-
weegt voor haar leden een verbod
op het gebruik van niet door hen
ingedanste tutu's. Marijke Dillen is
dus voortaan te herkennen aan de
zweetgeur van Lionel Vandenber-
ghe. Nog meer weetjes vonden we
in de doorgelichte kringbladen op
............................................ p. 3
Schwartzeneggar is veel minder

de Hollywood MeatbaJl met het Oos-
tenrijkse aksent dan een geschifte
bende Emielen Goelen die publie-
kelijk uitzoeken welke drilboor de
naam beste koop verdient. En dat op
een podium, en op p. 6



Liever tien boterbergen dan één afvalberg. (foto lnge

A~ I 130.000 ton bedraagt zal gestort of kan echter slechts door downcycling,
verbrand moeten worden. Van be- die slechts minderwaardige produk-

. ~ lang is ook dat verbranden een residu ten tot stand brengt. En die belanden
oplevert dat gestort moet worden en uiteindelijk terug in het milieu.

vel'Volg van pag. 1 dat nog een derde van het oorspron- In afwachting van een definitieve
se komen al vlug de gebreken hiervan kelijk gewicht bedraagt. Bovendien oplossing pleiten de groenen voor een
naar voren. koncentreert het in zich allerhande bovengrondse gekontroleerde opslag

Ten eerste zijn de djfers van Inter- verontreinigingen, zoals vliegas. van de restfraktie. Dit levert het psy-
leuven niet korrekt omdat ze geen re- chologisch voord~l dat het letterlijk
kening houden met het afval dat nu TewerksteJlinn en figuurlijk zichtl>aar wordt. Wat
reeds geselekteerd wordt via onder ::I volgens Agalev niet kan, is dat de ver-
andere de bestaande (gemeentelijke) antwoordelijkheid voor het afvalpro-
kontainerparken. Zo mat de omge- Het moet wel gezegd, dat wanneer bleem volledig bij de gezinnen gelegd
rekende afvalberg niet 150.000 maar IL haar projekt ten volle realiseert, wordt. Zo kan de produktie haar ver-
186.000 ton. In haar analyse van de haar kontainerparken optimaal be- antwoordelijkheid opnemen door
'vuilzak' - gebaseerd op een OVAM- nut en wanneer de geplande kompos- duurzame gebruiksgoederen te pro-
sorteerproefuit 1986 - maakt ILde- teerinstallatie vo~r GIT in 1995 0- duceren, met aandacht voor. herge-

• zelfde fout. Zo maakt GIT geen 45 pent, de restfraktie gereduceerd wordt bruikverpakking en het voorkomen
procent maar 31 procent uit. Vervol- tot 24 procent. Volgens de Groenen vannodeloosafval.Ookdedistributie
gens beschikt ILniet over een vergun- kan dit nog verder gereduceerd wor- kan haar steentje bijdmgen door bij-
ning of gepaste inrichting voor KGA. den tot zeven procent wanneer ook de voorbeeld te stoppen met de brieven-

Daarenboven dringt de vraag zich natte papiertraktie gekompost~rd bussen te overladen met publidteit.
op of een afvalvermindering van der- wordt- dan moet erwel overgegaan Wil het plan lukken, dienen er nog
tig procent wel voldoende is, als je be- worden tot het gebruik van biode- enkele belangrijke initiatieven geno-
denkt dat de restfraktie die dan toch gradeerbare luiers - en de kunststof- men te worden. Zo is uitgebreide recy-
nog zeventig procent en dus ongeveer fen gerecykleerd worden. Dat laatste klage slechts zinvol wanneer de kring-

loopbedrijvigheid in Leuven gestimu-
leerd wordt en er een afzetmarkt voor
hun produkten gekreëerd wordt. Zo
wordt er bovendien nieuwe tewerk-
stelling geschapen. Bijkomende te-
werkstelling kan er ook komen door
het intensiveren van de gescheiden
ophaling, die zich meer moet richten
op spedfieke doelgroepen, zoals be-
drijven, ziekenhuizen, de universiteit,
enzovoort.

Meer Warande
, dan Belfort

ImpakttZo moet,,, l i t ere i r e tijdschrift,,, zij": .,,,,trelrlrtlijlt, vol "ie.wc
verb.I,,,, e" mtt tl1.yS tlit .,il ovtrt"igi", gesebrtve" zij'" ,,, 1Iiet
VI"u,;t de tt" of ,,,,dtrt sombert schoolst verplicbti ..s-' - V.N.

Daarenboven zou men de kontal-
nerparken beter toegankelijk moeten
maken voor KMO's. Haar laatste
smeekbede richt Agalev tot de ge-
meenten, die een sensibiliserings-
kampagne met de nadruk op preven-
tie moeten opzetten, vergezeld van
een korrekte informatieverschaffing
omtrent de invloed van koopgedrag
op afvalproduktie, de mogelijke alter-
natieven, de kostprijs voor afvalver-
werking en de impakt op het milieu.
De grote schoonmaak kan beginnen.

Steven NeiIynck

Verhalen, gedichten en essays waren er in 1993 onder andere van
Armando, ]. Bernlef, Huub Beurskens, Anneke Brassinga, Paul Claes,
Charles Ducal, Cherry Duyns,]an Fabre, Luuk Gruwez,
A.F. Th. van der Heijden, Kristien Hemmerechts, Stefan Hertmans,
Geert van Istendael, Atte ]ongstra, Ivo Michiels, Leonard Nolens,
Cees Nooteboom, Koen Peeters, Leo Pleysier, Pa trick de Spiegelaere,
Erik Spinoy, Eddy van V1iet,]acq Vogelaar en Leo Vroman.

Een jaarabonnement op DWB kost 1.400 SF voor 800 pagina's proza, poëzie, foto's,
theater, essay. gespreid over zes tweemaandelijkse afleveringen.'

Voor studenten, CJP-crs, Club OOI-leden en 65-plussers is er een abonnement met korting (995 BF).
Schrijven naar DWB, postbus 137,3000 Leuven 3, of telefoneren naar 016/23.51.70.

Speciaal aanbod voor studenten: wie zich nu abonneert voor jaargans '94,
krijgt het oktober- en decembemummer van '93 gratis.I

I i W_.;~:.:;;:'/ /-'1 L E Z E R S
B R I E V E N [;

Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
Debrieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde onderwerpen

of op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendma-
ken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kun-
nen ze weggelaten worden in Veto.
Brievendie langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen,

wat overeen komt met ±1,5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden
in prindpe ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te
plaatsen.

DE sruDFNIENMARATON KOMT ERAAN
DE ZESEN1WIN1lGSTE

Woensdag 10 november is met de
studentenmaraton reeds de derde
sportraadklassieker in rij aan de
beurt. 2483 jaar na de allereerste ma-
raton tracht Sportraad er dit jaar weer
een sportief hoogfeest van te maken,
waarin de student een centrale plaats
toebedeeld krijgt. Dit uit zich vooral in
een gevarieerd afstandenmenu dat
elke student in de mogelijkheid moet
stellen de eigen grenzen te verleggen.
Sportievelingen die er niet voor terug-
deinzen de weergoden te trotseren,
blaren te verbijten en verkrampte
spieren naar de eindmeet te slepen
kunnen mits de nodige dosis massa-
gemelk en druivesuiker een hele, hal-
ve of kwartrnaraton lopen of wande- ,---------------,
len.
De maraton vertrekt vanuit Ant-

werpen. De stappers beginnen om I 2 I
11.30 u, de lopers om 14.00 u. De
halve maraton start te Mechelen,
waar de stappers om 14.30 u vertrek-
ken en de lopers er om 15.30 u aan I «

beginnen. De kwartrnaraton kan en-
kel gelopen worden. GeÜlteresseerden
moeten hiervoor naar Wilsele, waar I I \
het startschot om 17.00 u gegeven
wordt. Gratis busdiensten brengen de
deelnemers tijdig ter plaatse, tenzij
deze natuurlijk liever zelf naar de
startplaatsen lopen.

Inschrijven voor de studentenma-
raton had reeds moeten gebeuren,
maar voor de ultieme twijfelaars iser
alsnog de mogelijkheid om aan de
start in te schrijven.

Voor de konkrete organisatie heeft
Sportraad kosten noch moeite ge-
spaard. Essentieel voor het welslagen
van deze aktiviteit is de inbreng van
de kringen. "Gedurende de ganse dag
zijn er meer dan 300 vrijwilligers aan
de slag. De kringen krijgen eindver-

Laweit
uhebt de pretentie kunstzinnig te zijn
en maakt bovendien graag laweit?
Ithaka biedt dit jaar een podium aan
mensen die de grenzen tussen muziek
en andere kunstvormen durven over-
schrijden. Wie een gedicht op muziek
zet, zijn plaatselijke fanfare tot teater-
spel kan aanzetten, een schilderij leert
zingen of een kursus bloemschikken
geeft op een koncert van de Einstur-
zende Neubauten, voldoet aan de ge-
stelde voorwaarde en mag zich op
eender welke maandagavond tussen
18.00 u en 19.00 u aanbieden opde'
eerste verdieping van het Stuc. Het zal
oor zijn.

Uw speciaalzaak

Compact Discs - Muziekcassettes _ Singles
Digital Compact Casettes - Mini Discs
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antwoordelijkheid voor de opgegeven
taken. De bevoorrading, de busdienst
en de startplaatsen vereisen de meeste
helpers," aldus Sportraad-vrijgestelde
Petra Gijbels.

Het aankomstgebeuren begint om-
streeks 15.30 u. Serieus opgevatte
nmdanimatie, waaronder een groot
videoscherm met sfeerbeelden moet
talrijke toeschouwers naar het sport-
kot lokken. Nieuw dit jaar is dat de
deelnemers de laatste meters op de
piste moeten afleggen. Het loont zeker
de moeite elke deelnemer tijdens de
laatste moeilijke meters vol entoesias-
me naar de eindmeet te stuwen.

Bart Pinxten.
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Spit spreekt studenten aan

Ekologisch
verantwoorde fietsen
Het Spit is indit geval niet het stmmme gevoel inde lendenen na
een nachtje van de geneugten des levens, maar een vzw. Spit staat
hier voor Strukturele aanzet tot Participatie en Integratie van de
Thuislozen. Die mondvol heeft de studenten, als lage-inkomens-
groep, ook iets te bieden.
Het Spit is waarschijnlijk vooral be-
kend als die winkel in Kessel-Lowaar
je je oude meubels kwijt kan. Deze'
winkel is echter slechts een klein deel
van de werking. In 1984 gingen een
aantal regionale welzijnsorgani-
saties, die zich bezighouden met am-
bulante en residentiële hulpverle-
ning, rond de tafel zitten. Hierbij wa-
ren ondermeer DeDam, Oikonde, het
Centrum voor Maatschappelijk Werk
en het Jongeren Adviescentrum OAC).
Het bleek immers vooral dat de lat
van de arbeidsmarkt te hoog ligt voor
de kliënten van deze organisaties, zo-
dat een vlotte sociale integratie on-
mogelijk wordt. Daarom besloot men
tot de oprichting van een samenwer-
kingsplatform, het Spit dus, waarbin-
nen als eerste van een lange reeks ini-
tiatieven een sociale werkplaats het
licht zag.

