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Veto bestaat twintig jaar. We zijn
ook maar mensen, dus dat moet
gevierd worden. Opde midden-
pagina's daarom een overzicht van
wat Vetowas, met de bereidwillige
hulp van enkele' anàens'. Dank u.

gehoord wilde worden en dat men
niet zomaar aan haar standpunten
kon voorbijgaan.
Ondertussen is Veto uitgegroeid tot
een joemalistiek produkt. Opeen-
volgende generaties van medewer-
kers pogen steeds op een kritische
manier over het reilen en zeilen
binnen - en buiten - het studenten-
wereldje te berichten. Veto gelooft
echter dat een gedegen berichtge-
ving meer moet zijn dan het lou-
ter registreren en doorgeven van
gebeurtenissen. Ons streven is dan
ook steeds een opiniërend element
toe te voegen en een meer inhou-
delijke diskussie te stimuleren.
Het is wellicht dat laatste dat niet
altijd in goede aarde valt: blijk-

baar vinden sommige mensen een
blad' maar goed zolang het zijn
bek houdt. In de geschiedenis van
Veto is het dan ook meermaals ge-
beurd dat men de redaktie aan
banden probeerde te leggen. Maar
we zijn er nog steeds. De voor-
naamste verklaring hiervoor is
- volgens ons - het voortdurend
streven naar een inhoudelijk kwa-
litatief blad.
Bovendien willen wij onze naam
eer aandoen. Zeker nu er blijkbaar
in de media hoe langer hoe min-
der plaats lijkt te zijn voor een gron-
dige polemiek en afwijkende me-
ningen moeilijker aan bod komen.

In zijn beginjaren was Veto voor-
al een aktiemiddel van de Alge-
mene Studentenraad. ASRvertrok,
net als zijn huidige erfgenaam
Loko, van de idee van demokrnti-
sering, niet alleen van het onder-
wijs, maar van de gehele maat-
schappij. Demokratisering werd
dan ook de basispeiler waar Veto
op steunt. De naam van het blad
was daarbij niet toevallig gekozen:
ASRwilde duidelijk maken dat zij Ons veto heeft u.



Kunst en kinderen op de pedagogische week

Kinderen kunnen wel stilzitten
De Pedagogische Kring organiseert nu al voor de zesde keer een
pedagogische week. De bedoeling is om onderwerpen uit het he-
roepsveld van pedagogen voor een breder publiek toegankelijk te
maken. Naast debatten en voordrachten staan dit jaar een ver-
halenavond, muziek en andere randanimatieop hetprogromma.
Omdat er aan de fakulteit Psycholo-
gie en Pedagogie nog steeds een afde-
ling kunstpedagogiek ontbreekt,
werd 'kinderen en kunst' tot een van
detema's uitgeroepen. Het Maria The-
resia-kollege wordt voor de gelegen-
heid omgetoverd in een bescheiden
museum van kindertekeningen, fo-
to's, boeken en video's. Woensdag is
er een gespreksavond met jeugdschrij-
verEdFranek,iemandvanhetMuhka
(het Museum van Hedendaagse
Kunst in Antwerpen), Kathy Linde-
kens, veilingmeester Mon Bernaerts
en Marc Verstappen van Jeux Inter-
dits. Bij deze laatste ging Veto even
peilen naar de situatie en de mogelijk-
heden van kunst voor kinderen.

Produktie.s
Als germanist deed Marc Verstap-

pen in 1983 zijn burgerdienst bij het
Speelteater van Eva Bal in Gent Het
Speelteater was een van de weinige
teaters die produkties voor en door
kinderen bracht in een professioneel
kader. Met zijn overstap naar Jeux
Interdits bleef Verstappen in de we-
reld van het kinderteater. Jeux Inter-
dits is een samenwerkingsverband
dat door gezelschappen als Stekel-
bees, Het Gevolg, Pantarei en Teater
Frou-Frou acht jaar geleden in het le-
ven werd geroepen om ondersteuning
te bieden bij subsidieaanvragen, het
vinden van ko-producenten en vooral
bij het organiseren van toernees in
België, Nederland, Frankrijk, Duits-
land en Italië. Verstappen kwam zo in
kontakt met een evenement in Ren-

nes, Arts-molns-sept, waar naast kin-
derteater ook projekten met dans,
muziek en beeldende kunst aan bod
kwamen. Dit koncept nam hij over
toen hij de artistieke leiding kreeg van
Kunstonderacht, de kunstmanifesta-
tie voor kinderen en hun ouders in het
kader van Antwerpen '93.

Veto: WiUen kleine kinderen niet liever
zelf dingen doen dan te blijven stilzitten
bij een voorstelling?
Marc Verstappen: «In Vlaanderen
bestaat er op het gebied van het bij-
wonen van teatervoorstellingen een
vrij goede discipline bij kinderen. Je
kan bij een toneelstuk nu eenmaal
nietvoortdurend luidop kommentaar
geven, zoals in Nederland wel vaak
gebeurt Puur televisiegedrag, zo van
'Kijk, papa!'. Voor een kleuter van vijf
moet je natuurlijk geen voorstelling
van anderhalf uur geven zonder plas-
pauze. Maar kinderen kunnen zeker
wel stilzitten als er goede dingen voor
hun neus gebeuren. Ik beschouw kin-
deren als volwaardige toeschouwers
en luisteraars. Daarom hebben we
het bijvoorbeeld ook aangedurfd om
muziek van Schubert, Brahms en Bar-
tok te laten uitvoeren voor kinderen
vanaf vier jaar. De stukken mogen
wel niet te lang duren en worden best
ondersteund met teatrale elementen
of afgewisseld met spelletjes die de
aandacht op de muziek vestigen ...

«Kinderen gaan op een direkte en
konkrete manier om met kunst en
daarom moet je hen tijdens een kon-
cert ook zo dicht mogelijk bij de uit-
voerders zetten. Kleuters houden van

Moet kunst saai zijn?
In ongeveer alle kunsttakken tracht
men wel iets voor of met kinderen te
doen: literatuur, teater, film ofbeel-
dende kunst. We vroegen aan twee
mensen uit de praktijk hoe zij hun
werking met kinderen zien.

"Hoe vroeger kinderen in kontakt
komen met hedendaagse kunst, hoe
meer kans dat ze er ook op latere leef-
tijd voor open zullen staan," zegt
Geertrui Pas, hoofd van de eduka-
tieve dienst van het Muhka, het Mu-
seum voor Hedendaagse Kunst in
Antwerpen. "Bij kinderen van de ba-
sisschool merk je dikwijls al een
vooroordeel tegenover hedendaagse
kunst Daarom richten wij ons sinds
enkele jaren al bewust tot kleuters
vanaf vier jaar. In groepsrondlei-
dingen proberen we hen aandachtig
te Ieren kijken en een eigen verhaal
op te bouwen rond de kunstwerken.
We werken niet met kinderateliers,
maar met doe-opdrachten in de eks-
posities zelf. Als je kinderen in een
apart hoekje afzondert, mis je de
vruchtbare invloed die hun vragen
en kommentaar op de ouders kun-
nen hebben. Daarom ondersteunen
we ook het museumbezoek buiten
het schoolverband. Zo voorzien we

elke tentoonstelling van een 'kinder-
praatfolder', een katalogus naar kin-
deren toe geschreven, en van een
'museumspel', een doos die de kinde-
ren gratis kunnen ontlenen en waar-
in vragen en spelletjes over de kunst-
werken zitten."

Volgens Ed Franek, veelvuldig be-
kroond Vlaams jeugdauteur: "Jeugd-
literatuur wordt door veel mensen
nog steeds niet ernstig genomen en
geassocieerd met het gehurkt vertel-
len van een verhaaltje. Goede jeugd-
boeken moeten echter meer bevatten
dan een verhaaltje, er moet een ge-
laagdheid in zitten. Omgekeerd vind
ik het niet serieus kinderschrijfsels als
kunst te beschouwen. Als leraar sti-
muleer ik ekspressief schrijven op
school, maar literatuur kan ik de 0e-
feningen van mijn leerlingen moei-
lijk noemen. Toen mijn dochter een
dagboekfragment van een jaar gele-
den herlas, nam ze het zelf niet meer
au sérieux. Uteratuur staat of valt
namelijk niet met een verhaal of met
gevoelens, maar met de verwoording
ervan, met een originele vorm. En die
vormgeving bereik je pas als je zelf
veel gelezen en geoefend hebt ,.

(mi)
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Feestje hier, cadeautje daar,
hou je portefeuille maar klaar.
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een intieme sfeer en oogkontakt met
de artiesten. In teaterstukken voor
kinderen wordt veel zorg besteed aan
het ritme van de voorstelling, aan
dekor en muziek. Voor kinderen
wordt het moeilijk als de nadruk te
veel op het gesproken woord ligt"

«Een schitterend voorbeeld van hoe
je dit ook inhoudelijk op een positieve
manier kan gebruiken is de produktie
'Elek' van de Franse regisseuse Chris-
tiane Véricel. De akteurs, zelf kinde-
ren tussen acht en achttien, zijn af-
komstig uit België, Frankrijk, Marok-
ko, Italië, Tsjechië en Vietnam. On-
danks het feit dat ze er ook op het po-
dium in hun eigen taal op los kletsen,
is het toch duidelijk wat ze willen zeg-
gen en zijn ze in staat om tot een har-
monieus samenspel te komen ...

Veto: Maar wordt kunst niet al te vaak
opgedrongen aan kinderen. Schoolvoor-
stellingen zoals met Jeugd en Muziek
worden vaak eerder als een straf ervaren.
Verstappen: «Dat soort kwelling wil
ik niemand aandoen. We werken wel
met scholen, maar toch vooral voor
families. Ook Kunstonderacht tijdens
Antwerpen '93 hebben we bewust in
de paasvakantie geprogrammeerd.
Mijn ervaring is dat kinderen meer
aan een voorstelling hebben als hun
ouders meekomen. Het werkt dan ook
langer na."

VQnweg~
«Door voorstell.iÎtgen te program-

meren waarvan zowel kinderen als
ouders kunnen genieten, willen we
dertigers bovendien het ekskuus uit
handen nemen dat ze niet meer naar
teater kunnen vanwege hun kinde-
ren. De massale opkomst, meer dan
dertigduizend toeschouwers tijdens
één week Kunstonderacht, en de over-
wegend positieve reakties bewijzen
dat dit geen slechte aanpak is ...

«Ik zoek naar kunstenaars die ik
zelf goed vind en van wie ik denk dat
ze ook kinderen van vijf kunnen aan-
spreken. Er zijn veel dansers en teater-
makers die normaal voor volwasse-
nen werken, en die als het ware een
kind in zich meedmeen. ook in hun
werk. Een voor de hand liggend voor-
beeld is Wim Vandekeybus met zijn
heel fysieke en spektakulaire voorstel-
lingen. Als mijn zoontje van twee iets
ouder zou zijn, had ik hem er allang
mee naartoe genomen. Ik denk zeker
dat hij dan zou zeggen: "Ballet, dans,
woaw, dat is interessant." ..

"Ook in een beweging als Cobra
grepen volwassenen terug naar hun
kinderlijke ziel om daar opnieuw mee
te werken. Kinderen vinden dat stee-
vast fantastisch. Ik geloof trouwens
niet, zoals in de pedagogie wel eens
gesteld wordt, dat kinderen tot hun
achtste enkel op een associatieve,
niet-rationele manier met dingen om-
gaan, om zich daarna enkel nog voor
lineaire en geordende verhalen te in-
teresseren. ..

Veto: Blijft Kunstonderocht een eenma-
lig projekt oflcomt er nog een vervolg?
Verstappen: «We zijn nu al druk aan
het werk om ook in 1995 een Kunst-
onderacht te organiseren. Bovendien
hebben we vorig jaar Villanella opge-
richt, een soort kunstburo dat teater,
dans, muziek en beeldende kunst
voor kinderen op een meer perma-
nente basis wil ondersteunen. Een
van de sleutelelementen van Villa-
nella is de uitgave van een kunstkrant
voor kinderen, die tegelijk ons pro-
grammabladis. We proberen ook hier
goede schrijvers zoals Rudy Kous-
broek, Jan Simoen en lieve Joris voor
kinderen te laten schrijven. We wer-
ken ook veel samen met het Muhka,
dat in dezelfde geest hedendaagse
kunst naar kleine kinderen brengt.· In
het eerste nummer van de kunstkrant
dat zopas verschenen is, hebben we
bijvoorbeeld een van hun museum-
puzzels opgenomen. Op termijn zou-
den we wel over een eigen zaaltje wil-
len beschikken, maar het werken op
verschillende, soms onverwachte lo-
katies heeft ook zijn voordelen. Naast
het drempelverlagend effekt dat er-
van uitgaat, levert het soms onge-
meen boeiende verrassingen in de
voorstellingen zelf op ...

Michell.anssens
Karen De Pooter

De pedagogische week gaat door van
maandag 14/2 totenmetdondenlag 17/2.
Voor meer infonnatie, zie ad vaMls.
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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 bekendma-
ken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kun-
nen ze weggelaten worden in Veto.

Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen,
wat overeen komt met ±1,5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden
in principe ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te
plaatsen.

Deftig
Hierbij willen wij reageren op de le-
zersbriefvan de kollega's van de His-
teriaredaktie, zoals gepubliceerd op
maandag 7 februari laatstleden.

Wij geven toe dat ons kringblad,
Balans, inderdaad goed wordt ge-
sponsord, en dat het voor een grotere
kring gemakkelijker kan zijn sponsor-
geld binnen te krijgen dan voor een
kleinere, maar het lijkt ons toch ook
dat de rechtsstudent uiteindelijk van
die sponsoring geniet, bijvoorbeeld
onder de vorm van een technisch def-
tig boekje. .

De kwaliteit van een kringblad
wordt echter niet gemeten naar deze
technische maatstaven (de glans van
het papier en dergelijke), maar naar
de inhoudelijke. De Balansredaktie
heeft dit jaar bewust voor een ver-
nieuwde aanpak gekozen, namelijk
voor een blad waar de interesse van
de rechtsstudent centraal staat. Deze
interesses zijn zeer verscheiden, we
zijn immers een kring die zich tot
drieduizend studenten richt. Enkel al
om die redenen is de redaktie een
groep totaal verschillende mensen,
met totaal verschillende opvattingen.
Dit is volgens ons de motor die ons
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3000 leuven
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blad gaande houdt: een handvol
mensen die over de meest uiteenlo-
pende onderwerpen schrijven, of dat
nu veldwerk is over juridische verwik-
kelingen rond een autoweg in Lim-
burg, een interview met een topman
(een rechtsstudent) van de Roze
Drempel, een beschrijving van fnk-
bartradities of zelfs een bouwplaat
van ons fakulteitsgebouw. Alles wat
in Balans verschijnt heeft op de een of
andere manier wel iets met het leven
aan onze fakulteit te maken.

Bij de bemerking van de Histeria-
redaktie dat de rechtsstudent nooit
Veto leest, heb ik ook zo mijn vragen.
Maar daartegenover staat dat de His-
teriaredaktie duidelijk wel Balans
leest, en gelezen worden is uiteindelijk
onze bedoeling.

Voor de Balansredaktie,
Joost Hendrix

Vlaamsch
Met dit artikel sluit ik aan bij enkele
aktuele gebeurtenissen: amnestie-
fakkeltocht in Leuven, toespraak van
Albert 11 (gepubliceerd in de meeste
dagbladen), spontaan protest bij het
bezoek van Filips aan Leuven.
De Volksunie-jongeren (Vujo) beslo-
ten op hun jongste kongres in Aalst de
eis voor onvoorwaardeUjke amnestie
opnieuw kracht bij te zetten. Dit in het
kader van dit wel bijzondere jaar,
waarin - met al te veel belgicistisch-
unionistisch machtsvertoon - vijftig
jaar bevrijding gevierd zal ~orden.
Vujo-KUL pleit dan ook voor een echte
verdraagzaamheid en vraagt om ver-
zoening. Zij denkt dat dit een noodza-
kelijke voorwaarde is voor een vreed-
zame demokratische samenleving.
Wij menen dat gemaakte fouten ver-
geven moeten kunnen worden. Heel
wat repressieslachtoffers waren trou-
wens geen kollaborateurs die louter
omwille van hun vlaamsgezindheid
gepakt zijn geweest Een andere groep
van vermeende kollaborateurs werk-
ten enkel met de bezetter samen om
het leed van de bevolking te verzach-
ten.
Men kan niet om het feit heen dat de
Vlamingen meer steun van de bezet-
ter kregen dan van hun eigen 'vader-
land' dat vooral door Franstaligen
bestuurd werd. Na de.oorlog poogden
voornamelijk de Franstalige 'SOCialis-
ten om via de repressie ('spontane'
volkswoede en ongrondwettelijk snel-
recht) de Vlaamse beweging uit te
schakelen.
Daarom zijn we blij dat steeds meer
Vlamingen en Vlaamse partijen er-
van overtuigd zijn om eindelijk een
spons te vegen over dit onverwerkte
trauma, vooral voor de nakomelin-
gen van de repressieslachtoffers. Men
kan er trouwens op wijzen dat onze
buurlanden reeds veel eerder dit taboe
doorbraken en amnestie verleenden.
Wij hopen dan ook dat de PS de intel-
lektuele eerlijkheid en politieke moed
zal hebben om het maatschappelijk
debat hierover niet langer te blokke-
ren.

Voor het bestuur van Vujo-KUL,
DavidVits
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Koen Moens van het Forum voor
Vredesaktie over Sarajevo

"Meer troepen sturen"
Het heeft moeten duren tot het vreselijk bloedbad in Sarajevo van
vijf februari jongstleden voor de rest van de wereld echt wakker
werd geschud. Enkele dagen later werd opvraag van deVNdoor de
Navo een ultimatum gesteld voor de vechtende partijen. Ongeveer
iedereen is er nu van overtuigd dat er dringend een einde moet
gemaakt worden aan de burgeroorlog in Bosnië, maar hoe dat het
best kan gebeuren blijft onduidelijk. We legden ons oor te luisteren
bij Koen Moens, vrijwilliger bij het Forum voor Vredesaktie en
peilden naar zijn visie op de situatie.
Veto: Er zijn op dit moment nogal wat
alcties op touw gezet om te protesteren
tegen de onverschilligheid van de politid
en om een einde te stellen aan de moor-
dende oorlog in Bosnië. Toch worden er
zelden harde standpunten naar voren
gebracht. Is er eensgezindheid in de pro-
gressieve bewegingen over wat er nu juist
moet gebeuren?
Koen Moens: "Er is over één zaak
eensgezindheid: dat er absoluut iets
moet gebeuren. Over wat er dan juist
moet gebeuren is er geen eensgezind-
heid. Wel is het zo dat de morele ver-
ontwaardiging veel mensen ertoe
drijft om te gaan pleiten voor een mi-
litair ingrijpen, vanuit het idee dat er
anders toch niets gebeurt. Er wordt
geen alternatief geboden, dus moet er
maar militair ingegrepen worden."

Blauwhelm
"Nu, de internationale gemeen-

schap heeft ten aanzien van eks-Ioe-
goslavië een enorme verantwoorde-
lijkheid en - ik aarzel niet om dat te
vergelijken met München in 1938, al
was de kontekst daar duidelijk an-
ders - men doet momenteel niets.
Men heeft altijd veel te laat bepaalde

maatregelen genomen, het ekono-
misch embargo bijvoorbeeld heeft
men pas afgekondigd eind mei 1992,
men heeft geen of ondoelmatige kon-
trolemaatregelen genomen, kortom,
de internationale wil om het pro-
bleem aan te pakken is er niet. Op dat
vlak heeft de publieke opinie gelijk, er
gebeurt niets."
Veto: Zijn er nog padfistische oplossin-
gen voor het konflikt mogelijk?
Moens: "Het Forum voor Vredesaktie
is voor een interventie, maar dan een
niet-militaire interventie. Luchtaan-
vallen, zoals die nu in het ultimatum
staan, zijn totaal nutteloos. Strategen
geven dat zelf toe. Volgens ons moe-
ten er in de huidige omstandigheden
twee dingen gebeuren. Ten eerste
moeten er minstens vijftigduizend
blauwhelmen naar Bosnië gestuurd
worden. In het geval van Sarajevo
zouden die dan de heuvels moeten
ingaan en de Servische troepen terug-
dringen op een niet bedreigende ma-
nier. Daarbij mag niet als eerste ge-
schoten worden door de blauwhel-
men. Wij zijn ervan overtuigd dat de
troepen - vergeet niet dat ze met
maksimum duizend zijn - op die

Sociale sektor Hobu als pasmunt

Beurzenstelsel

Een van de meest besproken maatregelen om de drempel naar het
hoger onderwijs te verlagen, is nog steeds die van de studiebeur-
zen. Vorig jaar heeft men geprobeerd diegenen uit te sluiten die
zonder dat ze het nodig hadden toch een beurs kregen. Het systeem
was echter niet perfekt: een aantal aanvragers raakte duidelijk ten
onrechte zijn beurs kwijt. Die gebreken wil de werkgroep studie-
financiering van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) nu bijsturen,
maar zonder de pot voor studiebeurzen te verhogen.

Tot 1991 werden de studiebeurzen en-
kei op basis van het netto-belastbaar
inkomen (Nêl) en het aantal perso-
nen ten laste berekend. Voor een be-
paalde kategorie van vrije beroepen
oleek het echter eenvoudig om het in-
komen kunstmatig laag te houden
door bijvoorbeeld een hele resem fis-
kaal aftrekbare inkomsten.
Om daaraan te verhelpen besliste

de Vlaamse Eksekutieve op 27 maart
1991 om voortaan ook rekening te
houden met het kadastraal inkomen
(KI)als welvaartsindikator. In de eer-
ste plaats wilde men zo zelfstandigen
en renteniers met een kunstmatig
laag fiskaal inkomen uitsluiten. Be-
langrijker motivatie was wellicht dat
men op die manier tegelijk bespaart.
Konkreet houdt het zogenaamde Kl-
kriterium in dat wanneer het kadas-
traal inkomen van iemand meer dan
twintig procent van het netto-belast-
baar inkomen bedraagt, deze persoon
automatisch geen recht meer heeft op
een studiebeurs. Dit kriterium is ech-
ter ook niet waterdicht. Aangezien
geen rekening werd gehouden met
het KI van eigendommen voor be-
roepsmatig eigen gebruik, kunnen
bijvoorbeeld handige zelfstandigen
een groot dec! van hWI huis als win-
kelruimte laten beschouwen.

Last
Het probleem is echter dat een aan-

tal personen die grotendeels of volle-
dig aangewezen zijn op een pensioen,
op alirnentatiegeld of op een vervan-
gingsinkomen op die manier ten on-
rechte uitgesloten worden van een
studietoelage. Wanneer het NBI na-

melijk zodanig daalt dat het KIplots
meer dan twintig procent van het NBI
bedraagt - door bijvoorbeeld werk-
loosheid - verliest de kandidaat zijn
studiebeurs. Nu wordt dan ook gepleit
voor een bijsturing van de KI-test die
dergelijke onterechte uitsluitingen
moet voorkomen.
Aan de KI-test als welvaartsindi-

kator zijn echter nog een een aantal
andere nadelen verbonden. Zo is het
kadastraal inkomen sterk streekge-
bonden. Van een gelijkaardige wo-
ning kan het KI in de ene gemeente
veel hoger liggen dan in een andere,
waardoor het kan gebeuren dat twee
aanvragers met een vergelijkbaar in-
komen in het ene geval wel en in het
andere geen beurs krijgen. De oplos-
sing hiervoor zou een plaatspara-
meter zijn, maar die zou het systeem
ook ingewikkelder maken.

Kwasi
Bovendien houdt de KI-test ook nog

een sociale onrechtvaardigheid in.
Het maksimaal toegelaten kadas-
traal inkomen stijgt immers met het
NB!. Iemand die veel verdient, mag
dus een grotere woning betrekken
zonder zijn of haar studiebeurs te ver-
liezen. Hiervoor wordt qeen duidelijke
reden opgegeven, en in een studie van
het Hoger Instituut van de Arbeid
(Hivc) van april 1993 wordt hier ook
op gewezen. Een van de suggesties
van het Hiva hieromtrent was de af-
schaffing van het 'relatief Kl-krite-
rium' en het overstappen naar een
'absoluut Kl-kriterium', Bijzo'n krite-
rium zou het maksimaal toegelaten
KIenkel nog afhankelijk zijn van het

manier verdreven kunnen worden. naal gerechtshof te kunnen veroorde-
Ondertussen zouden die blauwhel- len voor oorlogsmisdaden. Dat is in
men voor de veiligheid van de burgers eerste instantie een psychologische
van Sarajevo kunnen zorgen." afschrikking. Ten tweede kan men
"Die troepenvergroting moet ge- dan ook een lijn trekken. Wie vanaf

koppeld worden aan het gebruik van een bepaalde datum nog verder doet
moderne technieken. Amerikaanse aan aanvallen, wordt sowieso veroor-
satellieten zijn op dit moment al in deeld.»
staat om kaders van dertig op dertig "Daarnaast is er eigenlijk ook nog
centimeter te fotograferen. Nu vinden de belangrijke funktie van de media,
wij dat dergelijke satellieten foto's die zowel in Bosnië als in Servië in
zouden moeten maken van de men- handen zijn van de regering en op die
sen die de geschutsposten bemannen, manier zeer sterk het nationalisme
om die dan later met een internatio- aanwakkeren. Daarom

"Luchtaanvallen zijn totaal nutteloos" (foto Frank Viaene ,

projekten als dat van die boot op de
Adriatische Zee, waar joernalisten
van de zes Joegoslavische provindes
samenwerken om een onafhankelijke
berichtgeving uit te zenden, of vrije
radio's als V92 in Belgrado. De inter-
nationale gemeenschap moet de re-
geringen onder druk zetten om die
onafhankelijke media toe te laten."
Veto: Ondertussen gaan erook al binnen
progressieve kringen stemmen op om ge-
woon het wapenembargo op te heffen,
omdat er anders een militaironevenwicht
dreigt te ontstaan.
Moens: "Er zit een zekere logika in,
maar het is zonder meer de meest cy-
nische oplossing van allemaal. Het is
het totale erkennen van het falen van
de internationale gemeenschap. Nu
zou zoiets bovendien een heel groot
gevaar betekenen voor het uitbreiden
van de oorlog. De hele Balkan is een
kruitvat: Bulgarije, Macedonië, Grie-
kenland, Kosovodat elk moment te-
rug kan uitbarsten, of Albanië waar
de toestand ook niet helemaal stabiel
is. Het konflikt kan trouwens nog
eskaleren in een konflikt tussen de is-
lamitische en de Westerse gemeen-
schap."

voor de onmogelijke keuze gesteld:
ofwel soda Ie voorzieningen voor het
Hobu, ofwel behoud van de studie-
toelagen.
Deze week donderdag komt de be-

trokken Vlor-werkgroep terug samen
om een definitief voorstel uit te wer-
ken. Dat voorstel zal dan worden
overgemaakt aan het buro van de
Vlor, dat advies uitbrengt aan de mi-

Barst
"Aan de andere kant is het ook zo

dat het de laatste tijd vooral de mos-
lims zijn.die aansturen op een voort-
zetting van het konflikt, wat natuur-
lijk enigszins te begrijpen valt. Het is
niet zo dat zij echt ondeIbewapend
zijn."
Veto: Vreest u niet dat moslims, Kroaten
en Serviërs in de toekomst nooit meer
naast elkaar zullen kunnen leven?
Moens: "Momenteel zijn er nog altijd
multikulturele wijken in Sarajevo,
maar het samenleven zal steedsmoei-
lijker gaan. In ieder geval zullen de
vluchtelingen de mogelijkheid moe-
ten krijgen om naar hun land terug te
keren en zal het hen duidelijk ge-
maakt moeten worden dat zij maar
door een deel van de bevolking zijn
weggejaagd, door een paar ekstre-
misten. De individuele verantwoorde-
lijken moeten aangeduid worden.
Daarnaast moeten natuurlijk de poli-
tieke leiders vervangen worden en zal
het media klimaat moeten verande-
ren.»

Steven Van Garsse

aantal personen ten laste en dus niet
meer van de hoogte van het NB!.
De KI-test is daarnaast een zwart-

wittest, dus iemand die net niet vol-
doet aan het kriterium komt totaal
niet meer in aanmerking voor een
beurs. Vandaar dat ooit werd voorge-
steld om een grijze zone in te lassen
met gereduceerde toelage. Daardoor
zou alles wel opnieuw ingewikkelder
worden en de grens blijft natuurlijk
nog arbitrair.
De KI-testsluit dus in elk geval een

aantal aanvragers onrechtmatig uit,
terwijl anderzijds misbruiken moge-
lijk blijven. Toch blijft men eraan
vasthouden. Nu wil men dan ook zijn
toevlucht nemen tot oplapmiddelen
om de grove kanten ervan weg te wer-
ken. De grote oorzaak van de inge-
wikkeldheid blijft echter de komplek-
siteit van ons belastingssysteem. Dat
maakt het kwasi onmogelijk om uit
een belastingsformulier een getrouwe
welvaartsstatus te halen.
Bovendien is de houding van het

kabinet van onderwijs vrij grof. Door
de toepassing van de KI-testwerd een
bedrag van bijna honderd miljoen
frank bespaard. In het nieuwe voor-
stel gaat men de gevallen die onrecht-
matig werden uitgesloten opnieuw
opvissen, zodat er volgend jaar in
principe meer studiebeurzen zullen
worden uitgereikt. Nochtans is het
kabinet van Vandenbossche niet be-
reid om het budget terug op te trek-
ken. De besparingen die door de ge-
breken van de KI-test mogelijk wer-
den, wil men nu dus niet ongedaan
maken.

Perk
Het feit alleen al dat er door de KI-

test een aantal studenten onterecht
een studiebeurs ontzegd werd, is al
enorm beschamend voor hen die de
test hebben opgesteld en goedge-
keurd. Een grondige evaluatie van het
systeem is dus blijkbaar niet gebeurd.
Bovendien is er nog het feit dat met
een deel van de besparingen de socia-
le sektor voor het hoger onderwijs bui-
ten de universiteit gefinancterd werd.
In de praktijk dus een vestzak-broek-
zakoperatie. De studenten worden nu

nister. Aangezien er ook medewerkers
van de minister in de werkgroep zit-
ten, is de kans groot dat Vanden-
bossche het advies van de werkgroep
zal opvolgen. Het zou dus best wel
eens kunnen dat men donderdag be-
slist om het systeem van studiebeur-
zen in te perken in plaats van uit te
bouwen.

Ingrid Nackaerts

PARKJE VAN LEITEREN BLIJFT
PARK IS GEEN PARKING

Donderdag heeft de fakulteits- op dit dossier behandeld werd. Alles
raad van Letteren de knoop speelde zich af boven de hoofden van
doorgehakt: het parkje rond de betrokkenen. Zelfs de fakulteits-

het fakulteitsgebouw blijft behouden. raad was niet eens op de hoogte ge-
De bedoeling van de universitaire steld.
overheid was om een groot stuk van Toen men tijdens een betoging de
het groen tot parking om te vormen. petities overhandigde aan de algeme-
Die plannen zijn nu dus minstens ne beheerder van de unief Karel Ta-
voor enkele jaren opgeborgen. vernier, beweerde deze dat de aanleg
Toen rond eind oktober vorig jaar van de parkeerplaatsen een bevoegd-

bekend werd dat er bouwplannen be- heid van de fakulteit was. "Als het zo
stonden voor de aanleg van ekstra is dat de fakulteit geen parking wil,
parkeerplaatsen rond het Erosmus- dan isdat voor mij perfekt. Ik reik hen
huis van de fakulteit Letteren, kwa- een voorstel aan, maar als dat niet
men spontaan bij de studenten pro- aanvaardbaar is voor de fakulteits-
testakties op gang. Men pikte het niet raad, dat wilzeggen studenten en per-
dat voor de aanleg van tweeëndertig soneelsleden, dan isdat voor mij geen
parkeerplaatsen een van de laatste probleem", aldus Tavemier. Hij voeg-
stukjes autentiek Leuvens regenwoud de daar meteen aan toe dat de beslis-
moest verdwijnen. Bovendien waren sing zou vallen op de eerstvolgende
er genoeg andere uitwijkmogelijk- fakulteitsraad, na overleg tussen stu-
heden voorhanden. De St-Remy par- den ten en professoren. Ook zouden de
king en de parking aan het station studenten inzage in de plannen van
waren slechts enkele van de alterna- de tuinarchitekt krijgen.
tieve oplossingen die de studenten De laatste twee weken is er binnen
aanbrachten. de kringen van Letteren opnieuw ge-
Een eerste aktie spitste zich vooral praat over de aanleg van de parkeer-

toe op de parking zelf. De studenten plaatsen. Maar de studenten bleven
blokkeerden toen een hele dag de toe- bij hun eerder ingenomen standpunt:
gang tot het parkeerterrein van de het park moest blijven. Met die bood-
Letteren-fakulteit. Tijdens die prik- schap zijn de studenten donderdag
aktie werden handtekeningen vena- naar de fakulteitsraad getrokken,
meld van studenten, maar ook profes- waar ze nogmaals duidelijk hun me-
soren en buurtbewoners tekenden de ning uiteenzetten. De sfeer op de fa-
petitie en uitten daarmee hun onge- kulteitsraad was kwasi eenstemmig.
noegen tegen de plannen. In totaal De parking rond Letteren was geen
keurden zo'n zeventienhonderd stu- absolute noodzaak. Meer zelfs, men
denten de aanleg van de parking af. zou er werk van willen maken om het
De zeven kringen van Letteren wilden parkje wat op te knappen, zodat het
daarnaast ook de universitaire over- een rustpunt wordt voor studenten en
heid duidelijk maken dat ze niet te personeel.
spreken waren over de manier waar- (jv)
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Vorige maand pakten de natio-
nale kranten uit met verontrus-
tende krantekoppen in verband
met spijbelen in het sekundair
onderwijs. Het ging van "'acht
opspfjbeloars" of "Spijbelen een
tijdbom" tot "liever in de kroeg
dan in de klas". Wat was er nu
eigenlijk aan de hand en hoe
erg is de toestand in leuven?

