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Sora bezet Vlor
Van den Bossche
en de studiebeurzen
Het was al een tijdje geleden dat de Leuvense studentenbeweging
nog eens 'bezette', maar vorige donderdag was het zover. Toen
trokken een tiental Sociale Raders naar het gebouw van de
Vlaamse Onderwijsraad (Vlor).Aanleiding was een vergadering
van de werkgroep studiefinanciering van de Vlor, die zich onder-
meer moest uitspreken over een nieuw systeem van beurzen-
toekenning.
De laatste jaren iser nogal wat te doen
geweest rond het studiebeurzensys-
teem. Erwas immers gebleken dat een
niet te verwaarlozen aantal mensen
onterecht een beurs kreeg. Het ging
daarbij vaak om kinderen van zelf-
standigen, die via fiskale truukjes een
laag netto belastbaar inkomen simu-
leerden. •
Om dit te verhelpen werd een

nieuw systeem uitgedacht waarbij het
kadastraal inkomen (KI) als een eer-
ste test wordt gebruikt voor het al dan
niet toekennen van beurzen. Dat zou
voortaan niet meer dan 20% van het
netto belastbaar inkomen mogen be-
dragen. Op die manier zouden 'groot-
bezitters' met een kunstmatig klein
inkomen geen aanspraak meer kun-
nen maken op studietoelagen.

Aktie
Demaatregel bleek echter niet wa-

terdicht. Meer nog, hij werkt diskri-
minerend. Door de twintig-procent-
regel kwam het voor dat mensen met
een zeer laag inkomen en een nor-
maal KIgeen aanspraak konden ma-
ken op een studietoelage.
De werkgroepvergadering - waa-

rin onder andere vakbonden, ouder-
verenigingen, middenstand, inrich-
tende machten en studenten verte-
genwoordigd zijn - zou nu juist een
aantal ekstra sociale korrekties toe-
voegen. Hiertoe behoorden onder-
meer een boven- en een ondergrens
voor het KI. Die vergadering was, zo
dacht SocialeRaad, de ideale gelegen-
heid om aktie te voeren en een in-
deksatie van de beurzen te eisen.

BINNENIN

Fakbars 5

Blanpain 3
Het systeem deugt niet. Maar dat
wist je al. Wie dat ook weet is profes-
sor Blanpain, die in zijn nieuwe pu-
blikatie het Vlaamse Onderwijssys-
teem afkamt. Als het in Amerika re-
gent, druppelt het hier: Blanpains
voorstellen voor een 'beter' onder-
wijssysteem.

Alma 40 jaar: deel 1 4
Tussen een opening met wijwater en
een gesprek met patattenkenner Her-
wig Van Hove ligt een lange tijd.
Meerbepaald 14610 dagen van soep
koken en frieten bakken of 250640
uren zweten tussen de potten. De
prijs steeg en het bezoekersaantal
daalde maar de klok tikt nog steeds
door. En dat moet gevierd worden
met een korte biografie.

Dat was echter buiten de waard ge-
rekend, in casu Vlaams onderwijs-
minister Luc Van den Bossche. Uitge-
rekend op de ochtend van de geplande
aktie meldderi.de kranten dat Van
den Bossche de studietoelagen wil in-
dekseren. Door de KI-test - en ook
door het drastisch gedaalde aantal
aanvragen - was er immers heel
wat geld vrijgekomen. Er werd echter
toch besloten de aktie verder te zetten
vanuit de redenering dat Van den
Bossche wel vaak dergelijke beloftes
doet en dat, indien de Vlor een indek-
satie zou adviseren, hij toch onder gro-
tere druk zou komen te staan.
In die zin was de aktie ook ge-

slaagd: de werkgroep besloot een in-
deksatie van de beurzen te adviseren.
In hoeverre dat juist tewijten is aan de
bezetting - die er geen was: de stu-

denten brachten, na hun inval, de rest
van de vergadering door op 'stand-by'
in een ander lokaal -, is niet duide-
lijk. De middenstand verzette zich in
ieder geval aanvankelijk tegen het
aangehaalde punt en vond het blijk-
baar niet kies dat er druk werd gezet
op de beslissing. Zevroeg zich af of zij
nu in het vervolg ook met hun achter-

ban naar de vergadering zouden
moeten komen om hun eisen kracht
bij te zetten.
Het isnog afwachten wat ermet het

advies gebeurt. Deze week maandag
wordt het advies van dewerkgroep be-
sproken op het buro van de Vlor,
waarna het wordt overgemaakt aan
de minister. Daarna moet Van den

Bosschezelf een konkreet voorstel for-
muleren. Wat de bovengrens van de
KI-test betreft, daar werd een verdeeld
advies over uitgebracht: omdat de .
indeksatie opgenomen werd, maa~
ten de middenstanders hier namelijk;
een breekpunt van. Eigen heerd is
goud weerd.