Graffiti
Binnen een dergelijke werkplaats is

niet aUeen het vormingsproces en het
bieden van een dagaktiviteit belang-
rijk - zoals in' een leer-werk-
plaats -, maar ook de produktie van

goederen en diensten. Het verschil
met een beschutte werkplaats, waar
het rendement een veel centraler plek
bekleedt, is dan weer dat men hier de
behoeften van de werknemer op de
voorgrond plaatst.
In 1987 werd het sociaal verhuur-

kantoor De Woonwinkel opgericht.
Strukturele werkloosheid, in dit geval
van de kliënten van de partnerorga-
nisaties van het Spit, wordt namelijk
niet als een geïsoleerd fenomeen ge-
zien. Zo is gebleken dat deze mensen
ook problemen hebben om een goede
en goedkope woonst te vinden. In de
eerste plaats is dat te wijten aan de
alsmaar stijgende huurprijzen in de
Leuvense regio. Bovendien speelt het
feit dat veel eigenaars niet wensen te
verhuren aan bijvoorbeeld mensen
met een instellingsverleden ofwerklo-
zen. Het Spit beschikt daarom over
enkele woningen, die men op tijdelij-
ke basis en aan een betaalbare prijs
aanbiedt aan het kliënteel van de
partners. Tijdelijk houdt hier in dat
die mensen begeleid worden om tot
een zelfstandige woonformule te ko-
men.
Deze kombinatie van werken en

Er zijn ook nog mensen die een fiets kopen

wonen kadert in wat het Spithun inte-
grale aanpak noemt. De laatste jaren
is daarook nog 'vrije tijd' bijgekomen.
In dit verband denken we aan de
Graftiti-projekten, die ondermeer als
doel hebben randgroepjongeren in
kontakt te brengen met het traditio-
neel jeugdwerk en hun socià'le vaar-
digheden te vergroten.
Het Spit steunt zijn aanpak op een

globale visie. Dat mag reeds blijken
uit de genoemde integrale aanpak,
maar ook uit bijvoorbeeld de grotere
nadruk die men de laatste tijd legt op.

Wat ertussen staat, daarenteqen

Kringbladenwit is altijd schoon
Wanneer we een willekeurige greep uit de eerste kringbladenoogst
van dit jaar onder de loep nemen, valt het resultaat nogal mager-
tjes uit. Dat sommige blaadjes behoorlijk saai zijn, heeft er vooral
mee te maken dat het eerste nummer vaak niet meer doet dan de
werltlng van de eigen kring voorstenen. Toch brengen andere nu
al wat leven inde brouwerij. -
Want levendig zouden kringbladen
toch moeten zijn. Deze krantjes wor-
den geschreven voor een erg klein pu-
bliek, en hebben bovendien een rede-
lijk beperkte onderwerpenkeuze (of
beperken zich daarin zelf). Hun voor-
naamste doel bestaat erin een hoe-
veelheid informatie vanuit de
kringwerking door te spelen naar de
achterban, liefst op een ludieke, aan-
trekkelijke manier. Bovendien vormt
het blad een unieke kans voor de me-
dewerkers om op een kreatieve ma-
nier hun pen te hanteren.
Preciesdie kans laat het Pyromaon-

tje volstrekt onbenut. Op kringloop7
papier brengen de romanisten een al-
legaartje van informatie, humor,
poëzie en zelfs een heus manifest.
'Tussenstand, over de nieuwe aanpak
van de Pyroredactie' heet het stukje
waarin de auteurs een beschrijving
geven van wat ze verstaan onder
'links' en 'rechts'. Links staat dan voor
mensen die uitermate ruimdenkend

zijn en openstaan voor positieve en
negatieve kritiek. ~ie rechts is, deelt
lijfstraffen uit aan wie het gezag van
de redaktie in vraag stelt. Merkwaar-
dig is het besluit waarin de Pyroma-
nen zichzelf als 'tussenin' beschou-
wen. Want persvrijheid en censuur, zo
stellen ze, "wij zien wel wat in beide."
We zullen het maar als een grapje
opvatten.

Melig
Maar die trieste teneur wordt ver-

dergezet in het volgende artikel,
waarin het Romania-presidium zich
voorstelt. De onderwijssektie kondigt
daarin aan te zullen meewerken aan
de fameuze proffenevaluatie en ver-
wacht daarvoor "liefst opbouwende"
kritiek. Van een kritische ingesteld-
heid gesproken. Een paar regels daar-
voor slagen dezelfde auteurs erin de
"zachte" aanpak van diqaar in ver-
band te brengen met de "feminise-

LItmIld

ring" van hun ploeg. Dekultuurploeg
maakt zichzelf belachelijk door je een
dooddoener als "kultuur hoeft hele-
maal niet saai te zijn" in je gezicht te
smijten. Niet saai, want we gaan niet
naar de opera, zo sturen deze kuw-
tuuwminnaars hun vooroordelen de
wereld in. Het is jammer dat een kul-
tureel geëngageerd geachte kring als
Romania haar achterban met dit
soort onzin naar de één of andere
voorstelling moet lokken.
Een goed idee is dan weer de kalen-

der op de middenpagina's met alle
Romania-aktiviteiten voor oktober en
november. Verder wordt er een blad-
zijde ingeruimd die de romanisten
oproept om voor Amnesty Internatio-
nal te schrijven. Helemaal overbodig
is een soort moralizerend sonnet, een
gedicht van de preses en twee blÇldzij-
den die uit een overjaarse 1000 raad-
sels-omnIbus kunnen komen. Maar
waarschijnlijk wordt het aUemaal erg
sympatiek gevonden door de behoor-
lijk impressionante lijstmedewerkers.
Nee, dan liever het geschrijf van de

germanisten. Naast de prijs voor de
lelijkste lay-out, verdienen de makers
van Frsh, want zo heet hun blad, een
bijzondere vermelding voor de kwali-
teit van de teksten. Meer dan de helft
van het boekje wordt besteed aan het
voorsteUen vàn proffen en andere do-
centen. Dat zorgt voor informatieve
maar vooral grappige portretten. Ver-
der is er een nogal melige kwis waar-
mee de eerstejaarsstudent zijn
slaag kansen kan berekenen en het
obligate woordje van de preses.
Interessant is wel het initiatief dat

in het hoofdartikel gelanceerd wordt
Het"bladvan de germanisten is al een
paar keer van naam veranderd. Het
heette sinds mensenheugnis Ger-
maantje, totdat een ploeg entoesias-
telingen aan kwam draven met het
onvolprezen Anagrem. Dat bleef
maar één jaar in de running en werd
twee jaar geleden weer vervangen
door het Germaantje. In het edito-
riaal van deze Fish kondigt de re-
daktie aan de traditie van naamsver-
andering te willen voortzetten door
elk nummer dit jaar een andere naam
te geven. Het volgende wordt Zonne-
lant gedoopt
Het eerste Newtonneke van Wina,

een Infotonneke, is behoorlijk infor-
matief, proper gelay-out en niet zo
slecht geschreven. Een pluim voor de
heldere voorstelling van zowel Loko
als de werking van de eigen kring. En
eindelijk is er een kring die de studen-
ten waarschuwt voor de dubieuze le-

(foto Roei Boonen)
de ekologische komponent. Uit de
oorspronkelijke idee van een sociale
werkplaats zijn namelijk drie ateliers
gegroeid: een horeka-atelier, een
houtatelieren een recyklage-atelierof
kringloopcentrum.
Dat laatste atelier houdt zich met

allerlei karweitjes bezig waarin mate-
rialen hergebruikt worden. Die idee
was nutuurlijk impliàet reeds aanwe-
zig in de beginjaren toen men oude
meubels en huishoudelijke appara-
ten herstelde en terug verkocht. Toen
was de motivatie echtervoomamelijk
om 'op een goedkope wijze in de he-
lioefte van mensen met een laag in-
komen te voorzien.

Receptie
Dat tegenwoordig de inherente re-

cyklage-komponent van die werkwij-
zeook op de voorgrond wordt gescho-'
ven, ligt voor de hand. Het kring-
loopcentrum doet veel meer dan al-
leen maar meubels herstellen. Zo
worden er ook kleren hersteld én is
men een jaar geleden binnen dit cen-
trum ook een 1ietsenatelier begonnen.
Hier worden, voomemelijk uit ge-
recykleerde materialen, 'nieuwe' fiet-
sen gemaakt die dan aan een zacht
prijsje (1.500 tot 2.000 frank) verkocht
worden.
Ook het horeka-atelier is meer dan

louter een bedrijfje dat recepties ver-
zorgt. Zo tracht men zo veel mogelijk
te werken met organisaties die bij-
voorbeeld op een verantwoorde wijze
groenten telen of met de wereldwin-

kels die de producenten een eerlijke
prijs voor hiin produkt garanderen.
Dit alles kadert binnen de visie van
het Spit dat arbeid samenhangt met
een aantal andere faktoren.
Jan Treunen, verantwoordelijke

van de sociale werkplaats, ziet ook
een plaats voor de studenten binnen
de Spitwerking: "We gaan ervan uit .
dat bij de studenten een grote groep
zit die het finanàeel moeilijk heeft en
dat we hen bijvoorbeeld goedkope
meubelen aanbieden om hun kot in
te richten. Op die manier kreëren we
een bijkomende mogelijkheid om on-
ze werking te realiseren en komen de
studenten ook eens daarmee in kon-
takt."
pat laatste is reeds een voorbeeld '
van het streven van het Spit om meer
te doen dan enkel konkrete aktivitei-
ten aan te bieden. Per slot van reke-
ning gaat het in alle gevallen om
kleinschalige projekten, die op zich
dus de problemen waarrond men
werkt niet oplossen. Wel wil het Spit
op die manier een sensibiliserende
funktie vervullen, op het regionale
vlak, maar ook naar de bevoegde
overheden toe. Zo zijn-er, via het
Samenwerkingsplatform van Sociale
Werkplaatsen, onderhandelingen be-
zig met minister Leona Detiège voor
een dekreet over de sodale werkplaat-
sen. Plaatselijk wil men de berolking
aktief krijgen, bijvoorbeeld via sa-
menwerkingen met wereldwinkels of
parochies. Ook de studenten zijn
meer dan welkom.

Kris [ocobs
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denwerving van het KVHV.Jammer
aUeen van de vreselijk droge stijl vanae-winezen, die dit brave blad de
amusementswaarde van een tele-
foonboek geeft.
HetWinkeliertje heeft als vanouds de

beste lay-out, al staat er wat weinig
teksten wat veelwit op een pagina. En
die tekst stelt vaak niet veel voor.
'Trekken of duwen' heet een artikel
van twee bladzijden over een
'schacht' die... de deur van het kafee
niet open krijgt.Verder is er een artikel
waarin het doopritueel hartstochte-
lijk verdedigd wordt naar aanleiding
van het uitbrengen van de film Ad
Fundum.

Worst
Onder de titel 'Pé z'n woordje' geeft

Ekonomika-preses Pé Vyncke wat
meer uitleg bij zijn nieuwe koers: "Te-
kens, symbolen en tradities worden
vanonder het stof gehaald". Eenmooi
begin. Maar sommige van zijn mede-
werkers schijnen nIet overweg te kun-
nen met één van die tradities. In dit
Winkeliertje lezen we in het artikel
'Masturbatietechnieken' namelijk

het volgende: "Het stuit ons danig te-
gen de worst (sic) dat zovelen zich la-
ten meeslepen door de algehele nega-
tieve sfeer over Veto binnen Ekono-
mika. Al van bij je aankomst in Leu-
ven als.eerstekannertje word je erin
gedompeld zodat het moeilijk wordt
Veto op een ietwat objectieve wijze te
lezen en te beoordelen." Preses
Vyncke vond hier een ideologische
korrektie wel op zijn plaats. In een
'n.v.d.PR' schrijft hij: "elk rechtscha-
pen persoon die probeert mee te wer-
ken met Vetowordt binnen de kortste
keren buitengekeken door het elitaire
clubje." Zoveel positiefs over Veto in
zijn blad kon duidelijk niet.
De auteurs van het Veto-artikel rea-

geren op de boutade dat Veto te wei-
nig zou schrijven over de kringwer-
king. Het zou volgens hen de verkeer-
de richting uitgaan als Veto een "poe-
pijahee-poepijahoo-wij-hebben-pas-
een -cantus-georganiseerd-blaadje"
zou worden. Veto zou dan inderdaad
wel eens een gevaarlijke konkurrent
voor het Winkeliertje kunnen wor-
den. Want op pagina 13 lezen we in-
derdaad zo'n lofzang op een kantus.