Omdat er in het Brusselse verscheide-
ne aanwijzingen waren dat het
schoolverzuim bij jongeren de spui-
gaten uitliep, hadden zowel de toen-
malige onderwijsminister Elio di Ru-
po van de Franse Gemeenschap als
zijn kollega Luc Van den Bossche van
de Vlaamse Gemeenschap in 1991
een onderzoek naar het spijbelge<irag
van jongeren in onze hoofdstad uitge-
schreven. De cijfers voor het Frans-
talige hoofdstedelijke onderwijs wer-
den eind oktober vorig jaar vrijgege-
ven en waren onthutsend. Niet min-
der dan 27.630 of zowat twaalf pro-
cent van de leerplichtige Franstalige
kinderen in het Brusselse bleken in
geen enkele Brusselse onderwijsinstel-
ling ingeschreven te zijn. Daarnaast
wezen de cijfers erop dat twintig pro-
cent van de kinderen die wel in de
school ingeschreven zijn, regelmatig
spijbelt.
In feite zou het reële cijfer van niet

ingeschreven kinderen de helft lager
moeten liggen want er werd niet ge-
werkt op basis van aktuele inwoners-
lijsten. Een groot aantal van die kin-
deren wonen niet langer meer in het
hoofdstedelijke gewest en zitten dus
hoogstwaarschijnlijk elders in het
land op school. Die officiële spijbel-
cijfers wijzen aan de andere kant en-
kei op het ongewettigd afwezig zijn op
school. De kinderen die de school ver-
zuimen met een doktersattest of een
verontschuldiging van de ouders zijn
er dus niet bijgerekend.

InbreJIk
Van het onderzoek naar het onge-

wettigd schoolverzuim in het Neder-
landstalig hoofdstedelijk onderwijs
zi\n nog geen volledige resultaten vri\-
gegeven. Uit de voorlopige resultaten
blijkt dat ongeveer negen procent van
de Nederlandstalige leerlingen om de
een of andere reden zo nu en dan niet
op school verschijnt. In het Neder-
landstalig onderwijs brengt zesenzes-
tig procent van de leerlingen een dok-
tersattest mee, tegenover dertig pro-
cent in het Franstalige onderwijs. Het
grote verschil is echter te vinden in de
ongewettigde afwezig heden. Die lig-
gen in het Nederlandstalige onderwijs
in Brussel op 6,5 procent, terwijl ze in
het Franstalige onderwijs tot tweeën-
veertig procent oplopen. Hieruit zou
men dus in principe twee mogelijke
konklusles kunnen trekken: ofwel
wordt er in het Nederlandstalig
hoofdstedelijk onderwijs effektief
minder gespijbeld, ofwel spijbelt een
deel van de leerlingen in het Neder-
landstalig onderwijs verstandiger.
Toen deze resultaten bekend raak-

ten, heeft men onmiddellijk maatre-
gelen genomen. Het Brusselse parket
heeft bijvoorbeeld besloten de wet op
spijbelen van 29 juni 1983 vanaf nu
ook effektief te laten toepassen. Dit
houdt in dat ouders door het parket
voor de politierechtbank zullen ge-
daagd worden als hun kinderen de
school regelmatig niet bezoeken. Bij
een eerste inbreuk kunnen zij een
geldboete van 100 tot 2500 frank op-
gelegd krijgen. Bij volgende overtre-
dingen worden de geldstraffen ver-
dubbeld. De ouders kunnen dan zelfs
veroordeeld worden tot gevangenis-
straffen van één dag tot drie maan-
den. In Brussel wordt bovendien nog
een preventief projekt voorbereid om
schoolverzuim tegen te gaan.

Artsen

Leuvense politie start preventiecel

Spijbelprt;Jb!eem overroepen.?

Aha!
LlF~~~':!I.~.;r,jeugddiensten en politie.
Volgens Van den Bossche kan de huis-
arts niet alleen een belangrijke rol
spelen in het aanpakken van spij-
belgedrag, maar ook in het voorko-
men ervan omdat hij voor velen een
vertrouwenspersoon is. Op het voor-
stel van Van den Bossche reageerden
de artsensyndikaten lakoniek dat ze
wel bereid waren om mee te werken,
maar dat er eerst maar eens snel werk
moest worden gcmaa~t van een ...
Numerus Oausus.
De minister wijst erop dat onrecht-

matig schoolverzuim vaak achterlig-
gende oorzaken heeft die zowel te
maken hebben met de leerling en de
schoolkultuur als met zijn sociaal mi-
lieu. Laurent Thys, een Leuvense
PMS-medewerker die voor het blad
Caleïdoscoop onderzoek verrichtte
naar het spijbelgedrag in het vrij on-
derwijs in Vlaanderen, ontkent dit
niet. Toch denkt hij dat de brief van de
minister niet veel resultaten zal ople-
veren: "Het is natuurlijk goed dat de
minister erop wijst eens te kijken naar
het spijbelen als symptoom. Maar ik
denk dat de mogelijke goodwill van
de artsen in de praktijk weinig zal uit-
halen. Onze huisartsen zijn immers
totaal niet opgeleid om aan psycholo-
gische begeleiding te doen. Het zou
daarom veel raadzamer zijn om er bij
de universiteiten op aan te dringen
hun artsenopleiding te verbreden tot
een aantal psychologische vakken."
Volgens Thys gaat het trouwens
slechts om een kleine groep leerlingen
die via een doktersbriefje spijbelt. Bo-
vendien zijn het niet de zware geval-
len maar veeleer gelegenheidsspij-
belaars. We moeten ons misschien
ook wel afvragen of er niets fout loopt
met een systeem waarin een arts klan-
ten kan verliezen als hij geen dok-
tersbriefje uitschrijft. Het is duidelijk
dat een dokter al heel sterk in zijn
schoenen moet staan om te weigeren.

zins overroepen is. "In Vlaanderen is
het geen groot maatschappelijk pro-
bleem. Het aantal spijbelaars ligt be-
duidend lager dan in N~rland en de
ons omringende buurlanden. Enkel
in de grootsteden is het erger. Ik heb
mensen uit Brussel gesproken en daar
ligt het op een heel ander vlak dan in
een stad als Leuven. Uit onderzoek
blijkt trouwens dat er bij jongeren uit
het sekundair onderwijs nog steeds
een grote akseptatie van het onder-
wijssysteem bestaat." Uit het onder-
zoek bij leerlingen uit de vrije scholen
blijkt ook dat het aantal 'veelspijbe-
laars' (verscheidene weken) en 'lang-
durige spijbelaars' (verscheidene da-
gen) met telkens één procent erg laag
ligt. Dit is slechts een gemiddelde. In
de steden ligt het hoger en op het plat-
teland lager.

Vorm

(foto Frank Viaene)
Laurent Thys wijst erop dat het

spijbelbeleid van de meeste scholen
slechts gericht is op straffen. Dat het
St-Pieterskollege een 'tucht'prefekt
heeft, lijkt dit trouwens perfektte illus-
treren. Thys suggereert een andere
aanpak: "Ten eerste zou de school
haar verantwoordelijkheid moeten
opnemen en proberen haar onderwijs
aantrekkelijker te maken. Daarnaast
is het ook belangrijk dat de school de
afwezigen goed opvolgt en begeleidt
Een kort gesprek kan soms al veel op-
lossen. Ten derde dient de straatwer-
king uitgebouwd te worden."
We mogen ons wel eens de vraag

stellen of het zogenaamde spijbel-
probleem niet overroepen is. Het is te-
genwoordig blijkbaar erg in om te
klagen dat de leerlingen niet meer
gemotiveerd zijn en hen daarvan te-
gelijk de schuld te geven. Nochtans
zijn er een aantal faktoren bijgeko-
men die demotivatie sterk in de hand
werken. Ten eerste is er de onzeker-
heid van de arbeidsmarkt. Waarom
zou een leerling zijn best nog doen op
school als hij weet dat hij toch geen
werk zal vinden ? Ten tweede heeft de
informatieverspreiding een enorme
vlucht genomen. Er komen interes-
sante zaken op tv of op de radio waar-
in de leerling soms meer geïnteres-
seerd is dan in de leerstof op school.
Bovendien komt de informatie op tv
veel moderner en attraktiever over
dan in de klas waar vaak nog op de-
zelfde wijze wordt lesgegeven als
twintig jaar geleden. Tenslotte zijn de
eisen ten opzichte van de leerlingen
sterk toegenomen. Men verwacht van
hen dat ze veel meer stof kunnen ver-
werken dan hun ouders ooit te zien
kregen. Het is dan ook vrij wonder-
baarlijk dat slechts zestien procent
van de jongeren zo nu en dan eens
een dagje school overslaat.

Peter Van Rompaey (tvg/bv)
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Over Leuven zijn er geen precieze
cijfers bekend. Laurent Thys vermoedt
dat de cijfers daar iets hoger zullen lig-
gen. Het is immers een gemiddeld
grote stad en ze heeft een aantal at-
traktiepolen. Toch denkt hij dat het
geen verontrustende vormen aan-
neemt. Op het ministerie van onder-
wijs van de Vlaamse Gemeenschap
zegt men daarentegen dat de spijbel-
problematiek in Vlaanderen vrij kri-
tiek is. Ook de Leuvense politie deelt
blijkbaar deze mening. Men heeft be-
sloten een preventiecel op te richten.
Hoe men het 'probleem' konkreet
gaat aanpakken is nog niet duidelijk.
In eerste instantie gaat de Leuvense
politie wel al een aantal verkennende
gesprekken voeren met de PMS-cen-
tra. Daarna zal men waarschijnlijk
projektmatig te werk gaan en een van
de modellen uit Genk, Antwerpen of
Lier navolgen. Efficiënte preventie-
maatregelen hebben zich in deze ste-
den vertaald in een vermindering van
het aantal spijbelaars.
De politiedienst van Leuven heeft

voorde rest niet echt een spijbelbeleid.
Men doet niet aan gerichte kontroles.
Soms wordt de politie wel door de
scholen verwittigd. Dan stuurt men
de wijkagent naar de ouders en de
scholier. Volgens de Leuvense politie
levert dit resultaat op. Slechts zeer in-
cidenteel pakt men spijbelaars op
straat op.

Schuld
Op de Leuvense scholen probeert

men het spijbelen zoveel mogelijk in
te perken. Zo is er op het St-Pieters-
kollege een speciale tuchtprefekt die
kontinu in het oog moet houden of er
leerlingen afwezig zijn. Volgens de
direkteur had men vroeger veel last
met spijbelaars maar behoort dit door
het nieuwe systeem tot het verleden.
Iedere leerkracht wordt gevraagd om
elk lesuur de afwezigen te noteren. Op
het einde van de dag gaat men na wie
er niet geweest is. Voor elke afwezig-
heid vraagt men dan een veront-
schuldigend briefje van de ouders of
een doktersattest,

Ondanks het feit dat de trim- en
joggingrage al jaren voorbij is, blijft
Sportraad inspanningen leveren
om de Leuvense student vol te prop-
pen met sportaktiviteiten. Deze
donderdag is het weer zover. De
samenbundeling van alle finales
van de Interfakultaire bekerkom-
petities op een. en dezelfde dag
brengt een hoop 'top'sport bijeen.
Vanaf vijf uur 's namiddags tot elf
uur 's avonds kan men genieten
van maar liefst 38 ploegen die el-
kaar bekampen voor een ereplaats.
Zes verschillende sporten staan op
het programma: volleybal, hand-
bal, korfbal, basketbal, voetbal en
zaalvoetbal.
Bijna alle fakulteiten zullen ver-

tegenwoordigd zijn. De traditionele
grote kringen die kunnen selek-
teren uit een groot aantal mensen,
zorgen voor het leeuwedeel van de
deelnemers. Hierbij komen vooral
Ekonomika en VTK sterk naar vo-
ren. De fanfare van Ekonomika
maakt dat bij de wedstrijden van
hun ploegen ambiance verzekerd
is. Maar naast deze mastodonten is
er ook plaats voor enkele uitschie-
ters bij de kleinere kringen. Dit jaar
valt vooral op dat Historia goed
skoort. Zowel bij voetbal voor de
mannen als bij volleybal voor da-
mes maken ze nog kans op een
podiumplaats.
Op het einde van de avond na de

laatste wedstrijd is het dan tijd voor
de prijsuitreiking. Wat hebben de
mensen van Sportraad nog in 'pet-
to? De deelnemers die reeds rond
vijf uur hun finale hebben ge-
speeld, zullen alleszins veel geduld
moeten opbrengeri om hun even-
tuele beker in ontvangst te nemen.
Toch is er rekening gehouden met
deze ploegen en hun eventuele sup-
porters. Samen met Student Aid
wordt er namelijk een inleiding ge-
geven in aardbal. Deze grote bal
moet de aarde voorstellen waarop
er zoveel problemen zijn. Honger,
dorst en armoede.
Aardbal is een uiterst eenvoudige

maar vrij brutale sport waarvan
ons echter verzekerd werd dat het
een heel tof en ontspannend spel is.
Vuile schoenen zal je er niet van
krijgen want alles vindt plaats in
sporthal De Nayer aan het sportkot.
Mensen die willen meedoen moe-
ten met zes personen zijn en zich
liefst inschrijven op het sekretariaat
van Sportraad.
Als toetje voor de ploegen die

heel goed presteren is nog het vol-
gende weggelegd. De eerste twee
ploegen in die kompetities die ook
op het programma staan van het
Lisst-tornooi, mogen deelnemen
aan dit internationaal tornooi. Een
mooie herinnering, zeker als je later
met je kleinkinderen op je schoot
vertelt over je jeugd en ze vol en-
toesiasme kan uitleggen hoe je nog
tegen Barcelona of Warschau hebt
gespeeld. Welk Barcelona moet
maar overgelaten worden aan de
fantasie van de kinderen.

Samambaïa - twee zaken in
één. Op do., vrij., zat. is De Munt open om 20.00 u.;
Samambaïa telkens om 22.00 u.

Op maandag, dinsdag & woensdag ook beschikbaar
voor TD's,fuiven en privé-party's aan de beste voor-

waarden. Kontakteer ons: 20.06.41/40.37.57

Café De Munt & Discotheek

Er gebeurde tot hiertoe blijkbaar
geen algemeen onderzoek naar spij-
belen. Het onderzoek van Caleïdo-
scoop naar het spijbelgedrag van jon-
geren in Vlaanderen geeft een vrij be-
trouwbaar resultaat met betrekking
tot de vrije scholen. Doordat men de
leerlingen zelf ondervroeg, diende
men geen gebruik te maken van de
officiële cijfers van de school. Het is
bekend dat die cijfers vaak gekleurd
zijn. Scholen komen immers niet
graag met hun problemen naar bui-
ten. Uit een onderzoek dat in 1988 in
Nederland werd uitgevoerd door De

Intussen heeft onderwijsminister Vries en Peetsma blijkt dat het aantal
Luc Van den Bossche ook aktie onder- spijbelaars sterk verschilt naargelang
nomen. Enkele weken geleden stuur- de direktie of de leerlingen onder-
de hij alle Vlaamse artsen een brief vraagd werden.
waarin hij hen om hun medewerking Het onderzoek van Caleïdoscoop
vraagt in de aanpak van het spijbel- geeft aan dat het spijbelen in het
probleem. Van den Bossche wijst erop Vlaams katoliek onderwijs op relatief
dat kan door het uitschrijven van me- grote schaal gebeurt. Bij eerlijke en
dische attesten goed te overdenken - anonieme bevraging meldt zestien
en te beperken waar nodig - en procent van de jongeren uit het se-
door open te staan voor samenwer- kundair onderwijs zich als spijbelaar.
king met de scholen en de betrokken Laurent Thys vindt toch dat het spij-
hulpverleners uit PMS-centra, de wel- belprobleem voor Vlaanderen enigs-
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Klagen helpt

DeA/man is een vrouw
"Beste Alman, mijn eten was vandaag al koud voor ik aan mijn
tafel aankwam." "Beste Alman, mijn eten was vandaag zo heet
dat ik tien minuten moest wachten voor ik kon eten zonder mijn
tong te verbranden." "Beste Alman, waarom zulke kleine por-
ties?" "Beste Alman, ..."
Elke week kunnen klaagzangen als
bovenstaande aangetroffen worden
op de valven van de Alma-universi-
teitsrestaurants. Tevreden en ontevre-
den Alma-eters kunnen hun kompli-
menten of klachten in de daartoe be-
stemde suggestiebussen droppen en
de week daarna het antwoord van de
Alman lezen. Dé Alman? Veto ging
op onderzoek en ontdekte dat er in
Leuven een hele horde Almannen
rondloopt, waaronder ook enkele
vrouwen.

De briefjes die in de suggestiebus-
sen terechtkomen, worden in principe
beantwoord door de verantwoordelij-
ke, de 'gerant' van de Alma waar het
briefje gedeponeerd werd. Slechts als
het een vraag betreft die de bevoegd-
heid van een afzonderlijke Alma o-
verstijgt, wordt het briefje doorge-

stuurd naar Jozef De Witte, Pk-direk-
teur van Alma. En heel uitzonderlijk
kruipt ook Toon Martens, Algemeen
Direkteur van Alma, in de pen om de
klagers van antwoord te dienen.
Maar Veto ging spreken met een
vrouw uit het gezelschap, Lydia
Thues, gerante van Alma 2 en verant-
woordelijke voor het Pauskollege.

Veto: Hoe lang bent u eigenlijk al Alman
van Alm a 2?
Thues: "Ikwerk al meer dan 25 jaar in
de verschillende Alma-restaurants,
maar de briefjes uit de suggestiebus-
sen beantwoord ik nog maar twee
jaar. Vroeger had Alma daar een PR-
man voor in dienst, iemand die zich
speciaal bezighield met het beant-
woorden van suggesties. Dieman had
daar veel tijd voor en hij kon die brief-
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10
Horizontaal- 1 Slangeblad 2 Familielid - Schakelbord 3 Pers. vnw. -
Zangnoot - Kort balletrokje 4 Teken een weg uit - Zangnoot 5 Haal-
Mansnaam 6 Meisjesnaam - Touwkleurig 7 Dreumes - Verwijdering tus-
sen twee punten 8 Moederkonijn - Meer dan genoeg - Griekse godin
9 Kluisterde - Bulgaarse munt 10 Onuitvoerbare.
Vertikaal- 1 Het zij zo! - Groot vervoermiddel 2 Onmiskenbaar - Deel
van het gezicht 3 Voorzetsel - Vogel - Plechtige gelofte 4 Draaiboek
5 Leer van het heldendicht - Lidwoord 6 Familielid - Europeanen
7 Tussenstukje 8 Mannelijk dier - Spoedig - Van de wind afgekeerde zijde
9 Een weinig - Onvergelijkelijk 10 Dubbelzout van aluminium- en
kaliumsulfaat - Persoon met een bepaald gebrek.

Door FilipDe Keukeleere

Veto: Gebeurt het niet dat dezelfde brief-
jes blijven terugkomen om druk uit te oe-
fenen op Alma? Vorig jaar was er zo de
konstante stroom briefjes van het anar-
chistische Pino om te protesteren tegen
de aanwezigheid van vis in de alternatie-
ve maaltijden.
Thues: "Ja, dat was inderdaad zo'n
geval. Week na week kreeg ik dezelfde
briefjes van dezelfde briefschrijvers,
en week na week moest ik dezelfde
antwoorden geven. Ik heb toen de
mensen van Pino uitgenodigd voor
een gesprek, maar ze zijn daar n~it
.op ingegaan. Jammer, want op die
manier kwamen we echt tot dove- Thues: ,,0 ja. De studenten eten nu
manskonversaties. Maar goed, we veel bewuster dan vroeger. Indertijd
hebben de hele zaak ondertussen op- waren er in Alma 2 drie schotels, nu is
gelost en zorgen er nu voor dat er oo.k de diversiteit veel groter. Jemerkt ook
altijd vegetarische ~hot~ls zonder VIS dat mensen die alternatief eten zeer
te krijgen zijn. En misschien halen we bewust met hun voeding bezig zijn.
binnenkort de vis wel helem~al weg Het is dan ook niet toevallig dat de
uit het alternatief.... meeste briefjes in de suggestiebussen

«Ikvind dat de suggestiebussen wat afkomstig zijn van mensen die alter-
dat betreft heel belangrijk zijn als natief eten ...
kontaktpunt tussen de klanten en "En tegelijk zijn de studenten ook
Alma. Het liefst heb ik dat s~denten individualistischer geworden. Vroe-
met hun klachten per~oonhJk naar ger zag je regelmatig grote groepen
mij komen. Als zedan vinden dat hun rechtstreeks vanuit hun aula de Alma
eten niet goed is, kan i~ zelf proeven binnenwandelen, waar ze dan en
en eventueel voor een meuwe schotel bloc dezelfdemaaltijd bestelden die ze
zorgen. Jammer genoeg is de drempel dan allemaal samen aan hele lange
tot zo'n persoonlijk kontakt vaak te tafels opaten. Nu komen stude~ten. in
hoog. En dan kan een. eerder onper- kleine groepjes van twee à drie bin-
soonlijk briefje goed die~st doen als nen bestellen ze allemaal een ver-
plaatsvervanger. Het IS ~ouwens schillende schotel en eten ze die bij
vooral in Alma 2 dat er bnefjes ko- voorkeur aan een kleine vierper-
men. In het Pauskollege .~omen de soonstafel op. Op die trend proberen
studenten veel gemakkehJker recht- wij trouwens ook in te spelen, bijvoor-
streeks naar het personeel, omdat het beeld met de Candle Light Dinners.
daar veel kleiner is.» Toch is die tendens ook negatief voor

Alma. Studenten - mijn zoon, bij-
voorbeeld, zegt dat soms ook - vin-
den het veel aangenamer om zelf op
hun kot te koken. Terwijl wij vroeger
vonden dat we nooit met genoeg wa-
ren, vinden ze nu al snel dat ze met
teveel zijn.»

"De studenten zijn ook veel braver
geworden. Toen ik nog in de Sedes
werkte, gebeurde het regelmatig dat
studenten probeerden te knoeien met
het eten door er bijvoorbeeld een
koeieoog in te gooien. We moesten
daar echt voor opletten. En ooit heb-
ben ze de Alma bezet en hebben ze
hier een week lang levende varkens
en kippen gehouden. Maar zelfsals ze
gewoon kwamen eten vlogen de frie-

"Soms zijn er ook grappig bedoelde ten en de mayonaise van tafel tot ta-
suggesties bij en die probeer ik dan zo "fe~l;..~D;a~t~w~are:;.n~v~OO;;;ral;.;d;e;.~wa;a;l;.se;.;;.stu;;'- ~ l
grappig mogelijk te beantwoorden. r
Als de mensen vragen waarom er
geen vis op het menu stond, antwoord
ik wel eens dat er de nacht ervoor
storm was op zee en de vissers niet
konden uitvaren. Studenten die grap-
pige briefjes schrijven ondertek~nen
die meestal met een pseudomem.
Maar bij de 'ernstige' klagers zijn er
ook wel die hun naam en adres opqe-.
ven. Als de klachten die zij hebben re-
gelmatig opduiken, gebeurt het al
eens dat iemand van Alma hen kon-
takteert om over de problemen te pra-
ten ...

"Wij censureren trouwens bijna
nooit suggestiebriefjes, ook niet als ze
heel negatief voor Alma zijn. Pas als
ze echt grof zijn of als mensen uit het
personeel rechtstreeks en persoonlijk
aangevallen worden, beantwoord ik
ze niet. Een briefje als "Die dikke van
achter de kassa moet ontslagen wor-
den, want ik kan haar niet uitstaan",
hang ik dus niet aan onze valven.
Maar als mensen klagen dat het per-
soneel onvriendelijk was, dan beant-
woord ik dat wel. Ikzeg dan dat we in
het begin van het jaar een kursus
klantvriendelijkheid georganiseerd
hebben, en ik zoek ook uit wie er on-
vriendelijk was. Het is trouwens mijn
taak daarop te letten ...

jes dan vaak heel grappig beantwoor-
den. De huidige gerant van de Sedes
amuseert zich ook met het zo goed en
spits mogelijk beantwoorden van de
briefjes...

«Ikzelf vind het vaak moeilijk om
zo goed te antwoorden. De laatste tijd
zijn er bijvoorbeeld voortdurend brief-
jes over onze nieuwe koffie-auto-
maat. Mensen vinden de koffieslecht,
of missen de vriendelijke glimlach
van de koffiejuffrouw. Ik probeer dan
uit te leggen dat de koffie-outornaat
ook veel voordelen heeft, maar de vol-
gende dag zit er dan weer een nieuw
klachtenbriefje over hetzelfde onder-
werp in de bus. Envaak schrijven stu-
denten daar dan nog bij: "En nu niet
hetzelfde zeggen als vorige keer, want
dat weten we al" ...

Veto: Zijn de suggestiebriefjes dan niet
vaak anoniem? Een anonieme reaktie is
immers nog een stuk onpersoonlijker.
Thues: «Ja, vooral de studenten die
het hardst klagen zetten zelden hun
naam onder het briefje. En dikwijls
gebruiken ze ook pseudoniemen. De
meeste briefjeszijn trouwens negatief.
Mensen gebruiken de suggestiebus
vooral als ze ergens over te klagen
hebben. Soms gebeurt het ook wel
eens dat er een komplimentje tus-
senzit, maar vijfentwintig van elke
dertig reakties zijn toch bedoeld om te
klagen ...

Toevallig

Veto: U werkt nu al meer dan 25 jaar in
de Alma. Zijn de studenten en hun eetge-
woonten in die periode merlebaar veran-
derd?

Enkele Alma-klachten
Geachte Alma. Ik zijn Roemeense vluchteling. Ik prijzen te hoog. Ik niet
tevreden. Ik kommunisme beter. Meer goedkoop. Dimitri.
Wij Alma niet duur vinden.
Waarom moeten de niet-rokers langs de rokers naar buiten?
Dan kunnen ze hen erop wijzen dat roken ongezond is.
Het is een schande papier tussen de belegde broodjes te steken.
Sorry, maar het papieren serviet je rond het broodje dient niet om opgegeten te
worden.
Waarom kwam deze verkoolde friet op mijn bord?
Dit met je was stout en sprong uit het netje waar zijn vriendjes braafin bleven. Toen
werd het - och anne - weil 00 maal gebakken. Het ongelukkige, ondertussen
zwarteren zwarterwordende met je probeerde tevergeefs weer in het netje te komen.
Toen had het ineens geluk: de 'madame van de met' kiepte opeens vééél teveel met
in het netje zodat het oliepeil steeg ... en het nu wel erg licht geworden zwarte met je
kon terug in het net springen. Zo kwam ons held je op jouw bord en ... de rest van het
verhaal ken jij .

Deze week Veto in Alma, binnenkort
AlmainVeto

40~jaar
Alma

Twee grote jarigen in Leuven deze
week. TerwijlVeto zich al schrijvend
een weg baant naar de 20, schept
Alma al 40 jaar friet op onze borden.
Een. behoorlijke generatiekloof zo-
wcar. Waar Vetohet graag gepeperd
houdt, dient Alma het nogal flauw-
tjes op. BijAlma betaalt u voor het
dessert, bij Veto krijgt u de achter-
pagina er gratis bij. F.nin ons alter-
natief zit nooit vis.

Maar kom, beiden voeden wij de
student en gratis bijhalen kan altijd.
En sommigen moeten van ons bei-
den al wel eens kotsen. Daarom
staan wij toe dat u deze week Veto in
de Alma leest. De volgende weken
gaan wijbovendien dieper graven in
de Alma-kelders. Verleden, toe-
komst, funktie, beleid: alles over ons
stam-restaurant.

Deze week alvast de volgende Al-
ma-oktiviteiten:

Dinsdag 15/2 krijgt elke klant
gratis een gezond aperitiefhapje.
Ook de winnaars van de kortverha-
lenwedstrijd 'Een ontmoeting in Al-
ma' worden dan bekendgemaakt en
de bundel met de beste verhalen is
vanaf dan te koop.

Woensdag 16/2 biedt Alma 3 al-
lerhande informatie over gezonde

~.

denten die zulke dingen deden. Ik
weet trouwens niet ofik dat nu nog zo
goed zou kunnen verdragen. Toen ik
in de Sedeswerktewas ik jonger, maar
ik word nu toch ook al een jaartje
ouder ...

Gesneuveld
Veto: Is het niet zo dat er vroeger meer
gebeurde in deAlma's? Erwaren toen biJ-
voorbeeld toch regelmatig koncerten.
Thues: «Ennog wel een hoop andere
dingen. In de Alma zijn er ooit catch-
wedstrijden georganiseerd, en mód-
der-catch. In die periode werden er
ook heel regelmatig fuiven georgani-
seerd. Maar het gevolg daarvan was
dat het interieur van de Alma heel
snel aftakelde. De muren waren dan
vol vlekken en het gebeurde ook wel
eens dat er een tafel sneuvelde. En
dan moesten de klanten de volgende
dag eten in een vuile, stinkende eet-
zaal. Daarom zijn we daar nu mee
gestopt. Af en toe, voor het goede doel
of voor kulturele aktiviteiten, stellen
we nog wel een deel van de Alma ter
beschikking. Op die manier willen we
ons ook openstellen voor onze klan-
ten. Maar zomaar alles in onze zalen
toelaten, dat kan nu niet rneer.»
Veto: Vindt u het niet erg dat u, als
vrouw, zo vaak als 'Alman' aangespro-
ken wordt?
Thues: «Nee,niet echt. Ikbeantwoord
die briefjes immers niet helemaal uit
eigen naam. Meestal beantwoord ik,
als vertegenwoordiger van Almo, de
briefjes in de wij-vorm. Het is trouwens ..
nooit de bedoeling geweest dat het be-
kend zou raken dat ik die briefjes be-
antwoordde. Maar ja .....

Peter Van Rompaey
TomDams

voeding. Donderdag 17/2 wordt ge-
poogd de klanten van Alma 3 te be-
keren tot de gezonde voeding.

Die dag ook de eerste in de reeks
'Ontmoeting in Alma'. Om 18 uur
komt KristienHemmerechts naar Al-
ma 1. Voor die zonderlingen onder
ons die ook wel eens van haar boe-
ken genieten een kans om haar en-
kele vraagjes te stellen. Te depone-
ren (devragen weliswaar) in een van
de Alma-suggestiebussen.

's Avonds palmen de fakulteits-
kringen Alma 2 in en bedienen ze de
klanten aan het feestbuffet.

Eveneens 's avonds in Alma 2: een
debat over de vraag "Is Alma een
sociaal restaurant?", om 20.30 u
gaan een vertegenwoordiger van So-
ciale Raad, de voorzitter Studenten-
aangelegenheden prof Masschelein
en Alma-direkteur Toon Martens
hierover in de klinch.

Vrijdag 18/2 en de volgende vrij-
dagen kan je de nieuwe (en kontro-
verseie) keuken van Alma in Hever-
lee bezoeken. Dé kans om te ontdek-
ken waarom de alternatieve rijst niet
uit korrels bestaat maar uit klonters.
Ook hiervoor een briefje deponeren.

Gezondheid.
(kdp)
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VALENTljNTjES
, Bart, ik hou van je. Ook op 15!2. Ingrid.
, Aan alle Veto-medewerkers: een zalige Va-
lentijnsdag.
, Hansje-pansje-rozenkransje! Maakt een sa-
ters rondedansje! Stuurt zijn kater naar sans-
kriet/ Doet ons daarmee groot verdriet/ Maar
we geven hem nog een kansje! Want het blijft
toch ons Hansje.
, Fievel. See me, feel me! Touch me, heal me.
Vitamientje.
'Aan mijn lief leeuwke: bon voor een jaar
lang gratis lekstokzoete. vergeet-me-niet-
achtige, vlammende tongerige liefde. Fata
Mariana.
, Omdat ook IJ recht hebt op een kadootje op
Valentijntjesdag.
, Liefde gaat via mountain-biken, via de maag
en via de vuilniskar. Is dit niet geweldig! I.ke ik
zie je dolgraag. Wanneer gaan we trouwen?
Samson.
, Boelje zeevruchtencocktailke.
, Voor pluchke. De lente is daar, nu wordt het
heter/ en ik hoop het echt, nu gaat het beter!
laat het terug zoals vroeger, als in Marokko
zijn! daar was het goed, daar was het fijn.
Garfield.
, Erik, uw kleine zusje ziet u graag. (Ook al lijk
je een beetje op Garfield.)
'Stefke, terwijl ik nog altijd dans zonder
schoenen, vraag jij je af: "Wat is kunst?' Kijk
maar eens goed je weet wel waar ... Dikke knuf-
fel, je aardwormpje.
, Lief konijn, hartedief, we hebben wel een
poes of twee, en een schaap (in de diepvries),
daarmee redden we 't wel.
'Lieve Limbo, ooit kom ik langs. De ware
jacob.
, Nancy m'n hoofd slaatvanjou steeds op hol;
Nancy van jou draai ik helemaal dol.
, Bij deze eigen ik mezelf de eer toe alle meis-
jes van Klio een oprechte Valentijnsgroet over
te brengen. De Kangoeroe.
, Dag Steven of is het Maarten, waag het niet
nog eens een blikje te bestellen in ons bijzijn,
of we doen jou ook een galante-heren-munt-
stukjestest, tot spoedig weerziens! Twee on-
nozele kindertjes uit Klio.