Voorspelbaar Songfestival
Opwinding in de Corso

Steven Van Garsse

Het jaarlijkse songfestival van de Landbouwkring mocht zich dit
jaar weer verheugen op een massale opkomst. De populaire
muziekkeuze en het technische kunnen van de muzikanten zorg-
den bij momenten voor de nodige sfeer, en ook de presentatie was
dit jaar zeer behoorlijk. Toch slaagden slechts weinig groepen erin
een beklijvende indruk na te laten.
Het festival begon ruimschoots te laat
omdat enkele juryleden op zich lieten
wachten. Voor de presentatie zorgde
dit jaar Frank Vanderlinden van De
Mens, een gelukkiger keuze dan de
nogal flauwe Jaak Pijpen vorig jaar.
Vanderlinden beschikt over een
krachtige en duidelijke stem, een ver-
bijsterende 'r' en voldoende gevoel
voor humor om een dergelijk festival
te presenteren, al gingen heel wat van
zijn komisch bedoelde opmerkingen
over de hoofden van het publiek
heen. De professionele jury bestond
uit de sympatieke en slaperige Sarah
Beth, charmezanger Bart 'borsthaar'
Herman, de door de voltaliige zaal
uitgefloten televisiepresentator/tie-
neridool Hans Otten en zoals gewoon-
lijk enkele personeelsleden van de
sponsorende muziekwinkel.

Rrrrramones
Opener 'Smoky Time' van de tand-

artsenkring Apollonia klonk hecht en
bijzonder professioneel. Het Azia-
tische zangeresje beschikte duidelijk
over een krachtig stemgeluid en de
blazerssektie was uitstekend. Het ge-
heel klonk echter nogal afgelikt en
weinig origineel, ondermeer door de
konsumptiepopgerichte songkeuze.
Sarah Beth mocht achteraf komen
verklaren dat Tm So Excited' haar
favoriete nummer was. 'ElSteam', de
groep van Psychologie, was zonder
meer het meest konsistente gezel-
schap van de avond. Hun korte en
krachtige set bestond uit sterk blues-
gerichte grunge. Door geen overbe-
kende nummers te spelen vermeed de
groep het goedkope sukses. De enige
smet was misschien het breed uitge-
vallen Amerikaanse aksent van de
zanger. 'Dissenting Opinions' van
VRG begonnen vrij mooi met een
goed gebracht nummer van Tori
Amos, met een jammerlijk storende
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keyboard, maar maakten gaandeweg
hun eigen groepsnaam waar door te
veel stijlveranderingen. Bovendien
klonk 'Hard T0 Handle' nogal onge-
loofwaardig uit de mond van een in
gilet gestoken student met de
presence van een fles limonade. Het
groepsgeluid was nogal rommelig
met veel ongepaste distortion door de
gitaren.
De meest pretentieloze groep van

de avond was onqetwijfeld 'Ding
Dung' van Ekonomika. "Een T-Shirt
naarrrr mijn hcrrrt", zei Vanderlin-
den toen hij de volslanke zanger zag.
'Ramones' stond erop en dat kregen
we ook. Er werd zowaar gedanst. Ze
gingen verder met 'Een beetje verliefd'
van André Hazes met twee hilarisch
vals zingende deemes. Hun Metalli-
ca-versie van 'Superfreak' was een
van de betere van de avond. Wij
moesten af en toe denken aan de
Duld op donderdagavond, waar
meestal eenzelfde soort lol gemaakt
wordt. Toch plezant. Politika probeer-
de ondanks het ontbreken van de
drummer, die ziek te bed lag, er nog
iets van te maken, maar dat lukte
niet. De zanger, die waarschijnlijk bij-
zonder funky door het leven gaat,
slaagde er niet in om iets van zijn
Rage Against The Machine-achtig
gepruts over te brengen op het pu-
bliek, en ook de folk-tussendoortjes
brachten geen soelaas. Wel speelden
ze op het einde nog een verdienstelijke
rap-adaptatie van 'Enter Sandman',
maar tegen dan was jammer genoeg
de aandacht zo goed als verdwenen.

Het was al over twaalven toen de
voorlaatste groep, Medica, mocht
aantreden. Zij kregen gemakkelijk de
ambiance terug in de zaal met hun
voortreffelijk gezongen pop. Het blijft
ons natuurlijk een raadsel waarom
iemand twee nummers van Joe Jack-
son zou willen spelen. Het Lemmens-
instituut maakte vorig jaar alle voor-
oordelen waar door met een bijzonder
pretentieuze zanger en met z'n zeven-
entwintigen op het podium te gaan
staan. Er werd dus uitgekeken naar
wat ze er dit jaar van zouden bakken.
De glitter van vorig jaar was verdwe-
nen en de zanger vervangen door
twee meisjes die ons een cocktail op-
dienden van bijzonder flauwe maar
technisch perfekt gespeelde hits. Het
schrikbeeld van Def Dames Dope
kwam ons herhaaldelijk voor de
ogen.

Over de prijsuitreiking is er traditio-
neel nogal wat onenigheid tussen de
professionele jury, de studentenjury
en vooral het publiek, maar dit jaar
was de diskrepantie niet zo groot.

Tombola
De professionele jury bekroonde de

professioneelste groep, het Lemmens-
instituut. De studentenjury gaf de
voorkeur aan Medika, wat door de
zaal beaamd werd. Ekonomika werd
enigszins verrassend derde, mede
door de sympatie van Sarah Beth.
Voor de studentenjury werd VRGder-
de. Lemmens kreeg ook nog de prijs
voor de beste drummer en de beste
blazer. Medika sleepte vrijwel alle
overige prijzen in de wacht.