RafUten
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Leerstoel Feministische Teologie

Mannin zal zij heten
De KU Leuven mag dan aleen vrouw gekozen hebben alspatroon-
heilige, de Sedes Sapientiae, die aan(lacht voor de vrouw wordt
nauwelijks weerspiegeld in haar onderwijs- en onderzoekspro-
gramma. De Fakulteit Godgeleerdheid brengt hierverondering in.
ln februari wordt Annelies Van Heyst de eerste professor op de pas
opgerichte leerstoel Feministische Teologie. Van Heyst is Neder-
landse en doceert aan de Teologische Fakulteit van Tilburg. Ze is
lid van de Europese Vereniging voor Vrouwen in Teologisch On-
derzoek (EVTOV).

Feministische Teologie ontsnapt niet
aan het probleem waar elke studie
vanuit een feministisch perspektief
mee te kampen heeft. Ook hier is er
sprake van een vooroordeel bij de
,meeste mensen. Een vooroordeel dat
reduktionistisch en kortzichtig is. De
enige doelstelling van. teologische
vrouwenstudies zou het verkrijgen
van het vrouwelijk priesterambt zijn.
Het domein van Feministische Teo-
logie is echter veel ruimer.

Golf
Dit zei ook Annelies Van Heyst in

een interview naar aanleiding van
een vierdaags kongres over Feministi-
sche Teologie dat deze zomer plouts-
vond in Leuven. "Vrouwelijke pries-
ters zijn niet altijd een stap vooruit
naarvrouwenbesef. Als je niets veran-
dert aan de hele manier van denken
over godsbeelden, kristologie, teo-
logische reflektie en dergelijke dan
gaat het slechts om vrouwen in een
mannenrol" Van Heysts kritiek loopt
parallel met de kritiek op het gelijk-
heidsdenken van de eerste generotie
feministen: als vrouwen zich enkel en
alleen identificeren met de normpat-
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ronen van de huidige samenleving,
verondert er in feite niets. Maar ze
vindt ook dat deze eerste fase nu voor-
bij is en dat vrouwen op dit moment
een eigen kracht moeten zoeken, een
eigen soort denken. Dergelijke stel-
ling lijkt aan te leunen bij de tweede
feministische golf. Van Heyst bena-
drukt dat de bewustzijnsverandering
die nagestreefd wordt, niet alleen voor
de vrouw geldt maar voor élk indivi-
du: "We moeten vanuit evangelisch
perspektief trachten te ontdekken wel-
ke nieuwe waarden aan te hangen en
hoe een wereld vol honger en oorlog
te transformeren. "
In de grond is Feministische Teolo-

gie dan ook een afsplitsing van de
bevrijdingsteologie, een tegenbewe-
ging die op basis van het evangelie
kritiek geeft op Westerse normpatro-
nen. Net als deze beweging isFeminis-
tische Teologie gericht op de bevrij-
ding van mensen, in dit geval onder-
drukt omwille van hun sekse. Dit zijn
niet alleen vrouwen maar ook man-
nen aangezien ook zij verstrikt ge-
roakt zijn in stereotiepe rolpatronen.
In teologische vrouwenstudies

wordt dus zowel het teologische als
het feminiene aspekt opengetrokken,
waardoor het niet gemakkelijk in de
valkuil van het essentialisme zal val-
len. Maar wat vindt Rome hiervan?
"Rome is een institutie, hetgeen

automatisch betekent dat alles trager
verloopt. Neem bijvoorbeeld Rerum
Novarum: allang voordat de kerk of-
fiáeel maatregelen nam tegen het SQ-
.áaal onrecht waren er priesters die
hiertegen in opstand kwamen, bij-
voorbeeld priester Daens. Ook een
jonge stroming als Feministische Teo-
logie zal het zo vergaan. Nu is Rome
er nog tegen, maar na verloop van tijd
zal daarverondering in komen. Jonge
stromingen zijn als zuurdesem voor
de Kerk.Ze vertonen wel groeistuipjes
maar werpen veel op ter diskussie. En
net dit is wezenlijk in het evangelie,"
volgens Van Heyst.

Rib

zen, wat toch wel enige problemen
oplevert. Niemand kan immers ont-
kennen dat vrouwen slechts een erg
bescheiden rol spelèii in de patriar-
chale bijbel. Zo zijn in Genesis de ge-
boden en verboden alleen tot de mens
(lees:de man, Adam) gericht. Van een
vrouw is er op dat ogenblik geen spro-
ke. Anderzijds kan je ook zeggen dat
Eva - en met haar alle vrouwen -
gemaakt is uit de rib van de man en
dus net datgene is wat de man vanaf
dan mist

Ujden
Andere onderwerpen die aan bod

zullen komen in Van Heysts kolleges
zijn de zoektocht naar vrouwen die
belangrijk waren maar (nog) niet op-
genomen zijn in de kerkelijke geschie-
denis, de studie van lijdenservaringen
van vrouwen en een analyse van tra-
ditionele en vernieuwende godsbeel-
den. Tenslotte wordt ook de vroag ge-
steld of er al dan niet een vrouwelijke
moroal bestaat. Volgens Carol Gilli-
gan is dit inderdaad het geval: morele
beslissingsmechanismen zouden bij
een vrouw samenhangen met kom-
munikatie, met barmhartigheid en
met anderen verdriet en ellende be-
sparen ('ethics of care' en 'ethics of
responsibility'). Bij een man daaren-
tegen bepalen vooral wetten, regels
en logika wat goed en wat kwaad is.
('ethics of rights')
Genoeg stof ter diskussie dus bij die

-feministische teologen.

Katleen Van Langendonck

De ko/leges 'Women's studies Theology'
worden in het Engels gedoceerd" Elke
donderdag van 14.00 tot 16.00 u in de
Fakulteit Godgeleerdheid. De lessenreeks
start op donderdag 27 januari.

Het feminisme
doorheen verschillende stadia

Wat is vrouwelijk?
Wie denkt onder de term 'feminisme' één vastomlijnde beweging
te kunnen vatten, zit er mooi naast. Zoals bij elke ttlaatschappelij-
ke stroming zijn er binnen het feminisme tal van opvattingen en
evolueerde het ideeëngoed met zijn tijd mee:Van Sufragettes en
Dolle Mina's naar emancipatie en di1Jerentiedenken.

- op vlak van onderwijs of loop-
baanplanning bijvoorbeeld - ver-
schillen tussen vrouwen soms groter
zijn dan tussen vrouwen en man-
nen."
De konkrete uitwerking van dit

denkkader kan natuurlijk zeer ver-
schillend geïnterpreteerd worden. Een
belangrijk probleem is hoe men die
eigenheid van vrouwen gaat bepalen.
"Men moet hier zeker al een onder-
scheid maken tussen kwaliteit en ei-
genheid. Het is op dit moment nog
een kwaliteit van vrouwen dat zij be-
ter zijn in bijvoorbeeld zorgende funk-
ties, meur is dit een eigenheid? Men
wordt fysiek als vrouwelijk of manne-
lijk geboren, maar de ontwikkeling
tot man of vrouw is een soéiaal-kul-
tureel gebeuren. Daarin neemt men
tussen aanhalingstekens mannelijke
én vrou..welijkekenmerken op. Vrou-
wen hebben zo evengoed mannelijke
kenmerken en omgekeerd. Dit heeft
ook duidelijk een evolutief karakter.
Wat wij vandaag vrouwelijk noemen
was dat honderd jaar geleden zeker
niet."

Dit ideeëngoed vertaalt zich ook in
een stroming die eind jaren zestig de
kop opstak en de nadruk legt op e-
manápatie. Men stelt dat zowelman-
nen als vrouwen in een bepaald rol-

Van hieruit ontwikkelde zich een lenpatroon geduwd worden en eman-
nieuwe denkrichting, het differentie- cipatie voor beide geslachten belang-
denken, dat nu meestal wordt aange- rijk is. Eenbelangrijk aktiepunt isdan
duid als de tweede feministische golf. de kombinatie van moederschap en
Mannen en vrouwen moeten gelijke buitenshuis werken. De emanápa-
kansen krijgen om zich te ontwikke- tiegedachte legt de nadruk op een sa-
len, maar ieder in zijn eigenheid. menwerking met mannen en in dit
Naast aandacht voor gelijkenissen kader ontstonden dan ook specifieke
komen ook verschillen aan bod. Dit mannenbewegingen. In België is on-
hangt samen met een bredere visie der andere 'Mannen. in beweging'
waarbij men meer aandacht wil aktief, een beweging die ontstond als
schenken aan verschillen tussen indi- anti-militaristische organisatie, maar
viduen in het algemeen. Mieke Van nu geëvoluéerd is naar 'mannenbe-
Haegendoren: "Het positieve aan dit wustwording' en een min of meer ge-
denken isvolgens mij dat er veel meer lijke evolutie kende met de vrouwen-
aandacht komt voor wat mensen beweging.
waardevol maakt en waarin ze ver- De wens zich bij de emanápatie
schillen. Zo komt ook de verscheiden- niet af te sluiten van het mannelijke
heid van vrouwen onderling aan het deel van de bevolking is zeker zeer le-
licht. Spreekt men over gelijkheid, vendig bij de huidige generatie jonge
dan heeft men het over de man en tie' vrouwen, alsook bij de vrouwenbewe-
vrouw. Maar gebruikt men de term ging en vormingsinstellingen. Vol-
eigenheid dan gaat men ook kijken .gens Hilde Beckers van Volkshoge-
naar onderlinge verschillen. Onder- school Beker-ik is de tijd waarin men
zoek en literotuur.tonen dan ook dat alleen kursussen speáfiek naar vrou-

wen toespitste een beetje voorbij.
"Men streeft meer naar gemengde
groepen. Zo is er dit jaar bijvoorbeeld
de kursus man-vrouw beelden in de
opvoeding."

De eerste tekenen van feminisme
kwamen er in de tweede helft van de
1ge eeuw. Het droaide toen duidelijk
om het opeisen van belangrijke rech-
ten door middel van konkrete aktie:
het stemrecht voor vrouwen of een
betere arbeidspositie. Vooral de voor-
vechtsters voor het kiesrecht in Groot-
Brittannië - Suffragettes ge-
noemd - waren erg berucht. Begin
deze eeuw zetten zij hun akties kracht
bij door betogingen, fakkeltochten,
het ingooien van ruiten en veroorza-
ken van relletjes, vaak met gevange-
nisstraffen tot gevolg.
Het feminisme bleef dan tot eind

jaren zestig voorol uitgaan van de
term 'gelijkheid': men wilde de rech-
ten, mogelijkheden en posities die
mannen verworven hadden ook voor
vrouwen opeisen. "In de loop der ja-
ren is dat begrip gelijkheid genuan-
ceérd geworden", aldus Mieke Van
Haegendoren van de afdeling Vrou-
wenstudies aan de Universiteit Ant-
werpen. "Wat impliceert dat, vrou-
wen gelijk aan mannen? Je neemt
mannen als uitgangspunt voor je
denken en als norm van hoe het
moet. Zo blijf je zitten in het 'ach-
terstandsdenken'. De norm is dan 'de
leefwijze van mannen' en vrouwen
moeten die trachten te bereiken."

Aanhalingstekens

Levendig

In haar kolleges zal Van Heyst die-
per ingaan op vijf onderzoeksvrogen
van de Feministische Teologie. Het
herontdekken en herinterpreteren
van het beeld van de vrouw in de bij-
bel is een erg aktuele diskussie. Vele
feministen proberen de bijbel op een
vrouw-vriendelijke manier te herle-
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Akuut
Daarnaast blijft ook het idee van

een autonome vrouwenbeweging be-
staan, die de nadruk legt op het wer-
ken met vrouwen buiten de door
mannen gedomineerde instituties.
Ook hier gaat men er vaak vanuit dat
afzonderlijke verenigingen, publika-
ties, aktiegroepen in een ideale situa-
tie overbodig zijn. Door de huidige si-
tuatie ziet men zich echter genood-
zaakt er toch nog de nadruk op te leg-
gen. "Ook binnen vrouwenstudies is
er een sterke stroming die zegt laten
we onze richting alsjeblieft niet 'gen-
der studies' noemen - een voorstel
dat wel eens geopperd wordt om aldus
meer de nadruk op beide geslachten
te leggen. Want dan ga je de speáfie-
ke aandacht voor het achtergesteld
zijn van vrouwen, wat op dit moment
nog heel akuut is, uit het oog verlie-
zen."