'Voor mijn liefste Annelieske: ik hou héél
véél van jou en hoop dat het nog eens een
fantastisch jaar wordt voor ons beiden. Heel
veel liefs, je Tommeke.
, Ge zult al wel weten wat ik hier wil melden/
dus zal ik het niet meer schrijven/ maar 'k zal
het vanavond in uw oor fluisteren.

'Dag lieve Fran en jank, ookjullie ontkomen
niet aan onze terreuraktie in Veto: stel je voor
dat we zulke galante jonge heren zouden ver-
geten, en dat nog wel op Valentijn! (Ps. Stof tot
roddel, Breuk.) Hartelijke mankegroe~es.
, Ehjoehoe, ooit getwijfeld, altijd goed geko-
zen. forever, F.

, Mieke, als je maar geen trendsetter bent.
Blijf lachen, F.
, Skeletje, in je eentje de Parkstraat opvrolij-
ken, petje af, F.
'Bondgenoot je, nooit meer weggaan, hier
het karwei afmaken. Vang je Peter met een
vishengel. F.

'Dag lieve Fran enjank, ook jullie ontkomen
niet aan onze terreuraktie in Veto: stel je voor
dat we zulke galante jonge heren zouden ver-
geten, en dat nog wel op Valentijn! (Ps.Stof tot
roddel, Breuk.) Hartelijke mankegroetjes.
, Helga,je bent geen onnozel kieken, want ik
ben een vriendin van je!
, Mexikaantje, als je lacht ben je niet geloof-
waardig, maar wel op je mooist. F.

, Pan Cupido wkm knappe dichteres uit Leu-
ven (uit omgeving ook goed). Kocham cie.
'Gauw wordt het weer lente voorde elfen, en
we blijven bij elkaar. ""
'Dag lieve Fran en jank, ookjullie ontkomen
niet aan onze terreuraktie in Veto: stel je voor
dat we zulke galante jonge heren zouden ver-
geten, en dat nog wel op Valentijn! (Ps.Stoftot
roddel, Breuk.) Hartelijke mankegroetjes.

, Niet baaien, altijd een lach te vinden in de
boogschuttersstraat (eten meenemen). F.
'Aan mijn roodharige godin Eva: Amans
nobis nulla quantum amabitur ... David.
'Kathieentje, Kathleentje jij mooie meid!
Zelfs God hierboven kan aan jou niets meer
kwijt! Kathleentje, Kathleentje, oh toppunt
van vrouw! je bruine haren en in je ogen dat
vleuqle ... (Miauw!) Grote beer nr 23.497.

, Lieverd, ziehier mijn wensen voor een ro-
mantische avond-na-Valentijn: 1) een proper
en uitgeslapen Toontje, en 2) beslis nu eens
eindelijk waar ge een zoentje wilt. Knusfel.
, Liefste Vomit, al laat ik nu en dan eens een
windje! Ik blijf altijd je vrolijk kindje, en al doe
ik je soms pijn/ Ik hou even veel van je als er
witte muisjes op de wereld zijn. Puke.
'Snoezepoes, ik hou van jou! Mijn lichaam
snakt ernaar! jou te verwarmen. Uit liefde,
Stoofke.
'Cindy, mijn liefste, mijn lekker dier! Waar-
om bezorg je me toch al die smart! Nu ben je
weg, ik smeek je, kom toch hier/ Kom terug
naar huis, kom naar je Bart.
'Troelie Woelie, hey Pielie Wielie! Troelie
Woelie, hey, Pielie Wielie/ You wake up in the
morning and Valentijnsvarkentje is next to
you.
, Wiet wiet de wiet (forever).
, Auwieë! Nou, nou, nou! Auwehoer niet.
, Prrrt, prrrt; pretpakketje ...
, De vriend uit Leuven.
, Mijn lief rozijntje/je bent mijn konijntje! Ik
vind het fijntje/ Datje draagt ons kleintje. Klei-
ne handjes.
, Een donkerblauwe nacht in Oostende. Volle
maan. Onder de vuurtoren vertelde jij me een
geheim. Ik hou ook van jou Bart. Katrien. (Ps.
Wedden dat de stormschade nadien geen toe-

~ val was?)
c:s , Zonder jou ben ik reddeloos verloren! Mijn
E leven is nu leeg en zwart! je windt me op, je
~ kan me bekoren/ je hebt een plaats diep in
~ mijn hart.
~ , Hej kipje, zal ik u masseren en broccoli-
-~ soeffiee maken en mee lezen in bed? Uw lief-
o hebbende en tot alles bereide vrouw (neenee
.9 dat van die soeflee heb ik niet gezegd).
~ 'Zoetke, ik zie je superdolgraag; je Nancje.

'Van alle Karens hou ik van Karen het meest.
, Aan mijn wulpse kater/Teder streel ik over
jou zwarte haren! De oneffenheden van de
laatste maanden weg/ Eenblauwe hemel knip-
oogt/ Eenbevestiging van mUneeuwige liefde
voor jou. Mike, de (weer)wolf. Ps.Weetje trou-
wens al wat 'Valentijn' betekent?
'There are no cats in America, but my heart is
full ofyou.
, Liefs aan mijn wulpse holebeerke Mayke.
'Veel ge-1 /1 aan onze liefste R'udi en Mario.

Vijfde editie van Saint-Amour in de stadsschouwburg

Nu ook met Hugo Claus én een
bijpassend boekje
Na een teleurstellende editie vorig jaar, waarin Saint-Amour niet
veel meer was dan een promotietoemeerond Hugo Claus en Horry
Mulisch, heeft vzw Behoud de Begeerte weer gekozen voor de oude
opzet, Enkijk, het blijkt de laatste Saint-Amourte zijn- muar nu
wel met bijpassend boekje, de 'Cahier d'Amour'. De editie van 1994
is een beperkte back to basics met, als we goed zoeken, zelfs een
ietsiepietsie risiko. Maar met Gerard Reve en Hugo Claus op de
affiche is alles relatief natuurlijk.

Vzw Behoud de Begeerte viert haar
tiende verjaardag dus met taart, een
boekje dat een aantal fiktieve liefdes-
brieven bundelt, en de laatste editie
van de meest in het oog springende
organisatie rond begeerte. Pas in 1996
plant Coorevits, voorzitter van de
vzw,weer een groots opgezette literai-
re manifestatie maar dan in een to-
taal andere vorm, misschien met niet-
Nederlandstalige schrijvers, mis-
schien ergens anders dan in Vlaande-
ren. Er zat inderdaad wel wat sleet op
de Saint-Amourformule. Saint-A-
mour begon als poëziefestival, maar
door het toch relatiefbeperkte aanbod
in het dichterslandschap onderging
het gebeuren al snel een verruiming
en werd ook proza opgenomen. Saint-
Amour, immer even vlekkeloos geor-
ganiseerd, wist daarbij de media-aan-
dacht en zo het publiek naar zich toe
te trekken.
Naarmate dat sukses toenam, werd

er ook ruimer qeprogrammeerd. De

dichters verdwenen gedeeltelijk naar
de achtergrond ten voordele van de
grote kanonnen. Hugo Claus was er
elk jaar bij. Vorig jaar stond hij met
Hany Mulisch centraal, dit jaar krijgt
het publiek naast hem ook Gerard
Reve elke avond te horen en te zien.
De beperkte beweegruimte die de for-
mule van Soint-Amour biedt, afwisse-
ling van tekstje en deuntje, doet elke
editie weer op dezelfde lijken, die van
vorig jaar met enkel Claus en Mulisch
niet te na gesproken. Het publiek laat
dat echter niet aan zijn hart komen en
komt ook dit jaar massaal op Saint-
Amour af. En dan is het natuurlijk
jammer wanneer daar geen gebruik
van zou worden gemaakt om enkele
totaal onbekende namen in de schijn-
werpers te ploetsen.
De opvolgers van Soint-Amour zul-

len overigens kleinschaliger zijn. En-
kele jaren geleden heeft Coorevits Het
ministerie van literatuur opgericht. De
bedoeling was om projekten op touw

.
Grand Café La Royale

Martelarenplein 6 - 3000 Leuven

tegenover het station

elke dag open van 7.30 tot 24.00
weekend 10.00 tot 24.00

ontbijt - kleine maaltijden - dranken - pannekoeken enz.

Elke dag diverse (intcrmntiouule kranten en tijdscluittcn
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te zetten die een minder groot publiek
zouden aanspreken. Het bleef echter
bij een interessante maar wat betreft
publieksopkomst toch te schrale reeks
gespreksavonden met Eddyvan Vliet,
Herman de Coninck en Leonard No-
lens. In 1994-1995 wordt terugge-
keerd naar die kleinschaligheid met
veelbelovende maar ook zonder on-
bekende namen. Het worden zes lite-
raire produkties waarvan de reeks
met Kees van Kooten (mei '95) en
vooral die met Benno Bamard, Geert
van Istendael en lemen Brouwers (ok-
tober '94) interessant kan worden.

Diskussie
In afwachting is er de vijfde afleve-

ring van Saint-Amour. Gerard Reve
werd voor de eerste keer suksesvol
overhaald om mee op reis te gaan.
Net zeventig geworden, is Reve nog
steeds een bijna mystieke en volstrekt
unieke kombinatie van rooms-kato-
liásme, romantiek en gezonde weer-
spannigheid. De Avonden, zijn debuut
uit 1947, is een boek dat binnen twee-
honderd jaar ongetwijfeld nog zal
worden gelezen. Reveslaatste belang-
rijke publikatie, de roman Bezorgde
Ouder.s, dateert van 1988. Buiten zijn
bundelingen van brieven publiceerde
hij de laatste tien jaar heel weiniq.
Reveheeft echter onlangs een nieuwe
roman in het vooruitzicht gesteld.
Ook Claus zou binnenkort met een

nieuwe publikatie komen aandraven
(voelen de groten van weleer een Ont-
dekking-van-de-hemelkoorts?). Dat
de vijfde Saint-Amour ondertussen
ook de vijfde is met Hugo Claus is on-
getwijfeld mede te danken aan het feit
dat hij nog steeds doorgaat voor de
grootste van het Vlaamse deel van het
Nederlandse taalgebied. Al staat zo'n
status natuurlijk altijd ter diskussie,
dat geldt niet voor Claus' vertelkwa-
liteiten,

Engel
Bijna even getrouw aanwezig is

dlchter-prozoïst-problemolooq Ben-
no Barnard. DeVlaamse Nederlander
Barnard was onlangs nog verant-
woordelijk voor een inhoudelijk zwak
beargumenteerde aanklacht tegen de
spelling voorstellen van de kommis-

sie-Geerts, die echter vormelijk zijn
waarde dubbel en dwars terug ver-
diende. Barnard polemiseert groots
en zo leest hij ook voor.
Nelleke Noordervliet is de laatste

Nederlandse in het gezelschap en in
België niet zo bekend als in het thuis-
land. Daar werd ze voorgedragen
voor de Ako-literatuurprijs met Het
oog van de engel. Onlangs publiceerde
ze haar vierde roman De naam van de
vaderen een amusante brief in de Ca-
hier d'Amour.

Breed
Leo Pleysier vond ook de weg naar

het grote publiek via de Ako-nomina-
tie voor Wit is altijd schoon, het eerste
deel van een pas vervolledigde "orale
trilogie". In die drie boeken (het voor-
noemde samen met De kast en De gele
rivier is bevrozen) heeft hij zijn Rijkevor-
selse idioom verliteraliseerd en daar-
mee weerom de spanningsverhou-
ding tussen hem en zijn rurale omge-
ving onderzocht, de rode lijn door-
heen zijn hele oeuvre. Niemand kan
teksten uit die trilogie zo goed voorle-
zen als Pleysier zelf, ook niet Tine
Ruysschaert die van het eerste deel
een toneelbewerking gemaakt heeft.

Patetiek
Luuk Gruwez is sinds kort niet meer

uitsluitend dichter (zijn die onder-
hand verboden op Saint-Amour?). Na
zijn siamees dagboek met literaire
boezemvriend Eriek Verpole ver-
scheen vorige week een eerste echt
prozawerkstuk, Het bal van opa Bing.
Zijn laatste poëziepublikatie is Dikke
mensen, met enige stukken bijzonder
indrukwekkende lyriek over oud wor-
den en wat er nog allemaal verganke-
lijk is aan het leven.
Schilder en schrijver Pjeeroo Roob-

jee heeft na een lange periode van li-
terair zwijgen weer prozagewijs van
zich laten horen met De dodemans-
kamer. Op Saint-Amour zal hij zijn bij-
drage uit de Cahier d'Amour voorle-
zen, een bijzonder barok verschijnsel
voor de liefhebbers. Misschien barok,
maar zeker ook enkel voor de liefheb-
bers is het verschijnsel I.M.H. Berck-
mans. Dit tussen depressie en uitbun-
digheid twijfelend entertainment,
vers vanuit de marge van de maat-
schappij, staat allerminst borg voor
een klassieke voorleessessie. Breed
uitgemeten wordt ellende na ellende
het publiek naar het hoofd gesmakt.
Voorwie daar boodschap aan heeft of
tegen verveling kan.
Tegelijk met deze reeks voorlees-

avonden heeft de vzw dus een boekje
uitgebracht onder de noemer 'Cahier

d'Amour'. Daarin zijn een aantal lief-
desbrieven gebundeld, speciaal voor
deze gelegenheid geschreven door
"schrijvers, of althans mensen die die
naam verdienen", aldus Coorevits.
Prachtig is de bijdrage van de grootste
Nederlandse schrijver van dit mo-
ment, A.F.Th.van der Heijden. Hugo
Matthysen ontsnapt mooi uit zijn tra
ditie van even snel vergeten als ver-
teerde teksten, en sluit daarmee net
als LeoPleysieraan bij de hoogtepun-
ten in de bundel. Over het algemeen
gaat de vrij strikt gehanteerde vorm
van de eeuwig aangesproken jij - al
wordt dat dan erotisch, platonisch of
met niets ingevuld - echter op de ze-
nuwen werken en krijgt de lezer pate-
tiek voorgeschoteld die niet meer dan
de nekharen overeind krijgt.

Vaart
Het programma van de vijfde editie

is met Roobjee en Berckmans als een
beetje minder bekende namen een
wel heel berekend risiko. NatUurlijk
kan van een zo grootschalig projekt
moeilijk verwacht worden dat het zich
volledig voor de leeuwen gooit met
enkel onbekende namen. Bovendien
kan van de huidige programmatie
moeilijk betoogd worden dat ze ge-
tuigt van een panisch gebrek aan lite-
raire smaak. Saint-Amour heeft ook
duidelijk gemaakt dat het organise-
ren van voorleesavonden meer is dan
een spotje plaatsen in een achterzaal
en dan hopen dat een schrijver in de
lichtbundel staat. Maar een of twee
debutanten opnemen in de vaart der
grote literaire volkeren, is een kans die
Saint -Amour jammer genoeg laat lig-
gen.

Ieroen Overstijns

Saint -Amour, stadsschouwburg, 14 fe-
bruari, 20 u, met schrijf-en strijkmuziek.
Voor het boekje moet u in de boekhandel
zijn.

Oplossing vorig nummer



voor een blad dat hoort bij een overkoe-
pelende studentenorganisatie.

Rerum stond overigens niet alleen maar
werd samen met een hele trits andere blaad-
jes gelezen - vergeet intussen ook de Pro-
vopers niet. Opvallend veel van die periodie-
ken werden door opvallend veel dezelfde
studenten geschreven. In oktober '68 geven
van het KVHV afgescheurde SVB'ers, vere-
nigd in het Aktiekomitee Universitaire Eks-
pansie, '13 mei' uit. Tot einde 1969 verschij-
nen er een twintigtal nummers, waarin
vooral de dernokratisering van het onder-
wijs en de universitaire ekspansie centraal
staan. In november '68 rolt Vonk, genoemd
naar Lenins Iskra en een gemeenschappelijk
blad van de Leuvense studentenverenigin-
gen, van de persen. Vonk duidt op het kon-
flikt tussen studenten en akademische over-
heid en legt uit dat dit voortkomt uit een
diametraal tegengestelde visie op de univer-
siteit en haar taak in de maatschappij.

Op 6 maart 1970 geeft Un~ersitas, het
blad van het Hoogstudentenverbond voor
Katolieke Aktie, samen met Rerum een seks-
nummer uit, Extraseksekstas. Van de Raad van
Beheer krijgt Universitas verbod nog langer
onder de naam 'Universitas' te publiceren.
Daarna geven ze het onafhankelijke Omtrend
uit. De onderneming strandt in 1975. In
januari '68 laat SVB Revolte ontstaan. Op 23
januari neemt pro-rektor De Somer het
vierde nummer van Revolte eigenhandig in
beslag, nadat ze in nummer 3 uitlegden hoe
molotovcocktails moesten gemaakt wor-
den. "Molotov: giet een bierfles vol benzine.
In een reep doek maakt men een paar kno'-
pen. Steek de vod in de met benzine gevulde
fles, zodat met de knopen de fles goed wordt
afgesloten. Een stuk van de vod steekt met
15 cm boven de met knopen gevulde hals uit
en doet dienst als lont. Dit projektiel moet
men gewoon aansteken en te pletter gooien
op het te vernietigen objektief. Een molotov

OE VOORGESCHIEDENIS (pAG. 1)Wie allemaal voor Veto kwam.

Het resultaat van de kontestatle
DOOR WALTER PAULI

UgelooftwaarsChijnlijk uw oren niet, maar de voorvaderen van Veto zaten
zowaar bij het KVHV, het Katoliek Vlaams Hoogstudentenverbond. Hoe
dat dan wel gebeurd is, wordt u duidelijk gemaakt in de volgende schets

van de woelige jaren die Veto voorafgingen.

Al wie de geschiedenis van de studentenbe-
weging nagaat, merkt dat de jaren zestig op
heel wat punten een breukvlak gevormd
hebben. Tot en met de Tweede Wereldoor-
log waren studenten behoorlijk elitair. In de
jaren na de oorlog begon die mentaliteit.
weliswaar aanvankelijk erg langzaam, te
veranderen.Ook op socio-ekonornische vlak
wordt vanaf de jaren vijftig de dernokratise-
ring van het onderwijs op gang getrokken.

Tijdsgeest
De studentenbeweging vormt tot eind ja-

ren vijftig, begin jaren zestig. de voorhoede
van een bredere geïnstitutionaliseerde so-
ciale of nationale beweging. Langzaam
maakt ze zich daarvan los en gaat een eigen
koers varen. In het Jaar van de Expo 1958
kondigt Ons Leven samen met een ander
blad, Solidariteit, de stichting aan van een
studentenparlement. Volgens hen was dit de
enige weg om tot een volwaardige demokra-
tische inspraak te komen. Het initiatief is
eigenlijk een doodgeboren kind maar de te-
neur is gezet.
In augustus 1960 wordt de fameuze wet

gestemd die de subsidiëring van de sociale
sektoren aan de Belgische universiteiten toe-
laat. Die wet maakt het mogelijk dat de erken-
de studentenorganisatie betoelaagd wordt,
maar daarnaast vormt het eveneens de start
van officieel medebeheer, althans in de sociale

n 1966 vinden dan de eerste anti-Waalse
betogingen plaats, die sommige studenten-
leiders later zullen typeren als fascistisch:
"Er leefde bij bepaalde Vlamingen de menta-
liteit dat, als we maar lang en hard genoeg
erop zouden kloppen, de Walen wel vanzelf
weg zouden trekken." Beïnvloed door die
nieuwe tijdsgeest zouden Walter De Bock en
Ludo Martens, de opeenvolgende hoofd-
redakteurs van het KVHV-blad Ons Leven in
1966-1968, en KVHV-preses Paul Coossens
regelrecht naar links evolueren. Het KVHV,
met de artikels in Ons Leven voorop, breekt
radikaal met de klassieke Vlaamse beweging
en vervangt die door een strijd die weliswaar
nog niet 'links' kan genoemd worden, maar
daarvan in wezen wel veel kenmerken weg-
draagt.

Kritisch
Dit Ons Leven is waarschijnlijk ook de al-

lereerste voorloper. van de huidige Veto. Ons
Leven was een studentenblad van de stu-
dentenorganisatie die op dat moment de
politieke lijn bepaalde van de studentenakties,
werkte meestal volgens goede joernal istieke
principes en wijdde nogal wat aandacht aan
zowel sociale als universitaire politiek, zonder
een open oog op de wereld te verliezen. En Ons
Leven durfde. Na een obligaat seksnummer
wordt hoofdredakteur Ludo Martens de in-
schrijving geweigerd aan de KUL.

In een Veto-interview typeert studenten-
pastor Jan Dumori, zelf eks-68'er, die ont-
wikkeling: "Als ik bijvoorbeeld de Veto lees,
dan bedenk ik wel dat dit gerust het nivo
haalt van wat er vroeger aan studentenpers
verscheen. Je moet het vergelijken - hoe ei-
genaardig het ook klinkt - met Ons Leven
van toen. Het KVHVvan Paul Coossens kan je
trouwens hoegenaamd niet meer herkennen
in het huidige KVHV... Neen, daarvan zijn jul-
lie eerder de erfgenamen" (Veto jg 14, nr 28).
Toen de kern van SVB, de Studenten-

vakbeweging met Coossens, Martens, De
Bock en ko die de studentenakties leidden,
zich van het KVHVafscheurde en het KVHV
en Ons Leven terug de oubollige toer op-
gingen, werd het projekt van een links-kri-
tisch studentenblad verdergezet in andere
publikaties. Tegelijk verloor het KVHVzijn
greep op de studentenmassa's en zou het
sluimerende Fakulteitenkonvent - de la-
tere kringen - langzaam op de voorgrond
treden.

Vooral Fk-blad/Rerum, het blad van het
Fakulteitenkonvent, nam met verve de fakkel
over van Ons Leven. Hoofdredakteur Henry

Coenjaerts (eks-Intermediair en nu bij De
Morgen) maakte er bewust een politiek van
om de voornaamste redakteurs van Ons
Leven in zijn stal te halen. Werden dus onder
andere ook redakteur van Rerum: Walter De
Bock (nu De Morgen), Paul Goessens (nu
Knack en De Morgen), Kris Mercloc en Ludo
Martens (nu PvdA en Solidair) en Paul Theu-
nissen (BRT-joernaal).

Coossens vandaag: "Zo slaagde Coen-
jaerts erin om met groot talent van Rerum,
het brave blad van het fakulteitenkonvent,
een vinnig en belangrijk politiek akteur te
maken. Zijn interviews en nieuwsgaring wa-
ren voor de Leuvense 'Wetstraat' een must.
Ze bepaalden het klimaat en zowel de stu-
dentenleiding de akademische overheid als
de kommandant van de rijkswacht probeer-
den er zich van te bedienen als ze de publie-
ke studentenopinie probeerden te berei-
ken."

Konflikt
Wie de herinneringen van Coenjaerts aan

die Rerurn-periode hoort, kan moeilijk nala-
ten een spontane vergelijking te maken met
de positie van Veto vandaag. Coenjaerts
werd gekonfronteerd met enkele "zeikerds"
(woorden van hemzelf) die zeer bedreven
waren in het hanteren van formele pro-
cedures, studentenvertegenwoordigers die
vooral bekommerd waren om de scherpe
kantjes van artikels af te halen en bij ieder
konllikt pleitten voor "overleg met de aka-
demische overheid". Fk-bladlRerum kende
alle problemen die .onvermijdelijk lijken
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TWINTIG JAAR VETO: KRONOLOGISCH (pAG. 2-3)

EEN SELEICIIE UIT TWINTIG JAAR VETO (pAG. 4-5)
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Werkten mee aan dit nummer:
Marlies Algoedt, Alles, Arnulf, Els Cornelis, Tom Dams, Karen De Pooter, Karel De
Weerdt, Serge Franchoo, Kris Jacobs, Bert Malliet, Jeroen Overstijns, Erik Paredis,
Walter Pauli, Rob Stevens, Dieter Telemans, Raf Uten, Karen Vancluysen, Hans
Vandenabeele, Luc Vanheerentals, Steven Van Carsse, Joris Van Carsse, Peter Van
Rompaey, Frank Viaene, VRC (lijm), Didier Wijnants
Dit feestnummer is een bijlage bij Veto 20 van 14 februari 1994. Mag niet afzonderlijk
verkocht worden.

Onze voorvaderen,jawel

moet onmiddellijk gegooid worden (geen dag laten staan).".
De woelingen van de jaren zestig hebben echter ook de traditionele

studentenorganisaties flink door elkaar geschud. Zo wist het KVHV.sinds
het begin van de eeuw toch een van de leidende bewegingen van de
Vlaamse studenten in Leuven, zichzelf weliswaar te zuiveren van iedere
linkse tendens, maar werkte zich daarmee ook in de marginaliteit. Het
Verbond was voorlopig voorgoed haar eersteplansrol binnen de Leuvense
studentengemeenschap kwijt.

Volk
Het militante SVB, de leidende fraktie in zowat alle akties die tijdens de

jaren zestig bekokstoofd werden, nam de fakkel van haar 'moeder-
organisatie' niet over. SVB had het spontaan-linkse studentenkarakter
ideologisch aangescherpt. Men wou de banden tussen studenten en
arbeiders nauwer aanhalen. Alle belangrijke SVB-akties richtten zich
voortaan naar arbeiders. Tegelijkertijd deed SVB afstand van haar
leidende rol in de Leuvense studentenbeweging. Die evolutie begon bij de
Aktie Informatierecht in 1968: na het medebeheer in de sociale sektor kregen
studenten ook toegang tot de akademische beleidsorganen. de fakulteits- en
akademische raden. SVBwerd voor een moeilijke keuze geplaatst. Eenmaal
dat informatierecht afgedwongen, werd door de akademische overheid van
de studenten een participatieve houding verwacht. SVB koos echter voor de
kontestatie en de breed-maatschappelijke taak van de studenten. Tekenend
is dat de organisatie in 1970 haar naam in Mijnwerkersmacht veranderde en
kort daarna in Marxistisch-Leninistische Beweging, het huidige MLB.
In 1969 ontstond dan tenslotte de Algemene Studentenraad (ASRJ, de

voorloper van Loko. Dat was de overkoepeling van de toenbestaande raden:
Sportraad, Kultuurraad, een embryonaal Kringraad en vooral Sociale Raad,
Op universitair gebied werd voortaan alles ingekapseld door ASR, een orga-
nisatie die zich van meet af aan inschreef in het principe van "medebeheer
geschraagd door de mogelijkheid tot kontestatie" - een waakzaam mede-
beheer.
Die kombattieve participatie van de studenten werd door de akademische

overheid niet alleen getolereerd maar in stilte zelfs ietwat gestimuleerd.
Luciede geesten als de vroegere rektor Piet De Somer begrepen dat het beter
was dat jonge geweld te aanvaarden en te akkapereren in plaats van alles te
verbieden. Met de splitsing van de unief ebde de deftige sympatie voor deze
kontestatie nochtans snel weg. Toch werden de universiteitshallen niet be-
volkt door een rankuneus volkje. Het was uiteindelijk ook die universitaire
overheid die onder de permanente dreiging van nieuwe akties door de hoogst
kombattieve studentenbeweging een organisatie als ASRgedoogde en finan-
cieel steunde.

Aktief
De nieuwe ASR had aanvankelijk geen eigen blad. Toen het Fakul-

teitenkonvent omstreeks 1969 implodeerde en Rerum als logische
konsekwentie zichzelf ophief, werd het in eerste instantie overgenomen
door ASR üaargang 1969-1970): grote lay-out, glanzend papier, veel kleu-
ren. Rerum heette officieel 'Informatieblad van de Algemene Studentenraad
van Leuven'. Dat prestigieus opzet kon echter niet langer dan één akademie-
jaar volgehouden worden. Daarna schakelde ASR over op Rerum-info, een
louter informatieblad. Rerum-info zou het ASR-blad zijn tussen 1970 en
1973. De nood aan een volwaardige periodiek bleef echter bestaan. In het
najaar van 1974 werd hiervoor een oplossing gevonden en rolde de eerste
Veto van de off-set persen.

De oprichting van Veto had nog andere redenen. ASRbegon zich meer te
organiseren, onder meer om zich wat beter te profileren tegenover andere
aktieve verenigingen waarvan de doelstellingen niet identiek waren aan die
van ASR, maar wel nogal wat affiniteiten hadden. De meeste studenten-
vertegenwoordigers waren trouwens vaak lid van die verenigingen. Vooral
binnen Sociale Raad begon men overspoeld te raken door allerlei politieke
akties, waarbij het onderscheid tussen ASR,Sora en die vrije verenigingen zo
goed als verdween. Een blad als Veto kon dit onderscheid duidelijker
maken.

•Deze tekst is een ingekorte versie van een poging tot tekstualiseren van Veto,
geschreven door Walter Pauli naar aanleiding van de voorbereidende Veto-
weekenden. Walter Pauli ismomenteel redakteur bijDeMorgen. Vanjaargang
14 tot 19 was hij aktief bij Veto, in jaargang 16 vervulde hij de funktie van
redaktiesekretaris.



20 jaar tijdverdrijf voor fijne lieden

Heer, laat dit blad aan ons voorbijgaan

De Somer: ijzeren wil verbeeld

DOOR ERIK PAREDIS EN ELS CORNELIS
Veto heeft in zIJn twintigjang bestaan een nogäJ bewogen geschiëdems gekend.
Vaak zelfs stormachtig. Wij serveren u een overzicht. Wie zich graag onder-
dompelt in leedvermaak, leest best verder. Het zal spannen.

1.De allereerste Veto rolde in het najaar van 1974 van de offset-
persen en hij kostte vijf frank. Veto was het blad van de Algemene
Studentenraad (ASR), de toenmalige overkoepelende studenten-
beweging, en had als bedoeling de werking, ideeën en standpunten
van ASR aan de Leuvense studentenwereld bekend te maken. En
die ideeën springen je vanop de voorpagina tegemoet. Onder de
paginabrede titel houden drie gezette heren elkaars hand vast. Zij
symboliseren kerk, kapitaal en staat. Dat Veto en ASR anti-burger-
lijk en links wilden zijn, is meteen duidelijk.
Vanaf de eerste jaargang wordt Veto dan ook een blad dat niets 0(

niemand spaart die tegen de opvattingen van demokrausennq in-
gaat. De naam 'Veto' sloeg trouwens op het feit dat ASR de studen-
ten ervan bewust wilde maken dat zij het niet moeten pikken dat
beslissingen over hun hoofd genomen worden. De demokratise-
ring van het onderwijs loopt als een rode draad doorheen de eerste
jaargang. maar daarnaast vind je ook uitgebreide dossiers over de
problemen in de landbouw en de steunakties van de studenten aan
de boeren, de groteske legeraankopen van ons aller VdB, of Viet-
nam. (Voor de eerste jaargangen verwijzen we trouwens ook naar
het interview met Kris Van Bouchout elders op deze pagina's.)

2. De tweede jaargang volgt dezelfde lijn - het blad kost
ondertussen acht frank - maar er wordt nu evenwichtiger be-
richt over de verschillende raden van ASR: Kringraad. Sociale
Raad, Kultuurraad, Sportraad en Isol. Kringnieuws komt zo goed
als niet aan bod. Tegen het einde van de jaargang verschijnt er wel
een 'onderwijsveto' waarin een hele reeks kringen een boekje open
doen over de onderwijsperikelen in hun richting. Er wordt ook een
pop-poll gehouden onder de ongeveer negenhonderd lezers. Daar-
uit blijkt dat de kalender het meest gelezen onderdeel is. Er is de
kritiek dat Veto te politiek en te links is, maar toch worden de
politieke artikels hoog gekwoteerd. Verder zijn er nogal wat beden-
kingen rond de lay-out, en echt verwonderlijk is dat niet.

3. Het jaar daarop kost Veto al tien frank. In de loop van het jaar
krijgt onderwijsminister De Croo met zijn liberale politiek het hard
te verduren. Opmerkelijk is ook de kritiek op het medebeheer die
verschillende keren gelucht wordt. Eigenlijk is het een klacht die
tot op vandaag doorheen de jaargangen terug te vinden is: de
studentenvertegenwoordiging wordt niet serieus genomen door
de akademische overheid en dient alleen om op te scheppen over
het demokratische imago van de unief. Onder de titel 'Studenten
niet blij te L.' lezen we: "Aan de rektor ligt het zeker niet. Dat is een
brave mens. Hij wil alleen dat de unief goed draait. En dat doet hij
met veel hartstocht. Er wordt weinig gestemd (eigenlijk dit jaar
nog niet) en de beslissingen van De Somer winnen het toch altijd.
Hij heeft zo een manier om mensen - en de vergaderingen -
naar zijn hand te zetten. Maar hij meent het goed, die Piet. Soms
vervelend, als andere mensen een idee hebben, maar in 't belang
van de universiteit zal Piet dat wel effe korrigeren" (Veto, jg 3,
nr 13).

4. Ook hier valt weer op dat diskussies die toen gevoerd wer-
den, nu nog altijd terug opduiken. Zo staat een belangrijk deel van
het jaar in het teken van de akties tegen de plannen van De Croo om
de studiebeurzen te vervangen door studieleningen. Een volledig
nummer van Veto wordt zelfs aan de problematiek gewijd. ASR
opteert resoluut vóór studiebeurzen en tegen studieleningen.
Veto besteedt ook veel aandacht aan de affaire van Steven De

Batselier, professor kriminologie. De Batselier probeert de psy-
chiatrie op een andere manier te benaderen, tegen de ideeën in van
_ de gevestigde medische orde. De redaktie schaart zich resoluut

achter deze non-konformistische prof, en
opnieuw wordt er ongenadig geschopt te-
gen de schenen van gesettelde akademici en
de inrichtende overheid.