FrederikDepoortere
Peter Bemaerts
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Horizontaal -1 Karikaturale uitbeelding 2 Slotwoord - Noordfrans rivier-
tje - Zoogdier 3 Geit - Ontginbare delfstof 4 Cesium - Eerbaar 5 Bra-
bantse gemeente- Geweldig, ongehoord 6 Meisjesnaam - Drietal 7 Land-
afslijting - Berkelium 8 Keizerlijke naam - Buig voorover, zwicht 9 Voe-
dingsmiddel- Pers. vnw. - Verlegenheid 10 Dienaren.
Vertikaal-1 Frans filosoof- Mansnaam 2 Uitstoot- Voorzetsel 3 Veer-
kracht - Bamboestaketsel voor de visvangst 4 Tin - Vrome toewijding
5 Fries watertje - Organische verbinding 6 Dwaze vertoning - Geliefde
van Zeus 7 Onzichtbaar blijvende - Bevel 8 Zangvogel - Tenen mand
9 Japans bordspel- Spreekgestoelte 10 Boom - Pruilen.

Door FilipDe Keukeleere

Ithaka'94 reidingen, en op 2 en 3 maart Ithaka
van dichtbij meemaken. Ben je geïn-
teresseerd, kom dan op maandag 21
februari om half zeven of op donder-
dag 24 februari om zes uur naar de
bijeenkomsten in het Ithaka-lokaal
op de eerste verdieping van het Stuc.
Of bel naar 016/22.46.76 en vraag
naar Goeie.

Ithaka'94, het jaarlijkse projekt van
Kultuurraad, gaat dit jaar door op 2
en 3 maart. De Ithaka-ploeg is echter
nog op zoek naar andere vrijwilligers,
die willen meewerken aan de prakti-
sche verwezenlijking van het projekt.
Zo kan je meehelpen aan de voorbe-
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23/25.2.94
JOUW FORMULE
3 DAGE lANG

RECHTSTREEKS UIT:
AMERICA EN ENGELAND:
WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN
IN VELE STUDIERICHTINGEN.
MEESTAL DE VOORLAATSTE
DRUK, DUS VOLLEDIG TE
GEBRUIKEN BIJ DE STUDIE,
NASCHOLING OF UIT
INTERESSE;
JE MOET ZELF MAAR EVEN
KOMEN, KIJKEN EN KIEZEN.

VAN HARTE WElKOM OP

WOENSDAG 23 FEBR. flm VRIJDAG 25 FEBR. '94 VAN 10·11 UUR
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IN SAMENWERKING MET VOORDEELBOEK:
PARIJSSTRAAT 44 (ACHTER DE OUDE MARKn

3000 LEUVEN - TEL 0.16-29.53.03
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Wanneer men een artikel leest, blijkt
dat meestal slechts een bepaald as-
pekt van het probleem te behande-
len. Soms heeft men wel eens wat
degelijkers voor zich. Maar meestal
kan men zich toch niet van de indruk
ontdoen, dat er wat diepgaanders
moet zijn, dan wat joemalisten en
politici ons aanbieden. Welk beeld er
van Koerdistan in de pers ook op-
duikt, het zal moeten veranderen. Er
heerst geen rust in de kolonie Koer-
distan.
Ook Koerden zijn mensen. Wij zijn
arm, want weproduceren niet, webe-
werken onze grondstoffen niet. Voor
de prijs van onze produkten hangen
we van de groten af, van de Turken,
de Arabieren, de Perzen, die ons land
tot hun priveebezitgemaakt hebben.'
We worden door de kolonisatoren

als beambten aangesteld om alles
wat Koerdisch is eerst onschadelijk te
maken. In onze scholen wordt in het
Turks, het Arabisch of het Perzisch
onderwezen. Onze kinderen leren de
geschiedenis van Turkse, Arabische
en Perzische helden.
Hoe zou men reageren wanneer

men in Vlaanderen een Turkse gast-
arbeider zou dwinqea zijn zoon Hans
te noemen? De Turkse kolonisatoren
verbieden onze namen niet alleen in
Turks Koerdistan, zelfs in demokra-
tische Europese landen doen ze het.
Desondanks nemen de meeste Koer-
dische leiders geen maatregelen, of
ze schuiven de problemen voor zich
uit. En velen van hen zijn omkoop-
baar.
En het Westen interesseert zich

voor de mensenrechten in China en
maakt voor de Palestijnen het onmo-

ren niet achter de koelissen. Zij be-
vinden zich in het centrum van de
arena van hun eigen beschaving.
De wet van de Turkse, Perzische en
Arabische beschaving in Koerdi-
stan is geweer en strop, knuppel en
prikkeldraad, gevangenis en folter,
verbanning en verdrijving, gifgas
en chemikaliën.
Ik denk aan het pijnlijke Zuid-

Koerdistan waar in een tijdsspanne
van tien jaar meer dan vierduizend
dorpen verwoest zijn en ontvolkt,
zevenduizend mensen met gifgas-
bommen gelikwideerd en de rest in
de bergen gedreven. Ik denk aan
zestigduizend Koerdenzonder iden-
titeit in West-Koerdistan, die door
de Syrische regering niet eens als
mensen erkend worden.
Ikdenk aan het hulpeloze Noord-

Koerdistan waar volgens officiële
cijfers tot nu vierhonderd dorpen
door het Turkse leger werden ver-
woest. De Turkse demokratie, op
vrij ondernemerschap gesticht,
heeft haar eigen moraal, die slechts
voor de moslims in Bosnië-Herze-
g'tvina en voor de Turkse moslims
in Afghanistan toevallig eens hu-
manistisch kan zijn. Turkse morele
wetten symboliseren verrotte tan-
den die in de mond stinken en u de
maag doen keren.
Ondanks alles denk ik aan de al-

machtige God; God, die de Koerden
buiten de geschiedenis hol.\'èit.Die
vrij blijft van elke beschuldiging
door het Koerdische volk. En die
denkt dat hij onschuldig isaan elke
tragedie.