Karen De Pooter



Zo was 'George Eliot' de schuilnaam
van Mary Ann Evans, Charlotte Bron-
të noemde zichzelf 'Currer Bell'. [ane
Austen publiceerde haar werk ano-
niem als 'a lady. Mary Snelley's ro-
man "Matilda" werd meer dan een
eeuw verborgen gehouden omdat
haar vader weigerde een boek over
een incestueuze vader-dochterrelatie
uit te geven.
Inge Knudsen behandelt in haar

lezing vrouwelijk realisme in het alge-
meen en gaat dieper in op het werk
van Charlotte Brontë en Mary Woll-
stonecraft, de moeder van Mary Shel-
ley. Deze minder bekende feministe
schreef onder andere "A vindication
of the rights of women", een van de
eerste teoretische feministische wer-
ken. Ze veroorzaakte een stroom van
haat in gedichten, artikels en kom-
mentaren tot ver na haar dood.

Feministische Literatuurstudie
Van Kristeva tot Madonna

ke schrijven - als er zoiets zou be-
staan - en het zoeken naar vrouwe-
lijke voorbeelden vroeger en nu. Grof
gesteld kan men twee grote richtingen
onderscheiden: een Anglo-Ameri-
kaanse en een Franse. De eerste rich-
ting is eerder maatschappelijk en em-
pirisch gericht. Ze proberen bijvoor-
beeld vergeten schrijfsters onder het
stof der vergetelheid op te delven en
hun verdiende plaats in de literaire
stal (terug) te geven. Zo is er Alice
Walker, auteur van de door Spielberg
verfilmde roman The Color Purple, die
zich heeft ingezet voor de heruitgave
van het werk van Zorah Neale In Antwerpen probëert men door
Hurston, een vergeten zwarte antro- verschillende lezingen zoveel moge-
pologe en schrijfster uit de jaren '30. lijk aspekten aan bod te laten komen.
Tot dezelfde tak wordt Toni Morrisson Aan de KU Leuven blijft men voorlo-
gerekend, winnares van de Nobelprijs pig nog op zijn honger zitten. Er is nog
voor literatuur van 1993. Zij is boven- geen aparte richting of vak over femi-
dien hoofdredakteur van de belang- nistische literatuurstudie. Wel wordt
rijke uitgeverij Random House. er in het kader van andere vakken in
Andere grote kanonnen die deze 'het departement literatuurwetèn-

richting in hun werk vertegenwoordi- schap aandacht aan feministische
gen zijn literatuurkritika - en sinds tema'sgeschonken. De volgende twee
kort fiktieschrijfster - Susan Sontag, . weken bijvoorbeeld zal Inge Knudsen
en Germaine Greer, auteur van de twee lezingen houden over vrouwelij-
bestseller TheFemaleEunuch. Demeest ke schrijfsters in de 18de en 19de
kontroversiële figuur uit de Anglo- eeuw. In die penode was er met name
Amerikaanse hoek is de beruchte in Engeland een 'grote bloei van de
Camille Paglia, die met haar waarde- roman, het eerste literaire genre
ring voor Madonna de haren van de waarin vrouwen opvallend professio-
feministische goegemeente ten berge neel aktief en talrijk vertegenwoor-

Ook de Iiteratuwwetenschap ismoeten bezwijken onder de druk
van het feminisme. Oe laatste jaren heeft de literatuurstudie een
feministisch equivalent Langzaamaan schieten de verworvenhe-
den van de vrouwenstudies wortel in de traditionele wetenschaps-
domeinen en zorgen voor een vaak verfrissende transformatie van
vastgeroeste denkpatronen.
Getuige van een sterker vrouwelijk
bewustzijn in alle geledingen van de
maatschappij zijn de 'Vrouwenstu-
dies' die aan vele universiteiten in het
buitenland (onder andere Amerika,
Engeland, Frankrijk en Nederland)
opgang maken en al jaren als een
volwaardige discipline erkend wor-
den. Ook in België sijpelen de eerste
straaltjes feministisch licht stilaan
binnen en begint de akademische
wereld aarzelend te ontwaken.
Aan de UIA in Antwerpen bestaat

reeds een paar jaar de richting vrou-
wenstudies die zowel het onderzoek
over de situatie en de positie van de
vrouw stimuleert als een postuniver-
sitaire lessenreeks "Vrouwen samen-
leving" inricht. Een van de modules
uit deze lessenreeks is de feministische
literatuurstudie. Onder deze titel gaat
een wespennest aan betekenissen en
opvattingen schuil, zowel over femi-
nisme als over literatuurstudie zelf.
Stof genoeg voor oeverloze diskussies
dus.

Madonna
Konkreetwil de feministische litera-

tuurstudie zich onder andere bezig-
houden met het beeld van de vrouw in
mannelijke literatuur, het vrouwelij-

heeft doen rijzen. Volgens haar is
Madonna een puike feministe, onder
meer omdat ze op een bewuste ma-
nier gebruikt maakt van haar
lichaam.
Het Franse of poststrukturolistische

feminisme gaat meer de teoretisch-fi-
losofische kant op. Zij koncentreren
zich op het feminiene in man én
vrouwen onderzoeken vanuit dit ge-
zichtspunt ondermeer het vrouwelijke
schrijven, de zogenaamde "écriture
féminine". In deze behoorlijk kom-
plekse tak van het feminisme wordt
heel wat teoretischer te werk gegaan.
De Parijse JuIia Kristévawerkt bijvoor-
beeld vanuit de psycho-onclyttsche
hoek. Ze analyzeerde onder meer het
werk van Marguerite Duras vanuit
haar onderzoek van de depressie.

Frankenstein

Vrouwen aan de unief
Vrouwelijke interesse
en mannelijk beleid
Er zijn nog iets meer mannelijke dan vrouwelijke studenten aan
de KU Leuven. Bij het wetenschappelijk personeel ziet het er nog
heel wat anders uit. Een stand van zaken.

,

"De meisjesstudenten zullen vooraan vrouwen gedaan. Pas na de eerste
zitten. Zij zullen door hun houding, wereldoorlog werden vrouwelijke stu-
hun naarstigheid en stilzwijgend- denten toegelaten.
heid, hun aanwezigheid doen verge-
ten aan ?e. studenten, voor wie ~j Personeel
geen afleldmg mogen betekenen in
het ijverig volgen van de geleerde
woorden der heren professoren," Ten tijde van bovenstaand citaat wa-
schreef vice-rektor Monseigneur Van ren er 218 vrouwen op een
Waeyenberg in het jaar 1936 in het drieduizendtal studenten aan deze
studentenblad Ons Leven. Dat de si- universiteit. In het akademiejaar '80/
tuatie sindsdien veranderd is, hoeft '81 bestond 38,5% van de studen-
geen betoog. De Leuvense universiteit tenpopulatie uit vrouwen. Dit aka-
heeft het vijfhonderd jaar lang zonder derniejaar blijken de mannen nog net

VAN DYCK, TURBIASZ, DEHQUANDER EN PAUWELS
'Faust? Moet kunneni'

di 16 firn vr 19 nov - Stuc - 20.30 u - 016/20.81.33
'Het isallemàal complex en toch eenvoudig, het is komisch maar

bloedemstig, het reikt het theater onbewandelde wegen aan. '
De Morgen

DE TIJD
'De Fantasten' R. Musil

wo 17 nov - Stadsschouwburg - 19.00 u - 016/22.21.13
'De voorstelling is een verbluffendstaaltje van literaire toneelkunst
In een uitgewogen mlse-en-scène ... ' De Volkkrant

THEATER THEATER
'Het gaat barsten' J.M. Piemme .

wo 24 nov - Stadsschouwburg - 20.00 u -- 016/22.21.13
'Piemme legt niet de vinger op één wonde. Hij houdt ons een
kaleidoskoop van de hedendaagse conditIon humalne voor. Zo
ishet leven aan het einde van deze twintigste eeuw. ' Knack

in de meerderheid te zijn met 50,6%.
Als men de inschrijvingen van de
generatiestudenten - studenten die
zich voor het eerst inschrijven aan de
unief - bekijkt, dan blijken de meis-
jes wel de grootste groep te vormen.
Het aandeel van de mannen in deze
groep is teruggelopen tot 47,8%. Echt
grote differentiaties zijn in de algeme-
ne cijfers dus niet te vinden. Verder
blijkt dat vrouwen vooral richtingen
kiezen die een algemene vorming bie-
den (Rechten en SocialeWetenschap-
pen, Filosofie daarentegen totaal
niet), literaire richtingen en richtin-
gen die leiden tot zorgende beroepen
(Geneeskunde, Psychologie en Peda-
gogie en vooral ook Farmaceutische
Wetenschappen). Wat merkwaardig
is, ishet feit dat vele van deze 'vrouwe-
lijke' richtingen minder toekomst bie-
den dan andere richtingen. Misschien
is meer voorlichting naar het sekun-
dair onderwijs toe hier wel op zijn
plaats, wat zeker niet gepaard mag
gaan met een depreciatie van de rich-
tingen met (voorlopig) minder toe-
komstperspektieven.
Wat de slaagcijfers van de gene-

ratiestudenten betreft, ligt het voor
mannen iets gunstiger dan voorvrou-
wen. Er waren in het akaderniejaar
'91/'92 929 mannelijke generatie-
studenten geslaagd, tegenover 891
vrouwen. Ook blijkt dat vrouwen
minder geneigd zijn tot bissen, en zo
dus vlugger uit de boot vallen. Dit
geldt zeker voor meisjes uit de lagere
sociale klassen. Er is dus een duidelij-
ke nood aan onderzoek naar moge-
lijkheden om meer meisjes uit lagere
sociale milieus er toe te brengen uni-
versitaire studies aan te vatten of door
te zetten. Verder moet ook nagegaan
worden of er genoeg gedaan wordt
aan de heroriëntering en de begelei-
ding van de niet-geslaagden.

Rol
Wat het personeelsbestand betreft,

is de verhouding bij het technisch per-
soneel tamelijk gelijkmatig. Als men
echter het akademische arbeidscir-
kuit onder de loep neemt, dan blijken
vrouwen op vele nivo's onderverte-
genwoordigd te zijn. Eind september
van ditjaar waren er van de 1817 le-
den van het AAP (het Assisterend

digd waren. Bekende namen zijn hier
onder meer Jane Austen, de Brontë-
zusjes en George Eliot. Zij beschreven
de wereld vanuit een vrouwelijk per-
spektief en konfronteerden hun hel-
dinnen met tema's als geld, zelfstan-
digheid, de zoektocht naar de ideale
man, passie en zelfs overspel.
Ook op het vlak van de 'gothic

novel', de voorloper van het horror-
genre en de detektiveroman, lieten de
vrouwen zich niet onbetuigd. Mary
Shelley schonk het leven aan de on-
sterfelijke Frankenstein. Ann Rad-
cliffe schreef voor die tijd spannende
mysteries die zich afspeelden in het
eksotische ltalië. Niet alleen de. ro-
mans van deze schrijfsters deden de
oortjes van hun publiek gloeien.
Vaak waren de schrijfsters zelf on-
konventionele figuren die in hun tijd
schendalen veroorzaakten. George
Eliotbijvoorbeeld leefde in zonde met
een getrouwde man en was boven-
dien een beruchte uteïste. De kontro-
verses laaiden dikwijls zo hoog op dat
veel vrouwelijke schrijfsters zich ge-
noodzaakt zagen een mannelijk
pseudoniem aan te nemen, wilden ze
een beetje ernstig genomen worden.