5. Vanaf het eerste nummer vliegt Veto
er weer vrolijk in. Tijdens de vakantiemaan-
den heeft de regering de beslissing genomen
het inschrijvingsgeld op 10.000 frank te
brengen. Dat wordt het sein voor 'de akties
tegen de 10.000'. Zowat de hele jaargang
wordt beheerst door die problematiek. In
februari laat de Vetoredaktie in een ekstra
nummer haar kolommen zelfs helemaal vol-
schrijven door de Studentenvakbeweging
(SVB).
ASR vond ondertussen dat Veto dringend

een breder publiek moest bereiken. De opla-
ge wordt daarom opgetrokken en vanaf ja-
nuari '79 wordt het blad gratis verspreid.
Ook is in elk nummer afwisselend een 'Stuc-
voor-Stuc' of een 'Sport-unief je' opgeno-
men.

6. Het jaar daarop wordt voor een deel
gekenmerkt door de nasleep van de 10.000-
akties. Het fenomeen van de studiedruk
komt voor het eerst uitgebreid aan bod. In
de loop van de volgende jaren zal dit een van
de voornaamste werkingspunten van Kring-
raad worden.

Voor een blad dat zich toch duidelijk links
profileert en regelmatig bijdragen over
Zuid-Afrika plaatst, is het nogal vreemd dat
Veto nog nooit van de eredoktor van dat jaar
gehoord had, de Zuidafrikaanse anti-apart-
heidsschrijfster Nadine Gordimer. "Was er
het eredoktoraat niet geweest dan hadden
we waarschijnlijk nooit gehoord van Nadine
Gordimer. Maar het schaamrood zou ons
naar de konen moeten stijgen, want ze
schijnt een zeer bekende schrijfster te zijn"
(Veto jg 6, nr 8)_
ASR is ondertussen wel overtuigd geraakt

van het belang van Veto als blad en als
kommunikatiekanaal tussen de studenten
en de mensen in de studentenbeweging.
Vanaf jaargang 7 zal Veto op rotatiepers ge-
drukt worden en op tienduizend eksernpla-
ren verschijnen. Die tienduizend worden er
wel al gauw achtduizend.

7. Een aantal nieuwe ideeën doen hun
intrede. Er wordt meer en meer aandacht
aan de kringen besteed, de rubriek 'Zoeker-
tjes' moet brengen "wat de studenten nauw
aan het hart ligt", er zijn opvallend lange
lezersbrieven en voor het eerst worden gro-
te interviews geplaatst, bijvoorbeeld met de
rektorkandidaten. Tijdens dat akademiejaar
1980-1981 worden namelijk opnieuw rek-
torverkiezingen georganiseerd aan de
KU Leuven. De studenten kiezen de kant
van Roosens (psychologie) maar de zete-
lende rektor De Somer zal het uiteindelijk
opnieuw halen.
Tijdens de rest van het akademiejaar valt

weer de nodige ambiance te beleven. Zo

wordt bij de opening van het akademiejaar
studentenvertegenwoordiger Karel Me-
ganck het woord ontnomen nadat het hele
professorenkorps al protesterend met de
voeten was beginnen trappelen.
Begin maart worden de ASR-kantoren

bezet door leden van het COS samen met het
KVHV en NSV. Zij eisen een verklaring over
de "ondemokratische werking" van ASR.
Veto: "Zij begrijpen niet dat de ASRzich bui-
ten elk partijbelang wenst te houden. Zij be-
grijpen niet dat de ASRgeen verlengstuk van
de CVP wenst te worden. Hun optreden sa-
men met een ekstreem-rechtse organisatie
als het NSV is méér dan bedenkelijk. Wil de
COS soms stellen dat de ASR het NSV nodig
heeft om demokratisch te gaan werken?"
(Veto jg 7, nr 10).

8. Vanaf jaargang 8 wordt Veto weke-
lijks, de job van halftijds betaalde redaktie-
sekretaris wordt ingevoerd en Veto begint
met reklamewerving. "De redaktie onder-
kent ten volle de fundamentele immoraliteit
van reklame," maar het blijkt financieel
noodzakelijk te zijn. Bij al die vernieuwin-
gen komt nog dat vanaf december '81 met
een fotozetmachine geëksperimenteerd
wordt.
Jaargang 8 zal een van de stormachtig-

ste perioden worden voor het blad. Het is het
akademiejaar van de betaalstaking in Alma
en de bezetting van de Faculty Club. Leuven
kent onrustige tijden met weken lang rijks-
wacht, waterkanonnen en zelfs BOX-tanks
in de straten. Op 16 april valt het Kom-
mando Hem Day het Leuvense arrondisse-
mentskommissariaat binnen en 'ontleent'
er dossiers over gewetensbezwaarden. Veto
pakt twee weken later uit met de inhoud van
de dossiers, hoogst kompromitterende
rijkswachtmededelingen aan de overheid.
Rijkswacht en BOB doorzoeken daarop de
redaktielokalen. Twee medewerkers wor-
den opgepakt en aangeklaagd voor heling
van vertrouwelijke dokumenten. Twee jaar
later wordt iedereen vrijgesproken "bij ge-
brek aan bewijzen".

Ondertussen is Veto onafhankelijker
gaan funktioneren van ASR en dat zorgt
voor konflikten. De redaktie wil de bericht-
geving in Veto immers meer en meer op een
joernalistiek verantwoorde manier aanpak-
ken. Dat betekent ook kritisch staan ten op-
zichte van de eigen organisatie. Veto be-
schikte op dat moment niet over een eigen
statuut en was afhankelijk van de Stuur-
groep, het hoogste beleidsorgaan van ASR.
Zonder de redaktie te raadplegen snoeide de
Stuurgroep in de financies van Veto. Daarop
bracht de redaktie nummer 22 één dag vroe-
ger uit en uitte daarin haar ongenoegen, Na
overleg tussen de verschillende partijen kon
Veto zijn slag thuishalen: Veto mocht auto-
noom werken, Toch zal de verhouding tus-
sen Veto en de koepel nog regelmatig een
punt van diskussie worden in de toekomst.

9. Tijdens het akademiejaar 1982-1983
krijgt Veto ruimschoots de kans om zijn
ideeën van een goed joernalistiek blad vorm
te geven. Het is een relatief rustig jaar op
politiek gebied en de redaktie kan een ruim
skala van onderwerpen belichten. Zo is er
bijvoorbeeld een uitgebreide reportage over
de Vlaamse universiteiten, zijn er dossiers
over militair onderzoek aan de KUL, over
besparingen aan de KUL, repetitoraten, stu-
diedruk enzovoorts.
Als een rode draad loopt het geval Vran-

ken door deze jaargang. Vranken, assistente
bij kine, was twee jaar daarvoor al het mid-
delpunt van diskussie geweest. Op het
Sportkot had zij zich namelijk een merk-
waardige reputatie opgebouwd door nie-
mand meer dan een F te geven. Twee jaar
later is het weer zover. Het hele geval wordt
door de studenten op Akademische Raad
gebracht. Uiteindelijk komt er een kom-
promis uit de bus, maar Veto lijkt niet echt
tevreden. Het voorbeeld van de VUB wordt
aangehaald waar proffen na een onderzoek
naar hun doceer- en eksarnineergedrag
kunnen worden afgezet.
Ondanks de sterke jaargang loopt de

spanning tussen de redaktie en de rest van

Van Bouchout over het prille begin

Van de dokken
tot de bierkaai

van Athene bestormden, wilden de inge-
nieursstudenten hun solidariteit met hun
Griekse kollega's tot uitdrukking brengen.
Het waren in de kringen overtuigde, maar
daarom niet erg geprofileerde mensen die
dergelijke initiatieven droegen»
Veto: Een duidelijk verschil met het huidige
Veto is dat Veto toen veel meer een vehikel
was voor allerlei akties. Wat was de funktie
van de redaktie dan?
Van Bouchout: «De' redaktievergadering
was altijd heel kort. De redaktionele lijn
werd vooral bepaald op donderdagmorgen
tussen vier en vijf in een klein keldertje van
Kultuurraad wanneer de laatste artikels
moesten gemaakt worden. Maar het was dus
een blad dat konstant standpunten poneer-
de en aktie voerde. We diepten ook wel eens
een aantal zaken uit, maar telkens hadden
we toch wel een mening. Ook een redak-
tioneel, dat over de meest diverse zaken
ging. We hebben indertijd nog heel wat ruzie
gehad met de universiteit toen we - het
klinkt nu een beetje belachelijk - tegen
het standbeeld van Fonske waren. We von-
den dat een slecht beeld van de student. Veto
was toen duidelijk meer aktiegerlcht, meer
standpuntbepalend.»
Veto: Hoe was dan de relatie met de universi-
teit?
Van Bouchout: «We zaten toen midden in de
naweeën van '68. De algemene stroming bij
de studenten was een beetje marxistisch
geïnspireerd en dat vloekte met de domi-
nante strekking aan de universiteit. Dat was

DOOR KRIS JACOBS

We zijn in feite een beetje te vroeg: de eerste Veto verscheen pas in het
najaar van 1974, maar we konden niet wachten. Die eerste Veto's
waren trouwens in meer dan een opzicht behoorlijk verschillend van

hun hedendaagse varianten. Ook toen was Veto het blad van de overkoepeling
van defakulteitskringen - in die tijd nogASR, deAlgemene Studentenraad -
maar het was in tegenstelling tot nu veeleer een aktiemiddel voor de raden dan
een joernalistiek produkt.
Uiterlijk is Veto intussen ook aardig veran-
derd: de eerste jaargangen zullen wat de
vormgeving 6etreft waarschijnlijk nog het
meest entoesiast onthaald worden door de
gemiddelde Lenny Kravitz-fan. Wij gingen
praten met de eerste verantwoordelijke
uitgever, Kris Van Bouchout. Beleefd als
we zijn, vragen we natuurlijk eerst naar de
konkurrentie.
Kris Van Bouchout: «Naast Veto had je in
die tijd ook nog Omtrend, waaraan onder
meer huidig BRTN-joernalist Flip Voets
meewerkte. Dat blad was echter veeleer be-
schouwend van opzet. Op hetzelfde moment
kwam toen een beweging op die ervoor
koos een ruime impakt te hebben op de
studenten, dat wil zeggen zich een beetje
afzette tegen kleine, erg geprofileerde be-
wegingen. Dat waren dan MLB (voorheen
Studentenvakbond SVB) en het trotskis-
tische RAL (de RadikaIe Arbeidersliga). Die
kozen er daarentegen voor om te werken
met een kleine, maar sterk overtuigde
groep.»
«Binnen ASR was Sociale Raad, dat heel

sterk MLB-gericht was, tot dan toe eigen-
lijk de trendsetter. Op een bepaald mo-
ment hebben Kultuurraad en Kringraad
gezegd dat ze in alles hun stem wilden. Dat
is eigenlijk het begin geweest van een pe-
riode waarin niet meer Sociale Raad of
MLB het voortouw namen, maar vooral de
kringen. Zo zijn de ingenieurs begonnen
met akties rond Griekenland waar in die
tijd het kolonelsregime omvergeworpen
werd. Toen de tanks de technische school



de koepel weer op tegen het einde van het
jaar. De door de redaktie voorgedragen
hoofdredakteur wordt geweigerd, ook om-
wille van persoonlijke spanningen tussen
bepaalde ASR-beleidsmensen.

10. Niet verwonderlijk dus dat de tien-
de jaargang nogal ongestruktureerd start.
Toch wordt er weer op hoog peil gewerkt.
Klapstuk '83 wordt uitgebreid belicht. Maar
de berichtgeving rond sociale onderwerpen
en onderwijs raakt op de achtergrond. Een
aantal vrijgestelden vinden het daarom tijd
om in te grijpen. Weer zonder de redaktie te
raadplegen, stelt men dat Veto opnieuw een
politiek aktiemiddel moet worden en haalt
men zwaar uit tegen alle joernalistieke pre-
tenties.
De redaktie pikt dat niet, neemt kollektief

ontslag en wordt vervangen. De hele affaire
wordt in Leuven hét gespreksonderwerp
van de volgende weken. In de volgende
nummers komt alles wat met de koepel te
maken heeft uitvoerig aan bod. Maar heel
wat lezers reageren verontwaardigd, en ook
ASRheeft snel door dat het zonder een erva-
ren ploeg niet makkelijk is om een blad te
maken. Na verzoeningspogingen wordt
vanaf januari een interimredaktie geïnstal-
leerd, samengesteld uit oude en nieuwe le-
den. Maar toch verlaten de oude redakteurs
langzaam aan het schip,
Rond hetzelfde tijdstip staat ASR als dus-

danig ook ter diskussie. Een aantal kringen
waaronder Ekonomika, VRG en Romania
stappen uit de koepel omdat ze niet langer
met de werkingsprincipes van ASR akkoord
gaan. Ze richten de Kringunie Leuven (Krul)
op. Vanaf het akademiejaar '84-'85 krijgt
Veto daardoor een konkurrent in het Leu-
vense, het Krulblad Faze.

11. Met die nieuwe konkurrentie en de
redakteurswissel begint de elfde jaargang
dan ook niet gemakkelijk voor Veto. Pas te-
gen januari begint de ploeg echt haar draai
te vinden. Er zijn dossiers over de
kernraketten, over het biblioteekwezen van

de KULen het pausbezoek. Een van de hoogtepunten van het jaar is
ongetwijfeld het interview met eredoktor Umberto Eco. Voor de
rest van de pers heeft hij hooguit tien minuten, Veto slaagt erin hem
op de trein naar Leuven te pakken te krijgen voor een uitgebreid
gesprek.
Op 17 juni 1985 overlijdt rektor De Somer. Nog tijdens de

eksamens, op 25 juni, brengt Veto een ekstra nummer hierover uit.
Het wordt een nummer over een man die dikwijls hard aangepakt
werd in Veto maar die ook het respekt van zijn tegenstanders af-
dwong. "Eén zaak staat als een paal boven water: men mag het al
dan niet eens zijn met bepaalde uitspraken of oordelen van deze
doorgaans rustige man. maar zijn persoonlijkheid kan men zeker
niet ontkennen."

12. Wanneer jaargang 12 begint, wordt Veto overspoeld door
een stroom nieuwe medewerkers. De drie jaargangen die dan vol-
gen, behoren ongetwijfeld tot het beste wat Veto ooit gepresteerd
heeft. De hete hangijzers binnen de koepel komen uitgebreid aan
bod maar tegelijk bericht men over een breed spektrum van onder-
werpen. Het wordt ook het begin van een nieuwe woelige periode
binnen de studentenbeweging.
Ten eerste voorspelt het regeerakkoord van eind '85 zware be-

sparingen. Het wordt de voorloper van wat later gelanceerd zal
worden als het Sint-Anna-plan. In Veto 22 worden Coens' bespa-
ringsplannen onderuit gehaald: "Dat Coens er bovendien in slaagt
om de gang van zaken volledig verkeerd voor te stellen in de pers
(...) en dat bovendien zijn beleidsintenties gebaseerd zijn op aan-
toonbare leugens, heeft veel weg van onaanvaardbare manipulatie.
Dergelijke laffe houding vinden we dan ook beneden alle peil. Coens
zou zich voor minder dienen te schamen." Coens reageert met een
recht op antwoord in Veto 24.
Ondertussen zijn er verzoeningspogingen op gang gekomen

tussen Krul en ASR. Ook Veto komt ter sprake. Ongeveer iedereen
is het erover eens dat het koncept Veto de beste garanties biedt voor
een kwalitatief blad. Alleen klinkt die naam zo negatief. Veto brengt
daarop een ekstra nummer uit waarin gepleit wordt voor naam-
behoud. Het resultaat is bekend.
In hetzelfde jaar krijgt Veto een aanbod van het tijdschrift De

Nieuwe Maand (DNM) om een nummer van DNMvol te schrijven.
Veto neemt de uitdaging aan en het DNM-nummer van mei 1986
wordt volledig door de redaktie volgepend.

13. En dan is het weer tijd voor akties. ASR en Krul hebben
zich verzoend in de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie
(Loko) en de nieuwe koepel wordt de voortrekker in de akties. Het
begint met een boykot van de inschrijvingen in de hallen, OIIereen
kleine betoging in Brussel, een zebrapadaktie, tot het er bovenarms
opzit met stakingen op 27 november, bezetting van het rektoraat

een heel katolieke stroming, ook nogal verweven met kapitaal-
groepen.»
"We waren in elk geval niet tevreden over het universitaire

beleid en hebben gedurende die hele periode bijna konstant aktie
daartegen gevoerd. De toenmalige rektor De Somer heeft ook veel
tegen zijn zin moeten laten gebeuren. Toen een kultureel attaché
van Zuid-Mrika hier kwam lesgeven, hebben we de boel plat-
gelegd. De Somer heeft bakzeil gehaald over de hele lijn. Dat was
de aktie Spies, die tekenend is voor de grote stroming van de jaren
waarin Veto ontstond»
«Het was ook een periode waarin de professoren almachtig

waren, op alle gebied. We hadden wel 'onderwijsraden' maar
daarop voerden we een konstant gevecht tegen de bierkaai. Als ik
nu lees dat de professoren zullen geëvalueerd worden door de
studenten, dan is dat een grote denkbreuk met vroeger. Ik heb nog
artikels geschreven over de akademische vrijheid waar men toen
altijd mee kwam aandraven. Het heette toen dat iemand die
doceerde de vrijheid moest hebben om zijn vak in te richten zoals
hij of zij - meestal hij - dat zelf wenste. En daar waren
eigenlijk geen beperkingen aan. Wij zijn daar altijd tegen inge-
gaan.»
Veto: Er moest dus na '68 nog veel verwezenlijkt worden?
Van Bouchout: "Absoluut. De grote akties van de ontstaans-
periode van Veto waren ook geen akties meer van kleine groepen,
maar echte kringakties, massale akties. Het overwicht van die
kleine sterk geprofileerde organisaties was aan het verminderen,
maar links was toch nog steeds dominant. Erg geprofileerde
rechtse organisaties zoals bijvoorbeeld het NSV bestonden toen
niet. Het KVHVsluimerde en verder had je alleen - ik weet zelfs
niet 0( je die rechts kan noemen - de folkloregastjes van het
Seniorenkonvent. De algemene trend was links. Solidariteit met
de bevrijdingsbewegingen, met de arbeidersklasse, medezeg-
genschap voor de studenten. Een groot verschil met nu is ook dat
kultuur lang niet zo dominant was. We hebben ooit een Iooesco-
festival georganiseerd. Ik geloof dat er telkens acht man in de zaai
zat. Kultuur was veel rechtstreekser verbonden met de sociale
bewogenheid»
Veto: Het stereotype beeld van '68 geldt misschien meer voor het
Leuven van 1974?
Van Bouchout: «Nu wordt '68 gezien als een wereldwijde bewe-
ging. In Leuven was dat echter 'Leuven Vlaams'. De sterkste
tendens was hier de demokratisch-nationalistische, maar zeker
niet de tendens van het Parijse mei '68. Ik denk dat Nederland en
Frankrijk altijd een paar jaar voor ons de trends oppikken»
«Ik ben in 1967 met mijn studies begonnen. In dat jaar zijn er

heel veel relletjes geweest rond 'Leuven Vlaams'. En in 1968 is de
regering Vanden Boeynants daarover gevallen. Maar op dat
moment is de roep 'Walen buiten' onder invloed van die meer
geprofileerde organisaties veranderd in 'bourgeois buiten'. Dat
was dus het moment dat organisaties zoals SVB, RALen SJW sterk
bepalend waren. Men pleitte toen voor solidariteit met de arbei-
ders. Het standpunt was een beetje dat de studenten de voorhoede
moesten zijn van de arbeidersklasse, zoals Lenin zei. Een aantal
onder ons, Kris Mercloc bijvoorbeeld, zijn dan ook gestopt met
studeren en naar de fabrieken of de dokken getrokken. Ik heb zelf
ook aan de dokken gewerkt.»
"Het gevolg daarvan was natuurlijk dat veel studenten van die

strekking uit het Leuvense verdwenen. De sterkte van die groep Veto is in feite een hele goede titel

verminderde en enkele jaren later vond je in Leuven een grote,
maar stilzwijgende linkse meerderheid. Die groep wilde zich niet
beperken tot 'iedereen de mijnen of iedereen de dokken in' en
koos ervoor om binnen de studentenwereld toch ook belangrijke
taken te verrichten. En het is die groep die binnen ASR en Veto
dominant werd."
.veto: Kon Veto bijdragen leveren die ASR bekritiseerden?
Van Bouchout: «Die situatie kon niet ontstaan. De kern van Veto
was de kern van ASR. Dat was eigenlijk een heel kleine groep
mensen die daar enorm intens mee bezig waren. Die zaten dan
telkens weer in een kring, waarbinnen je dan weer een demo-
kratische struktuur en een werking had. Er was echter geen
onafhankelijke redaktie. Ik denk dat jullie artikels joernalistiek
gezien - in elk geval tot voor een paar jaar, toen ik Veto nog
eens gelezen heb - veel beter zijn. Nu is Veto een joernalistiek
blad. Wij waren de spreekbuis van een beweging,»
"Ik had trouwens vroeger nooit verwacht dat het blad zo lang

zou blijven bestaan. Waar vooral in het begin veel kritiek op
kwam, was de titel. Het is misschien een titel die niet meer in deze
tijd past, maar wij wilden er mee te kennen geven dat dit onze
meningen zijn en als je daaraan voorbijgaat, komt er massale
aktie. Het is een heel goeie titel.,. •

_.. --

en nieuwe betogingen en relletjes. Veto
volgt alles op de voet. Ook in de rest van de
jaargang blijven de akties nazinderen, met
uitgebreide bijdragen over de universitaire
begroting, numerus clausus en het sociaal-
financieel statuut van de student.
In maart wordt de verschijningsdag van

donderdag naar maandag verschoven: elke
nieuwe week een nieuwe Veto. Geleidelijk
aan verschuift ook de opvatting OIIer hoe
Veto meet berichten over aktiviteiten in het
Leuvense. Meer en meer worden manifesta-
ties op voorhand besproken zodat de geïn-
teresseerde lezer er nog zelf naartoe kan
gaan. Tot nu toe wordt die politiek nog altijd
gevolgd.

14. Jaargang 14 wordt opnieuw een
sterke jaargang. Het Klapstuk wordt uit-
voerig belicht, er zijn opnieuw reportages
over militair onderzoek aan de KUL, de
kamerrnarkt in Leuven, Zuid-MOka, en de
eksamens. Opmerkelijk is dat enkele vrije
verenigingen een gezamenlijke aktie begin-
nen tegen Sociale Raad en Veto. Leuven
hangt vol met affiches zoals 'Wanneer glas-
nost in Veto' (van het KVHV>, 'Veto, rotzooi
op rood niveau' (NSV) en 'Het politburo
dankt de Sociale Raad en Veto aan de Katho-
lieke Universiteit Leuven' (Navokring). Eind
november wordt een groot deel van de Ve-
to's zelfs uit de verdeelbakken gepikt door
NSV'ers. En er komt glasnost in Veto: op 21
maart zijn zes pagina's aan glasnost gewijd.
Dat is niet het enige aan konsternatie tij-

dens '87-'88. Binnen de koepel zijn er weer-
orn spanningen. In februari krijgen de
Zuidafrikaanse aartsbisschop Denis Hurley
(op voorstel van de studenten) en V1aande-
rens hoop André Leysen een eredoktoraat.
Er wordt aktie gevoerd tegen Leysen. Een
week later reikt Loko alternatieve eredokto-
raten uit. Veto geeft er een aan de Aktueel-
ploeg, Sociale Raad aan vaRbondsmilitant
Jan Grauweis. Wanneer Kringraad later
haar ekskuses aanbiedt voor het protest te-
gen Leysen, weigert Veto dat ekskuus inte-
graal te publiceren. In een beschouwend ar-
tikel komt er harde kritiek op Kringraad.
Kringraad steigert en de bekrachtiging van
de nieuwe hoofdredakteur en redaktiese-
kretaris levert heel wat diskussie op. maar
een kompromis wordt bereikt.

15. Ondanks de kwaliteit van de arti-
kels eindigt jaargang 14 toch op een disso-
nant. Zowat iedereen binnen de redaktie is
het eens over de lijn die het blad moet volgen
maar de persoonlijke spanningen zijn hoog
opgelopen. Daarbij komt dan dat het nieuwe
jaar moeizaam begint met een sterk uitge-
dunde redaktie en slechts langzaam binnen-
druppelende medewerkers. Toch neemt dat
niet weg dat een behoorlijk resultaat bereikt
wordt in een niet altijd even rustig jaar.
Wanneer Veto weigert een recht op ant-

woord te plaatsen van het NSVvolgt een pro-
ces. Veto wint het proces, maar als Veto
weerom een recht op antwoord weigert en
weerom een proces voorgeschoteld krijgt,
moet het recht op antwoord toch gepubli-
ceerd worden. Ook intern verloopt alles niet
altijd van een leien dakje. Meningsverschil·
len met Kringraad lopen zo hoog op dat men
via een OAV(Open Algemene Vergadering)
de hoofdredakteur wil afzetten, wat echter
mislukt.
In '88·'89 is het natuurlijk ook feest. Veto

viert zijn vijftienjarig bestaan met een reünie
van oud-medewerkers en een feestnummer.

16. De hetze met Kringraad zal ook
nog in jaargang 16 de werking van Veto be-
lasten. Er worden nieuwe OAV's samen-
geroepen om de problemen uit te praten. De
diskussies lopen uit op een vraag naar nieu-
we Loko-statuten. De voorgestelde statuten
worden echter nooit bekrachtigd.
Jaargang 16 is vooral een jaar met dos-

siers en katernen zonder weerga: een Al:co-
reportage, de K van de KUL, 25 jaar Sociale
Raad, een dossier Demokratisering, De wer-
king van Kringraad staat dat jaar vooral in
het teken van het plan Dillemans en Veto
volgt de problematiek op de voet. Een uit-
springer vormt de katern rond Polen. Naar
aanleiding van het eredoktoraat van de
Poolse premier Mazowiecki reist een Veto-
ploeg naar Polen en komt terug met een in-
terview met vakbondsleider en gerateerd
eredoktor Lech Walesa.
Naar aanleiding van de Jaren '90-reeks op

de achterpagina wordt een nieuw koncept
uitgedokterd voor de achterpagina. Waar het
vroeger de vaste plaats was voor de agenda
wordt het nu de bladzijde bij uitstek voor
interviews of lange, meer beschouwende ar-
tikels.

17. Wanneer de verhouding met de ra-
den in de vorige jaren af en toe moeilijk ver-
liep, duiken op dat vlak in 1990-'91 geen
problemen op. Jaargang 17 is dan ook een
redelijk rustig jaar. In de eerste plaats is het
ook het jaar van Daniël Coens die met zijn
dekreet het universitair landschap grondig
verandert. Er komen protestakties van de
studenten en vanaf nummer 12 is het de-
kreet Coens niet uit Veto weg te branden.
Veto beperkt zich echter niet alleen tot het
verslaan van de betogingen maar gaat ook
dieper in op de problematiek. Een dossier
Dekreet belicht de verschillende aspekten
van de hervorming. Het koninginnestuk
vormt echter de Veto Dekreto, een ekstra
bijlage van twaalf pagina's bij nummer 15,
integraal gewijd aan het mammoetdekreet.
De reportage is joernalistiek van hoog nivo
en heel wat verantwoorde1ijken en studen-
tenvertegenwoordigers zullen er later op
wijzen hier belangrijke informatie gevon-
den te hebben.

18. In dit jaar bereikt de relatie tussen
Dillemans en de Veto-redaktie een absoluut
dieptepunt. De rektor stoort zich de hele
jaargang door aan tal van artikels, maar het
loopt helemaal verkeerd wanneer in Veto 15
een 'rechtsboven' - een satirisch kolder-
stukje dat gegroeid is uit een korte in-
houd - verschijnt waarin Moeder Theresa
en de paus in een ongewone rol beschreven'
worden. Veto trapt hiermee op de tenen van
iedereen die de K van de KULgenegen is en
Dillemans gaat zelfs zover om alle Veto's uit
de universitaire gebouwen te laten verwij-
deren en de Veto-redaktie op het matje te
roepen. Veto kan niet lachen met deze cen-
suur maar biedt wel zijn ekskuses aan. Het
gevolg van de affaire is de opheffing van de
rubriek. Veto haalt zelfs de pers met dit on-
gelukkige feit. Opvallend is dat naast tal van
geschandaliseerden ook steunbetuigingen
toekomen die de reaktie van de akade-
mische overheid overdreven vinden. Enke-
len gewaagden zelfs van "een goed geschre-
ven stukje".
Veto slaagt er ook in om met een aantal

kwaliteitsartikels en nieuwsfeiten de natio-
nale pers te halen: het KUL-prestigeprojekt
Croenveld en de plannen rond het fameuze
wetenschapspark. Naar aanleiding van het
pro-numerus clausus standpunt van de ge-
neeskundestudenten worden in een vijf-
delige reeks, met ongeveer evenveel lezers-
brieven als reaktie daarop. de negatieve
effekten van numerus clausus toegelicht.

19. Het begin van jaargang 19 bete-
kent een scharnier op twee vlakken, Beide
hebben te maken met het kwaliteitsetiket
dat Veto gedurende haar twintigjarig be-
staan ver:worvenheeft, Ten eerste heeft men,
net zoals vier jaar ervoor, bij de wissel van de
redaktie te kampen met een serieuze in-
krimping. Een hele generatie verlaat Veto,
hoofdredakteur, redaktiesekretaris en een
aantal anciens. Nieuwe medewerkers ko-
men binnen, en, ook al is het vroeg om defi-
nitieve uitspraken te doen, met de nieuwe
mensen blijkbaar ook nieuwe ideeën.
Een tweede verandering betreft het tech-

nisch aspekt van Veto. Men besluit het pro-
duktieproces te moderniseren. Vanaf jaar-
gang 8 verliep alles via fotozetten, een tijd-
rovende en verouderde manier van werken.
Vanaf oktober '92 wordt Veto opgemaakt
met Desk Top Publishing en vernieuwt men
de lay-out.
Vanaf eind februari lopen echter veront-

rustende geruchten binnen. Een aantal
kringen lijken, aanvankelijk in het grootste
geheim, een ware putsch te plannen tegen
Veto. Veto zou te links zijn, te veel fouten
maken, te ver van de kringen afstaan. Er ko-
men heftige OAV's van waarop men een
aanstellingsprocedure voor hoofdredak-
teur en redaktiesekretaris probeert door te
drukken die de autonomie van Veto sterk
bedreigt. Ondertussen zijn de gemoederen
wat bedaard en de kritiek iets milder, ook al
staan nieuwe OAV'ste wachten.

20. Jaargang 20, daar zitten we nu dus
midden in. Het is dan ook te vroeg om ons-
zelf te evalueren. Leest u zelf maar. Wij vie-
ren in ieder geval feest. En u hopelijk met
OOL •

j
J

i

frik Paredis was hoofdredakteur van 1988 tot
1989 en werkt tegenwoordig voor het Vlaams
Overleg Duurzame Ontwikkeling. Deze tekst is
een herwerkinq van een artikel verschenen
naar aanleiding van 15 jaar Veto. We vulden
zelf de laatste vijf jaar aan.(foto FranJe Viaene)
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1980: Professoren protesteren tegen Ik studenten.speech, in jaargang 7, nr 1.1975: Veto bericht over de oprichting van het stand-
beeld Ponske, in jaargang 2, nr 2. ....

DIBFDNSUONS
ti.j den& de. vakan.ti.e. iA de. un1..veJtû.tIU.-t, de aka-
dem.u.cJte. oveJÓtud én cti...tmlllll. ook. de l>.tad Leu-
ven OM n1..e..tveJtge..tl!n.
In de. bUjde veJU,OO.cJl.tingvan he.t 550· janJt van
deze. utU.e6,ltebben ze. elt Mimen aan ge.dacltt een
..standbllel.d VOOItOnl>op tv, JUcltten , Onl> , l>tu-
denteIl , de. ba&iA van butaan van de utU.veJtA.i-
tUt , een we1.kome. bltOK van .ink.om.\te.n vOOIt de
s tad •Want .indeJtdaad , de. l>tad veJtdie.nt aan
z.ijn l>tude.nten •
Zu.tiendu.ize.nd man e..ten qe.ven, dJLinl!en, k..t!!J!.en.,
pap.ieJt ••. zondeJt e.ve.nwe.l een tegemoe..tk.om.ing
vanwege de. l>.tad zel.6, zoa.l.l>wel. gebe.wLt .in be-
pa4de utU.veJtAUeLt66te.de.n .in .lJedeJtland,LOanJt
men op veJttoon van een 6tudente.nk.a.aJLt .in veJt-
6chillende wink.e.ll> k.o~ng k.an k.lti.jgen •

Inde.ltdaa.d, de. K. [J. Leuven en de. Stad Le.uvih
he-ben aan Onl>een beel.dje gewijd. In he..t haJLt
van de 6tad. Een beûd dat Onl>VOM de gek. wil.
houden. Ue.h.ieJt de gucJt.ieden.i6 en hoe dj
doOl!. RO~4Vl Reut v~ wo~ :

oo~pltonkelijk (VOlt men een beeldje. oplticltten
wanJtaan de k.un6te.nanJt zû6 de naam van
"b1!.a.ÜtWa.6hing 6 tude.nt" aan had 9ege ven •
Een k.lti..ti.ek. op he..t onde.Jtwij66!j6tee.m, een k.Iti.-
.tiek. op onze maat6c.happ.ij •ManJt alJuu. veJtan-
deJtden de heJte.n van de peJtA de naam.in •de
dIl.ink.ende 6 tude.nt, LOtlJlJth c.hi jnti.j k. omdat z.ij
zû6 n1..e.t6 andeJtA gedaan hebben .in hun 6tu-
de.nte.n.ti.j d, En zowel doolt de s tad Leuven
a.l.l> doos: de utU.VeJtAUUt wVtd hiVt g.ltaag op
.ingegaan. Tot men dc.h bww.t WeJld van de
WGIIJtdighe..id van deze oude..Átad en utU.VeJtA.i-
ûU . Men g.ing wat: meVt c.aclte..t geven aan
hU be.d.dje, en he..t zou • ~OM 6ap.ie.nt.iae •
ge.nollJlld woJUien. Ve 60ntun deJt wij6he..id •
Een hûe weg weJtd a6gûegd om een oolt6pltOn-
k.û.ijk.e. k.lti..t.iek. op he..t ondvuuij6 om te bu.i-
gen ltalVt de ophemeling van de utU.veJtAUUt.