Vergeet God
de Koerden?
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gelijke mogelijk. Maar het noemt de
Koerden, die hun eigen naam willen
dragen en hun eigen taal willen spre-
ken, terroristen en het drijft hen in de
kriminaliteit.
Is men een terrorist wanneer men

zijn moedertaal spreekt? Is het terro-
risme, wanneer men voor de taal van
zijn volk opkomt? Misschien kunnen
de Europese wapeneksporteurs deze
vragen beantwoorden, of de gifgas-
verkopers achter de koelissen.
Met een pijnlijk hart denk ik aan de

Koerdische kinderen, die op hun jon-
ge leeftijd in Turkse, Arabische of
Perzische scholen deze talen moeten
leren. Elke Turkse, Arabische of Per-
zische school in Koerdistan is een be-
dreiging, een vernietigingsmachine
van de Koerdische geest.
Elk Turks, Arabisch of Perzisch

woord dat een Koerdisch kind op
school of buiten de school moet spre-
ken, Is een aanslag op de eigen ziel.
We moeten deze talen, die slechts ver-
vreemding van onze eigenheid ver-
oorzaken, dringend uitbannen.
Het Koerdisch is als een spookgeest

voor de kolonisatoren uit Ankara,
Bagdad, Teheran en Damaskus. Al
staan die landen vijandig tegenover
elkaar, in hun dodelijke haat tegen
het Koerdischzijn zeallen gelijk. Door
elke vorming in het Koerdisch te wei-
geren, proberen ze de Koerden tot
geesteloze handarbeiders te reduce-
ren en elke verbinding met de buiten-
wereld afte snijden.
Zijn de diktators in Ankara, Bag-

dad, Teheran en Damaskus slechts
monsterachtige resten aan de rand
van de Turkse,Arabische en Perzische
beschaving? Helemaal niet. Zij age- Soran Deli Beko
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
Debrieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde onderwerpen
of op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendma-
ken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kun-
nen ze weggelaten worden in Veto.
Brieven die langer zijn dan 35 regelsvan 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.

Ontmoeting
in Alma?
Naar aanleiding van hun veertig-

jarig bestaan, organiseert Alma een
uitgebreide reeks ontmoetingen. Aan
de grootse opzet van deze reeks valt
niet te twijfelen: reeds weken hangen
alle Leuvense Alma's vol met affiches
die het evenement in niet-mis-te-ver-

PATER DAMlAANPLEIN • SCHAPENSTRAAT 1, 3000 LEUVEN, TEL. 23.21.15
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stane bewoordingen aankondigen.
Werkelijk, Alma vzwhad niets onver-
let gelaten om er een onvergetelijke
~èbeurtenis van te maken. Zohadden
gèl\feresseerde Alma-bezoekers een
blad onder de neus gekregen, waarop
zij een vraag mochten invullen die de
moeite waard leek om in het gesprek
met de beroemdheid behandeld te
worden.
Kristien Hemmerechts kreeg de eer

de reeks te openen. Helaas werd mij
de toegang tot het panel ontzegd,
maar daarom niet getreurd want
vanuit het publiek het gesprek volgen
leekmij ook zeer boeiend. Op donder-
dag 17 februari zorgde ik er dan ook
voor dat ik mij tegen 18uur op de eer-
ste verdieping van Alma 1 bevond.
Behalve een fraai gedekte tafel bleek
daar nog niet veel te zien te zijn, dan
maar aangeschoven voor een Alma-
lasagne in afwachting van het beloof-
de gesprek. Het werd kwart na zes, het
werd half zeven...en ik liet mijn la-
sagne in de steek om op zoek te gaan
naar de reden van de vertraging. Wie
schetst dan ook mijn verbazing en
ontgoocheling, toen ik merkte dat het
hele met veel tamtam aangekondig-
de evenement niet meer inhield dan
dat de schrijfster, tijdens het verorbe-
ren van haar maaltijd, samen met
een tiental uitgekozen panelleden in
een blijkbaar geanimeerd maar voor
de buitenstaander totaal niet te vol-
gen gesprek verwikkeld was!?
Nou ja, in ieder geval was Alma

vzwtrouw gebleven aan haar leidmo-
tief:"(Ontrnoetingen in)Alma? Enkel
voor een elite!"

Veto
's Meiersstraat 5

3000 Leuven
til 016/22.44.38
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Professor Blanpain slaat de bal mis

Hoger ondelWijs
alleen voor 'kreatieve' elite
Vorige week stelde Roger Blanpain, professor arbeidsrecht aan
deze universiteit, zijn nieuwste werk 'De negen nullen van lerend
Vlaanderen' voor. Aansluitend op zijn vorig boek 'Heb ikmotQen
nog een job?' pleit hij daarin voor een onderwijs dat gericht is op de
voorbereiding tot de 'kreatieve' jobs van de toekomst. De vraag 'of
ik morgen nog mag studeren', dient voor velen negatief beant-
woord te worden.