Anneleen Masschelein
Wie· meer wil weten oller deze 'hyena in
petticoats' (Horace Walpole) en andere
harpijen kan de lezingen bijwonen die
plaats vinden op 12en 19 oollember tel-
kens van 9.00 u tot 11.00 u in lokaal
MS/OO.28

Demeisjes aan onze unief scheren niet altijd hoge toppen. (foto Frank Viaene)

Akademisch Personeel) 716 vrouwen,
wat zo'n 40% is. Bij de mensen van
het ZAP(Zelfstandig Akademisch Per-
soneel-docenten en hoogleraars), is
de verhouding helemaal scheefge-
trokken. Daar zijn er slechts 82 vrou-
wen, die ongeveer 7% van het perso-
neelsbestand van het ZAPuitmaken.
Hoe hoger men in de akademische
hiërarchie klimt, hoe minder vrou-
wen men er aantreft. Ook als men de
man/vrouw-verhouding op beleids-
nivo analyseert, blijkt dat vrouwen
ondervertegenwoordigd zijn. Ook
hier is diepergaand onderzoek drin-
gend noodzakelijk om tot eventuele
verbeteringen te komen. Heel vaak
wordt aangegeven dat de vrouw ge-
hinderd wordt door de gezinslast,
maar toch blijkt dat meer vrouwen
met kinderen dan zonder: kinderen
vastbenoemd of gepromoveerd zijn.
Dit zou enerzijds kunnen te maken.
hebben met de verhoudingen binnen
het gezin, maar anderzijds dringt zich
eveneens de vraag op of de houding
van de universiteit zelfhier geen grote
rol in speelt:
Tenslotte rest ook nog de vraag hoe

het eraan toe gaat in hetstudentenle- Henk Dheedene
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ven. Vaak wordt beweerd dat vrou-
wen wel aktief zijn in de verschillende
studentenbewegingen, maar minder
geneigd zijn verantwoordelijkheids-
posities in te nemen. Dit jaar blijken
er6 van de 29 kringen een vrouwelijke
preses te hebben, waaronder toch
twee van de grotere kringen, namelijk
Medika en VTK. Bij de meeste stu-
dentenklubs zijn vrouwelijke leden
nog altijd een taboe. In de kulturele
sektor komen vrouwen dan weermeer
aan de bak. Bij de kursusproduktie
van Campustoneel bijvoorbeeld zijn
er vier mannen, tegenover zeventien
vrouwen. Ook bij het Stuc is er een
grote vrouwelijke belangstelling,
maar het beleid blijft hoofdzakelijk in
handen van manneri. Het is in elk .
geval een boeiende en ook moeilijke
vraag hoe het komt dat vrouwen ook
in het studentenleven vaak te weinig
een echte hoofdrol spelen. Ook bij
Veto is het een vast gegeven geworden
dat de redaktie voornamelijk uit
mannen bestaat. Maar durf in gods-
naam niet te beweren dat het onze
schuld is.



Tar, Schwartzeneggar
en Girls Against Boys
Moeders keuze
De kans is groot dat uw 84-jarige grootvader u rond de kerst-
periode vraagt of hij u nu een grunge-plaat, dan wel een techno-
plaat kado moet doen. Of dat uw moeder voor uw zusje denieuwe
Nirvana of Pearl Jam koopt. Enmet muziek is het als met kleren,
als moeder ze koopt, is er meestal iets mis mee. Net wat u nodig
had, maar u zat er niet echt naar uit te kijken, zoiets.
Waar u dezemaand welnaar uit kunt
kijken, is een aantal koncerten van
mindere goden in het Leuvense.Aller-
eerst is er op 9 november Tar, op
14 november dan Schwartzeneggar
en op 18 november Girls Against
Boys.

Hypnose
Tar is een vierkoppige Amerikaan-

se groep afkomstig uit Chicago.en zet
de muzikale traditie van Naked Ray-
gun en 8ig 81ack - twee legendari-
sche groepen uit diezelfde stad -
voort. Doorheen de jaren en ondanks
een wissel van platenfirma (Amphe-
tamine Reptile - waar ondermeer
het nu vrij bekende Helrnet van
stamt - naar Touch and Go) is Tar
zichzelf trouw gebleven. Sinds de op-
richting uit de overblijfselen van 81a-
tent Dissent in '88, bleven zowel de
groepsbezetting ais de muzikale koers
ongewijzigd.

De muzikale Inqredtënten van Tar
zijn in de eerste plaats ritme en herha-
ling, in de tweede plaats melodie. Een
stuwende bas en een eenvoudige, bij-
na elementaire drum kreëren een
"groove", waar een dik, loodzwaar
tapijt van gitaren over gedrapeerd
wordt. Geen bliksemsnelle afwisselin-
gen van akkoorden, maar hypnoti-
sche, repetitieve motieven waarop de
uit aluminium gebouwde gitaren va-
nëren. Dit variëren gebeurt niet im-
provisatorisch, maar doordacht.
Naar eigen zeggen oefent de groep
soms drie maanden op één refrein, tot
alles perfekt klopt en de leden precies
weten wie wat wanneer speelt.

Dit noeste werk leverde de groep het
imago op van arbeiders die hun dril-
boren vervangen hebben door gita-
ren. Tar gaat evenwel iets subtieler te
werk. Maar de stilte die af en toe in de
gltaarerupties van Tar wordt inge-
bouwd, kan even aangenaam klin-
ken ais de stilte tussen twee drilboor-
koncerten in. Ook kenmerkend voor
Tar is de zang, die zich altijd op de
achtergrond bevindt. De stem wordt
gebruikt ais één van de instrumenten
en wordt ermee vervlochten. Zij is dus
sfeerbepalend, maar niet overheer-
send. Tar vindt de sfeervan een num-
mer belangrijk en besteedt daarom
weinig aandacht aan de teksten.

Letteren
vervolg van pag. 1

1992 tot het voorval RudolfVan de
Perre. Ondanks een negatief advies
kreeg deze sterk aan de katolieke zuil
gebonden gepensioneerde leraar en
essayist 200.000 8F toegeschoven.
Twee literatoren, zonder noemens-
waardig politiek profiel maar met een
gunstig kommissieadvies, ·werden
door Weckx genegeerd.

Fiskaal
Bovenal moet het budget dat vriJge-

maakt wordt voor de letteren dras-
tisch verhoogd, aldus velen. DirkVan
8astelaere: "Het Nederlandse depar-
tement van WVC trekt in 1993 in to-
taallmmers zo'n 600 milJoen frank
uit voor de literaire sektor. Omge-
rekend naar de Vlaamse situatie (de-
len door 2,5) zou dat 240 miljoen
frank moeten zijn." Een verviervou-
diging dus, in tijden van nauwe be-
grotingen een op het eerste gezicht
zo goed ais onhaalbare kaart. Maar
waar, zo kan de kritische toeschouwer

zich afvragen, haalde Weckx ineens
die ekstra tientallen miljoenen van-
daan voor de teatergezeischappen die
door een adviserend besluit van een
gelijkaardige raad van Advies hun
subsidies gekelderd zagen, maar
blijkbaar genoeg politieke druk op
Weckx konden uitoefenen. Waar ook
haalde eerder Oewael veertig miljoen
vandaan om samen met Nederland
Schwerpunkt te zijn op de vorige 8uch-
messe in Frankfurt? Die veertig mil-
joen was trouwens ook de bijdrage
van Nederland, met ais onderliggen-
de redenering de kwalltatieve gelijk-
waardigheid van beide kultuurge-
meenschappen. De beleidsbrief lette-
ren van Weckx: "De meest spekte-
kulalre gestalte van onze (internatio-
nale) samenwerking zal onze aanwe-
zigheid op de Frankfurter 8uchmesse
zijn. (...) Vlaanderen heeft op pari-
taire basis bijgedragen aan de finan-
dering van dat gezamenlijk projekt.
Wij hopen er veelvuldig de vruchten
van te plukken tijdens de 8uchmesse
zelf en vooral wanneer de feestweek
haar deuren zal hebben gesloten."
Op de Messe zelf was er van gelijk-
waardigheid echter weinig sprake.

Rot - Heel Siberië vol nukleaire rotzooi, Tsjemobyl alweerverkavelensklaar vetklaard, miljoenen rokende tweetakt-
Trabonts en -Lada's tussen Berlijn en de Koerillen, en zelfs een paar Mc [)onaJd's hebben zich in de voonnalige
Sovjet-Unie geïnstalleerd. Jezou voorminder nekro-realist worden ..Zoals deRus Y~ni Yufit bijvoorbeeld. Hij zou
de stichter zijn van deze kunstenaarsgroep die het leven ziet als een opeenvolging van stuiptrekkingen, een façade
voor de dood, waar alles eigenlijk om zou dromen. Yufit houdt naar eigen zeggen nogal van Nlijken in vergevorderde
staat van ontbinding", en interesseert zich voor Nverstikking doorwurying". Zijn film "Papa, vadertje vom is dood"
uit 1991 zou zich op een poëtische manierop deze tema's koncentreren. Zijn belang wordt vergeleken met dat van
Buiiuels NUn Chien Andalou" van zestig jaar geleden. Het is dat, ofuweetlust.
'Papa, vadertje vom is dood' van Y~ni Yufit speelt van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 november telkens om
22.30 u in het Stuc. De inkom bedraagt 100of 150 fr. De even bizarre voorfilm MFloatingMwerd gedmal'l:l door de
kamemman van Derek Jannan. (ru)

Vaste boekenprijs
en leenrecht evident?

Twee essays In het boek 'Het beroep
van dichter' kunnen allerminst over-
tuigen. Het zijn die over het leenrecht
en over de vaste boekenprijs, twee el-
sen die in het acht-puntenplan van
de VAVstaan. Het zijn twee wensen
die literair Vlaanderen al jaren met
zich meedraagt en die als doel heb-
ben de zeer prekaire literaire sektor
van de boekenmarkt te beschermen.
Maar zijn ze ook verdedigbaar?

Het leenrecht is niets meer dan een
vergoeding, zowel voor de uitgever
ais voor de auteur, voor het uitlenen
van zijn boeken in biblioteken, even-
redig met het aantal ontleningen. In
het voorstel van de VAV zou het
gaan om kleine bedragen van enke-
le honderden franken die de lezer
moet betalen. De Beleidsbrief lette-
ren van het ministerie houdt het
vaag bij "een kleine bijdrage". Er
zou, en daar voorziet de 8eleidsbrief
letteren voorlopig niet in, een plat-
form worden ingevoerd zodat lef
Geeraerts niet met 85 procent van
die kontributie aan de haal zou
gaan. 8edragen voor minder uitge-
leende schrijvers zouden zo bijge-
stuurd worden.

Hoe klein ook, je bouwt zo natuur-
lijk wel een drempel op waar de so-
daal minder beschermde lagen van
de maatschappij het eerst de dupe
van zijn, daar waar een van de voor-
naamste verdiensten van het Bel-
gische biblioteekwezen de drempel-
verlaging is. Eengrote groep mensen'
wordt zo afgesneden van literatuur,

die hier dus eerder zichzelf lijkt te
ondermijnen.

Eenvaste boekenprijs moet garan-
deren dat de literaire auteur niet de
speelbal wordt van marktekonomi-
sche mechanismen van vraag en
aanbod. Kan een vaste prijs daar iets
aan veranderen? Voor een initiatie
in het debat blijft de lezer ook hier op
zijn honger zitten. Er wordt vrijwel
niet beargumenteerd, wel gesteld. Of
toch: de onzekerheid van de kon-
sument over de prijs, zou remmend
werken op de aankopen. Pardon?