16 he..t u al. opgevatten dat dU beûdje zo
m~ k.te..in iA ? Kte..in djn wij .indeJt-
d4a.d,a.l.6 wij nanJt de mate van wpJulllk k..ij-
ken, die wij aan deze utU.VeJtAUUt ge.n1..e..ten.
At6 wij k..ijken ltalVt de mate llIaaItOp men onze
vJtagen i.nAJi...lLi.g.ti ZÛ66 nanJt onze vJtagen tu.i-
6.teJt.t •
En k.te..in djn wij b.innen deze. maat6cltapp.ij,
a.l.6 we. den dat de. lte.g eJt.ing dclt b eJte..id
vVtk.t.a.tvtd te. bunoe..ien .in de begltO.ti.ngen
van aUe utU.veJtAUU-ten van he..t tand .OM
onde.Jtwij6 iA een •veJtUulatende poss: •
op de beg~.t.ing •

CENSU-UR "••
genwoordiger hierop een aantal
mogelijkheden tot besparingen
aan onze eigen amtver-s itei t ,

Maandag 6 oktober waren baret en toga van-stal. H~j k10eg met name de vcr-spf l+-
, " .,. , 11ngen ten gevolge van pres-

De proffen, voor de gelegenheld ,togatl genoemd, tigeprojekten aan.

begaven zich na de traditionele eucharistieviering C~DÈM'IS-CH 777
in gesloten gelid naar de Grote Aul a .: Academische ,A •.•
Overhetd, wetenschappelijk personeel en studen-
ten ~uchtten er hun'~rieven en verlangens. Een
.kcperensembl e zorgde voor de 'passende' dtver t t-
ment i. Kortom, op het.-eer-s te gezicht geen schok-
kende gebeurtenis. Ware het niet'van een incident
waar,' het 'academi sch personeel' de aanwezi gen op
~ergastte.

Enkele professol'en meenden
hierop met de voetjes te moeten
trappelen. Het'hele,proffenkorps
viel in en aldus werd de stu-
dentenvertegenwoordiger het
spreken onmogelijk gemaakt. On-
der een zo grote druk, van zijn
kollega's, brak· rektor De Somer
de studentenspeech af, ver-
klaarde het academisch jaar
voor geopend en liet de Vlaam-
se leeuw aanheffen.
Alle protest ging verloren in
het hoorngeschal. Ook de aktie
van oe stvdentEn van kinesithe-
rapie, i.v.m. het doceer-en
evaluatiegedrag van prof. M .
Vrancken, ging door het goed
georchestreerde optreden van
de rektor de mist in.,
,Het is de eerste maal dat'de
studenten op een dergelijke,
zeer grove manier het woord
wordt ontnomen op een offici-
ele opening.

~it werd dan ook onverbloemd
in de studentenspeech aan de
kaak gesteld : zo vergeleek
K. ~leeganck het inkomen van de
leden van het academisch per-
soneel met dat van een alleen-
staande steuntrekker van het
,O.C.M.~1.Hierop verlieten een
aantal professoren en boven-
dien ook CVP-volksvertegenwoor
diger De Vlies en minister
Geens ~it protest de Aula.
Op een zeer opbouwende manier
suggereerde de s~udentenverte- ,

In'zij", red~:, heke lde Kare1 ~',
l-leeganck,·voorzitter van .soct-
ale raad en woordvoeder van de

,A.S.~ •• vooral de op,ti1 zijn-'
de besparingen. Besparingen," t

die alle geledingen in onze ,
maatschappij treffen. Niet,al-
tijd,op een even rechtvaardige'
wijze evenwel!

UT STUC
Op woensdag 19 óktober wordt aan de Leuvense
universiteit het socio-kultureel studenten-
centrum " 't STUC" geopend. Deze opening
zal gepaard gaan met een grootse happening
vanaf 13.00 uur tot laat in de avond.
Om '15.30 uur heeft er,een officiele openings-
zitting plaats.

1977: De opening van het Stuc, in jaargang 4. nr 2-

~

Kultuurraad der Leuvense studenten vzw,
initiatiefnemer van dit centrum, 'is er van
overtuigd dat de in dienstneming van dit
gebouw een langdurige leemte in de ~euvense
regio opvult. Oe studentengemeenschap had
immers dringend nood aan een goed uitgebouw-
de kulturele infrastruktuur en centralisatie
van haar diensten.
Het gebouw herbergt de kantoren van de Alge-
mene Studentenraad ( overkoepelend orgaan J,
van Kringraad ( die het medebeheer in de
academische sektor verzorgt J, van Isol ( die
instaat voor de opvang van vreemdelingen J
en van Kultuurraad.
Tevens kunnen de studenten gebruik maken van
de vergaderzalen, stencildienst en dokumenta-
tiecentrum. Bovendien heeft Kultuurraad der
Leuvense studenten een brede infrastruktuur
ter hare beschikking. Daarin zit ondermeer
een animatiezaal met een kapaciteit van circa
300 man, een bar en tal van ateliers zoals
fotografie, kleibewerking, spinnen en weven,
filmmontage, zeefdruk, lay-out en een repe-
titielokaal.

1978: Akties tegen de 10.000 frank inscluiillingsgel4
injaargang 5, nr 1. T

MET IO.OOO-DEN VERZETTENWIJ ONS
Uw reporter schetst hier de inhoud en het verloop van de aktie tegen
de 10.000. Deze reportage zal wel niet de enige zijn die afgelopen
weken in de pers verscheen. Immers~ nooit voorheen ging de studenten-
beweging al in de vakantie zo sterk van start. Talrijke studenten de-
den al mee aan prikakties~ boycot van inschrijvingen~ nationale aktie-
dagen~ pamfletbedelingen en petitieverzamelingen. Zetfs onder de exa-
mens werkten sormrigen mee. Ook een stevige organisatievorm werd al op
poten gezet: regionale aktiekomitees in de meeste centra en een druk
bijgewoond nationaal komitee. Elk centrwn delegeert vijf mensen naar
het nationaal aktiekomitee om daar te diskussiëren en stemmen over
nationale beslissingen (5 uit elk centrwn voor een demokratische wer-
king en tegen regionaal overwicht).



Twijfelachtige motivatie voor
eredoktoraat André Leysen
L6,ygtI RfA9FIRT (p PRof6Sr

ANDRE LEYSEN - Na de studentenaktie tegen het eredoktoraat vanLeysen
bleek liet niet mogelijk de man te strikken voor kommentaar. Enkele dagen
voordien was aan ~to nochtans een interview toegezegd Maar Leysen
krabbelde terug. "U begrijpt, de omstandigheden, de SÎIUIJJie, De Benedetti; "
schudde men als exkuus uit de moUMl

De feiten op een rijtje

Schild en vriend ~
vrijdag 28 november - JO.OOu

Het rektoraat brengt de politie van de
stad Leuven op de hoogte van het feit
dat de Hallen bezet worden gehouden.
Kommissaris leven trekt daarop zelf
naar het rektoraat om 'overleg te
plegen'. AI dan niet in samenspraak
met de rektor besluit hij op dat
moment alom de rijkswacht op te
roepen - een kwestie van taktiek, van
beoonieUng"".n -de toestlllld vertelde
hij ons later.
Ondertussen zitten 'een l S-tal stu-

denten die alsnog over de poort van
het rektoraat geklommen zijn, klem op
de binnenkoer. Ze durven niet meer
naar buiten, want er is nu politie voor
de poort komen staan. Ze kunnen ook
niet naar binnen want Masschelein
houdt met de hulp van het personeel de
ramen hermetisch dicht.
Er starten onderhandelingen met

Masschelein die uitmonden in de
belofte dat de studenten op de binnen-
koer vrij buiten mogen op voorwaarde
dat de bezetters de Hallen om 14.30 u.
stipt verlaten, zodat de geplande RVS-
vergadering dan ongestoord kan door-
gaan. (RVS betekent: Raad voor Stu-
dentenvoorzieningen. Er zetelen 5
studenten, 5 personeelsleden en 5
proffen, waaronder. Masschelein, de
voorzitter, in.) .

1985: Veto interviewt lllnberto Eco,
in jaargang 11, nr 18. T

I

Umberto Eco is een druk-
bezet man. Bij de Pers-
dienst van de KUL stond

.de telefoon roodgloeiend: per
journalist tien minuten; lunchen
met De Somer; .ukademische
zitting; op de koffie in het paleis
- speciaal verzoek van de
koningin; dan alweer het vlieg-
,tuig in naar Londen. Geen speld
tussen te krijgen.
'Maar, de Onverbiddelijke

Spionage Ploeg van Veto sloeg
weer toe! Als de Italia-ekspress
vrijdagmorgen 1 februari om
11.18 u op perron 2 in Namen
stopt, hoeven wij slechts te
zoeken naar wagon 138, zit-
. plaats 22 (nu de CIA. Gardiner-
...Wood. is kwijtgespeeld, kunnen
. wij Peter Mostrey aanbevelen) .
. . .Eco is zelfs van.onze komst op
de hoogte. Breed glimlachend
begroet hij ons in de deur van de
wagon. Altijd te vinden voor een
practical joke.

vrijdag 28 novemberLêbë: J4.00u.
ge bezetters beginnen met de ont-
ruiming - enkele mensen wassen
borden en kopjes af. Wanneer ze om
14.30 u. buiten komen zien ze tot hun
'verrassing een grote groep betogers
staan én zitten in de Naamsestraat.
Mensen van alle fakulteiten, met wel
een opvallend grote afvaardiging van
Letteren en Wijsbegeerte, waar vrijdag
!pontaan is yerder gestaakt, Aange-
vuld met aktivisten van het eerste uur
veroorzaakt de sir-in algauw een grote
ve.f.keersops~opping in de Naamse-
straat. Dreigementen van de Heer
Leenders van de gerechtelijke politie
worden op hoongelach onthaald.

......
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1986: Massale akties tegen de
onderw(jsbesparingen. het Sint·
Annaplan. Hier bericht Veto
over de bezetting van het rekt".
raar. injaargang 13, nr 10.
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VETO Wekelijks !!
1988:Protest tegen het eredoktoraat voor Leysen. ;njaargang 14, nrs 17 en 18.

T 1991: Een van de beroemde 'Rechtsbowms'. in jaargang 17, nr 26.

Kan u zich voorstellen dat sommige mensen vinden dat
de rechtsbovens te goor zijn? Als we het toch leuk willen

maken, of we dan bijvoorbeeld niet kunnen proberen om
met de inzetlettertjes van de rechtsbovens een woordje te
vormen. Dat is ook plezant zeggen ze, en bovendien
gemakkelijker dan het kruiswoordraadsel. Dat tekent wel
een beetje het nivo van de aanvragers, dachten wjÎ zo.

LJat ons niet lachen hè. Tenzij er louter toeval in het spel is,
zullen wij ons nooit laten verleiden tot dat soort debiele

spelletjes. Het zou overigens niet zo makkelijk zijn, want wat
het Engels zogeve: in zijn Tour letter words' uitdrukt, kan in
het Nederlands zelden zo kort en krachtig.

Oeh, dan maar terug naar de traditionele droge
aankondiging van 'wat dit nummer voor u zoal in petto

heeft: Wij bieden u eksklusief ongepubliceerd kxomsterieel
uit lsmbers' pedofiliereportage (p.7), een beschouwend
artikel over de beeldvorming van de doorsnee blanke over
de doorsneelengte van de doorsneepenis van de zwarte
evenmens (p. Bern. in dwarsdoorsnede), en

Ons vervolg op de fakbarstory Ip. 1): omwille van de
brandveiligheid moeten alle matrassen buiten. Mas-

schelein wil ze nu dus ook niet meer dekken, wat zogoed als
het einde van de kringkafees betekent. Meer daarover in
onze ksîeeteorieën (p.3) en in het redaktioneel (p. la). Errest
ons slechts u nog veel leesgenot toe te wensen. Nog veel
leesgenotT! .

Een brief van de rektor

Geen veto na 10 jaar VETO
Met VETO is het zoals met de zo heterogeen van samenstelling dat ge.en

wijn: het woedt beter met de enkele organisatie iedereen kan vertegen-
jaren. Dit studentenblad heeft woordigen. De enige gemeenschappelijke

in zijn kort bestaan al heel wat kritiek noemer is "student". VETO schijnt mij de
moeten slikken. Vooreerst klinkt de spreekbuis van de aktieve, nadenkende,
naam zelf eerder negatief. Sommigen agerende studenten, die zich niet, enkel
hadden de indruk dat het xsa-orgaan bekommeren om het verwerven van een
"bol staat van kollektivistische ideeën, diploma maar ook om alles wat er reilt en
gepropageerd door ekstreern links" vere- zeilt, hier en elders in de wereld. Onge-
nigingen die bij het studenten publiek een twijfeld is dat een minderheid.
zeer beperkte aanhang hebben maar door VETO plakt zichzelf geen etiket op,
de redaktie over het paard worden maar het is duidelijk een geëngageerd
getild", zoals het onlangs werd uitge- blad, altijd kritisch, vaak negatief, echter
drukt in een lezersbrief. niet destruktief. Het durft de gebreken
Mijn oordeel is alleszins meer genuan- van de hedendaagse maatschappij

ceerd. Vooreerst is het al een hele scherpzinnig onder de loupe nemen,
prestatie een studentenweekblad uit te maar het is niet per definitie tegen alle
geven en te zorgen dat het regelmatig verschijnt. gevestigde waarden. Dat de akademische overheid
Terwijl velen dachten dat VETO na een paar jaar wel er regelmatig van langs krijgt - terecht of ten
een zachte dood zou sterven, kan het blijkbaar ~ onrechte - stoort mij helemaal niet. Ik stel
rekenen op een ploeg medewerkers die hardnekkig trouwens vast dat VETO niet alleen "de anderen" op
volhouden. Uit journalistiek oogpunt steekt het de korrel neemt, maar ook vc;el aandacht en
.goed in elkaar, en de inhoud is niet banaal, hetgeen plaatsruimte besteedt aan intern geruzie binnen
niet betekent dat ik er altijd mee akkoord zou gaan. raden en kringen.
Vaak hoort men ook het verwijt dat VETO en de Een blad van studenten met kritische zin, geen

organisatie die erachter staat, spreekt in naam van kankeraars en geen revolutionairen, maar jonge
de studenten maar niet representatief is voor. de mensen die nadenken, heeft het recht van bestaan .

, ., .g~n.s~.~tµ~çQteJlg_e~e~p~çl)!\R._Pj«< g_e!1le,ep~çq!\P'.i~ ... , .•• VaD .onzentwege dus geen "veto" om voort te doen.

1983:Rektor de Somer schrijft een brief aan Veto, in jaargang 10,nr 1.• T,
1992:Rektor Dillemans laat alle Veto's weghalen. in jaargang 18,'nr 16. ..

Veto's in
beslag

o ~l D 'E P
PP01=b:sÇOP~N'

genomen
Met de inbeslagname van alle eksemplaren van Veto
heeft rektor Dillemans een wel erg verregaande
maatregel genomen. Professor Masschelein mag dan
op Studio Brussel wel beweren dat het hier niet om
een 'inbeslagname' gaat, feit blijft dat hier wel
degelijk sprake is van censuur. Het is de eerste keer in
de woelige geschiedenis van Veto dat de akademische
overheid een nummer in beslag laat nemen. De
rektor wilde hiermee naar eigen zeggen het imago
van de KU Leuven beschermen. De faam van onze
universiteit ligt de rektor terecht nauw aan het hart. In
die zin is zijn verontwaardiging over de uit de hand
gelopen 'rechtsboven' begrijpelijk, zeker als men op
de hoogte is van het prekaire diplomatiek evenwicht
tussen de KU Leuven en het Vatikaan, en als men
bedenkt dat de rektor moet rekening houden met de
verschillende ideologische stromingen aan de univer-
siteit



Meer van dat Veto mag niet
representatief zijn

Tijdsgeest
DOOR BERT MALLIETDOOR LUC VANHEERENTALS

Mijn allerbeste wensen voor de twintigjarige Veto. Meer dan elk ander
studentenblad in dit land heeft het in de Vlaamse pers en daarbuiten een
reputatie van degelijkheid, betrouwbaarheid en originaliteit verworven.
Dat het op tijd en stond in de nationale media geciteerd wordt, is daar wel
een goed bewijs van. Eerder dan zich genoegzaam op de borst te kloppen
hoort het bij een verjaardag om naar de toekomst te kijken en ook in die zin
zou ik enkele wensen willen formuleren. Het weze vooraf duidelijk dat ik
ook wel weet dat de Veto-redaktie steeds zoals in het verleden de door mij
'geproklameerde' dingen nastreeft. Mijn opmerkingen moeten dan ook en-
kel begrepen worden in de zin van 'meer van dat'.
1. Iedereen weet dat de debatkultuur in Vlaanderen van een bedroevend

pover gehalte is. De gevolgen daarvan worden vaak onderschat. Dat heel wat
mensen zelden of nooit hun mening konfronteren met die van anderen
vergroot de kans op een onkritisch denken en een navolging van wat grote
bekken à la Tobback of Van Rossem verkondigen 0( volksverleiders zoals het
Blok. Veto kan mijns inziens meer dan het nu doet, het debat stimuleren
door bijvoorbeeld meer individuen, zelfs protessoren, voor vrije tribunes uit
te nodigen, diskussies tijdens studiedagen of debatavonden te verslaan, of in
bestaande diskussies meer dan nu het geval is alle betrokken partijen aan
het woord te laten.
2. Wil Veto als joernalistiek produkt blijven groeien dan zal het beto-

gingen of akties niet meer mogen laten verslaan door de organisator of
belanghebbende partij. Zoiets komt sympatiek over voor wie achter de zaak
staat maar doet de boeken toe voor anderen. Als redaktie moet Veto mijns
inziens zoveel mogelijk onafhankelijk staan, zowel ten opzichte van de
Loko-raden als' van drukkingsgroepen. Feiten en kommentaar zouden vol-
strekt gescheiden moeten blijven. Het feitenrelaas van een Akademische
Raad of een nieuw KUL-dossier moet behandeld worden door de Veto-
joernalist. Daarnaast mag de studentenafgevaardigde in Akademische Raad
of Kringraad als dusdanig gerust een kommentaarstukje leveren. Hoe ho-
ger de joernalistieke onafhankelijkheid, hoe meer het blad gelezen wordt en
hoe meer mensen bereikt worden door de kommentaarstukjes.
3. Ik wens Veto oprecht proficiat met dat nummer van enkele weken

geleden in de nieuwe spelling en hoop dat men verder de weg opgaat van een
gedurfde aanpak die van veel verbeelding getuigt. Ik betreur onder meer dat
sinds het konflikt enkele jaren terug met de akademische overheid over het
voorpaginastukje (boven rechts) het satirisch element in Veto sterk terug-
gedrongen is. Hetgeen met de spelling mogelijk was, kan ook nog met veel
andere tema's: met name veel verder gaan dan de andere media en druk-
kingsgroepen. Veto zou meer dan nu het geval is een ongebonden denklabo
kunnen zijn. Als men student is, beseft men soms te weinig hoe vrij men is
om te doen, te laten en te verkondigen wat men wil.
4. Veto zou zich in de zin van punt 1 en 3 een grotere rol kunnen toeëige-

nen in de maatschappelijke diskussie over hete hangijzers. Over racisme
bijvoorbeeld wordt al sinds jaar en dag met dezelfde - terechte - huma-
ne argumenten gepraat over asielznekers en illegalen. lJit het feit dat tien
procent van de Belgen op het Blok stemt, blijkt dat er echter meer aan de
hand is en alleszins meer nodig om migrantenhaters te overtuigen. Velen
lijken schrik te hebben om bij die diskussie eens veel dieper te graven dan tot
nog toe het geval was. Een blad als Veto moet nochtans in staat zijn om dit
soort zware taboes aan te pakken. Het gaat daarbij niet enkel om racisme,
maar bijvoorbeeld ook over de zin van universiteiten, de maatschappelijke
relevantie van wetenschappelijk onderzoek, 0( hetgeen bic-genetika met de
mens aan het uithalen is. -
Luc Van Heerentals was aktief b(j Veto van 1982 tot 1986. Momenteel is h(j
joemalist voor Belqa-Leuven.

Tijdsgeest, dat is waar het om gaat. Daar ging het toen om, daar gaat het
vandaag om, en daar zal het dus altijd wel om gaan. Tijdsgeest. dat is wat de
mensen denken en voelen over de wereld rondom hen, dat is hoe de mensen
hun gedrag aanpassen aan die omgevende wereld. Of beter, hoe ze zich
aanpassen aan het beeld dat ze hebben over die wereld.
Toen, daarmee bedoel ik hier het tijdsgewricht rond de splitsing van ASR

in Krul en het overblijvende ASR. Het gewricht ligt ergens in de buurt van
1984. En een gewricht was het, tussen tijdsgeesten dus. Tussen aan de ene
kant de geest van de revolte van mei '68 en aan de andere kant de tijdsgeest
van wat men destijds het ik-tijdperk begon te noemen.
Ik herinner me vooral dat in het openbare debat rond deze splitsing de

echte beweegredenen naar mijn aanvoelen zo zelden echt uitgesproken
werden. ASR werd van vanalles en nog wat beschuldigd, van burokratise-
ring tot wanbeheer, maar nooit 0( zelden van gewoon te links te zijn. En in dat
laatste zat het nochtans precies. De nieuwe generatie studenten die toen
opkwam, vond de geest van de vorige generaties gewoon te links.
Een van de weinige citeerbare uitspraken uit die tijd die de kern van de

zaak raakte, is een zinsnede uit een redaktioneel van het tijdschrift Faze van
Krul: dat de studentenbeweging toch niet uitsluitend kon opgebouwd zijn
'rond zoiets als äemokratiserinq'. Dat was teaminste eerlijk, dat was rechtuit
het basismotief van de tegenstander afdoen als marginaal, dat was de
centrale pijler van de geest van '68 onderuit halen.
ASR droeg de demokratiseringsgedachte inderdaad hoog in het vaandel.

En terecht, vind ik. Demokratisering staat voor gelijke kansen en rechtvaar-
digheid, voor solidariteit en kollektieve verantwoordelijkheid. Demokrati-
sering gaat in tegen overheersing en uitbuiting, tegen profitariaat en
machtsmisbruik. Dat was dan ook de tijdsgeest in de glorietijd van ASR.Een
geest van 'w(j samen vooruit naar een menswaardiger toekomst'. Het klinkt
naïef ondertussen, nu de tijdsgeest andere waarden koestert. Maar het
klinkt alleen maar zo. Voor hen die deze geest meegemaakt hebben en die
eerlijk terug willen blikken naar hun Ingesteldheld van toen, is het nog altijd
even waarachtig als toen. Ik alvast ben van die waarden nog even overtuigd.
Dat ze naïef klinken, is louter en alleen toe te schrijven aan de omgevende
klankkast, aan de tijdsgeest. Die is sindsdien drastisch veranderd.
Voor mijn part gaat Krul de geschiedenis in als de eerste organisator van

een autorally voor studenten. Jep, dat hebben ze gedaan en het is zowat hun
meest signifikante daad geweest. Voor de rest viel immers vooral op wat
deze nieuwe generatie studentenvertegenwoordigers niet deed. Ze noem-
den zichzelf dan ook, niet zonder enige fierheid, apolitiek, een woord dat
sinds 24 november '91 zo ongeveer versleten is geraakt, Destijds gingen wij
van ASRdaar nog tegenin met de bewering dat apolitiek zijn niet kan, omdat
een afwijzing van het politieke toch ook politieke gevolgen heeft.
Wat zich daar op kleine schaal in het Leuvense studentenwereldje

afgespeeld heeft, heeft zich later op grotere schaal voorgedaan. Bij de
verkiezingen op voornoemde datum heeft de apolitieke burger zich voor
het eerst massaal gemanifesteerd. Sindsdien heeft men het over de kloof
tussen burger en politiek en over hoe gevaarlijk dat wel is voor de
demokratie. Ik vrees dat het citaat van hierboven evengoed naar de grote
mensen-wereld geëkstrapoleerd kan worden: die demokratie kan de burger
van vandaag eigenlijk geen reet schelen.

De tijdsgeest die toen doorbrak en die nu regeert, stelt heel andere
waarden centraal, diametraal tegengestelde waarden. De mensheid evo-
lueert laverend als een dronkeman. De tijdsgeest van nu plaatst het individu
in de schijnwerpers. De persoonlijke vrijheid, de individuele ontplooiing
staan nu bovenaan. De eerste de beste psycholoog met enige beroeps-
fierheid zal trouwens zeggen dat het verdomd tijd werd. Maar het ontaardt

al gauw in doelloos met zichzelf bezig zijn, co-
,...--------------------------'---------, cooning voortdurend en tot in het belachelijke op

zoek naar een nieuwe kick. Terug naar de natuur
bijvoorbeeld, maar dan wel met een fonkelend
nieuwe mountain bike en een blits pakje, of meteen
maar met 100 pk vierwielaandrijving. De natuur is
overigens bijzaak, het gaat vooral om het beleven
van een soort ego-orgasme of, in het beste geval, om
het verleggen van de persoonlijke grenzen. In het
medialandschap is het niet anders, daar regeren
drama en spektakel, glitter en eksotiek, gericht op
het bevredigen van een primitieve sensatiezucht.
De informatie heeft niet als doel degene die ze 0p-

neemt iets bij te brengen, iets te doen inzien. Het
gaat niet om emanciperen maar om amuseren.
Er zijn er die met dat ego-trippen heel ver dur-

ven gaan: het individu dat de mogelijkheid zou
moeten hebben uit de samenleving te treden, dat
het recht zou moeten hebben zijn solidariteit met
de anderen op te zeggen. Maar de echte ontaarding
is pas begonnen. Het vrijgevochten, eigenzinnige
en zelfstandige individu heeft zich nog maar pas
van de last van het kollektieve ontdaan of hij wordt
bang. Want de ieder-voor-zich mentaliteit blijft
ook domineren als het wat minder goed gaat. De
hang naar persoonlijke ontplooiing wordt dan de
onontkoombare deelname aan een gevecht waarin
alleen het recht van de sterkste telt.
Ik lees Veto al een tijdje niet meer. Ik ben ook al

een tijdje geen student meer. Ik lees nu De Morgen,
kijk naar BRTN en niet naar VTMen dat zal alle-
maal wel geen toeval zijn. Maar Veto bestaat. De
maatschappelijke wind zit dan misschien wel te-
gen, de gekoesterde waarden zijn dan misschien in
de verdrukking, maar Veto bestaat nog, heeft nog
lezers, ja zelfs vindt nog medewerkers. En wie weet
zal hun geest ooit weer de tijdsgeest zijn. _

OP DE Ré(E:Pt1'iE Voo~ ~ojAAR YE{O ...

DOOR DIDIER WIJNANTS

Weinigen zullen er hun slaap voor laten, maar ik weet minstens van een
handvol hardwerkende vrijwilligers dat ze dat wel doen: Veto bestaat twin-
tig jaar en dat moet bekend gemaakt worden, zo mogelijk met de nodige
luister, maar zeker op professionele wijze. Zelf heb ik nog net de viering van
de vijftiende jaargang meegemaakt: toen werd alles in het werk gesteld om
vriend en vijand binnen en buiten Leuven even te wijzen op de merkwaar-
dige overlevingskunst van het Leuvens studentenweekblad. Nu is het allicht
niet anders: het wekelijks wonder dat achter de vaak bekladde naam Veto
schuilgaat leeft nog steeds, al heb ik zelf geen abonnement meer en weet ik
dus nauwelijks nog hoe het eruit ziet.
Op zichzelf is het voortbestaan van de naam Veto al een merkwaar-

digheid. Elke Veto-medewerker weet dat het eerste nummer dat ooit uit de
stencilmachine rolde (in 1974) een naïef getekende kop droeg waarin 'Kerk,
Staat en Kapitaal' een hoofdrol speelde. Naarmate Veto een stabieler pro-
dukt werd, is het onderschrift gauw weggevallen. Maar de naam van het blad
bleef behouden en werd door de medewerkers steeds met hand en tand
verdedigd. Sinds de zogenaamde 'volwassenwording' van de studentenbe-
weging, een omkering in de mentaliteit die dateert van het begin van de
jaren '80, heeft de redaktie meer dan eens de handen vol gehad met mensen
die de naam 'te rebels, te opstandig, te links' vonden. De telkens weerkeren-
de verweerschriften daartegen zijn vertederend. Met veel geduld moet men
buitenstaanders - zoals druk bezette presessen van fakulteitskringen -
aan het verstand brengen wat de rol en de betekenis, ook historisch, van
Veto is.
Het zijn noch- r+ ."...:--_-,

tans niet die merk- - .
waardige plei-
dooien die Veto tel-
kens weer gered
hebben. Hoogstens
konden ze bij de
meestal slecht geïn-
formeerde en dus
nauwelijks voorbe-
reide kritici van Ve-
to een vermoeiings-
effekt sorteren. Wat
intern een veel gro-
ter belang heeft, is
de gezonde diskus-
siekultuur die er bij
Veto steeds bestaan
heeft. Eigenlijk is
het onbegrijpelijk
dat een deel van de
buitenwereld over
Veto denkt als een
dogmatisch basti-
on, een kleine kring '--------------------'
van gelijkgezinden die voortdurend op één spijker klopt. Niets is minder
waar. Vaak stonden nieuwe medewerkers vrij skeptisch tegenover de wer-
king van het blad. Maar juist die skepsis kon nadien uitmonden in een nieuw
elan en dat was ook het geval met interne krisissen. Deze hebben merkwaar-
dig genoeg nooit het produkt Veto geschaad.
Maar hoe komt dat dan toch? Het antwoord is eigenlijk eenvoudig. De

geschiedenis van Veto reveleert dat dit studentenblad nooit een thuishaven
geweest is voor mensen met een sterk omlijnd politiek programma. In
zekere zin is Veto altijd een ontmoetingsplaats geweest voor politiek daklo-
zen. Daarmee bedoel ik zeker niet politiek ongeïnteresseerden, integen-
deel, maar meer dan in de verschillende raden van Loko (vroeger ASR)
bestond bij Veto-medewerkers de behoefte aan kritische reflektie. De bran-
dende tema's konden in het verlengde liggen van de aktiviteiten van bijvoor-
beeld Sociale Raad, maar dat was lang niet altijd het geval. Zo kon het
gebeuren dat er intern veel kritiek ontstond wanneer er al eens te uitvoerig
over kultuur geschreven werd, tijdens een Klapstukfestival bijvoorbeeld.
De redaktionele koers is in dergelijke gevallen vaak tegen het licht gehou-
den en soms vanzelf bijgestuurd, soms na hardnekkige diskussies.
Tegen deze achtergrond zijn de eksterne aanvallen op Veto altijd van een

beschamend laag nivo geweest. Ik denk aan de potsierlijke affichekam-
pagne van het KVHV,met de slogan 'Wanneer glasnost in Veto?' (door de
toenmalige redaktie handig omgebogen in een reklamekampagne voor een
ekstra katern over de toenmalige Sovjet-Unie). Of de akties van het NSV.Of
zelfs de pogingen van een verbolgen rektor Dillemans om Veto-medewer-
kers persoonlijk te intimideren.
Niettemin ben ik altijd van dit ene punt overtuigd geweest: Veto is niet

representatief voor de studentenbevolking. Meer nog, Veto mag niet repre-
sentatief zijn. In een hopelijk kritisch denkende gemeenschap als die van de
universiteit zou dat een grandioze aanfluiting zijn. Wat dat betreft is er een
interessante parallel met de 'representativiteit' van Kultuurraad en 't Stuc,
maar dat is een ander verhaal. Vast staat wel dat Veto een open geest moet
bewaren en voortdurend, zij het dus niet op basis van getalsterkte, zichzelf
toch moet kunnen legitimeren.
Wat dat laatste betreft zijn er zonder twijfel wel fouten gemaakt in het

verleden. Het valt op dat artikels over netelige kwesties vaak bijzonder
retorisch opgebouwd zijn. De in Veto gebruikte formules vermengen heel
vaak feiten en meningen. Vaak lapt men daarmee meteen de eerste basis-
regel van de joernalistiek aan zijn laars en ergert men meer lezers dan
nodig. Ik heb de indruk dat zowat alle Veto-generaties in dit bedje ziek
geweest zijn. Het is enerzijds jammer, maar anderzijds onvermijdelijk.
Want Veto is een produkt dat geboren wordt uit een bepaald engagement, of
zelfs uit verontwaardiging. En het meest teleurstellende aspekt daarvan is
niet dat er al eens slechte artikels verschijnen. Teleurstellend is vooral dat er
via lezersbrieven of vrije tribunes nauwelijks volwassen repliek geboden
wordt. _

Bert Mal1iet was in 1985·1986 hoofdredakteur en
werkt au ingenieur b(j de NMBS

Didier W(jnants was in 1986-1987 hoofdredakteur en in 1987·88 redaktiesekre-
taris. H(j is ingenieur en werkt momenteel als konsultant in Computer Aided
Design. Daarnaast is h(jjazzkritikus b(jDe Morgen.