De kern van Blanpains betoog is het
begrip kreativiteit. Dat heeft hij in zijn
vorige publikatie 'Heb ik morgen nog
een job?' ontleend aan de Ameri-
kaanse professor Reich (Harvard), die
momenteel Clintons minister van ar-
beid is. Reich heeft het over drie soor-
ten jobs: "routine production services,
in person services and symbolic ana-
lytic services." In de vertaling van
Blanpain werd dat "routine-produk-
tiediensten, gepersonaliseerde dien-
sten en kreatieve bijdragen." Blan-
pain stelt, om verschillende redenen,
dat" de enigen die werkelijk hoge toege-
voegde waarde brengen en daar met-
een in verhouding voor betaald wor-
den, de kreatieve werknemers zijn."
Kreativiteit heeft hier dus wel een iets
engere betekenis dan in het dagelijkse
taalgebruik.

Pet
Blanpain gelooft dat de eerste twee

soorten jobs in ons land onder druk
komen: "Zoveel is zeker dat zelfs in-
dien de loonlast bij ons met vijftien
procent of zelfs meer wordt verlicht de
uittocht van bepaalde jobs daardoor
niet zal worden afgeremd." Om een
"voldoende ekonomische welvaart"
te garanderen, dienen we "kreativiteit
te bevorderen" ondermeer door "vor-
ming die gericht is op een kritische
opstelling: abstraheren, systematisch
denken, de zin voor eksperiment aan-
scherpen (vinden van andere en nieu-
we denkroutes), het kommunikatief
vermogen bevorderen."
Alhoewel hij in zijn beschouwingen

over de arbeidsmarkt van morgen zo-
als zovelen tegenwoordig poeslief is
voor de werkgevers, kan je hem moei-
lijk verwijten dat hij - als professor
arbeidsrecht - niet met kennis van
zaken praat. Dat kan je hem wel aan-
wrijven in verband met zijn nieuw
boekje, waarin hij aan de voornoem-
de gedachtengang een mdrkcle ver-
andering van ons onderwijssysteem
verbindt.
Blanpain wijst op de "enorme be-

dragen" - 250.000.000.000 frank,
vandaar de 'De negen nullen van le-
rend Vlaanderen' - die wij aan on-
derwijs en permanente vorming be-
steden. Vervolgens vraagt hij zich af
of die middelen wel "op passende wij-
ze worden aangewend." "Het ant-
woord is voor een stuk negatief. Ons
onderwijs en onze permanente vor-
ming zijn immers in heel wat geval-
len te repetitief en onvoldoende op
'kreativiteit' gericht."

Zon
Die beweringen werden afgelopen

zondag in het BRTN-programma 'De
zevende dag' door professor Johan
Heene (RU Gent) al behoorlijk genu-
anceerd. Heene is pedagoog, lid van
de Vlaamse Onderwijsraad en betrok-
ken bij internationaal vergelijkend
onderzoek in het kader van de Orga-
nisatie voor Ekonomische Samenwer-
king en Ontwikkeling (Oeso). Hij
counterde Blanpains uitspraken on-
dermeer met de opmerking dat
Vlaanderen in vergelijking met het
buitenland niet zo verschrikkelijk veel
in onderwijs investeert: "Nederland
en Denemarken bijvoorbeeld betalen
meer. Het bedrag besteed per student
ligt trouwens alleen in het sekundair
onderwijs boven het Oeso-gemiddel-
de." Wat de kwaliteit van ons onder-
wijs betreft, die is natuurlijk altijd
voor verbetering vatbaar. Wel wist
onderwijsdeskundige Heene te zeg-
gen dat het in vergelijking met het
buitenland overal ten minste tot de
middengroep behoort, in bepaalde
disàplines zelfs tot de top.
Dat onderwijs dient volgens Blan-

pain "tot en met het einde van de leer-
plicht (18 jaar) gratis te zijn." Jaarlijks
zou hiervoor aan de ouders een onder-

wijscheque moeten uitgekeerd wor-
den. Deze dient de kostprijs van het
onderwijs te dekken, die "dezelfde is
voor alle instellingen, overeenkom-
stig het type van onderwijs dat ver-
strekt wordt." Ook dit voorstel werd
afgelopen zondag door Heene weg-
gewimpeld met de opmerking dat het
systeem wel al eens werd uitgepro-
beerd, maar nooit goed uitgewerkt
werd vanwege allerlei problemen die
zich ermee stellen: "Zo is de onder-
wijscheque gelijk voor iedereen, dus
ook voor bijvoorbeeld gehandikap-
ten. Enwat met iemand die faalt? Zijn
cheque is op, maar is zijn mislukking
zijn eigen fout of die van het sys-
teem?"

'Gelijke' kansen in het hoger onder-
wijs worden, aldus Blanpain, in de

eerste plaats geregeld via een in-
gangseksamen dat door de Vlaamse
gemeenschap georganiseerd wordt.
De "evidente demokratische en socia-
le redenen", die hij in verband met het
lageren sekundaironderwijs erkende,
zijn hier plots weggevallen. Er is blijk-
baar teveel volk aan de universiteiten.
Maar het wordt pas echt gortig als

hij zijn idee voor een studielening uit
de doeken doet. Deze lening is kosten-
dekkend - het gaat hier dus klaar-
blijkelijk om veel grotere bedragen
dan de huidige studiebeurzen. "Deze
lening dient later door de betrokke-
nen (geheel of grotendeels) terugbe-
taald in funktie van hun inkomsten. "