Minister Weckx heeft zich altijd
voorstander getoond van een vaste
boekenprijs. Weerom de beleidslijn
letteren: "de vaste boekenprijs moet
toegepast worden op alle boeken die
in Belgii! drkuleren, ongeacht hun
oorsprong, en bijgevolg evengoed op
geïmporteerde boeken ais op boeken
die in 8elgii!worden uitgegeven." In
een toespraak ter gelegenheid van
de vorige boekenbeurs, deelde hij
mee dat het maksimaal nog enkele
maanden op zich zou laten wachten.
De materie moet echter op Europees
nivo geregeld worden en dat is
hoogst ingewikkeld aangezien de
vaste boekenprijs ingaat tegen het
door de Europese Kommissie gehei-
ligde principe van vrije konkurrentie
en vrij verkeer van goederen. On-
danks het 'initiatiefrecht' dat 8elgii!
ais voorzitter van EGtot 31 december
heeft; ondernam Weckx tot nu toe
weinig om een doorbraak op dit vlak
te forceren. (jo)
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Verreweg de meeste aandacht ging
uit naar Nederlandse auteurs. Claus
werd in één moeite door aisNederlan-
der geannekseerd. Kwestie van de
zaak niet nodeloos te kompliceren,

In 1991 richtte een aantal verbol-
gen auteurs de Vereniging van Au-
teurs en Vertalers op (VAV). Voorzitter
Paul de Wispelaere: "In de grondre-
gels van de vereniging werd het doel
omschreven als het teweegbrengen
van een verbetèring in de positie van
de sodaal-ekonomische positie van
de Vlaamse schrijver/Vertaler, inzon-
derheid door het ijveren voor een $0-

daal en fiskaal statuut van de literal-
re schrijver/vertaler, en voor de op-
richting van een Vlaams fonds voor
de letteren, naar Nederlands model."

Talent
De strukturele verandering in het

letterenbeleid wordt konkreet in een
acht-puntenplan gegoten, dat in 'Het
beroep van dichter' verdedigd wordt.
De meest in het oog springende pun-
ten daarvan zijn, naast de invoer van
een vaste boekenprijs en het leenrecht
(zie kader), een gevoelige verhoging
van de budgettaire middelen en auto-
nomie over de verdeling van dat bud-
get. De herstrukturering van de Ad-
vieskommissie, die moetleiden totdat
Vlaams fonds, zou moeten gebeuren
naar Nederlands model. Ook daar
velt een kommissie, op basis van ver-
schillende subkommissies, een oor-
deel over de subsidies. De kommissa-
rissen zijn echter door de kunsten-
sektor autonoom verkozen en boven-
al, het oordeel is bindend.

Problematisch is natuurlijk wel de
premisse die de auteurs maken, dat
meer geld voor literatuur ook auto-
matisch hoogstaande boekjes ople-
vert. Kultuursubsidies zijn immers
geen sodale voorzieningen, daar heb
je het OCMW voor. Subsidies hebben
als doel het nivo van de kulturele
peiler van een maatschappij hoog te
houden. Die vooronderstelling wordt
in alle essays voor waar aangeno-
men, zonder voorafgaande diskussie.
Er moeten eerst en vooral genoeg ta-
lentrijke schrijvers zijn. Dat lijkt de
laatste jaren trouwens meer en meer
het geval te zijn.

Inzage
Problematisch aan het VAV-voor-

stel isook de vertegenwoordiging. Het
kultuurpakt, waar de kommissie nu
aan moet voldoen, zorgt natuurlijk
wel voor een legitieme samenstelling,
dat wil zeggen dat het principe van
volksrepresentativiteit niet geschon-
den wordt. Het 'Fonds naar Neder-
lands model' -voorstel van de VAV
voldoet daaraan (nog) niet. Eerder
dan bij het kultuurpakt ligt het pro-
bleem dus nu misschien in de mis-
bruik die van dat pakt kàn worden
gemaakt, namelijk door de politieke

Spier
Live is Tar een indrukwekkende,

hecht klinkende en intense groep.
Wie zich wil voorbereiden, luistert
best naar het twee jaar oude '[ockson'
en de recente werkjes 'Clincher' en-
'Toast'. Het is overigens niet onwaar-
schijnlijk dat dit Tars laatste toernee
in kleine zaaltjes en aan demokra-
tische prijzen is. Een bescheiden door-
braak à la The [esus Uzard blijft wel-
licht niet lang meer uit.

Het voorprogramma van Tar zal
verzorgd worden door Kosjer 0., een
Limburgse groep. Het kwartet heeft
nog geen opnames op haar aktief
staan, maar bouwt langzamerhand

een sterke reputatie op. In hun muzi-
kaal brouwsel zit een snuitje Hüsker
Dü, een wolkje Dag Nasty en een le-
peltje Treepeople. Dit is gewoon een
kwestie van goede smaak, niet van
epigonisme.

Wie het optreden van Schwartzen-
eggarwil bijwonen en nog geen kaart
heeft, zal er waarschijnlijk niet in
kunnen. Het optreden is immers na-
genoeg uitverkocht. Eventuele opna-
mes van Schwartzeneggar bereikten
de redaktie niet. Maar gezien het ver-
leden van de groepsleden - anar-
chopunklegendes Crass en Con-
flict - en de groepsnaam, wordt het
meer dan waarschijnlijk een gespierd
optreden.

Giris Against Boys is een viertal uit
Washington oe, met worteis In Soul
Side.Metname ScottMcCloud (gitaar
en zang), Johnny Temple (bas) en
Alexis Fleisig (drums) speelden met
Soul Side een paar platen vol voor
onder andere het Dischord-label. 8ij
de oprichting van Giris Against Boys
werd Eli Janney, die samen met lan
Mac Kaye van Fugazi enkele platen
van Soul Side heeft geproduced, IQ de
rangen opgenomen. Producers zijn
over het algemeen mensen die graag
aan knopjes draaien, dus bracht Jan-
ney zijn sampler mee naar de repeti-
ties.

De eerste twee platen van Giris A-
gainstBoys, '9O'sVS8O's'en 'Tropicof
Scorpio', beide daterend van vorig
jaar, waren een interessante kruis-
bestuiving van het gitaarverleden
van de eks-Soul Side leden en de elek-
tronische vondsten van Janney. Veel
nummers ademen een bezwerend
sfeertje uit, een donkere, licht neuroti-
sche stemming die versterkt wordt
door een half hese en hoesterige zan-
ger.

Hees
Andere nummers zijn dan weer een

beetje jazzy en zwoel - met trom-
petjes -of refereren aan de muzikale
erfenis van de new wave. Dezediversi-
teit leverde Giris Against Boys in het
verleden de meest uiteenlopende ver-
gelijkingen op, van Cop Shoot Cop
over Pavement tot [oy División. . .

Het derde werkstuk van Girls A-
gainst Boys, 'Venus Luxure nO.1 Ba-
by' is een stuk stijlvaster dan de eerste
twee. Hier laat de groep zich hoofdza-
kelijk van haar donkere zijde zien.
Donderende drums, zware gitaren en
een hese, soms vervormde stem die
begraven is ondereen stevige geluids-
muur. De samples zijn minder na-
drukkelijk aanwezig, maar dreigen-
der. Het geheel baadt dan ook in een •
grootstedelijke sfeer van ingehouden
agressie.

Thomas De Mot

Tarop9/11 en GirlsAgainst Boys op 18/
11, injeugdhuisSojo, telkens om 19.00u,
inkom: 250/300. Schwarzeneggarop 14/
11 in jeugdhuis Clockwork om 19.00u,
inkom: 170.

zuil te bevoordelen en dus andere dan
louter kwalitatieve maatstaven te
hanteren. Op dat punt zou echter
vooral het voorstel van het VAVbijge-
schaafd mogen worden. De weg naar
vriendjespolitiek wanneer schrijvers
onderling beslissen over overheids-
gelden, ligt immers evenzeer wijd o-
pen. Tenslotte wordt er nogal weinig
inhoud gegeven aan het begrip 'kwa-
liteit' ais kriterium voor subsidies.

Eerder al, in de jaren zeventig, zijn
er vanuit de schrijverswereld konkrete
voorstellen geweest voor een hervor-
ming van het literatuurbeleid. Ook
nu ziet het er naar uit dat de roep om
verandering een maat voor niets zal
zijn. In een reaktie op het boek bena-
drukte een medewerker van de
Weckxadministratie tegenover Veto
dat de minister op zijn autonomie
blijft staan. In de beleidsnota van de
minister is een Fonds voor de letteren

niet opgenomen en er zullen, aldus de
medewerker, geen stappen in die rich-
ting ondernomen worden. Op de
vraag of dit niet tot verzuilingsdik-
tatuur leidt (cf. het geval Van de Per-
re), werd geantwoord dat die insinu-
eringen waren voor de rekening van
degene die ze maakt. Er bestaat een
principe dat openbaarheid van be-
stuur heet. Om echter inzage te krij-
gen in de motivaties van de minister
en zijn administratie moet, zo blijkt,
een schriftelijke aanvraag worden in-
gediend. Het kabinet beslist zelf over
de ontvankelijkheid van die aan-
vraag. Oferal dan niet kontrole wordt
uitgeoefend op het bestuur, ligt dus in
de handen van dat bestuur zelf. Die
openbare ministeries toch.

[eroen Overstijns
'Het beroep van dichter. Vlaanderen en
zijn letterenbeleid. ' Uitgeverij Kritak Leu-
ven, 49B BF voor 13Bp.



• Cirkus Tommie zegt: het is oudstrij·
dersbal op Kopstuc op 11 november
(3de verd. Stuc).
• Ook homo's kunnen gelukkig worden!
Heb je problemen met je seksuele ge·
aardheid, aarzel niet om naar het ont·
haalvandeRozeDrempelte komen:elke
dinsdag van 20.00 u tot 23.00 u in het
JAC,j.P. Minckelersstraat 47C, Leuven,
016/20.06.06. Wil je vriend{inn)en ma-
ken, dan is er elke donderdag vanaf
21.00 u het praatcafé: Masereelclub,
Ierse Predikherenstraat 25, geopend
vanaf 21.00 u.

Studenten-ski reizen .~ • jacques, wil je nog wat bavarois?
vanaf 8 640 fr ~ •Wie heeft dinsdagnacht (2/11) in de

• • ~ Confrater mijn dierbaar jeansvest mee- l_.:.!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!I!!!!!!!!!!"'_1
T I. '1 1 gesjoept; blauwen luisterend naar de
waarin de naam 'Els' en een datum in naam Chipie. Hij werd vergezeld door • Cirkus Tommie zegt: de pot staat Kris
gegraveerd staan. Af te halen bij de zijn lieve vriendinnetje, Benetton, een nader dan de sjokko.
Vetoredaktie. zwarte, gehaakte sjaal. Hun baasje • U zegt sjokko, maar u schrijft. ..ach,
• Wie heeft mijn zwarte tas met bruine wacht op hen. Koning Albertlaan 24, laat ook maar.
riem gevonden of gezien, die ik woens· 016/23.80.85. Fikse beloning' in natu- • We hebben allemaal een geit, UOPS,
dag 3/11 om 11.00 u rond of in de aula ra!! allemaal een echte Vlaamsche;'erggeit!
in de Parkstraat verloor. Beloning voor • Scierkoesch Tommie zegt: Zcyrkuus Lc4.Moboetoe.
de terugbezorger. Veerie, O.L.·Vrouwe· Tommie bijna genekt. • Ik wil mijn Pingsdorf terug! Aaarghhh!
straat 50, 016/20.48.96. • Wie lijkt er op Katleen en waarom?

Clrkus Tommie weet er meer over.
• Armand Pien zegt, ik mag die jonkies
van Cirkus Tommie niet.
• Ik zoek iemand die in de kerstvakantie
Interviews (op band) wil uittikken op
komputer tegen nader te bepalen ver-
goeding. KontakteerSablneVandegaer,
Geldenaaksebaan 262, Heverlee, tel:
016/56.02.85 .• Als de HOB In werking
treedt, dan stuur Ik het S.S.O.S.op jullie
af! SacraSofia.
• Het Goede Spoor, de jongerengroep
van de RozeDrempel presenteert... de
FWHhomojongerenvldeo:jonge homo's
en lesbiennes vertellen over zichzelf,
hun 'coming out', hun ouders, hun 'eer-
ste keer' •... maandag 8/11, 20.00 u.,
Marla·Theresiastraat 114. En, Is er lets I • Moboetoe aan duister patasyndroom:
gezelligers dan met een groepje vrien· Lc41. .
den hopeloosverdwalen?!Benjejong en • Aan al het langharig werkschuw tuig
homo, lesbisch of bi? Doedan meemet (alias de bevroren puttendelvers): Fuck
onze dropping. Afspraak maandag 15/ you alIlIl I.