Onder de noemer: het moet niet
allemaal masturbaneioemalistiek zijn

het KVHVmet Veto onderhoudt (of anders-
om) vinden we dat het blad wel degelijk be-
staansrecht heeft als spreekbuis van de stu-
denten. Over de representativiteit valt ech-
ter te redetwisten. We kunnen ons niet van
de indruk ontdoen dat een bepaald soort
klein-links het blad monopoliseert. Desal-
niettemin gefeliciteerd."
Johan Vansina, hoofd redakteur van De
Streekkrant: "Ik volg Veto altijd, vooral van-
uit mijn interesse voor wat er in de stad leeft.
Een initiatief als dat van de nieuwe spelling,
het was eens een andere kijk op de zaak. Wat
ik ook zeer goed vind, is dat altijd onomwon-
den een mening verkondigd wordt. De waar-
heid kwetst immers waardoor het niet altijd
makkelijk is om ze uit de doeken te doen.
Wel worden er in Veto teveel artikels uitge-
sponnen. Het is niet altijd prettig lezen wan-
neer je een opsomming krijgt van de feiten
waarbij dan naar de konklusie moet gezocht
worden. Ook vraag ik me af of de student wel
geïnteresseerd is in artikels als bijvoorbeeld
die over ruimtelijke ordening en Vogelzang.
Verder, ik wou dat wij al zo lang bezig waren
als jullie."
Jean-Marc Taymans, preses van LBK: "Mis-
schien loopt bij Veto de wisselwerking met
de kringen niet altijd zoals het hoort. Er
zouden meer schrijvers en anderssoortige
medewerkers moeten gezocht worden van
alle strekkingen die leven binnen de studen-
tenwereld. Voor de rest is Veto ok. Dat het
wekelijks verschijnt, vinden wij ideaal voor
zo'n blad dat voldoende gevarieerd is. Jullie
vinden goed het evenwicht tussen het lich-

tere en het zwaardere werk."
Willy Geysen, woordvoerder van de KUL:"Ik
lees Veto regelmatig, vanuit mijn funktie. Ik
ben zeker voorstander van een studenten-
blad en vind dat het heel kritisch mag zijn.
Maar het belangrijkste probleem is volgens
mij dat Veto het beleid van de unief vaak ne-
gatief, en vooral foutief negatief voorstelt.
De informatie wordt niet voldoende nage-
trokken. er wordt dan ook weinig beroep ge-
daan op de dienst informatie en onthaal of
op mijzelf. Gebeurt dat dan toch, zoals bij de
recente artikels over Zuid-Afrika, dan ko-
men daar ook behoorlijke artikels uit. Nega-
tieve uitschieters zoals het geval met Moe-
der Theresa zullen we maar okkasionele
fouten noemen."
Dirk De Wit, filmprogrammator van het
Stuc: "Eerst wil ik even zeggen dat ik het
joernalistiek nivo van Veto de laatste jaren
heel goed vind. Als je bedenkt dat het elke
week zo snel in mekaar wordt gestoken. Ik
ben ook blij dat het geen PR-blad is, louter
bedoeld om mensen die bij een vereniging
betrokken zijn nog wal dichter bij elkaar le
brengen. Aan de lay-out zou wel eens wat
kunnen veranderen. Op die manier zou het
stigma van Velo, dat trouwens vooral ge-
kreëerd wordt door mensen die het blad
amper lezen, weggewerkt kunnen worden.
Soms heb ik het gevoel dat er te weinig
algemene tema's dieper behandeld worden.
Er zou meer ruimte kunnen gegeven wor-
den aan bijvoorbeeld filosofie, ekonomie, li-
teraluur, of poliliek. Dit lijkt me nog gedeel-
telijk braakliggend terrein." _

DOOR 'EROEN OVERSTI,NS EN KAREN DEPOOTER derbelicht door die beperkte manier van
werken. Kritiek is zeker welkom en dat
zoiets ook vanuit de hoek komt van de stu-
dentenwereld is positief te noemen. Maar
dat zou dan wel moeten gebeuren door de
zaak te belichten vanuit alle gezichtspun-
ten."
Stel Wauters, oud-vetomedewerker, joer-
naIist oo de BRTN-sportredaktie: "De avond dat
ik zelf verkozen werd tot redaktiesekretaris
heb ik nog de uitspraak gedaan dat het niet
per se erg zou zijn als Veto niet langer zou
bestaan. Wat ik bedoel is dat Veto niet ten
allen prijze moet overleven. Het blad heeft
namelijk alleen zin als het blijft wat het
geweest is: als er kritische studenten blijven
aan meewerken die zowel studenten als
universiteit al eens bij 'hun pietje' pakken. Ik
hoop dat Veto zo oud wordt als moeder The-
resa."
Pé Vyncke, preses van Ekonemika: "Veto is
het blad van de studenten en wordt met hun
geld gemaakt. Toch wordt er gedweept met
een redaktionele lijn. hoewel twintigduizend
studenten zich erin zouden moeten terugvin-
den. Artikels zijn inhoudelijk vaak te zwaar-
wichtig. Er gebeurt trouwens veel meer dan
alleen maar wat in Veto staat. Veto zou meer de
stem van de studenten moeten zijn. Er moet
niet gewoon onafhankelijk kritiek worden ge-
geven. Als de kringen een beslissing nemen,
moet die ook weergegeven worden en de posi-
tieve punten aangetoond. Daartegenover
staan de lay-outtechnische kwaliteit en de
taaltechnische. Veto heeft enkele heel goede
schrijvers. Veto is dus beter dan Het Laatste
Nieuws, maar mag als blad de studentenbewe-
ging niet monopoliseren."
Het KVHV: "Namens de preses en Wouter
van den Meerseh, hoofdredakteur van de
Verbondsberichten, wensen we Veto geluk-
wensen met zijn twintigste verjaardag. On-
danks de enigszins vertroebelde relatie die

Veto zocht en vond de nodige mensen bereid om eens hun gal te spuwen
over dat joemalistiek bastion der zelfgenoegzaamheid in de 's Meiers-
straat. Alles wat ze nooit durfden maar altijd wel hadden willen zeggen

over Veto, kon geventileerd worden op onbeschaamde wijze. Wevieren tenslotte
maar één keer de twintigste jaargang. En natuurlijk zullen met ingang van het
volgende nummer de nu volgende feiten definitief tot het verleden behoren,

"I

eer ik de joernalistieke kwaliteiten. Dat
neemt niet weg dat er in het verleden een
aantal keren bericht werd over feiten waar-
bij ik zeker ben dat Veto vóór het afdrukken
wist dat ze fout waren. Enkele dossiers wa-
ren desalniettemin merkwaardig te noe-
men. De kritiek dat Veto aan nestbevuiling
doet, is niet helemaal onterecht. Men zou
een wat loyalere houding tegenover de uni-
versiteit als instelling mogen verwachten.
Dat lijkt mij een kwestie van respekt. De aan-
dacht voor de kultuur met een wat hogere
drempel en de dernokratisering kan ik al-
leen maar toejuichen. Hoewel er in het ver-
leden ook misschien wat weinig aandacht is
besteed aan UP, tenslotte toch een van de
kulturele sektoren van de universiteit, le-
vert Veto een waardige joernaIistieke bijdra-
ge."
Jan Gems, student Germaanse Talen: "Wat
ik slecht vind aan Veto, is dat er steeds op ge-
kakt wordt. En er zit een stripverhaal in van
iemand met een pint en dat is slecht. Het for-
maat is slecht. De drukinkt stinkt. Veto is veel
te konformistisch en er moet meer sport-
nieuws in staan. Het feit dat er niets positiefs is
aan Veto, vind ik heel negatief, maar al bij al
haalt het nog het nivo van Het Laatste Nieuws.
Trouwens, ik lees de Veto eigenlijk nooit."
Lou de Clerck, hoofd redakteur van De Stan-
daard: "Negatiefî Zoveel negatiefs vind ik daar
niet aan. Ik lees Veto niet elke week even in-
tens, maar wel zeer frekwent. Informatief is
Veto zeer sterk. Persoonlijk vind ik bijvoor-
beeld dat je door de lektuur van Veto een mooi
beeld krijgt van de relatie professoren-studen-
ten. Ik ben nu 57 en dan relativeer je heel
wat, maar de gezonde kontestatiedrang van
Veto apprecieer ik. Wat in De Standaard over
het randje zou zijn, kan bij Veto wel en zo
hoort het. Soms zijn jullie wel wat te scherp,
gaan ook jullie wat over de schreef, maar ik
ben ook jong geweest. Een student moet
zonder veel nuances en op een behoorlijk
scherpe manier zijn mening kunnen ver-
kondigen en bij Velo kan dat."
Bart Massart, schepen van ruimtelijke orde-
ning van Leuven: "Ik krijg Veto nooit in zijn
totaliteit onder handen. Wat ik te zien krijg,
bereikt mij via de knipselkrant. Maar van wat
ik lees, en dat zijn dan vooral de artikels in
verband met ruimtelijke ordening, stoort me
regelmatig de beperkte mate waarin bronnen
soms worden gecheckt. De verschillende as-
pekten van de zaak blijven maar al te vaak on-

Luc Vandervelpen, baas van kcco: "Ik lees
Veto al vijftien jaar en vind dat het steeds
leesbaarder geworden is. Toch zouden er op
technisch vlak meer tussentitels en kaders
geplaatst mogen worden. Inhoudelijk er-
gert de rnissioneringsdrang van Veto me wel
wat, de toon van 'we hebben toch altijd ge-
lijk'. De stem van drukkingsgroepen was al
te vaak op de achtergrond te horen. Dat is de
laatste tijd opmerkelijk verbeterd maar ten-
slotte zijn organisaties als MLB ook bijna
helemaal van het aktiefront verdwenen.
Veto is uitdagend-provocerend en daarom
leuk om lezen. Jullie zullen jammer genoeg
wel nooit gas terugnemen. De maatschap-
pij-artikels lees ik met veel aandacht. Moet
er zoveel kultuur in. tenslotte is er toch ook
het Stucboekje? Maar met jullie valt al bij al
besl te leven."
Raf Masscbelein, voorzitter studentenaan-
gelegenheden: "Ik wens niet op deze vraag te
antwoorden omdat telefonisch naar reak-
ties peilen geen goede manier van werken is.
Ik heb grote bezwaren tegen telefoonjoer-
nalistiek omdat de druk die dan op beide par-
tijen wordt gezet, geen kwalitatieve antwoor-
den mogelijk maakt. Niet alleen de politiek
loopt tegenwoordig mank, hè, maar ook de
joernalisliek. Die respekteert de deontolo-
gische regels niet meer. De essentie van de
joernalistiek gaat op deze wijze verloren. Ik
weiger dan ook altijd om mijn mening op deze
manier le verspreiden."
Veto: Mogen we dit dan als uw antwoord af-
drukken?
Masschelein: "Als u wilt. maar dan illustreert
u weer net wat ik aanklaag. Van studentenpers
aan een universiteit verwacht ik beter dan
dat."
Kris Swerts, vrijgestelde van Kringraad. "Kan
ik daar iets over zeggen? Ik vind het verdomd
vervelend dat Veto altijd mijn mappen komt
stelen. Als k1assikus vind ik dat de spelling te-
rug een beetje fatsoenlijk moet in plaats van
die rommel met k's en zo. De kultuurartikels
lees ik zelden. Het kruiswoordraadsel is ook
niet denderend. Sommige joernalisten zou-
den beter eerst nadenken voor ze iets schrij-
ven. Iets als Veto is nuttig, maar wat ontbreekt
is zelfkritiek. Gewoon beschrijvende artikels
moeten ook kunnen. Veto poogt van elk arti-
kel een redaktioneel of kolumn te maken en
dat is walle veel van het goede."
Jan Dumon, priester bij de Universitaire Pa-
rochie: "Over het geheel van de jaren appreci-

Twintig jaar Veto, dertien jaar zoekertjes
natura. Onnodig te reageren
indien niet ernstig (92 keer
lang bellen). Groenveidin 5/1/
7 en 5/1/11. Heverlee.
• Raar maar waar! Ik verza-
mel gedroogde muggen. Wie
kan mij grote hoeveelheden
hiervan bezorgen? Ik bezil ge-
noeg ruilmateriaal: mieren en
oorwormen (gedroogde na-
luurlijk!)
• Billy zoekt mensen die op de
24 uren tussen 2.00 en 3.00 uur
daar waren om hem te vertellen
wat er met hem gebeurd is. Dilly
met de black-out, Torhout.
• Bord zoekt auditorium met
krijtbakje. Zich wenden
WGVGI38.
• Latent Andersdenkende Re-
latief Innoverende Elite Zoekt
Afkorling.
jaargang 17
• Willy, trek hel u nie aan jong!
De Mundiale in tweede zit, dat
zou pas schandalig geweest
zijn! Freddy,
• Napoleon zoekt dringend pa-
leis cenlrum Leuven, max. 600
fr. Audiëntie elke vrijdagvoor-
middag.
• Verloren te Waterloo: veld-
slag. Terugbezorgen aan Na-
poleon. Audiëntie elke vrijdag-
voormiddag.
• De gozers van Sportcen-
trum bij Jacky wensen hun
kliënteel een Nieuw Jaar en
een fijn de siècle. PS: nu ook
rillanitis voor alleenstaande
vrouwen.
• Aan Hugo Brems, Sportcen-
trum bij Jacky vindt: van alle
gedichten is Elke het mooiste.
jaargang 18
• Luk met helm zoekt meisje
met motor.
• Pino zegt: het is bruin en geel
en omvorm baar. Maja de klei.
• Het hoogst wat een maagd
kan bereiken is resultaten.

King Henry V.
• Te krijg: Olivier S. Goede ei-
genschappen: geen. Wel ideaal
als geduldoefening.
• Hey Cuys, alle personen die
dit lezen en Guy heten, worden
uitgenodigd om te komen aperi-
lieven bij Guy Vandenbroeck,
Blijde Inkomstslraal 67 -iden-
liteitskaart geldt als bewijs.
• Kringloop zonder einde: wie
veel blokt, wint bij Trivial Pursuit,
waardoor het spel rapper gedaan
is en dus meer tijd rest om te blok-
ken, waardoor men nog meer
weet, dus nog rapper winl enz.
• Sommige mensen beweren dat
ik gele tanden heb, maar ik vind ze
gewoon lekker. Stom hé! Cis.
jaargang 19
• De Veto die jij nu in handen
houdt, heb ik ook al in de mijne
gehouden. Denk daar eens aan.
Pol Sul, de eenzame Velo-bezorger.
• Aan het meisje met wie ik do
29/10 samen gekotst heb 19o
HOR: wanneer eten we eens sa-
men? Kobbe.
• Als het parlement op 6 juli '83
vindt dat hoger onderwijs kosle-
loos moet worden, waarom vin-
den een aantal studenten dat dan
niet?
• Tineke Konijn, waarom kan ik
niet altijd bij je zijn?
• Verloren: komposthoop. nabij
het Gr. Begijnhof. Terugbezorgen
nr 21. Grote emotionele waarde.
• Aan alle oplettende Veto-le-
zers: hier ontbreekt inderdaad
een I. De vraag is natuurlijk

23 april 1981 is de historische
datum waarop de zoekertjes het
daglicht zagen. De veto-redaktie
legde het als volgt uit: "Veto
werkt hard om zün service aan
studenten en kringen te verbete-
ren. Daarom vanaf nu een nieu-
we dienst: de zoekertjes, 'te
koop', 'te huur', 'gevraagd', etc.
(...) Zorg ervoor dat je er een
briefje van 20 frank bijsteekt.
We zün gedwongen hiervoor een
vergoeding te vragen omdat de-
ze rubriek ons ekstra ruimte zal
kosten, die niet door de beqro-
ting wordt gedekt.· En dan, het
eerste zoekertje aller tiiden:
• Verloren: Moed. Op 22 april
jl. na eksamen fund. wijsbegeer-
te. Laatst gez. ter hoogte v, de
schoenen. Breng aub terug 't
Schachtenkwrt. 5, 3000 L.
De zoekers waren niet meteen een
daverend sukses: het maksimum
wekelüks aantal dat jaar bedroeg
tien.
Vanaf jaargang 11, in 1984, wer·
den de zoekers gratis. Dat dreef
het aantal meteen op. Zakelüke
zoekertjes hebben nog steeds de
bovenhand: te koop, te huur, ge·
zocht, verloren, gevonden. Af en
toe een uitzondering:
• Fijnproever (22j) zoekt lek-
kere kokkin om met hem ome-
let te bereiden zonder eieren te
breken. Minckelerstraat 108.
In jaargang 12 verhuizen de zoe-
kers van de achterpagina naar de
voorlaatste pagina en worden ze
stilaan iets ludieker.
• Gezocht: een objektief stu-
dentenblad. Zich wenden tot
wanhopig zoekende studenten.
In jaargang 13 duiken voor het
eerst de ondertussen legendari-
sche Roze Drempel-zoekertjes op.
• Homoblad zonder pardon
vanaf mei opnieuw maandelijks
verkrijgbaar bij boekhandel
Plato of bij de Roze Drempel.

Vanafjaargang 14 komt er einde-
lük wat pit en variatie in. We bie-
den u een kleineselektie uit de kun-
ste zes jaar.
jaargang J.J
• Gezocht: stamboomvissen
om te kruisen met Pauline hier
in de bak. Zich periodiek ont-
houden indien niet ernstig. Vzw
Toekske, Weldadigheidsstr. 26.
• Ervaren Limburgse mijn-
werker gezakt voor het graven
van een tunnel tussen het Jus-
tus Lipsiuskollege en Regina
Mundi. Kandidaturen naar Bart
Tubbax, Minderbroedersstraal
IS, kamer 01.110.
• Gezocht: pomp om onder-
gelopen tunnel leeg te pompen.
Neem kontakt op met Bart Tub-
bax, Minderbroedersstr.15.
• Dit is het zoekertje waarop
Tom Siks al een heel jaar zil te
wachten. Nu mag hij een jaar
naar de dader zoeken.
jaargang 15
• Ook ik hou welvan poëzie, ze-
ker van De Coninck, als jij nu
bent op wie ik wacht, dan wordt
mijn leven honing.
• Typen van tesissen op tekst-
verwerker, 55 BF per blad, Kris
Rosselle, Naamsestwg 130, 3030
Heverlee, # 20.70.77.
• Welke toffe jongen wil mij
dinsdagochtend komen wek-
ken om 7.45 u? Gepaste belo-
ning. Degreefstraat 3. Veerle N.
• Gevraagd: deelnemers aan
rouwstoet bij begrafenis van
Leuvens verleden (Ladeuze-
plein), donderdag 10 november
om 14 u, ingang L&W.
jaargang 16
• Gezocht wegens verloren in
les op laserprinter tegen betaling
in roze auto-met-ster. Lang,
blond, niet onknap, stijlvolle das.
Herst. noodzakelijk. AI uw typ-
werk om mee te rijden te koop
wegens tof meisje van gezien in

'waar'.
• Slanke blonde Adonis zoekt
Aphrodite mel blitse lIuo renners-
short om samen pingpong te trai-
nen. Indien niet reële virtualiteit,
gelieve zich le onthouden, lenzij
mikro-interesse. (P.S.(F.S.?):
multi-media wél toegelaten.)
• Zoekerljes gezocht. Verloren
in de 's Meiersstraat.



DOOR WALTER PAULI

Alle moeders geven hun stude-
rende kroost één goede raad
mee: "Pas maar op dat je geen

slechte vrienden maakt." Zulke gevaar-
lijke kameraden bestaan in alle soorten
en maten: flierefluiters, nachtbrakers,
filosofen, trissers, viespeuken, hasj-
rokers, toogbangers. anti-kristen, geil-
aards, ziekelijke zwartkijkers, rooien,
jongens en meisjes met een tegenna-
tuurlijke gezindte en gozers die enkel
uitzijn op andermans geld. Veto reken-
de het tot haar plicht om een staalkaart
te brengen van de Leuvense populatie.
Wat is kenmerkend voor alle, ja echt
àlle Barten? En wat met Koenen, Lin-
da's, Josiannen, Karels ofWemers?
AdoH: Komt niet meer voor bij jongens die
jonger zijn dan vijfenveertig. Bij meisjes
zelfs niet boven vijfenveertig. Adolfs lijken
wel kompleet ausradiert.
Anita: Verpleegkunde A2. Te vergelijken
met Marina (zie daar), maar niet mono-
gaam. Flirt eerst met Johnny (op haar vijf-
tiende), daarna, in willekeurige volgorde,
met Guy, Davy, Piet (de Pirreï, Raf en Eric.
Tussen haar twee- en vijfentwintigste (soms
ook al eerder) moet ze trouwen met Franky,
een gevolg van een haastige vrijpartij op de
achterbank van een okkasie-Ford Escort, na
een Driesterrenfuif met Bart Kaël.

Bert: Zit graag - bijzonder graag - op
kafee. Informatika of farmacie. Een Bert is
meestal een van de lolbroeken van het gezel-
schap. Maakt zich soms een beetje te popu-
lair. Kán geluk in de liefde kennen, maar
meestal niet. Een Bert is ook steeds tamelijk
lui als het op studeren aankomt, maar maakt
wel plannen voor de meest fantastische pro-
jekten (hoe meer pinten, hoe grootser de
plannen). Masturbeert.
Carla: Meestal dik, op het papperige af. Heeft
daar echter vreselijke kompleksen over.
Rookt. Snoept vaak chokolade. Niet bijster
sympatiek, zeer zelfingenomen. Grote oor-
bellen. Vlezige lippen, platte neus, korte,
dikke vingertjes. Pseudo-modern, fake in-
tellektueel. Wil zich in een 'persoonlijke
stijl' kleden, maar mist alle gevoel voor
goede smaak. Bezoekt De Appel, D'Adario en
Belgisch Congo. Studeert filosofie.
Carlo: Té geïntegreerde Italiaan. Grootvader
heeft in de mijn van Zwartberg gewerkt,
vader baat Ristorante Sicilia uit in Shop-
ping II in Genk. Slimme kerel, maar vol-
bloed Italiaan. Houdt van alle vrouwen,
maar zal met Esmeralda trouwen. Hevig
supporter van AC Milaan, Gianni Bugno en
Ricardo Patrese. Disko-freak, met half potje

aan een verliezend team bij de preses-ver-
kiezingen. Cünter liep toen twee weken met
de T-shirt van zijn favoriete preses-kandi-
daat rond. Gepatenteerde Bamba-klever. De
meeste meisjes moeten dan ook niet echt
veel van Günter hebben. Te vergelijken met
Jürgen,

Uilde: Gewoon, onopvallend meisje-op-
fiets. Soms broek, soms rok. Soms oorbel-
len, soms niet. Soms lichte oogschaduw,
soms weinig blos op wangen. Soms haar in
een staartje, soms los. Soms Alma, soms eten
op kot. Soms tweede zit, soms geslaagd.
Soms slechtgezind, soms plezant, soms kre-
gelig (maandstonden). Soms verliefd, soms
teleurgesteld. Soms naar film, soms op ka-
fee, soms avondje bij vriendin. Soms vroeg
wakker, soms pas om elf uur. Leest soms
krant. soms niet.
jaak: Limburger, meer specifiek Noord-
Limburger. Traditioneel katoliek. Herken-
bare huig-r. Boertig type. Zware baardgroei:
moet zich eigenlijk tweemaal per dag sche-
ren, maar doet dat niet vaak. Drinkt graag
pint jes, vooral Sezoens; "waar Limburg trots
op is". Soms in trainingspak met op de rug
'Supporter Eric Vanderaerden'. Studeert
scheikunde. Beursstudent. Speelt bügel in
de fanfare van het KVHV.Verwar Jaak nooit
met Jacques!
jacques: Adel (met een kleine 'd'), Woont in
Wilrijk. Van huize uit Franstalig, Studeert
geneeskunde, en via relaties van papa is hij
nu reeds zeker van specialisatie in neurofy-
siologie. Voorzitter van de lokale CVP-jon-
geren. Lust whisky, fohnny Walker Black la-
bel: Zit op kot in Domino of de Vlaamse Mon-
nik. Verplaatst zich in Mercedes 190.
Neemt vakantie op Rhodos, want houdt van
diepzeeduiken. Eet ginds steevast kaloma-
res. Officieel verloofd met Liliane, dochter
van gerenommeerde notaris.
johnny: 'Ging' ooit met Anita (zie ginds),
maar 'vrijt' reeds vijf jaar met Marina. Rookt
Gauloises. Rijdt steeds - zeer snel - in
Opel Manta. Aan de voorruit hangt een vos-
sestaartje, ooit geschoten op de kermis.
Voor Marina. Jeansbroek met bruin leer aan
de zijkant. Smalle bottines. Oorring. Hemd
met korte mouwen of T-shirt. Stereotiepe
haartooi: kortgeknipt op het hoofd, maar
lekker lang in de nek, onderaan geblon-
deerde krulletjes. Drinkt soms veel pint jes.
Liefst Jupiler van het flesje. Géén Maes-Pils.
Karolien: Landbouwwetenschappen, afde-
ling veeteelt. Heeft haast ieder jaar tweede
zit. Lolita-staartjes. Frivool type, losbol. Ple-
zierig. Kan echter ab-so-Iuut niet overweg
met Cindy. De vleesgeworden flirt, maar
nooit 'te ver'. Eigenlijk een goed meisken.
Helpt mee met Landbouw in Derde We-
reldperspektief en de kursusdienst. Tevens
jaarverantwoordelijke. Houdt van spaghet-
ti, Kate Bush en Snoopy. Eenmaal ooit zat
('ziek') geweest, maar nooit meer.
Kevin: Op dit moment zitten de Kevins nog
maar tot eerste kandidatuur burgerlijk in-
genieur of TEW, maar ze zijn voorbode van
een hele generatie. Kevins zijn kwallen, bij-
zonder zelfbewuste yuppies. Dragen Chip-
pie-jeans en Dock-Sides. Drinken nooit
pint jes, steeds iets duurder of beter. Kevin
gaat ook nooit naar de Alma. Als hij dan toch
.eens gaat, vindt Kevin het eten niet lekker en
raakt het eten nauwelijks aan. Alleen als

Zij die blijven

Allemaal vriendjes,
groot en klein

Kevin zat is - vaak op donderdaga-
vond - krijgen we zijn echte façade (én
maaginhoud) te zien. Samambaïa-fan.
Luc: Luceen zijn de vleesgeworden banali-
teit, ze sluipen met z'n honderden onopval-
lend door Leuven. Ouders die hun kind 'Luc'
noemen, maken zich absoluut geen illusies,
maar aanvaarden deemoedig dat hun Luc
slechts een Luc is. Lueeen zijn ongetwijfeld
het voornaamste bestanddeel van de massa.
Lueeen nemen iedere zaterdag een bad. Zij
halen ook nóóit onderscheiding (als ze al
aan de unief geraken).
Lucas: Luccen die eigenlijk geen Luc zijn,
noemen zich vanaf hun vijfentwintigste
Lucas (in de jaren zestig was dat nog Luuk),
beginnen te dichten, te schilderen of stu-
deren architektuur. Een Lucas is in feite een
echte Sam, in tegenstelling tot een Luk. Een
Luk blijft een Luc, maar kan daar na een
moeilijke puberteit geen vrede meer mee
nemen. Schrijft zijn naam dan als Luk en
herwint zo zijn gevoel van eigenwaarde, en
geeft hiermee meteen het beste bewijs dat
hij 'slechts' een Luc is.
Marina: Van Johnny. Tamelijk mollig. Korte,
spannende jeans-rok, blote benen, witte bot-
tines. Zwaar geschminkt, grote oorbellen. Fan
van Koen. (Wauters, natuurlijkl) Rookt Ca-
mel. Regentaat snit-en naad. Plakt meestal
aan Johnny. Eten graag samen friet, of Quick-
hamburger.
Miranda: Miranda's hebben al een oudere zus
die Marina heet. Vandaar Miranda. Houdt van
new-beat.
Naclja: Houdt er best wel van een stapje in de
wereld te zetten. Niet dom, maar absoluut niet
ijverig. Heeft dus al gebist, en gaat gegaran-
deerd met tesisjaar opgescheept zitten. Zit
graag en veel en lang op kafee. Praat veel.
Nadja is bijzonder slordig: wast weinig af, op
haar kamer liggen platenhoezen, kassettes,
Suske en Wiskes, strips. verse tampons en
kleren kris-kras op de grond. Mengeling
tussen alternatief en konventioneel. Stemt
SP. Germaanse of wiskunde.
Nathalie: Lang, zijig, lichtbruin haar. Ro-
maanse. Rookt bijna nooit, tenzij om in the
mood te komen op een privee-fuifje. Chique en
gedistingeerd gekleed: steeds netkousen.
Koopt haar ondergoed trouwens niet bij
Hönkemüller, maar in een meer exquise
zaak. Zeer promisku: Nathalie staat bekend
als de 'Matras van Leuven'. Kiest toch haar
partners zorgvuldig uit. Slikt kaptagort tij-
dens de eksamens, maar slaagt steeds in eer-
ste zit. Wat wil je, welke pro( kan aan Natha-
lie weerstaan?
Piet: Een Piet is steevast een échte lul, zo erg
zelfs dat 'piet' en 'lul' in een bepaalde (schut-
tingjtaal hetzelfde betekenen. Dom, erg
dom, zodat 'Piet' eveneens synoniem werd
voor 'het geluk dat stommelingen nu een-
maal hebben': "Seg, die heeft piet gehad op het

eksamen". Vlaams-Nationale Pieten willen
wel vriendelijk zijn voor kinderen, maar die
slaan hierop steevast aan het huilen. (Komt
het door zijn adem? Zijn smoel? Zijn zweet-
geur? Zijn kleffe handen?) Vandaar: zwarte
Piet.
Pieter: Ofwel Agalev, ofwel Vlaams-Nationa-
list. Pieter is van behoorlijk rijke afkomst.
Schaamt zich hier soms een beetje voor (Aga-
lev-Pieter), maar dikwijls ook niet (de andere).
Sabrina: Dikke tieten.
Tom: Sportkot. Loopt dikwijls in lichtgrijze
jogging, Nike aan de voet en walkman op het
hoofd. Luistert dan naar U2. Drinkt Coca-
Cola, liefst uit het flesje met rietje. Ruikt
naar Drakkar Noir. Rookt niet. Doucht zich
met Axe. Kijkt graag naar zichzelf in de spie-
gel. Steeds kondooms op zak (zegt ie ten-
minste zelf).
Willter: Syrnpatieke vent, zeer intelligent,
universeel begaafd. Atletisch, begenadigd
minnaar. Rijk, maar wordt vast nog véél rij-
ker. Stijlvol en korrekt. Houdt van kinderen,
vriendelijk voor de oudjes. Een beetje char-
meur, maar eerlijk en trouw. Iedereen mag
Walter. Walter mag zichzelf.
Willy: De anti-Tom. Dikwijls gekleed in Ter-
lenka; soms jeans (maar nooit Lois). Draagt
steeds bruine mokassins die zijn moeder
voor hem gekocht heeft. Merkt niet dat zijn
gulp openstaat, tot anderen beginnen te la-
chen. Rookt niet, drinkt weinig. Doet onop-
vallend mee aan alle kringaktiviteiten. Brost
weinig. Eet iedere avond Bicky-Burgers in
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een frituur aan het station, helemaal alleen.
Niemand komt Willy spontaan opzoeken.
Kijkt graag naar aktie-films en prenten "om
te lachen". Willy's vindt men overal.
Wolfgang: Lid van het VMO, stemt Vlaams
Blok. Zijn ouders ook, en zijn grootvaders
ook - zelfs langs beide kanten. En waren
zijn overgrootouders niet in de jaren twintig
gestorven, dan hadden die gegarandeerd
6ók met het opgestoken armpje rondge-
lopen. Kort haar, legerbottines. grijze pet,
groene regenjack met badge: "Vlaanderen,
ons vaderland." Studeert moderne geschie-
denis. Bist jaarlijks. Zal trouwen met Sieg-
linde. Spreek Wolfgang uit met een zekere
verachting (met nadruk op '0' en 'a'): Wólf-
gàng. Bah.