Zadel
Niet alleen kan je zo'n lening alleen

maar aangaan indien je voor het
ingangseksamen geslaagd bent,
maar bovendien verlies je het recht op
zo'n lening wanneer je een jaar buist.
Met andere woorden, dat" er geen re-
den is om te vrezen dat de idee van een
terugbetaalbare lening een reële
drempel zou betekenen voor studen-
ten uit minder begoede families" is
komplete lulkoek. Kinderen uit meer

welgestelde families kunnen bissen,
de anderen niet. Bovendien is er ook
een diskriminatie in zoverre dat de
eersten na hun studie niet opgezadeld
worden met een lening die nog moet
afbetaald worden.
Een diploma leidt, dixit Blanpain,

trouwens niet meer automatisch tot
een job. Er dient dus nog een eksamen
- een bewijs van bekwaamheid zeg
maar - afgelegd te worden. Als hij
eerder in zijn artikel over kreativiteit
spreekt, heet het dat niet alleen een
elite hierop gericht moet zijn: "elke
burger, ook de werknemer (onze kursi-
vering, nvdr), evenals de zelfstandige
als de manager, moet bekwaam zijn
om verstandige beslissingen te ne-
men, in teorn-, netwerking en met
taalvaardigheid op topnivo te preste-
ren." Toch moet men alleen een pu-
bliek georganiseerd eksamen afleg-
gen "voor het uitoefenen van een er-
kend beroep, evenals voor het opne-
men van een belangrijk ambt of job in
de openbare of in de gesubsidieerde
sektor." Hier lijkt dus toch weer het
hele systeem gemaakt te zijn met en-
kel de hogere beroepen voor ogen.
Professor Blanpain in zijn voorwoord:
"Meermalen werd mij gezegd: wat u
voorstaat, geldt enkel voor een kleine,
bevoorrechte elite! Is dat wel zo?"
Afgezien daarvan lijkt het organi-

seren van zo'n eksamen, "waarvan de
eksamenstof op voorhand gekend is",
in flagran te tegenspraak met het stre-
ven naar meer kreativiteit. Immers,
de opleidingen zullen wellicht geor-
ganiseerd worden in funktie van dat
eksamen. Dat verwijt kreeg het door

Blanpain voorgestelde systeem zon-
dagmorgen trouwens ook van profes-
sor Heene. Een gelijkaardige evolutie
zie je nu al met betrekking tot het
ingangseksamen zoals dat voor de
burgerlijke ingenieurs bestaat. De
zwaar wiskundige richtingen in de
humaniora's worden op dat eksamen
georiënteerd. Bovendien is een derge-
lijk eksamen ook in strijd met zijn eer-
der geuite afkeer van een centralis-
tisch en direktief onderwijsbeleid.

' ...
Kritische Universiteit aan Kulak

Een dagje denken
In het verre West-Vlaanderen ligt nog altijd een kandidaturen-
kampus van de Leuvense universiteit. Met een studentenaantal
van ongeveer 850 is de Kulak erin geslaagd een heel aparte sfeer op
te bouwen. Diekleinschaligheid verhindert echter niet dat er op de
kampus een rijk studentenleven bloeit. Getuige daarvan is het
jaarlijkse projekt 'Kritische Universiteit', een initiatiefwaarbij stu-
denten zich in samenwerking met de akademische overheid bui-
gen over een aantal aspekten van de universiteit in het algemeen
en de Kul~ in het bijzonder.

derdaad misschien nogal vreemd dat
men in deze tijd nog op zoek gaat
naar iets als een wereldbeeld, maar
eens men dieper ingaat op de zaak
blijkt een fundamentele vraag naar
een dieperliggend geheel geen loos
idee te zijn.

Cirkel
In Kortrijk bleek alvast dat de uni-

versiteiten op dit vlak ook de verkeer-
dewegopgaan. Volgens Apostel is het
absoluut noodzakelijk dat er meer
grensoverschrijdende onderzoeken
komen om de toenemende engheid
van de wetenschappen tegen te gaan.
Begin april verschijnt het boek 'Cirkel
om de wereld' waarin de resultaten
van de werkgroep gebundeld zullen
zijn. Aan de Kulnk bleek alvast dat er
interesse bestaat voor het initiatief.
Iets minder interesse was er voor een
aansluitende reeks avonden rond on-

Ogen
Ondanks het feit dat zijn voorstel

met haken en ogen aan elkaar hangt,
kan je afleiden dat Roger Blanpain
nogal houdt van het Amerikaanse
systeem. Die 'American droom' heeft
waarschijnlijk veel te maken met het
idee dat financiering door de studen-
ten zelf - de bovengenoemde le-
ning - tot grotere motivatie en dus
meer 'kreativiteit' zou leiden. Dat
klopt echter alleen voor de hoogste
nivo's, Aan de Amerikaanse universi-
teiten wordt nauwelijks gebuisd, net
omdat de studenten er zoveel in inves-
teren. Met andere woorden, om te sla-
gen hoef je niet echt kreatief te zijn.
Het is bovendien bekend dat de Ame-
rikaanse ekonomie lijdt onder het ge-
brek aan een goed opgeleid midden-
kader, dat zich de ontzettend dure
inschrijvingsgelden niet kan veroor-
loven. Tot een basisopleiding op hoog
nivo leidt het systeem dus beslist niet.
Misschien kan Blanpain zich beter te-
rug met voetbal bezighouden.