11 om 20.00 u, Marla·Theresia· • Ha!hahahahaha...Hmm alle pfffrtl chl·
straat 114. A propos meisjes: ook uw roleldlng wordt hihlhi pfrt op di. ahahah
droomprinses bestaat! 9 novemberom 20.30u. hihihihhaha ver-

• Eergisteren 1 jaarl Happy annlversary • Clrkus Guldo zegt: de spellingsdis· wacht in de Minckelerstraat huuuhii
tous!! Bollekevanme,je bent een pracht· kussie zit erop nr. 17 3000 pppffrt LeuvenOolé)
jong en ik hoop dat er nog vele jaren '
zullen volgen.. samen.Kus,je krengetje. . ""_ Het groene ~y'~~er van ~uve'1.
• Typen tesis verslagen briefwisseling I~~6)(~'ft~Ger~c!eerd en 100 "0 chloorvril papier, , , \\ =-:,... Thesissen - Cursussen - FoIdèrs
Kris Rosselle, Naamsesteenweg 130, ~ 4Y ~ Formaat A5 tot A2.
3000 Leuven,016/20.70.77. C"'.' ."\.T ALLE inbindin~n. Plast~ceren tot A3 8.
• Dezeweek in "manoeuvres", het don. ~ ~ ... . Snel - verzorgd - volledig afgewerkt !
derdagnamiddagprogramma van Radio Tiensestraat 118 9
Scorpio, een special rond 20 jaar Nits. 3000 Leuven CANON Kleurkopie 50 Fr. en minder ~
Hits en Bits van de NederlandseNits, nu tel.: 016123.70.30 van 9 u. tot 22 u. doorlopend. .
donderdaQ tussen 17.00 u en 18.00 u. fax. 016123.34.31 zat. 10 l,I. tot 17 u.

Door Filip De Keukeleere J . Tune is on 106 FM.

• Dacht je dat voorstanders van de ge·
lijkgeslachtige liefde enkel in het week·
end fuiven?Fout! Flint 49 organiseert op
woensdag 17 november '93 te 22.30 u
zijn 7de homolesboheterofuif in Rum·
ba& Co.
• Twee lieve jongens vonden aan de
Holiday Inn een gouden armbandje

Zoekertjes
• Cirkus Tommie zegt: de nachtwinkels
zien sterren.
• Tof café, de clockwork? Mudhoney·
groeten.
• Uschrijft café, maar u zegt kafee. Hoe
zegt u dan café?
• Wil degene die vorige week woens-
dagavond in het parkje van L&Wmijn
fiets van het eksklusieve merk 'Marcel'
gestolen heeft, die terugbrengen naar
Veto (wegens grote emotionele band).
Grote beloning.
• Mudhoney, dit is een officiële uitnodi·
ging voor onze kotfuif op 11 november.
Bethere!
• Kirkus Tommie zegt: ambitieuzelin·
gen plannen overname Sirkus Tommie
• Leen en Katrijn bedanken alle vriend·
jes en vriendinnetjes die op de ont·
moetlngsavond zo lekker gekookt en/of
geholpen hebben. Er is nog chocomelk!
• Hoi, ik ben Bifi en ik ben 20 cm als ik
rechtsta. Als ik lig, slechts 14.7... Erbee.

*Sportura~
~11#lR#I"

JOMEUWISS~~ 11~KAFEETEORIEEN =

Alle verhuur video-, klank-
en lichtmateriaal voor

seminaries, evenementen,
optredens, fuiven en TD's
LCD - VIDEOPROJEKTOREN
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Horizontaal- 1 Ujnrecht 2 Bijbelse naam - Toestel dat geluid voort-
brengt 3 Holte - Doop voorzichtig ergens in - Europees eiland 4 Zang·
noot - Stad in Utrecht 5 Engelse stad - VQgel 6 Bedenking - Gekneed
mengsel7 Vervoermiddel- Bijbelse stad 8 Balk - Pee- Vader van Jozef
9 Zonder blos - Een korte tijd 10 Zich niet ontwikkelend.
Vertlkaal- 1 Modebewust jongmens - Billen 2 Taaleigen - Zang-

stem 3 Lokspijs - Gezwind - Voedingsmiddel 4 2000 - Scherp werktuig
5 Zangnoot -Serie 6 Stad aan deMoezel-Schakel in een adellijke naam
7 Rondtrekkend volkszanger bij de oude Grieken - Watergod 8 Mans-
naam - Plaats van afslag bij het golfspel- Bijbelse naam 9 Houding-
· Stad aan de Riin 10 Windzilde - Kleine keities.
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Wij verzorgen al UW drukwerken
op

T-shirts, sweate1S, tminingen,
polo's,-

DINSDAG
12.30 u OPTREDENStanleyMeets livingstone, in cafeViceVersa.
20.00 u FILM 'Bewogenkoper', een film vanjohan VanDer Keuken
over de Noord·Zuid en Oost·West tematiek, in Stuc, toeg. 100/
150.

20.00 u KONCERT'Portrait', eenmuzikale trip langs swing·klassle·
kers,liefdesliedjes en rythm 'n' blues krakers, doorThe deep river
quartet, in Stadsschouwburg, toeg. 100 tot 650, org. Kultureel
Centrum Leuven.
20.30 u BIJEENKOMSTBijeenkomst komitee 'Delwaren Elvira blij·
ven', voorbereiding fakkeltocht 17 nov., in Huize Karibu, F.
lintstraat 150.
20.30 u TEATER 'Mooi weer vandaag' een komedie van David
Storey in een regie van Titus Muizelaar, in Vlamingenstraat 83,
toeg. 200/300, org. Stuc.
22.30 u FILM 'Papaumir ded moroz' (1991), een Russischehorror-
film van Yevgeni Yufit, gebaseerd op 'De vampierenfamilie' van
Tolstol. In Stuc, toeg. 100/150.

WOENSDAG
13.00 u KULTUURKortfilms van Michel Khleifi en Thierry Knauf,
belden over de problematiek van het Palestijnsevolk, in Studio I,
toeg. gratis.
17.00 u BIJEENKOMSTSamenkomst rond schelleren- en studen-
tenstaking 24 november, in Vlamingenstraat 116, vergaderzaal
1ste verd., org. Eenheidsfront.

20.00 u FILM 'Cantique de Pierres' (1990) van Michel Khleifi: een
liefdesverhaal tegen de achtergrond van de geweldadige Pale-
stijnse realltelt, in Stuc, toeg. 100/150.
20.00 u FUIF Praatkafeeover voedselveiligheid en multikulturele
fuif, in Acht-urenhuls. Maria Theresiastraat 121, toeg. 50, org.
Komitee 11.11.11·Leuven en l l.J Ll l-studenten.
20.30 u KONCERTCollegium Instrumentale Brugenseolv P.Peire
brengt muziek van Handel, in Aula Pieter de Somer, org. Musica
Antiqua .

. 20.30 u TEATER 'Garga Schllnk' naar 'Im Oickicht der Stadtel van
Bertolt Brechtdoor het jonge gezelschap Tristero, in Vlamingen·
straat 83, toeg. 200/300.
22.30 u FILM 'Papaumir ded moroz' (1991), een Russischehorror-
film van Yevgeni Yufit, gebaseerd op 'De vampierenfamilie' van
Tolstoi, in Stuc,toeg. 100/150.

DONDERDAG
10.00 tot 16.00 u HAPPENINGStunt rond Max Havelaar-produk-
ten, Ladeuzeplein, org. 11.11.II·studenten ism Max Havelaaren
Wereldwinkels.
11.00 tot 22.00 u SEMINARIEDe praktijk als dokumentairemaker
wordt toegelicht door johan van der Keuken en Robert Kramer,

COLOR PRINTING
. Uw eigeaontwerp, falb's, logo's,

tekeningen, iJlzwan of kleur.
ZELFS VOOR 1 STUK

SPECIALEPRUZE.~VOOR
GROEPSBESTELLINGEN
D~ m llllVm g 016lll76..76-

DOOR. KAREN DE POOTER.
alle gegevens voor agenda en vaJvasmoeten ten laatste vrijdag voor verschii-
nen om 18.00 u op het redaktieadres gezorgd worden. Venneld duidelijk alle
infonnatie (datum, uur, plaats en prijs).

met vertoning van fragmenten uit hun eigen films, in Stuc, toeg. 20.00 u FILM Vidéofilms: 'Polgar Szotar' van de Hongaar Peter
350/500, org. Stuc, inschrijving noodzakelijk. Forgacsen 'Kobarweng' van de Belgjohan Grimonprez, in Stuc,

20.00 u FILM 'Starting place' (1993), een dokumentaire film over toeg. 100/150. • ,
Vietnam waarin hedenen verleden vermengd worden, van Robert 20.30 u TEATER 'GargaSchlink' naar 'Im Oickicht der Stadte' van
Kramer, in Stuc, toeg. 100/150. Bertolt Brechtdoor het jonge gezelschapTristero, in Vlamingen·
20.30 u TEATER 'GargaSchlink' naar 'Im Oicklcht der Stadte' van straat 83, toeg. 200/300.
Bertolt Brecht door het jonge gezelschapTristero, in Vlamingen· 22.30 u FILM 'Papaumir ded moroz' (1991), een Russischehorror-
straat 83, toeg. 200/300. film van Yevgeni Yufit, gebaseerd op 'De vampierenfamilie' van
22.30 u FILM 'Papaumir ded moroz' (1991), een Russischehorror- Tolstol, in Stuc, toeg. 100/150.
film van Yevgeni Yufit, gebaseerd op 'De vampierenfamilie' van
Tolstoi, in Stuc, toeg. 100/150. ZATERDAG
VRUDAG
8.30 tot 17.00 u STUDIEDAG'De dood als keuze' over zelfdoding
en eutanasie, met als moderator Flor Fischer, priester van het
grootstadspastoraat Antwerpen, in Aud. Zeger Van Hee, Kollege
DeValk, toeg. 1500, org. vzw Gayomard,fac. Rechtsgeleerdheid,
Studiecentrum MensMaatschappij en Marginaliteit.
18.00 u FILM 'Le Tombeau d'Alexandre' (1993) van Chris Marker,
over het leven van de Russischefilmmaker Medvedkin. In Stuc,
toeg. gratis.
18.45 u KULTUURTRIPUitstap naar het nieuwe ballet van Trlsha
BrownCompany, dat gekreëerd werd in opdracht vanAntwerpen
'93, vertrek: Brusselsestraat63, toeg. 600, org. Kultureel Centrum
Leuven.

09.00 tot 17.00 u OPEN·WERKDAGKennismaking met de aktlvl·
teiten van de Bouworde,door het 'verfraaien' van lokalen in Mala
Ibrahim, PaterDamiaanplein, org. de Bouworde.

MAANDAG
20.30 u DEBAT 'Kooi op 'n kier' een debat over de juridische en
etische aspekten van het proefdierengebruik, in Kampus Gast·
huisberg, 'Onderwijs en navorsing' Aula CA3, org. Werkgroep ~
Tema-avondenMedlka.
20.30 u KONCERTMusica Antiqua Koln brengt 'Musik aus Ores·
den', in Aula PieterDeSomer,org. MusicaAntiqua.
22.30 u FILM 'Deux ou trois choses que je sais d'elle' (1966), een
film van Godard over hoe de maatschappij iedereen dwingt tot
prostitutie, in Stuc, toeg. 100/150.
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Coole Rapol is vanafhe,t prille begin bij de jaar-
lijkse Vrouwendag betrokken. Zij miste die
slechts eenmaal: "Misschien typisch, maar mijn
man was die dag ziek." Als Vrouwendagvrouw
is zij de tussenpersoon tussen de plaatselijke or-
ganiserende vrouwengroep - de Vrouwendag
gaat telkens op een andere plaats door - en het
Vrouwen Overleg Komitee (Vok).De titel Vrou-
wendagvrouw is eigenlijk het resultaat van een
sinds enkele jaren doorgevoerde taakverdeling
binnen het Vok. Zo'n Vrouwendagvrouw is in
hoofdzaak verantwoordelijk voor de organisa-
torische kant van de Vrouwendag.
Het Vok, organisator van de Vrouwendag,

bestaat uit leden van allerhande vrouwenbewe-
gingen en -groepen, mensen uit studiediensten
en uit de politieke wereld. Een aantal leden ko-
men ook rechtstreeks via de Vrouwendag bij het
Vok terecht.
Naast Vrouwendagvrouw is Cécile Rapol

sinds 1 maart 1980 voorzitster van het Vrou-
wenhuis in Roeselare. "Die titel is enkel nodig
voor de vzw-statuten, binnen het vrouwenhuis
zelfwordt hij niet gebruikt," volgt enigszins ver-
goelijkend.