Dit artikel verscheen in het eerste nummer van
jaargang 17 (1990-1991) en wordt door velen
beschouwd als een hoogtepunt in de humoris-
tische annalen van Veto.
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gel in het gitzwarte haar. Knappe jongen,
gekleed in Armani. Witte sokken, bruine
huid, agressief taaltje: de Casanova van de
Oude Markt. Handelsingenieur.
Daniëlle: Lesbienne 0( bi. Steeds jeans-broek
en hemd. Kortgeknipt haar. Studeert psy-
chologie. Hecht zich in haar eenzame mo-
menten graag aan een huisdier: een kana-
riepiet, of een poesje. Rookt veel, Marlboro
(indien geen Marlboro dan Bastos. Of Belga
Filter). Op het eerste gezicht progressief,
maar feitelijk alleen maar in de Roze Bewe-
ging geïnteresseerd. Daniëlle hààt mannen,
maar wil dat niet toegeven. Slaapt met pas-
telgroene knuffelbeer. Kortom, radikale pot.
Dominique: Jongensnaam. Priesterstudent.
Beige veloursen broek, legerparka. opval-
lend groot houten kruis met touw rond de
hals. Zit op kot in Leo XIII-peda. Eet steeds
in Alma, behalve als er een gezamenlijk maal
is. Tijdens de vasten doet Dorninique ge-
trouw mee aan de wekelijkse sobere maal-
tijd. Studeert en leest veel. Favoriete schrij-
vers: Maria Rosseels, Felix Timmermans,
François Mauriac. Aktief ronselaar voor de
akties van Broederlijk Delen, Poetst nooit
zijn tanden.
Evert: Stuc-bezoeker. Géén brilletje, géén
koffie verkeerd-slurper. Evert lust wél Vino
Verde of Matteus. Blond haar, soms in staar-
tje, soms niet. Zwarte kleren. Koel imago,
maar eigenlijk behoorlijk emotioneel. Ger-
maanse. Homoseksueel, vriend van Henk.
Veel meisjes worden echter gewoon sta-pel
op Evert, gewoon op het eerste gezicht. Jam-
mer. Evert heeft één geheim: zijn kronische
buikloop (eufemistisch buikgriep). Vindt dat
bijzonder gênant.
Geert: Twee soorten. Ofwel stout: dikwijls
zat, brost, slaapt lang, meisjesgek, rookt
(niet alleen sigaretten). Ofwel Braaf, Braver,
Braafst. Baardje, wollen trui, sandalen met
blote voeten. Gemeenschapshuis. Trouwt
dan met Veer, Lies of Leen. en adopteren sa-
men twee weesmeisjes uit India. Indien
Geert zelf kinderen krijgt, dan is er grote
kans dat er een mongooltje tussenzit.
Greet: Chiro-Ieidster. Draagt graag half-
korte rok. met daaronder mollige benen
met dikke kuiten en enkels. Zet naam onder
petities van Greenpeace, Wereldwinkel en

Amnesty International. Leest toffe teksten
voor in de missen (vieringen') van de Uni-
versitaire Parochie. Studeert pedagogie,
godsdienstwetenschappen of sociaal assis-
tent. Speelt gitaar, en zingt dan The sounds of
Silence; Het antwoord is hoorbaar in de wind
en natuurlijk Leaving on a Jet Pume.
Gregory: Eèèèèk. Japanologie. Pure mid-
denklasse. Laatste der laatste Millet-jassen
(knalrood). Swatch-horloge. Drinkt graag
warme choko. Moederskindje. Gaat naar le-
ger als KRO. Werkt zeer hard, maar haalt
nooit meer dan voldoening. Niet echt slim.
Breekt ieder intelligent gesprek af door
lading platte gemeenplaatsen: "Ik zijn gene
racist, maar ...", of "Ik ben ook wel voor het
milieu, maar toch ..." Tekent zelden of nooit
petities. Komt volgend jaar misschien naar
Kringraad.
Günter: Rechten. Vader bekleedt een kader-
funktie bij een bank van hier. Regelmatige
HDR-bezoeker. Tamelijk veel geld op zak.
Helemaal niet verstandig (bovendien lui),
maar toch karrièrist. Vorig jaar medewerker
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Boven: pacifistische blokkade kazerne uitwijzing bedreigd. (November 1990,
De Tarweschooîtûecemoer 1983, foto ar- foto Hielke Grootendorst)
chief)

Links: Geert Van Istendael, een van de
talrijke portretten tijdens een Veto-inter-
view. (Januari 1990, foto Hendrik
Delagrange)

Deze foto's en nog veel meer zijn vanaf
vrijdag te bezichtigen hier ten huize
('S Meiersstraat 5).
De tentoonstelling geeft een overzicht
van twintig jaar Veto-fotografie. Ze zal
open zijn elke weekdag van 14.00 u tot
18.00 u., maandagavond van 21.00 u
tot 23.00 u en vrijdagavond tussen
20.00 u en 22.00 u (behalve de vrijdag
van de opening). Toegang gratis. Keuze
en opstelling door Karel De Weerdt, Roh
Stevens, Dieter Telemans en Frank Via-

Onder: Opening akademiejaar met geïn-
teresseerde politici. (Oktober 1992, foto
Karen De Pooier)

Klein fotootje: een van de vele beto-
gingen ten voordele van Kwasi en lanet,
Ghanese moeder met kindje, allebei met

..-



Ronduit gewaagd: Vierkant Muziek

Muzikanten hebben geen zalen
meer nodig
Tussen 16tot 27 februari vinden er in Leuven drie koncerten plaats
van Vierkant Muziek, een eigenzinnig projekt in de schoot van
Kultuurraad. Het gaat om drie originele en gratis koneerten op
drie ongewone lokaties. Met hun initiatief willen de organisatoren
de aandacht vestigen op het feit dat het steeds moeilijker wordt om
optredens te organiseren die iets meer willen zijn dan gewoon
publiekstrekkers.

Je kan er als muziekliefhebber niet
omheen: in Leuven is het droevig ge-
steld op het vlak van muziek en optre-
dens. Vergeleken met wat er te bekij-
ken valt van moderne dans, teater en
film is het wat moderne en alternatie-
ve muziek betreft huilen met de pet
op. Organisatoren die de platgespeel-
de paden toch eens af en toe willen
doorbreken, worden met het pro-
bleem gekonfronteerd dat nauwelijks
de nodige infrastruktuur in Leuven
aanwezig is om behoorlijk koncerten
te laten doorgaan.

Inspiratie
Zo is het aantal beschikbare zalen

eigenlijk beperkt en bovendien zijn ze
allemaal erg duur. De uitbaters ervan
gaan liever scheep met studenten die
een relatief risikoloze fuif op poten
willen zetten dan zich te engageren in
een artistiek projekt waarvan de af-
loop niet altijd even duidelijk is. Na-
tuurlijk is er in Leuven een relatief
hoog aanbod aan klassieke muziek-
overigens zwaar gepromoot door de
unief - en in diverse fakbars en som-
mige kafees valt ook wel een en ander
mee te pikken. Maar jazz, folk, rock en
avant-garde kom je in Leuven bijna
niet tegen.
De verdienste van Vierkant Muziek

is dan ook niet gering. Niet alleen
brengen ze een aantal koncerten zo-
als Leuven er zelden mag meemaken,
maar bovendien richten ze die in op

niet voor de hand liggende plaatsen:
het stedelijk zwembad, de kiosk in het
stadspark en de stationskafetaria (zie
ander artikel). Longs de ene kant is dit
een symbolisch protest tegen de mu-
ziekonvriendelijke stad, maar tegelij-
kertijd is het natuurlijk ook een inte-
ressant eksperiment om het publiek te
konfronteren met ongewone muziek
op ongewone plaatsen.
Het eerste koncert van de drie vindt

plaats op woensdagavond 16februari
en presenteert de Amerikaanse jazz-
saxofonist Steve Locy in het stedelijk
zwembad. Locy is een van de eerste
muzikanten die de sopraansax in de
jazz introduceerde. Zijn grote voor-
beeld op dat instrument was Sidney
Bechet. Muzikaal werd Locy vroeger
door zijn werk vooral geassocieerd
met Thelonious Monk, en later zou hij
inderdaad nog muziek van Monk op
plaat zetten. Maar wie zijn oeuvre
aandachtig beluistert, merkt al heel
gauw dat Locy niet in één vakje te
passen valt. De term 'jazz' dekt nau-
welijks nog de muziek die hij maakt,
tenzij je de term gebruikt zoals Locy
dat zelf doet - op een erg kneedbare
manier.

Eenden
Op woensdag 23 februari speelt

Fukkeduk in het stadspark. Fukkeduk
ontstond vijf jaar geleden in Gent in
de schoot van het Kunstencentrum
Vooruit en was in '91 subsidiegroep

De lokaties van Vierkant Muziek

De kiosk
van dokter Caligari
Jazz in een zwembad, repetitieve avant-garde op een roestige
kiosk, musette in een stationskafetaria. Vierkant Muziek wil niet
zomaar een drietal goeie koneerten organiseren. Erwerd gekozen
voor drie lokaties met een bijzondere sociale funktie in de stad.
Bovendien zijn het drie plekken die er over een tijdje helemaal
anders zullen uitzien. En die een bijzondere geschiedenis hebben.

De drie koncerten van Vierkant Mu-
ziek vinden op behoorlijk ongewone
lokaties plaats. Tijdens het eerste kon-
cert bijvoorbeeld zal Steve Locy een
gevecht aangaan met de- akoestiek
van het stedelijk zwembad. Dat
zwembad zal- binnenkort in de stei-
gers staan, want er zijn plannen voor
een drastische verbouwing. Maar ook
de twee andere lokaties wacht een
heuse transformatie. Het stadspark
ondergaat een face-lift - als het
geen kaalslag is - en de hele sta-
tionsomgeving zou herbouwd wor-
den.

Klaagzang

park dan ook naar genoemd is. Dat
gebouw brandde volledig af, en de
stad heeft de gronden gekocht en de
ruïnes gesloopt. Ook het Atrechtkol-
lege werd aangekocht, de tuin werd
bij het stadspark gevoegd, en het ge-
bouw weer verkocht.
In 1868 schreefde stad voorde aan-

leg van het park een nationale wed-
strijd uitvoortuinarchitekten. Dewer-
ken waren uiteindelijk pas in 1875
klaar en hebben 46.500 frank gekost.
De kiosk waar Fukkeduk straks op
speelt, isal de tweede in het park. Voor
er van een stadspark sprake was,
stond er al een Chinese kiosk. Die
werd omwille van de slechte akoestiek
afgebroken. De huidige werd in 1898
ingehuldigd met een uitvoering door
de 'Société Royale de l'Académie de
Musique'. Fukkeduk viert er dus een
bijna-eeuwfeest, maar vooral het bij-
na-verval van misschien wel het
mooiste koncertpodium van Oost-
Brabant.

Fukkeduk brengt muziek die soms
als apokalyptisch wordt omschreven.
Degroep speelt dan ook in de prachti-
ge maar verkommerde kiosk in het
stadspark, die al in geen tijden meer
gebruikt is, en dat dan nog in de scha-
duw van de groteske moloch-nieuw-
bouw van de fakulteit Ekonomie. Het
park bestaat eigenlijk pas sinds de
tweede helft van de vorige eeuw.
Voordien was er wel het Gildehof. Dat Intussen is de helft van het park al-
was de lange strook die nu loopt van weer bijna een jaar gesloten. Niet ie-
de ingang van het park in de Tiense- dereen is er even gerust in wat er uit-
straat tot aan de vijvers. De rest van eindelijk zal te voorschijn komen. Ba-
het stadspark bestond toen uit een men, toch wel een hoofdbestanddeel
aantal percelen die het stadsbestuur van een park, zijn er niet veel meer te
opeen paar jaar tijd wist te kopen van bespeuren. Het enige wat nog over-
de vorige eigenaars. Op het laag gele- eind lijkt te staan is de toegangspoort,
gen centrale grasveld stond toen nog een beschermd monument dat vroe-
het kollege van Sint-Donaas waar het ger dienst deed als toegang tot een in
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Slangeblad

van de Vlaamse Gemeenschap. Het
gezelschap bestaat naast Fukkeduk-
chef Nicolas Roseeuw onder andere
uit cellist Jan Kuijken. De violist, Rik
Verstrepen, speelt ook bij Cro Mag-
non en Bart Maris is ook trompettist
bij X-LeggedSally.
Fukkeduk zit verder min ofmeer op

dezelfde lijn als de andere groepen. In
ieder geval kennen ze heel wat Bel-
gisch en internationaal sukses. Fuk-
keduk slaagt erin om melodieuze en
klankeksperimentele elementen te
verzoenen met repetitieve strukturen
en volkomen vrije improvisaties. De
gevarieerde groepsbezetting laat toe
uitgebreid met klank te eksperimen-
teren. Bijna alle timbres zijn aanwe-
zig, van strijkers, houtblazers, koper-
blazers, elektrische gitaar en bas tot
slagwerk. Eenoptreden van Fukkeduk
is dan ook in de eerste plaats een ver-
frissende oorspoeling.
Het Fukkeduk-optreden in het

stadspark is eigenzinnig van opzet.
Eerst begeleidt de groep live de stille
film 'Das Kabinet des Dr. Caligari'.
Hetzelfde probeerde men een tijd gele-

den in Gent al, maar toen ging het
optreden de mist in omdat muzikcn-
ten en organisatoren met een ver-
schillende versie van de film werkten.
Nu zou alles echter beter gekoördi-
neerd zijn. De tweede helft van het
optreden bestaat uit nummers van
het normale Fukkeduk-repertoire.
Fukkeduk speelt op de kiosk van het
stadspark, en voor geestelijke verlich-
ting en lichamelijke verwarming zor-
gen een leger vuurpotjes die bij de
slotmanifestatie van Antwerpen '93
al hun waarde bewezen hebben.

Sporen
Dederde manifestatie van Vierkant

Muziek vindt plaats in de kafetaria
van het Leuvens station. Het is een
totaal projekt waarin geprobeerd
wordt met teksten, muziek en beeld in
te spelen op de sfeer die er op dat mo-
ment in het station hangt. Wat de
muziek betreft werd gekozen voor Les
Petits Belges,een groep rond KoenDe
Cauter die een Walse Musette-pro-
gramma brengt. Koen De Cauter is
een Gentse gitarist en sopraan-saxo-
fonist, vooral bekend door Waso en
Het Muziek Lod, maar zijn muzikaal
spektrum is voor de rest zeer breed.
Verder zitten bij LesPetits Belgeszan-
geres Catherine de la Salle, associée
van Amo, en akkordeonist RonyVer-
biest. De stijl van de Walse Musette
past uitstekend bij de sfeerdie de orga-
nisatoren willen kreëren: volks, nos-

talgisch, maar ook dynamisch. Het is
notuurlijk ïn de eerste plaats dansmu-
ziek.
Daarbij wil Vierkant Muziek ook

een link leggen met het jaarlijks pro-
jekt van Kultuurraad Ithaka '94. Dat
gebeurt door een kunstwerk van Go-
rik Lindemans te vertonen tijdens dit
optreden in het station. Het gaat om
een reeks dia's genomen vanuit rij-
dende treinen. De manier waarop de
dia's worden geprojekteerd suggereert
beweging, en de kunstenaar speelt via
onderschriften in op de verwachtings-
patronen van de kijker die hij zoveel
mogelijk probeert te doorbreken.
Naast demuziek en de beelden wor-

den er die avond teksten gebracht
rond 'reizen, treinen en heimwee
naar vervlogen tijden'. 'Sporen', zoals
het derde optreden uiteindelijk heet,
belooft dan ook een erg mooi en ont-
roerend werkstuk te worden. Om nog
bij te dragen tot de sfeer proberen de
organisatoren studenten te vinden
die hun instrument willen bespelen
op een trein die tijdens de voorstelling
in Leuven-station aankomt. Zo wor-
den de reizigers al tijdens hun reismet
de muziek gekonfronteerd.

Som Versweyveld

Steve Lacy op woensdag 16 februari in
het stedelijk zwembad om 20.30 u. fuk-
keduk op woensdag 23 februari in het
stadspark om 19.30 u. 'Sporen' op zon-
dag 27 februari vanaf 20.00 u in de
kafetaria van het Leuvens station.

Fuc, weer niet in de zaal van het Stuc

de oorlog gebombardeerde school. En
aan het andere eind van het park is
een betonnen gevaarte verrezen dat
nog het meest weg heeft van een graf-
zerk voor het stervende stuk groen.
Het ding wordt geschat op zowat het
lelijkste dat Leuven is aangedaan
sinds het ABB-misbaksel en het bom-
bardement op de biblioteek. Gelukkig
zijn de stedebouwers wel áfgestapt
van het plan om alle paden in het
park te asfalteren. Hadden ze meteen
die paar flamingo's als bodem laag
kunnen gebruiken.
Hetderde koncert van VierkantMu-

ziek vindt plaats in het stationsbuffet.
Hoewel zowat de voltallige Leuvense
studentenbevolking twee keer per
week het station bezoekt, en minstens
zo vaak een kafee, zie je in de stations-
kafetaria bitter weinig studenten.
Nochtans is het een mooie ruimte. Het
heeft nog de originele sfeer van een
echt buffet en is niet zo overdone inge-
richt als dat van Antwerpen Centraal.
Naast de sanseveria's op de venster-
banken zullen ook LesPetits Belgeser
hun best doen om de sfeer van de ja-
ren vijftig terug te toveren.
Nochtans is het station zelf al heel

wat ouder, Het werd ingehuldigd in
1879 en was al het tweede stenen ge-
bouw dat dienst deed als station. In
1841werd het eerste echte stationsge-
bouw opgericht, op dezelfde plaats als
het huidige. Het stadsbestuur liet een
weg aanleggen tot in het stadscen-
trum want tussen station en stadhuis
lag alleen weiland. Zowelhet oude als
het nieuwe gebouw pasten in de neo-
klassicistische traditie van de negen-
tiende eeuw, net zoals het hele sta-
tionsplein. Bij het huidige gebouw
werden bovendien de sporen en per-
rons volledig overkapt door een in-
drukwekkende konstruktie in staal
en glas, vergelijkbaar met die van het

(foto Dieter relemans)

Antwerpse station. Het eenentwintig volgt en onder het hele kruispunt
meter hoge gevaarte werd in 1952 af- doorgaat Eenkçt in de grond met een
gebroken. prijskaartje van een half miljard
Waar nu de kafetaria is, moesten, frank. Ook in de jaren zestig blijken

tot in 1954 de reizigers derde klasse op er, omwille van het "sterk toegeno-
hun trein wachten. Tot dan heerste er men autoverkeer", al plannen te zijn
apartheid voor treinreizigers, want geweest voor een tunnel. Maar niets is
wie een ticket voor eerste of tweede van dat alles in huis gekomen. Enook
klasse had, mocht zich in een sjiekere nu blijft het weer verdacht stil, een
zaal neervleien. Les Petits Belges spe- jaar na het bekend raken van het
len dus op 27 februari in een buffet dat tunnelplan. Maar dat er wat moet ge-
sinds 1954 nagenoeg onveranderd is beuren met de onveilige situatie voor
gebleven. Eenkoffiewordtergeschon- het station, daar is iedereen het over
ken in dikke Romboutskoppen, en eens.
heet er al veertig jaar een tas.

Miljard
Maar intussen worden er plannen

gesmeed om de hele stationsomge-
ving te verbouwen. Vorig jaar pakten
de stad Leuven, de Lijn, de NMBSen
de Vlaamse Gemeenschap uit met
een megalomaan projekt, een ont-
wikkelingsplan dat de Leuvense pro-
fesscr Smets uitdokterde. Daarbij
werà uitgegaan van twee problemen.
Ten eerste gaapt er een kloof tussen
het stadscentrum en Kessel-Lo,in de
vorm van een brede spoorweggeul.
Smets wil een ondergronds winkel-
centrum bouwen tussen het Martela-
renplein en de Martelarenlaan, dus
pal onder het station en de sporen.
Het tweede probleem ishet chaotische
kruispunt van de Bondgenotenlaan
met de vesten. Het gesprek dat we
daarover hadden met een verant-
woordelijke van het station, werd ge-
regeld onderbroken door oproepen
van de spoorwegpolitie om de ver-
keersknoop voor het station op te los-
sen. Ook het busverkeer raakt er be-
hoorlijk ontregeld.
De oplossing die Smets voorstelde,

bestond uit een autotunnel die de ring

RafUten



Steve Lacy in het stedelijk zwembad

l1/et doel van jazz
ismensen gelukkig maken"
Steve Locy is waarschijnlijk 's werelds meest geïnspireerde so-
praan-saxofonist. Van traditionele swing, langs bebop en vrije
improvisatie kwam hij tot een hedendaags muzikaal pluralisme,
waarbij hij de klankrijkdom van de sopraan-saxofoon tot op het
bot heeft weten te eksploreren. Op woensdagmiddag staat hij met
pianist Mal Waldron op een Uur Kultuur. 's Avonds speelt hij een
solokoncert in het stedelijk zwembad.

Veto: Laten we beginnen met een brede
vraag: wat is jazz?
Locy: (begint te improviseren) "Jazz is
hete muziek, oververhit. Jazz is per-
soonlijk, individueel, kollektief. Het is
geschiedenis, een manier van leven,
eensoortmétier, werk. Een fenomeen,
eten, een virus van vrijheid, een idee
en een spel. Het is zowat alles ...

Veto: Wie speelt er dan geen jazz?
Locy: "Wel, tegenwoordig zijn er een
heleboel re-boppers die het verleden
proberen te doen herleven. Dat is zo-
als toen ik begon te spelen. Toen had
je de New Orleans Revivalists, men-
sen die probeerden de New Orleans-
stijl na te spelen. Zoiets is eigenlijk
voor beginners, voor amateurs. Die
re-boppers vind ik ook amateurs, wel-
iswaar in de beste zin van het woord:
liefhebbers. Zij houden van bebop en
spelen bebop. Ze gaan het eerst kopen
in de winkel en daarna spelen ze het
na, ze re-boppen ...

Chloor
"Ik hoorde de 'real thing' in de ja-

ren vijftig en ik moet zeggen dat wat
ze nu proberen me echt niets zegt. Het
is er immers te laat voor. Het is voor-
bij. Vroeger was bebop revolutionaire
muziek. In de jaren veertig was het
nog een revelatie vol vondsten en ver-
nieuwing. Toen hield het nog een
risiko in om ermee te beginnen. Hier
waren dan ook genieën aan het werk:
Thelonious Monk, Charlie Parker en
Max Roach. Zij vonden een nieuwe
muziek uiten dat was echt een omme-
keer. Maar nu in 1994 is dat geen re-
volutionaire muziek meer, het is
mainstream geworden ...

Veto: Is er dan nog een toekomst voor de
jazz in die richting?
Locy: "Niet in die richting, maar mis-
schien wel voorbij die richting. Ik be-
doel dat jazz gaat over iets dat je nog
niet gehoord hebt. Van jongs af heeft
dat mij aangesproken. Toen ik Duke
Ellington voor het eerst zag, was ik
dertien jaar. Dat was ech t een enorme
belevenis. Zoiets had ik nog nooit
meegemaakt. Met Sidney Bechet had
ik later hetzelfde gevoel. Toen ikChar-
lie Parker voor het eerst hoorde ook.
Bij Miles Davis, [ohn Coltrane, Cecil
Taylor en Ornette Coleman hoorde ik
telkens iets nieuws. Dat is het princi-
pe. Als het iets bekends is dat opnieuw
gedaan wordt en wanneer de sponta-
niteit ontbreekt, is het ook niet span-
nend. Ik wil iets horen dat nog nooit
gebrocht is, een verhaal dat nog niet
verteld is. In die zin zou je kunnen zeg-
gen dat jazz een zoektocht is naar het
onbekende ...

AVONTUUR
MET

avontuurlijke reizen
expedities
rondreizen

Veto: Geldt dat ook voor je eigen spel?
Loey: "Ja, ik wil mezelf ook iets
nieuws horen spelen. Dat kan bijvoor-
beeld gebeuren wanneer ik kom po-
neer. Soms schrijf ik dan iets wat ik
niet zou kunnen improviseren. Het
gebeurt ook andersom. Als je improvi-
seert, speel je soms dingen die je niet
zou kunnen komponeren. Voor mij is
het ene dan ook niet beter dan het
andere. Improviseren en kompone-
ren gaan hand in hand. Jazz is een
mengeling van onvoorbereide en ge-
komponeerde muziek. Dat was zo bij
Louis Armstrong, Duke Ellington,
Monk en Cecil Taylor. Ze hadden
allen iets voorbereid, lijnen, stukken
en daar werd dan op geïmprovi-
seerd.»

Veto: Ie wordt beïnvloed door dichters,
beeldhouwers, dansers en ballet. Is het de
vonn waar je in geïnteresseerd bent?
Locy: "Het is beweging, ruimte, tijd,
ritme en melodie. Er is telkens een ze-
kere harmonie. Die vind je zelfs in
sport. Daar heb je de relaties tussen de
spelers, individuele stijl, timing en
beat. Zelfs in een hockeywedstrijd zit
er een beat De spelers doen elk iets
anders en ze improviseren ook. In alle
sporten en elke vorm van kunst is er
een hoeveelheid improvisatie. Al die
dingen hangen dus eigenlijk samen.
Het teater kan bestuderen hoe men-
sen bepaalde lijnen trekken. Zelf lever
ik ook lijnen af. Ik leg een relatie tus-
sen die dingen ...
Veto: Ga je dit op woensdag ook doen in
het zwembad?
Lacv: "Inderdaad. Ik hoop wel dat er
niet teveel chloor in het water zit want
de dampen komen in mijn sax te-
recht. Ik speelde nog nooit in een
zwembad. Dus moet ik er nog over
nadenken hoe ik het ga aanpakken.
Als de akoestiek interessant is en het
publiek entoesiast, dan wordt het
waarschijnlijk een sterk koncert ...

Recessie
Veto: Waarom ben je naar Europa ge-
trokken?
Lacy: "In New Vork werd het veel te
moeilijk. Ik kon van mijn muziek niet
leven. Ik was verplicht overdag te
gaan werken en 's nachts te spelen.
Muziek was in de jaren zestig in New
Vork immers underground geworden.
Ie kon er geen geld mee verdienen. In
de jaren zeventig is het nog erger ge-
worden. Toen ik in 1965 naar Europa
kwam, zag ik dat ik hier voltijds muzi-
kant kon zijn. Dus bleef ik hier han-
gen ...
Veto: Is het nog steeds zo erg in New
York?

Locy: «New Vork is de hel, nog meer
dan vroeger. Alle muzikanten trekken
er weg. De meesten gaan naar Broek-
lyn ofNew [ersey, New Vork is totaal
hopeloos geworden. Nu is de jazz er
niet alleen underground maar under-
dog. Dat is erger. In de jaren zestig
hadden de muzikanten een zekere
waardigheid, vrijheid en mobiliteit.
Tussen hen heerste er een vriend-
schappelijke kompetitie. Toen ging je
elke dag kijken wat er aan de hand
was. Elke nacht was er wel een nieuwe
ontwikkeling. Heel opwindend en in-
teressant. ..

Veto: In hoeverre heeft de ekonomische
krisis een weerslag op de vraag naar op-
tredens?
Locy: «Het is een heel lastig seizoen
voor muzikanten. Elke muzikant die
ik ken, klaagt. Het is zwaar. Zelf heb ik
wel nog veel te doen. Het gaat met mij
nog vrij goed maar bij anderen komt
de recessie heel hard aan."

Recept
Veto: Komt dat niet doordat jazz te duur
is geworden?
Lacy: "Voor de meeste mensen is het
te duur, denk ik. Voor heQ zou men
goedkopere ticketten moeten hebben.
Het is wel niet echt bij mij een pro-
bleem. Ik treed vaak op met veel mu-
zikanten die ik allemaal moet beta-
len. Wij moeten dan ook nog samen
repeteren. Het merendeel van het geld
wordt verspreid over dertien mensen.
We verdienen niet veel maar het is.
een plezier om het te doen. Wij spelen
omdat we dat tof vinden. Sommige
'jazzartiesten' vragen enorme som-
men. Ik hoorde onlangs van iemand
die de meest waanzinnige sommen
vroagt. Als een jazzfestival hem pro-
grommeert, is al hun geld voor de
andere groepen op. Iemand die zo
hongerig wordt naar geld, maakt de
markt kopot,»
Veto: Waar streef je naar aIs je speelt?
Wat wil je bij je publiek teweeg brengen?
Locy: «Ik wil ze laten los komen. Hetis
zoals vrijen, een spel, en het doel is
iedereen gelukkig te maken, mezelf
inbegrepen. Als ik speel en het pu-
bliek houdt ervan, dan is het goed. Ie
hoeft er geen woorden aan vuil te
maken. Het is als op restaurant gaan
en eens goed eten. Mensen gaan eten
en worden bevredigd. Ze vinden het
eten lekker maar weten niet wat erin
zit. Het is gewoon goed. Volgens mij is
goedheid het doel van jazz ...

Veto: Probeer je een boodschap in je
muziek te leggen?
Locy: «Soms treden we op met liede-
ren en teksten. Daar zit dan geen
boodschap in maar informatie. Een
verhaal, betekenis, maar het idee er-
achter is goedheid. Sommigen verdie-
pen zich in die teksten. Zij willen we-
ten wat er achter zit. Nochtans is ie-
dereen vrij om er mee te doen wat hij
wil: de teksten bestuderen, in slaap
vallen of zelfs de zaal uitlopen. Mijn
enige boodschap is "kom terug"."

Veto: Wat vind je van add jazz?
Locy: «Ik vind het een afkooksel. Het
is zelfs geen jazz. Het is zoals een kok
die het recept van een andere kok
neemt en het verknoeit. Wat mij be-
treft mogen ze doen wat ze willen. Ik
ben niet verplicht ernaar te luisteren
en ik kan het toch niet tegenhouden.
Het is onvermijdelijk dat wanneer je
iets doet, iemand anders dat ook kan
gebruiken. Men kan er zelfs iets totaal
belachelijks van maken. Dat kan alle-
maal ...

van hielden. De eend en het peerd
konden er niet tegen. Je moet ermee
oppassen want je kan een dier ophit-
sen. Zeker met de soproansax. Het in-
strument gaat tot in een bepaald re-
gister dat een dier echt kan opwinden.
Met de hoge tonen kan je de vogels
wakker maken, met de lage de paar-
den. Het is een vrij direkt kontakt. ..

Veto: Antwoorden ze soms?
Loey: "Ia, de vogels antwoorden
vaak. Wanneer je begint te spelen,
wordt het even stil. Als je dan verder
speelt, krijq je na een tijd een dialooq.
De band kan heel sterk zijn. Ik ken
muzikanten die duo's doen met hun
dieren. De Nederlandse pianist Mi-
scha Mengelberg bijvoorbeeld heeft
een duoplaat opgenomen met zijn
vogel. Die duurt ongeveer vijftig mi-
nuten. Dat is echt ongelooflijk ...

Veto: Probeerde je het ooit met slangen?
Locy: Nee, dat geluk heb ik nooit ge-
had. Waarschijnlijk zou het werken
want het is er een goed instrument
voor."

Peter Van Rompaey

SteveLacy speelt woensdag om 13 umet
Mal Waldron in MSI 03.18 en om
20.30 u solo in het stedelijk zwembad
van Leuven. Badmuts niet verplicht.

gevoel stilaan vastgeankerd te ro-
ken in een koncept, een veiligheid
die weinig inspirerend werkt", zo
luidde het. Toen eind november ge-
start werd met verbouwingen van
het repetitielokaal kwam het idee
om van de nood een deugd te ma-
ken en Othello in deze desolate om-
geving te spelen. In een aan flarden
geschoten hotelkamer, met steen-
afval, enkel een bed, twee stoelen en
een televisietoestel. De schroothoop
en het bouwafval vormen dan de
veruitwendiging van Othello's bin-
nenkant, waarin haat en liefde
angstwekkend komplementair zijn
en waarvan uiteindelijk alleen een
puinhoop rest. Deze nieuwe ruimte
zal de voorstelling een ander cachet
geven. "Het is voor ons ook veel in-
tiemer, in onze eigen ruimte waar
we dichtbij het publiek staan. Een
groot verschil met de stadsschouw-
burg waar alles zo ruim en afstan-
delijk is", aldus een van de spelers.

Uw reisspecialist
Kreatief en voordelig

,..----------,

zonnige vakantieverblijven
t1y and drive formules
de Voordeligste vlUChten

Mechelsestraat 2, 3000 Leuven,
tel. 016/22·65'50

Slang
Veto: Geven de muzikanten waar jij van
zegt dat ze niet interessant zijn ook geen
goedheid aan het publiek?
Lacy: "Het is allemaal relatief. Eens je
iets gehoord hebt, kan je het niet meer
vergeten. Als je bijvoorbeeld iemand
Bud Powell of Charlie Parker ziet imi-
teren, kan je niet vergeten hoe zij wa-
ren. Maar ik kan er bijvoorbeeld wel
inkomen dat sommigen de re-bop-
pers appreàëren. Zij hebben de gro-
ten immers niet meeqemcokt,»
Veto: Waar wil je met je muziek naar
toe?

Een schizofrene Othello

Locy: "Weet je waar ik naar toe wil
gaan: ik wil de muziek volgen. Het is
niet zo dat ik de muziek zeg waar
naartoe te gaan. Ik volg de muziek. Ik
probeer te gaan waar de muziek mij
brenqt,»

Veto: Hoe belangrijk is techniek daar-
voor?
Locy: "Het hangt ervan af wat je on-
der techniek verstaat In jazz is tech-
niek de juiste noot aanslaan op het
juiste moment en op de juiste manier.
In die zin hadden Louis Armstrong,
Art Tatum en meer primitieve spelers
de beste techniek. Zij speelden de juis-
te noot. Het gaat niet om krocht of
gedrevenheid maar om juist spelen."

Slang
Veto: Had de natuur ook een invloed op
je spel? Eric Dolphy ging bijvoorbeeld
oefenen met de vogels.
Locy: «Dat deed ik ook. Ik ben regel-
matig buiten gaan spelen met de vo-
gels. Ik heb ook een tijdje bij een
[cponse fluitist gestudeerd die daar in
gespecialiseerd was. Hij oefende in
het bos tot hij dood was. Ik heb met
verschillende dieren gespeeld, vogels,
paarden, eenden, honden, of katten.
Ik moet wel zeggen dat ze er niet altijd

Vier jaar geleden ontstond in Leu-
ven het teatergezelschap 'Akteer-
studio'. Het oorspronkelijke plan
van oprichtster Greta Van Langen-
donck was om verschillende disci-
plines als Zai Chi, zang en Afri-
kaanse dans te integreren in een
teateropleiding. Door het samen-
brengen van uiteenlopende invals-
hoeken, achtergronden en dlsdpli-
nes wilde ze een antwoord bieden
op het voor haar "vaak kleurloze
teater".
Voor zo'n initiatief een ruimte

vinden is niet eenvoudig in Leuven.
Na twee jaar vond Akteerstudio
toch een vaste stek in de Rijschool-
straat. Daar kregen ze de tumzaal
van de Steinerschool en de lokalen
op de eerste verdieping ter beschik-
king.
De leerlingen van de opleiding

werkten een hele tijd aan Shake-
speares Othello. De naam evolueer-
de stilaan naar 'Schizotello' omdat
die de gespletenheid van elk perso-
nage en het tweeslachtige van de
hele plot beter omvat.
Dè eigenlijke première van de

voorstelling vond plaats in septem-
ber '93 in de stadsschouwburg.
Daarna werd ze even opgeborgen.
"Bij sommige akteurs groeide het

(kdp/th)

Akteerstudio speelt Schizotello, van
dinsdag 15 tot en met zaterdag 19 fe-
bruari, telkens om 20 uur in de Boven-
zaal, Rijschoolstraat 19A Kaarten en
info: 23.94.39.
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advertentie

WAAROM WORDT
MAART DE MAAND

VAN HET
MILIEUVRIENDELIJK
ALTERNATIEF?