Kris [ocobs

Wrevel
'Kritische Universiteit' is een van

die initiatieven die het al enkele jaren
volhouden. Gegroeid uit een nood
aan een evaluatie van proffen en stu-
denten is het inmiddels geëvolueerd
tot een fundamentele bezinning over
de rol van de universiteit in onze we-
reld. In het begin had het projekt in-
derdaad veel weg van een informele
proffenevaluatie. Onder andere aan
de hand van enquêtes werden kur-
sussen, eksamens en docenten onder
de loep genomen. Dit leidde voorna-
melijk tot een gevoel van onbehagen
bij het professorenkorps, dat het pro-
jekt niet altijd goed gezind was.
Toch zorgde het rektoraat ervoor

dat de organisatoren een Dag van de
Kritische Universiteit toegewezen kre-
gen. Die dag werden na elf uur alle
lessen opgeschort om studenten en
proffen de mogelijkheid te geven zich
kritisch te bezinnen. Verder gingen de

der andere paàfisme, ekologie en fe-
minisme. Het lijkt er op dat veel kan-
didatuurstudenten in zekere zin nog
wel een kritische geest hebben, als ze
er tenminste niet meer dan een dag
moeten voor uittrekken. "
Het interessante aan Kritische Uni-

versiteit nu is dat er ruimte wordt ge-
maakt voor een fundamentele reflek-
tie over het fenomeen Universiteit.
Zonder daarom in abstrakte filosofi-
sche diskussies te moeten vervallen, is
het best mogelijk en ook noodzakelijk'
om eens na te denken over de eigen
instellingen en hun rol in de maat-
schappij. Er zijn heel veel bedenkin-
gen te maken bij de huidige funkties
van de unief en haar interne werking-.
In Leuven wordt wel veel gewerkt
rond allerlei projekten. maar aan een
reflektie over hoe die projekten zich
inschakelen in een geheel wordt bijna
geen aandacht besteed. Hoe utopisch
het ook klinkt, een jaarlijkse dag van
de Kritische Universiteit waarop stu-
denten en proffen zich kunnen bezin-
nen over de eigen winkel, zou ook in
Leuven zeker geen loze zaak zijn.

Henk Dheedene

De sarnenklittende eks-Kulakkers zijn
ongetwijfeld gekend bij de Leuvense
licentiestudenten. Wanneer je hen
vraagt hoe het hen bevallen is in
Kortrijk, krijg je meestal een positief
antwoord te horen. Het is inderdaad
zo dat de Kulak een behoorlijke tradi-
tie op gebied van studentenleven
kent. Met een kleine duizend studen-
ten kan de kampus vergeleken wor-
den met een gemiddelde fakulteit,
met als verschil dat studenten van de
meest uiteenlopende richtingen er sa-
menleven. Dit laatste is heel interes-
sant omdat men op deze manier
rechtstreeks gekonfronteerd wordt
met diverse meningen en perspektie-
ven.
Wel is het dus zo dat het hier enkel

om kandidatuurstudenten gaat. Voor
sommige geëngageerde studenten is
de Kulak dan wel in zekere zin een
leerschool voor het organiseren van
allerhande aktiviteiten. Maar het na-
deel hierbij is dat er elk jaar telkens
weer een bijna totaal nieuwe ploeg de
boel moet organiseren, en dat de op-
gedane ervaring van de mensen van
het vorige jaar niet kan gebruikt wor-
den. Dit neemt niet weg dat er een
aantal projekten jaar op jaar met re-
latief sukses herhaald worden.

organisatoren ook aandacht beste-
den aan algemene items die het inter-
ne belang overstegen. Zo werd bij-
voorbeeld grondig ingegaan op het
probleem van de lage slaagàjfers -
die in Kortrijk trouwens nog een stuk
hoger liggen dan in Leuven.
Vorig jaar werd dan beslist om

naast de dag van de Kritische Unief
ook een wreveldag te organiseren.
Deze laatste moest er komen om de
professoren te konfronteren met de
kritiek van hun studenten, en om zo
de interne evaluatie los te koppelen
van het meer algemene debat dat ge-
voerd werd. Merkwaardig genoeg kon
de wreveldag niet echt van de grond
komen wegens gebrek aan interesse
van de studenten. Hetwas meteen een
eerste teken van de groeiende apatie
bij een groot deel van de Kulakkers.
De dag zelf werd er een debat gevoerd
met onder andere Paul Goossens over
de rol van de universiteit in de maat-
schappij. 's Namiddags werden afge-
studeerden uit de verschillende rich-
tingen uitgenodigd om vanuit het
beroepsleven hun kritiek te uiten over
de universitaire opleiding die ze ge-
volgd hadden. Zowel bij het akade-
misch personeel als bij de studenten
bleek daar wel veel interesse te zijn.
Dit jaar ging het nog meer de alge-

mene toer op en werd gewerkt rond de
vzw Wereldbeelden. Als een soort van
reaktie tegen de groeiende postmo-
derne twijfel besloten enkele intellek-
tuelen een groep op te richten, die
moest nagaan of er in onze heden-
daagse wereld nog een mogelijkheid
was voor een algemeen wereldbeeld.
Initiatiefnemer van dit projekt is eks-
VUB-hoogleraar Leo Apostel. Op de
dag van de Kritische Unief vorige
woensdag was hij dan ook de gast-
spreker. "Het is geen toeval, geen
wanorde, het is een kosmos. In de
grond is alles redelijk vatbaar," zo vat
Leo Apostel de basisidee van dit pro-
jektsamen. Via diskussies in een kern-
groep van zeven mensen probeert de
vzw na te gaan of er nog een to-
taalbeeld op deze wereld mogelijk is,
vanuit de idee dat de groeiende frag-
mentatie in wetenschap en techniek
ook wel negatieve gevolgen heeft.
Het projekt lijkt tamelijk abstrakt