Mina's
CécileRapol belandt in het begin van de jaren

'70 bij de vrouwenbeweging via de Pluralisti-
scheAktie Groep voor GelijkeRechten van Man-
nen en Vrouwen, kortweg PAG genoemd. De
PAG overkoepelde vrouwen uit verschillende
partijen over de partijgrenzen heen. Het kon-
krete - en nog steeds aktuele - streefdoel was
zoveel mogelijk vrouwen in de toenmalige ge-
meenteraadsverkiezingen krijgen. "We zaten
volop in de tweede feministische golf, er waren
veel strijdpunten en we waren bijzonder aktie-
gericht. Na de jeugdbeweging was dit voor mij
een nieuw engagement. En hoe meer ikmij voor
de vrouwenbeweging en voor het feminisme in-
zette, hoe meer ik merkte dat vrouwen op ver-
schillende vlakken tweederangsburgers wa-
ren."

lullig mee. Naast hun dagtaak buitenshuis
doen ze nog eens een groot deel van het huis-
houdelijk werk. Het gaat dus, zoals reeds ge-
zegd, over de verdeling tussen buitenhuis- en
thuisorbeld.»
«Ook deeltijdse arbeid en loopbaanonder-

breking zijn een vergiftigd geschenk. Op indivi-
dueel vlak kunnen dit goede oplossingen zijn:
iedereen moet zelf uitmaken wat haalbaar is
voor zichzelf. Ondertussen is wel duidelijk ge-
worden dat vrouwen die deeltijds werken en
deeltijds stempelen het slachtoffer zijn van de
besparingsmaatregelen. Als maatschappelijke
keuze kan het Vok niet achter deeltijdse arbeid
staan. Wij zijn reeds vanaf het ontstaan van het
Vok voor werktijdverkorting, zonder loonver-
lies. Dit is trouwens ook een van de tema's van
deze Vrouwendag. Deze eis moet, zonder toege-
vingen, aangehouden worden."
yeto:le hebt zelfeen gezin met vier kinderen, je hebt
Jarenlang een baan gehad. Hoe verliep de spreek-
woordelijke kombinatie van gezin en arbeid vooreen
'bewuste vrouw' als Coole Rapol?
Cécile Rapol: «Ikwas aanvankelijk een behoor-
lijk traditionele vrouw. Ik stopte zelfs met wer-
ken na de geboorte van mijn kinderen. Toen ze
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rijk. Bepaalde politici zeggen op dit ogenblik dat . thUISlaten. Het w~ de eerste keer sinds we kin-
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per week. Natuurlijk zijn vrouwen daar niet ge- «Die eerste Vrouwendag was een geweldig

sukses. De organisatoren hadden op duizend
deelneemsters gerekend, het werden er uiteinde-
lijk tienduizend. Daarom werden we, bij de toe-
spraak van Simone De 8eauvoir, in twee groe-
p~n gesplitst. Eerst mochten de Franstaligen
luisteren, daarna moesten zij buiten en moch-
ten de Vlamingen In de zaal. Zo een massa
vrouwen voelden zich aangesproken door die
eerste vrouwendag ."

Vrouwendagvrouw Cécile Rapol
Ik noem mezelffeministe
en,daar ben ik trots op

Het feminisme heeft zo haar boegbeelden. Zo bijvoorbeeld Cécile Rapol, een pronte
vrouw van boven de vijftig, gegroeid uit en nog steeds betrokken bij het basiswerk
met vrouwen, en sinds enkele jaren Vrouwendagvrouwop de jaarlijkse Vrouwendag.
«Jonge vrouwen moeten misschien eerst on-

dervinden dat ze anders behandeld worden In
de mannenwereld. Ik denk dat ze meer strijd-
baar zullen worden, wanneer de ekonomische
krisis ten volle voelbaar zal worden. Het zullen
voornamelijk vrouwen zijn die het slachtoffer
worden." -
Veto: Een aantal vrouwen stroomt op dit ogenblik
door tot de hoogste regionen van bijvoorbeeld de
politiek. Ie merkt echter dat zij vaakverldaren dat dit
zeker niet te danken is aan de vrouwenbeweging.
Vanwaar deze kontestatie?
Cédle Rapol: «Deze vrouwen zouden niet zo
hoog op de maatschappelijke ladder geraakt
zijn, zonder de jarenlange strijd van andere
vrouwen. Als meisjes nu verder kunnen stude-
ren, is dit niet alleen hun eigen prestatie maar is
dit ook de prestatie van de vorige generatie
vrouwen. Ook de arbeiders van nu zijn schat-
plichtig aan de mensen die de arbeidersstrijd
gevoerd hebben."
«Jonge vrouwen van nu zouden meer over de

geschiedenis van vrouwen moeten reflekteren.
Wij plukken de vruchten van de strijd van de
vrouwen voor ons. Als ons verweten wordt dat
het Vok enkel uit "oubollige oudstrijdsters" be-
staat, wil ik toch wel opmerken dat het jongste
lid twintig jaar is."
Veto: Ergaan op dit ogenblik steeds meer stemmen
op die stellen dat vrouwen het recht hebben om zoge-
naamd zichzelf te zijn en thuis te blijven en een ver-
zorgende taak op zich te nemen. Het einde van het
gelijkheidsideaal?
Cécile Rapol: «Gelijkheid betekent voor mij ge-
lijke kansen en gelijke rechten, waarbij zowel
marmen als vrouwen een irlbreng hebben in de
samenleving. Ik denk hierbij konkreet aan een
rechtvaardige verdeling van de arbeid, niet en-

kei op de arbeidsmarkt maar ook in het huis-
houden ofaan een gelijke inbreng van vrouwen
in de politiek en in de vakbond. Meer vrouwen
in de politiek zou niet direkt een betere besluit-
vorming garanderen, maar er zouden zeker an-
dere aksenten gelegd worden. Vanuit hun erva-
ring zullen vrouwen bijvoorbeeld sneller aan
kinderopvang denken."

Huishouden

"Het was de eerste keer sinds ik kinderen had dat ik alleen wegging. H

(foto Karel De Weerdt)

Afwas

Veto: Veel vrouwen schrikken erop dit moment voor
terug om zich feministisch te noemen. Het woord
feminisme heeft een zekere geladenheid, het heeft
voor sommigen de bijklank van een scheldwoord.
CécUe ~apol: "Heel wat jonge vrouwen willen
zich irlderdaad geen feministe noemen. Als je
echter met deze vrouwen praat, merk je dat ze
wel feministisch denken. 'Feministen' zijn voor
veel mensen 'verkapte mannen', dolleMirla's of
mannenhaatsters. Voor mij betekent feminis-
me dat vrouwen zelf de richting van hun leven
kunnen bepalen en endere vrouwen in een ver-
drukte situatie daàruit helpen bevrijden. Ik
noem mezelf feministe en daar ben ik trots op.»
«Het doet me dan ook deugd wanneer vrou-

wen die hoger op de maatschappelijke ladder
geklommen zijn en een zekere invloed hebben
zichzelf feministe noemen, zoals onlangs nog
Monika Van Paemel deed op een literaire
avond. Dat brengt een solidariteitsgevoel te-
weeg.»
«In bepaalde kringen waar vroeger 'feminis-

me' vlot gebruikt werd, wordt dat nu bewust ver-
meden, om afstoting te voorkomen. Ik heb on-
langs meegewerkt aan een videoprojekt rond de
relatie man-vrouw. Het woord emancipatie
mocht daar zelfs niet gebruikt worden."
«Jonge meisjes zitten blijkbaar met de angst

dat het etiket feminisme jongens afschrikt. Je
hoort wel eens dat mannen zelfbewuste en vlot-
te vrouwen interessant vinden om mee te praten
en mee op te trekken, maar er liever geen relatie
mee beginnen. De angst dat deze vrouwen hen
zouden onderdrukken, een beetje de omgekeer-
de situatie dus, zit er blijkbaar stevig in.»
Veto: Ie trekt blijkbaar een lijn tussen de oudere
genemtie en de jongere vrouwen. Is er binnen de
vrouwenbeweging sprake van een genemtiekloofi
CécUe Rapol: «Ik merk dat weinig jonge vrou-
wen in het strijdend feminisme stappen en zich
engageren in groepen die aktief zijn op het vlak
van bewustmaking en emancipatie. De door-
stroming vlot niet zo goed. Jonge vrouwen ma-
ken een andere evolutie door, ze leven in een
andere tijd. De tijdgeest is een stuk individualis-
tischer. Wij moesten nog voor vele, vaak kon-
krete zaken, strijden. Qat verscherpte de solida-
riteit tussen vrouwen. Erwerd opgekomen voor
gelijk loon en voor gelijke rechten. We kenden
op dat moment een vechtend feminisme.»

Kinderen
«Een aantal verworvenheden zijn op dit mo-

ment reeds vanzelfsprekend geworden, wat niet
direkt betekent dat ze in de realiteit ook toege-
pastworden, bijvoorbeeld gelijk loon voor gelijk
werk en gelijke kansen op onderwijsvlak. In
konfektie-ateliets zitten vrouwen gewoon syste-
matisch in een andere - minder betaalde -
kategorie, hoewel ze hetzelfde werk doen als
hun mannelijke kolleqc's.»

«Toen ik 's avonds in het station van Roese-
lare arriveerde, stond mijn man daar weerom
met de vier kinderen. Ik zie ze nog wuiven. Zijn
kommentaar luidde: "Mens, ik heb je vandaag
bewonderd. Ik ben afgepeigerd alleen al door
met de kinderen de ganse dag bezig te zijn. Hoe
krijg jij daarbij nog het huishouden gedaan?",.
,,~ je thuis geen medewerking krijgt, is het

als vrouw echt moeilijk. Wat niet wil zeggen dat
wij over alles dezelfde mening hebben. Vrou-
wen verschuilen zich trouwens nog wel eens
achter hun gezin. Ze kunnen aan een aktiviteit
niet deelnemen want de kinderen dit ofhet huis-
houden dat. Vroeger gaven we zelfs kursussen
voor vrouwen die een hele dag duurden. We
drongen er op aan dat iedereen er de ganse dag
was. De bedoeling was vrouwen te leren een
ganse dag van huis te zijn. Het bewijs dat dat
niet evident was, was dat de eerste dag een
vrouw echt niet kon blijven 's middags: zemoest
hare kleine van school halen. Alsofhet kind niet
eens per week op school kon blijven eten. De
volgende keer is de vrouw dan wel gebleven.,.
Veto: Welk konkreet strijdpunt zou jij de jonge vrou-
wen van nu willen meegeven?
Cécile Rapol: «Aan jonge werkende of stude-
rende vrouwen zou ik vooreerst willen zeggen:
zorg dat je ekonomisch afhankelijk bent in het
leven. Enals je een relatie begint, blijf dan jezelf.
Geef zeker niet alles op voor je relatie. Zelfsbin-
nen de vrouwenbeweging merk je dat wanneer
vrouwen een relatie beginnen ze voor de strijd
een stuk verloren zijn.Wanneer zedan kinderen
krijgen, zijn we ze helemaal kwijt.»

Arm Labeeuw
Ria Vandermaesen

't Is nog niet in de sacoche, 22ste Vrouwendag, org.
Vok ism dienst voor emancipatie Stad Antwerpen,
Stadsschouwburg, Teaterplein Antwerpen, vanaf
10.00 u. Avondprogramma en tiJif in Feestzaal
Harmonie, Mechelsesteenweg 216, Antwerpen.