Hoelang kunnen wij nog zonder blikken
of blozen vandaag de samenleving van
morgen vervuilen ? Over alle politieke,
sociale, economische grenzen heen,

groeit het besef dat het zo niet meer
verder kan. Ook Acco is zich daar als
academisch coöperatief van bewust.
Acco en de Milieuraad van de Leuvense
studenten hebben nu de handen in

elkaar geslagen: samen zullen ze
milieuvriendelijke studie-artike-
len promoten. En meteen het
kaf van het koren scheiden.
·Want ook in het zogenaamde
milieuvriendelijke aanbod is
niet alles goud wat blinkt. In
de rekken van de Acco-win-

kei krijgen al deze pro-
dukten een herkenbaar
eco-Iabel, tevens een

waarborg van de Milieu-
raad dat het artikel effec-
tief milieuvriendelijk is.

Maar éénmaal per jaar stel-
len wij alle milieuvriendelijke
produkten in groep voor. En
meteen weet je ook het ant-
woord op de eerste vraag.

Daarom dus.

uss» Eco
STUDEREN MET GROENSTE VOLDOENING •..

E
Eo
~
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Zoekertjes
• Bartje, wil je met me trouwen? Ingrid.
• We love you Erik! 'The Erik fanclub' komt ein-
delijk uit voor haar mening.
• Verloren: sleutel (zo een met putjes, een
dure) met daaraan een rood-qeel-qroen ge·
knoopt bandje. Wie hem in de bus gooit van
Brabançonnestraat 112 en zijn adres achter'
laat wacht een beloning.
• Aan de laatste der heksen: rood bloed op een
zwarte doek. Naakte jongens in een spinne-
web. Zwarte nagellak. Eindelijk een zoekertje
voor jou.
• Wil je op een gefundeerde manier diskus-
siëren over aktuele vraagstukken? Koncentra·
Chris Rouffaert, Blijde lnkomststr. 12 L
• Hagie: met Chip is het steeds in de rode roos.
• Student Aid bedanktalle losse medewerkers
en sympatisanten voor een schitterende aktie-
week in Leuven. We zien elkaar terug op ons
dubbeldebat dinsdagavond.
• Aan iedereen aan wie ik gefrutseld heb. __
zalige Valentijn. Losse handjes.
• Ruime kamer in gemeenschapshuis met 4
personen; leuke keuken, zithoek, telefoon,
fietsenberging, badkamer, Kamer is 5x5 m,
5600 fr (alles in). Bel of kom langs: Fontein·
straat 2B (gelijkvloers), 2B 1.82.
• Het Oog zoekt voor een poêzie-avond ge·
dichten van studenten, B. Van Moet, Nobel·
straat 6.
• Iemand bracht een zoekertje binnen om stu-
dio te verhuren, maar zette er geen adres of
telefoonnummer bij. Laat iets van je horen.

Gezocht: 40 jobstudenten - kelners - keuken voor de 'i
maanden juli, augustus en september l
Horecazaak in omgeving Leuven.

Sel reeds nu: SOSEMCO-bemiddeling 016/20.34.65
Hogere verdienste dan gemiddeld.

r JO MEUWISSEN
bvba

KAFEETEORIEEN
Alle verhuur video-, klank-
en lichtmateriaal voor

seminaries, evenementen,
optredens, fuiven en TD's
LCD - VIDEOPROJEKTOREN

DISCOBAR

• Er is niets dat nuttig is, dat niet tevens scha-
de kan aanrichten: het Universele Pata Syn·
droom bist in Txd8.
• Zoek je iemand inventief en kreatief? The
one and only Henk staat ter uwer beschikking.
wcw.
• Dief van mijn groene oliejas (Rumba, nacht
van di op wo 1·2/2/94): wilt u zo vriendelijk
zijn ze terug te brengen? Zoniet, dan toch de
diskettes, of schrijft gij mijne tesis? Koen Van
Loo, Dekenstraat 86A, kamer 26.
• Tien kussen van Katleen en Koen voor alle
vaste medewerkers die Student Aid Leuven
hebben doen slagen met onderscheiding. En
we gaan dOOL
• jonge blonde halfgod, pas op. Er zijn ook nog
goden op Olympos (en godinnen die wel eeu-
wig jong blijven). Zeus.
• Terug van bijna nooit weggeweest: nu don-
derdag start het Scorpio'programma 'Man·
oevers' pas echt. Luisteraars aan het woord
over hun 10 keuzeplaten op FM 106 (tussen 17
en 18 uur). Zeg het voort.
• Elke dinsdagavond gratis Chimay en Grill's
op Henk zijn kot. Wie zoekt die vindt. lene.
• Homo- en lesb-fuif op vrijdag 25 februari,
zaalDemocrazy, Reinaertstraat 125 in Gent,
vanaf22u: be there. Org. HtLjongerenkoepel.

• Uku wybulala wona amabulu ... Zegt dit jou
wat? Geen nood. Als je graag zingt, je verbon-
den voelt met verdrukte groepen, ben je wel-
kom op onze liedateliers. Als pluralistisch
strijdkoor willen wij op een basisdemokra-
tische manier samen (Ieren) zingen. je vindt
ons woensdagavond tussen 20 en 2 L30 u in
Huize Karibu, Frederik Lintsstraat 150.
• Ook het nationaal komitee van Student Aid
'94 mag zich verheugen op tien kussen van
Katleen en Koen. jullie hebben het verdiend.
• Aan alle besnaarde muzikanten: in het kader
van Ithaka 94 wordt er van 17/2 tot 1/3 een
workshop georganiseerd olv Neil Cadqer. Wil
je ook 'de stoel' leren bespelen? Wees uniek,
bel 23.67.73 (tI.12/2).
• Voor al uw tikwerk, bel 25.61.17, of ook
20.56.26.
• Liefste toog, mijn natte droom was heerlijk.
Breuk.
• Roeland, kan je het onderscheid niet meer
maken tussen een sigaret en Bruno?
• Mijnheer Kennes, kunt u even antwoorden?
G.T.
• Wil je korresponderen met iemand uit een
ander land. Schrijf dan voor meer info naar ln-
ternational Pen Friends, Hertogenlaan 37,
3210 Linden.

MAANDAG
20.15 u KONCERT Solist Christian Zacharias, dirigent jan Caeyers en orkest
brengen de integrale pianokoncerti van Beethoven, in Aula De Somer, kaar-
ten Campus of de Singel (Antwerpen), org. Beethoven Akademie/de Singel,
inf. 03/216.41.20.

20.00 u ALN Home movies: 'Domweg gelukkig', Wulfers en Forgacs maakten
een filmisch portret van Rotterdamse buurtbewoners, in Stuc, toeg. 100/
ISO, org. Stuc.

20.00 u VERGADERING Open algemene vergadering van Milieuraad, in
projekthuis Genoeg, Vlamingenstraat 116.

20.30 u INFQ-AVOND Gaat Zwart·Afrika ten onder? Stefaan Marysse (prof
unief A'J?t!n), in Huize Karibu, Fr. Lintstraat ISO, toeg. gratis.

21.00 u BEIAARDKONCERT Bijzondere beiaardbespeling: Valentijnprogram·
ma met torenbezoek voor verliefde koppeltjes, afspraak aan Centrale Bib
om 20.30 u, toeq. gratis.

22.30 u FILM 'D'Est' (1993) van Chantal Akerman, in Stuc, toeg. 100/150, org.
Stuc.

DINSDAG
19.00 u DUBBELDEBAT landbouwpolitiek van EU, IMF en Wereldbank: met
Verbeek, Zinzen, Van Elslander, Relaes en Huyghe. Bouveroux is moderator.
Humanitaire interventie en VN vredesmacht: met Suy, Knapen, Moreels en
Therie. Moderator: Kerff. In Grote Aula MTC, orq, Student Aid ism Artsen
zonder Grenzen en SfD.

20.00 u FILM 'The Angelic Conversation' (1985) van Derek jarman, in Stuc,
toeg. 100/150, org. Stuc.

20.00 u LEZING Hedendaagse poëzie: Annie Reniers (dichteres en hoogleraar
VUB) over haar geliefkoosde dichters, in Oe Zevenslapers, P.Coutereelstraat
76, toeg. 150 of 700 voor de hele cyklus, org. Europees Poëziecentrum.

20.00 u LEZING Guido Dierickx (prof Ufsia) over kristendemokratie, in jan
Stasstraat 2, org. UP.

20.00 u TEATER Akteerstudio speelt 'Schizotello', in Rijschoolstraat 19A,
Bovenzaal.

20.15 u LITERAIR PROGRANMA Saint·Amour, presentator: Guy Mortier (zie
artikel), in stadsschouwburg Leuven, org. vzw Behoud De Begeerte.

20.30 u DANS 'Under adoud' van Maria Voortman en Roberto dejonge brengt
vier vrouwelijke'en een mannelijke lolita op het toneel die niets anders
wensen dan te behagen, in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, orq. Stuc.

22.00 u FUIF Veto fuift om haar twintigjarig bestaan te vieren, voor alle lezers
en niet-lezers, in Samambaïa, toeg. 50.

22.30 u FILM De 'Ian Kerkhof Collection'·films, gevolgd door zijn 'Ten
Monologues from the Lives ofthe Serial Killers', in Stuc, toeç. 100/150, org.
Stuc.

• Willen de twee mensen uit Sint-Pieters-
Leeuw die ik op 29 augustus '93 ontmoet-
te aan de Vico Road 10, Kiliney (Dublin), alsje-
blieft kontakt opnemen? Wim Hemerijckx,
Vreckom IS, 9400 Ninove.
• Pak mij maar eens goed. WalteL
• Caroline, jij de zweep of ik? j.B.H.
• 20j. ziet. j./m. VL m. zn. hndn. at. zttn.
• Valentijntesis zoekt antwoorden op vragen·
lijstje. Bezorg brievenbus van Kristien tau-
wers Sint·MaartenstL 20/13 je naam en adres
of bel 02/269.09.56 (na 17u of weekend).
• jo, wat is 't nu: hysterie of hysteria
• Beter 1 tripel in de hand dan lOop de grond.
• Typen tesis, verslagen, briefwisseling. Kris
Rosselle, Naamsesteenweg 130,3000 Leuven,
20.70.77.

VERHUURVAN GlLUIDSIN~TALLAnES~
METOF ZONDER DISC-JOCKEY ~

DELtGHT

WOENSDAG
13.00 u UUR KULTUURjazzduo Steve lacy (sax) en Mal Waldron (piano) ver-
kennen samen de klassieke jazz van Ellington en Monk, in MSI 03.18
(Ravenstraat), toeg. gratis, org. Kultuurkommissie.

14.00 u BEURS Platen·, cd- en stripbeurs, in Clockwork, toeg. gratis.
14.00 u FILM 'De stilte rondom Christine' (1982) van Maneen Gorris over drie
vrouwen die een boetiekhouder vermoorden, in Vlaams Filmmuseum
(Vanderkelenstraat).

20.00 u BUEENKOMST Open bijeenkomst van Agalev·studenten rond 'stem-
recht voor migranten' en 'mobiliteit', in projekthuis Genoeg.

20.00 u FILM 'The last of England' (198n van Derek jarman, in Stuc. toeg.
gratis, org. Stuc ism The British Councel en De Parade.

20.00 u ALM 'De stilte rondom Christine' (1982) (zie ook bij 14.00 u), in
Vlaams Filmmuseum (Vanderkelenstraat).

20.00 u TEATER Akteerstudio speelt 'Schizotello', in Rijschoolstraat 19A,
Bovenzaal.

20.30 u DANS 'Under a cloud' van Maria Voortman en Roberto de jonge (zie
ook bij dinsdag), in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

22.30 u ALN In 'Kyodai makes the big time' (1991) van Kerkhof zijn de mini-
male stijl, vaste kaders en minutenlange shots een metafoor voor de gevoe-
lens van zijn personages in een bijna gevoelloze wereld, in Stuc, toeq, 100/
150, org. Stuc.

Tel.(016)23.09.68
CANON Kleurkopie 50 Fr. en minder.

van 9 u. tot 22 u. doorlopend. I
zat. 10 u. tot 17 u. adYtrttntit

DANCE
<.

AGENDA & VALVAS
~6.~

DONDERDAG
20.00 u FILM 'Edward 11'van Derekjarman, in Stuc. teeg. 100/150, org. Stuc.
20.00 u TEATER Akteerstudio speelt 'Schizotello', in Rijschoolstraat 19A,
Bovenzaal.

20.00 u VERGADERING Fietsaktievergadering, in Vlamingenstraat 116 (ver·
gaderzaal).

20.30 u TEATER Klein en Wagner (het Atelier) brengt met 'Of scheikunde' het

DOOR :J\.'IIEKE DECEUNIN'CK.
alle gegevens voor agenda en valvas moeten ten laatste vrijdag voor verschij-
nen om 18.00 u op het redaktieadres bezorgd worden. Venneld duidelijk alle
infonnatie (datum, uur, plaats en prijs).

verhaal van mensen op doortocht, in Vlamingenstraat 83, toeq, 200/300,
org. Stuc.

21.00 u KONCERT jaune Toujours, in Clockwork, toeg. gratis.
22.00 u FUIF Scorpio-fuif in de Corso, org. Scorpio.
22.30 u FILM 'Kyodai makes the big time' (1991) van Kerkhof (zie ook bij
woensdag), in Stuc, toeq, 100/150, org. Stuc.

22.30 u FILM 'Edward 11' van DerekJarman, in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.

ZATERDAG
20.00 u TEATER Akteerstudio speelt 'Schizotello', in Rijschoolstraat 19A,
Bovenzaal.

VRUDAG

ZONDAG
17.00 u KONCERT Laatste preselektie Humo's Rock Rally '94 met oa Metal
Molly, De koning drinkt, Gore, Slut, Mort d'Amour.Iaune Toujours. Presen-
tatie door Maurice Van Oaeie, in Lido, org. Chi Boom vzw.

20.00 u FILM 'Wittgenstein' van Derekjarman, in Stuc, toeg. gratis, org. Stuc
ism The British Councel en De Parade.

20.00 u KONCERT Tamminga, Corelli, Frescobaldi, Gabrieli, ea brengen een
orgelrecital, in lemmensinstituut,-org. lemmensinstituut.

20.00 u TEATER Akteerstudio speelt 'Schizotello', in Rijschoolstraat 1gA,
Bovenzaal.

20.30 u TEATER Klein en Wagner (het Atelier) brengt met 'Ofscheikunde' het
verhaal van mensen op doortocht, in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300,
org. Stuc.

21.00 u-KONCERT Orange Pecco, in Clockwork, toeg. gratis.
22.00 u FUIF Homo- en lesbiennefuif, in Albatros, org. De Roze Drempel vzw.
22.30 u FILM 'Kyodai makes the big time' (1991) van Kerkhof (zie ook bij
woensdag), in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.

MAANDAG
20.00 u FILM EN VIDEO 'Rules of the road' van Su Friedrich over de teloor-
gegane liefde tussen twee vrouwen en hun Oldsmobile, de drie video's van
Sadie Benning zijn dagboeken over haar lesbisch-zijn, het vrouw·zijn in de
jaren '90, in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.

20.00 u TEATERSHOW Frank Boeijen, in stadsschouwburg, org. Kultureel
Centrum Leuven.

20.00 u TEATER 'De meisjeskamer' ,in Auditorium Minnepoort, org. Kultureel
Centrum leuven.

20.30 u TEATER 'Mensch Meier' van Alice Zandwijk gaat over de relaties
tussen pa Otto, ma Martha en zoon Ludwig, in Naamsestraat 96 (Klapstuk·
studio), toeg. 200/300, org. Stuc.

In de gevangenis', dOO( Huygeller; (di) 'Fancoaching' dOO(
Van Noten en OIisl.agers; (wo) Aidspreventie en homoseksualiteit op school'

1S/Olom 20.00· tr.lellng d~r.Van Lerberghe en Debruyne o.ver re(e.nte door jtspeJs; (do) 'Verwenning' door V~damme. I! 14/02 om 20.00 u: Ad
I:opgravingen ln Teil Beydar (Syne). In MSI 00.14. Goes vertelt verhalen en gedichten vanuit zijn praktijkervaring met mentaal

·gehaildlkapten,ln HUize Karibu. Fr. Untstraat 150, ink. 80{130.8 15/02 Qm
_ .. ,___ .'::' "'20.00 u: Oebat 'Orugs op schooi', tode Van Outrive. (KUU, S. Sl:evaert (LJI)1'

~ai side Of lriihropolqglcal ~urgs 9.edepu~(d~·~ Je.u9dbeleid) •. Debed v.zw, M..Stae:lens (preventie-
. .. ..... . werker) en V~,(nijël~ri.Yaiïdr. fijlçsWadit vin Leuven gaan met elwr in de

klinch,lnMSI,i~7oI.HIO.1!I16/1}2:~t (-Handilnima,tie)-overkunsten
;:;:;4dndeitn; tathY{tti(lrkens stelt YriQr. NOn :8emaerts (yi!i!i:ngmee$ter), Ed

.": _·;ffilnck -fjeugdsdlrijver), "arc Verstappen Oeux Interdits), en Muhka Museum
_.;:VOOt-Xhone KIIiJsten,In. .. rC, Grote Aula,lnk. 100}130/lSQ. liS 17/02 om
··2Q.do",: .Deblt;an:twifuling.5samenv.imlng În Oost.-~erhouding', in
-GroteAula;ink. 100/150.

J~~<),. .
}Ji 14/02 om 21):.00 q: Kringvergadering, boven 't kafee f; 14/02: Fllmdrïe-
-d~é, in 't ~ee. liS 15/02: FiJrndriedaagse, in 'tkafee.1!I ) 5/02: Politika wint
Songfestival, in Corso. Ii!i 16/02: Filmdriedaagse, In 't k~ee, Iii 17/02: We
hebben terug muziek'lergunning; tot dan animatie door klanten. in 't kafee.
.8 24/02: Fuif, lil Lido.
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Kerkhofis Zuid-Afrikaan maar woont ondertus-
sen al tien jaar in Amsterdam. Hij vertrok om
aan zijn legerdienst te ontsnappen. Pas na heel
wat omzwervingen kwam hij opde Amsterdam-
se filmakademie terecht. "Ik had twee jaar lang
in een bakkerij gewerkt in Amsterdam en ook
nog bij Kentucky Fried Chicken. Na een tijdje
was dat toch wel erg onbevredigend. Dus toen
dacht ik: nu moet ik films gaan maken, dat lijkt
me leuker dan gebak bezorgen."
Veto: Jewerkte ooknog als joemalist \IOOreen aan-
tal bladen?
Kerkhof: "Eigenlijk is film nummer twee op
mijn lijst van passies, muziek is duidelijk num-
mer één. En ik heb dan ook vrij lang muziek-
recenties geschreven en interviews gedaan met
musici. Ik schrijf nu nog af en toe. Zelf muziek
spelen kan ik niet. Gelukkig heb je helemaal
geen talent nodig om films te maken. Dat was
iets dat ik daarom gemakkelijker kon doen dan
muziek ...
Veto: Vind je dat echt, dat je geen talent nodig hebt
om films te maken?
Kerkhof: "In Nederland in elk geval niet. Er iszo
weinig dat men al heel snel blij is met iets dat
gewoon anders is. Je kan dus snel films maken
in Nederland zonder echt goed te moeten zijn.
Daar heb ik van geprofiteerd ...
"Vroeger was ik een punker en ik.geloof nog

steeds in die idealen: er isgeen disdpline die niet
door iedereen beoefend kan worden. Het enige
dat je nodig hebt is de wil om het te doen.»

Echt

lan Kerkhof voor een entoesiast publiek in
het Stuc?

IWeinig mensen zien mijn
films graag"

Veto: Je langspeelfilms beschouw je ook als stijl-
oefeningen. In 'Kyodai' bijvoorbeeld gebruik je in
elke scène slechts één kamerastandpunt. Eigenlijk
kan je dat toch gewoon beschouwen als een terug-
keer naar het prille begin van de film?
Kerkhof: "Je zou het kunnen beschouwen als
een soort neo-klassidsme: er is een stijl en we
zijn daarvan afgeweken omdat er zogenaamd
progressie in de kunst zit.Maarviel er niets meer
met die stijl aan te vangen wat nu effekt kan
hebben? Ik dacht van wel. Ikwilde niet de snelle
dure Amerikaanse films imiteren. Daarom koos
ik dan!en puur filmisch middel waarop ik.me
wilde richten en dat is het 'kader'. Elkshot heeft
een kader dat naar mijn gevoel juist was voor

Vorigeweek was regisseur Ian Kerkhof aanwezig bij de vertoning van zijn film 'The
Mozart Bird' in het Stuc. Toen hij achteraf vragen wilde beantwoorden bleef het
doodstil in de zaal. Een typisch Vlaams publiek dus. Gelukkig is Kerkhof meer
gewend: in Nederland liep de zaal soms haÎt leeg tijdens zijn vertoningen. Interes-
sant genoeg voor een gesprek leek ons.

"Mijn eigen interesse voor geweld heeft nooit de bedoeling gehad ermee te shockeren"

steeds in onze samenleving inneemt er heel
ekspliciet in wordt weergegeven. Nietzsche
schreef in 1872 heel mooi: "De waarheid is niet
iets dat mensen zoeken, de waarheid kan soms
heel pijnlijk en lelijk zijn en dat willen mensen
niet. Ze zoeken een troost. Als een leugen hun
troostkan geven, dan zijnmensen daar blijmee."..
"Media representaties zeggen ons nu dat

vrouwen en zwarten een gelijke positie verwor-
ven hebben. Dat is een troost. Je denkt van "zie
je wel, het is okee." En dan ga [e lekker slapen.
Maar dat zie ik niet in de wereld. Ik geloof niet
dat de positie van de vrouw wezenlijk veranderd
is sinds de jaren '70. Ik denk dat het zelfserger is
geworden. Er is een hele boel nep-representatie ...
«In de pornografie zie je die onderdanige po-

sitie van de vrouw nog sterk. Jeziet dat seksuali-
tei t vorm geeft aan een slagveld tussen man en
vrouwen niet noodzakelijk verbanden is met
liefde. Het iseen ruimte in ons leven waarin heel
veel angst, woede en haat wordt gemanifes-
teerd ...
«Ook interessant is dat de dingen er niet ver-

halend verteld worden. Ze worden verteld als
een deel van het beeld. Dat moet je als pjker
heel veel invulling geven. Want op zich bete-
kent het allemaal niets .•
Veto: Denk je dan dat veel vrouwen van jouw films
houden?
Kerkhof: «Heelweinig mensen zien mijn films
graag. Toen 'Kyodai makes the Big Time' uit-
kwam, liepen de mensen soms en masse uit de
zaal. Maar de beste en meest geraakte reak.ties
zijn altijd van vrouwen. Hetmannelijk persona-
ge in de film is dan ook helemaal niet sympa-
tiek. Als je jeals man hiermee moet identificeren
is dat wel heel beledigend.»
Veto: De film won toch een prijs in Rotterdam?
Kerkhof: "Ja, in de jury van zeven mensen wa-
ren er vier vrouwen. En de reaktie van de man-
nelijke kritid daarop was dan "tja, een vrou-
wenjury". Dat las ik.achteraf. In Nederland, in
de jaren '90! De intellektuele beslissingen van
vrouwen worden nog steeds door mannen ge-
zien als iets minderwaardigs."

Geweld
Veto: Wat vreemd is aan een kortfiJm als 'Tbe Boy
who masturbated himselfto a Climax' is dat mas-
turberen nogal als een saaie bedoening overkomt.
Kerkhof: "Dat is dan misschien wel een ant-
woord op je vraag over het verschil tussen mijn
films en pornofilms. Ik heb zeker niet de bedoe-
ling de kijker op te winden.»

Veto: Een ander aspekt in die machtsverhoudingen
is geweld. Heb je niet het gevoel dat geweld inmms
zo is uitgemolken dat je er geen enkel eflèkt meer
mee bereikt? •
Kerkhof: "Dat is natuurlijk iets waar ik me erg
bewust van ben. Ik denk dat er een soort ver-
zadigingspunt is bereik.t. Slechte smaak en de
verbeelding van de vernietiging van het li-
chaam kunnen niet verder gaan dan in een film
als 'Braindead'. Wat kunnen filmers nu noq
doen om de beoogde effekten te kreëren? Mijn
laatste film 'Ten Monologues trom the Livesof
the Serial Killers' gaat daar specifiek over. Ik
wilde eigenlijk een film maken over de morele
onmogelijkheid om bepaalde narratieven te
verbeelden. Als je de teksten die ik.gebruik in een
fiktieve kontekst gaat plaatsen en de gruwelijke
daden gaat verbeelden, dan vind ik dat je als
maker schuldig bent aan het verderzetten van
de misdaad. In mijn film hoor je tekst, maar zie
je geen geënsceneerde moord.»
"Mijn eigen interesse voor geweld heeft ook

nooit de bedoeling gehad om ermee te shocke-
ren. Ik kom uit een maatschappij waar ik.mijn
hele leven lang mensen heb gezien die ver-
kracht werden, vermoord, in elkaar geslagen. Ik
geniet wel van filmisch fiktiefgeweld, maar het
geweld waar ik.in mijn eigen films mee om wil-
de gaan, dat is het echte geweld. Maar ook an-
dere dingen moeten kunnen. Al zou ik.zelf niet
een filmwillen maken waarin veel mensen wor-
den vermoord, als anderen dat welwillen, moe-
ten ze dat kunnen. Mijn moraliteit of de jouwe
moet hen geen censuur opleggen .•
Veto: Maar geweld wordt echt als het ware geëste-
tiseerd. De filmisch mooiste scènes zijn in heden-
daagse speelfilms vaak geweldscènes.
Kerkhof: "Die stilering is denk ik.misschien wel
de enige rechtvaardiging om geweld te verbeel-
den. Het wordt zo een kunstvorm die geweld als
uitgangspunt neemt Je kijkt niet naar een ge-
wone vechtpartij maar naar een estetisering er-
van en die maakt dat je gaat nadenken én over
de stilering én over het geweld zelf.•

Zovw
"Wanneer regisseurs daarentegen proberen

om geweld heel realistisch voor te stellen dan
komt er wél een schaduwzone tussen wat echt
en wat fiktie is. Dat lijkt me veel gevaarlijker.
Wat ik.het meest beangstigend vind is wat je
dagelijks op MTVziet: de hiphop videoclips. Het
gewelddadige gedrag van gangs wordt daar
opgevoerd alsof het iets te gek is waaraan alle
jongeren mee zouden moeten doen."

wat verteld werd in dat shot. Maar als je je als
kijker niet bewust bent van het kader en niet
meegaat in de kadrering is de film inderdaad
heel onbevredigend want er gebeurt niet veer:
Daarom lopen er ook zoveel mensen weg .•

Konklusie
"In feite zijn mijn films nog een kompromis.

Het liefstzou ikmisschien puur strukturele films
maken, waarin alleen zwart en wit te zien is in
een geometrische verdeling van de tijd. Maar
dan gaat natuurlijk niemand kijken. Ikbind dat
daarom aan mijn eigen verhalende interesses .•
Veto:Maareigenlijkvind je dat film betergeschikt is
\IOOrandere dingen dan het vertellen van het tradi-
tionele verhaal?
Kerkhof: "Het had de fantastische uitdaging
van de film kunnen zijn om de kronologische
tijd en het verhaal te scheiden. Twee bewegin-
gen achter elkaar monteren zodat ze een mooi
geheel, een verhaal vormen is geen uitdaging
naar mijn gevoel. Het is juist inherent aan de
film dat zij die beweging kan onderbreken, zij
kan onze ruimtelijkheid en temporaliteitonder-
vragen en vernietigen. Maar dat werd door de
eerste filmers al gauw beschouwd als iets dat
geen geld zou opbrengen .•
Veto: Is het ook niet inherent aan melUen dat zij
zullen blijven proberen ookdie ondeTbroken hande-
lingen tot een verhaal te maken?
Kerkhof: «Kinderen willen altijd het einde we-
ten van een sprookje, en de moraal, "waarom
werd het verteld". Wij zijn eigenlijk net als kin-
deren. Want wij kunnen de wereld niet hebben
zoals hij is: betekenisloos, redeloos, zonder doel
en richting. Om toch een antwoord te krijgen
kreëren we altijd die mooie narratieven. Dit is
ook een ontsnapping aan de angst voor de
dood. De resolutie van het einde geeft je eigen-
lijk een moment dat je de dood overwint Een
narratieve konklusie is een ontsnapping uit het
gebrek aan konklusie van je leven. Het geeft je
even het gevoel dat het goed eindigt, maar het
leven eindigt niet zo goed. En mijn films geven
dat gevoel niet omdat ik.dat bewust niet wil ...

Karen De Pooter

Dezeweek is Kerlchofniet meer in het Stuc, maarwel
nog twee van zijn mms: 'Kyodai makes the Big TIme'
en 'Ten Monologues from the Jives of the Serial Kil-
lers'.

Veto: Is het met de Zuidamkaanse filmindustrie
even slecht gesteld?
Kerkhof: «De Zuidafrikaanse filmsituatie is
abominabel. Er zijn geen subsidies. De enkele
films die daar gemaakt worden, zijn propa-
gandafilms, ofhet nu voor of tegen apartheid is,
ofwel wordt het Zuidafrikaanse landschap ge-
bruikt als achtergrond voor Amerikaanse spek-
takelfilms. Er is heel weinig 'echte kinema'. En
dat is heel triest want er zijn heel veel mensen
die iets interessants kunnen en willen doen."
«In april ben ik terug naar Zuid-Afrika ge-

weest en binnenkort start ik er met een produk-
tie, maar ik.zou er niet meer willen wonen. Ik
ben erg gewend geraakt aan de tolerantie en de
vrijheden, de kulturele mogelijkheden die je
hebt in een stad als Amsterdam. Het is een
kosmopolitische stad met zowel invloeden van
de Europese traditie als de Amerikaanse media-
siteit er niet, het is kultureel verpauperd. Apart-
heid heeft behalve de enorme misdaad tegen-
over mensen op fysisch en sociaal gebied, ook
een ander effekt dat misschien nog erger is: de
kulturele geschiedenis is verdwenen»
Veto: Is de toestand de laatste jaren niet verbeterd?
Kerkhof: «Het is nog veel erger geworden. Toen
ik in Zuid-Afrika opgroeide, had je in Durham
een stuk ofzes boekenwinkels. In 1987 is er een
enorme belasting gekomen op boeken. Boeken
zijn ideeën en ideeën zijn gevaarlijk. Nu is er in
Durham nog maar één boekenwinkel. En daar
koop je dan ook alleen maar boeken over Enge-
land, over de koloniale geschiedenis. Daadwer-
kelijke informatie is er gewoon niet te krijgen ...
«En onwetendheid is niet iets dat alleen een

probleem blijft bij mensen die geen school heb-
ben gelopen. Ook mensen die een universiteits-
opleiding hebben gevolgd zijn onwetend. Want
je krijgt alleen wat zijwillen dat je leert. Mensen
die een beetje zelf denken en kritisch zijn die
gaan gewoon weg. Ik zie persoonlijk geen roos-
kleurige toekomst voor Zuid-Afrika. Volgens
mij kan er alleen maar een burgeroorlog komen
tussen het ANCen Inkata. Vreedzame oplossin-
gen lijken onmoqelijk,»

Leugen
Veto: In een van je kortfilms, 'Bloodbath 91', lijkje
te verwijzen naar de toestand in Zuid-Aliika via
woorden die op het scherm verschijnen als 'black
word', 'white word' ?
Kerkhof: eJa, de Golfoorlog was de eigenlijke
aanleiding, maar voor mij is elk nieuw bloed-
bad een deel van een soort geschiedenis van
bloedbaden. Mijn eerste idee was een scenario
dat zich afspeelde in een kamer waar je heel in
de verte een bad ziet. De kamera komt dan
steeds dichterbij, gaat langzaam omhoog en
dan wordt het zwart en zie je de titel 'Bloodbath' .
Jeziet nooit de inhoud van het bad, of er effektief
bloed inzit. Maar er was geen geld voor dat
koncept. Dus maakte ik iets eenvoudiger dat ik
'B'codboth 91' noemde. Eigenlijk zou ik nu elk
j,,~j'eeu bloedbad-film moet,u maken .•
Veto: In al je kgrtfilms is ookpomografie sterk aan-
wezig. Soms lijkt het verschil met een ordinaire por-
nofilm zelfs niet echt duidelijk.
Kerkhof: «Oh, ik.weet het niet. Zijn er verschil-
len?"
Veto: Wel, jouw films worden in het Stuc vertoond
en pomoîiims niet?
Kerkhof: "Dat is jammer, daar moet aan ge-
werkt worden."
"Wat ik interessant vind aan pornofilms is

dat de onderdanige positie die de vrouw nog

-