en pretentieus, en krijgt dan ook
enorm veel tegenwind. Het klinkt in- Filosoof Leo Apostel opende dit jaar' Kritische Universiteit' aan de Kulak
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Op 16februari 1954gaat de eer-
ste Alma-gehaktbal met frieten
over de toonbank. Vier decen-
nia later schuiven wij gedwee
aan voor onze dagelijkse portie
lasagne of groentetaart. Voor
mij probeert iemand zoveel mo-
gelijk geraspte wortel op zijn
bordje te laden. "Ik neem puree
vandaag," overweeg ik bij me-
zelf,want ik heb grote honger.

a WO IJ is aan de universiteiten veel
randerd. Waar tijdens het interbel-

lum enkel elitestudenten in Leuven
rondlopen. verandert dit beeld in de
tweede: helft van de oren veertig

periode staat in het teken van d
nom.sch e wederopbouw van het
r.ond ILervoor heeft Belqie en

~SE. un'vers.tctr cfqestudeerden
och

Obstakels
inr-en dozo loqiko c hE' noodz

elijk on. ook '''lngpren urt de .agere
ociule klussen nour de unief te kn]-

gE'n Er moet Jus een s 1ralt sektor
komen: peda's, een kursusdienst en
nutuurlijk een goedkoop studenten-
resteurorit. Aangezien voeding op dat
moment veertig tot vijftig procent van
de studiekost (die dan zo'n 30.000
frank per jaar bedraagt) uitmaakt, is
er duidelijk nood aan gesubsidieerde
maaltijden. Hier en daar worden en-
kele schuchtere pogmgen onderno
men om in deze behoefte te voorzien,
maar de steun van de unief blijft uit.

Er zijn immers een aantal obstakels
die de universitaire overheid ervan
weerhouden om zelf tussenbeide te
komen. Het belangrijkste hiervan is
zonder twijfel de vrees voor de reaktie
van de Leuvense middenstand. Onze
plaatselijke handelaars, die een dikke
boterham verdienen aan de hongeri-
ge studenten, zullen inderdaad later
moord en brand schreeuwen om deze
schandalige 'broodroof. Ook de idee
om als katoliek instituut een soort van
kafee in te richten waar jongens en
meisjes mekaar zomaar kunnen ont-
moeten, doet menige eminentie hui-
veren.

Er is dus een ondernemend individu
nodig om de geschiedenis een duwtje
in de rug te geven. Frons Possé stu
deert hier op dat moment ekonomie
en burgerlijk ingenieur. Hij komt zelf
uit een eerder bescheiden gezin en zit
op kot in het huidige Alma I-pand.

Deze ondernemende jongeman te-
kent zelf de plannen voor een univer-
siteitsrestaurant dat op zijn eigen kot
zou komen. Hij bezorgt ze onge-
vraagd aan de toenmalige rektor,
Monseigneur van Waeyenbergh, en
tijdens een autorit van Brussel naar
Leuven weet hij warempel diens gunst
voor het projekt te winnen.

Van gehaktballen tot groenteTItaart (foto Dieter Telemans)

40jaar Alma

Kroniek van een frietfabriek
De universiteit stelt inderdaad het

voormalige Leopold III-gebouw aan
de Bondgenotenlaan ter beschikking.
Merkwaardig genoeg komt men over-
een dat het beheersorgaan paritair
moet worden samengesteld tussen
studenten en professoren. Een vreemd
resultaat in een periode waarin er·
geen sprake is van enige studenten-
inspraak. Waarschijnlijk hebben de
studenten dit verkreqen doordat het
initiatief van henzelf komt.

in Alma een sociale ontmoetings-
plaats, een soort VQQ studentenkafee.
En Alma speelt daar handig op in. Zo
kan men 's avonds eten tot midder-
nacht, en hierdoor krijgt men ook het
volk dat naar de tegenoverliggende
Ciné Rex geweest is over de vloer. Een
bewijs van de betrokkenheid van de
studenten is dat een groot deel van de
werknemers op dat moment onbezol-
digde vrijwilligers zijn.

De fameuze 'wet van '60', die de
overheidssubsidiëring van sociale
voorzieningen voor de uniefs instelt,
zorgt voor de professionalisering van
Alma. Het oorspronkelijke studenten-
initiatief wordt daarmee in een groter
geheel ingeschakeld: dat van de So-
ciale Sektor van deze universiteit. Het
geld dat zo vrijkomt, zal al snel brood-
nodig blijken. Alma kent in het begin
van de jaren zestig namelijk een enor
me ekspansie.

Jaarlijks worden eraan de Bondge-
notenlaan meer dan 600.000 maai-
tijden geserveerd, een ontzettend
hoog aantal. Ter vergelijking: vorig
jaar kwam Alma 1 nog aan 284.804
maaltijden. Zelfs in de veel grotere
Alma 2 geraakt men vandaag niet
aan dat getal.

In een enquête vragen de studenten
dan ook dringend een bijkomend res-
taurant. In 1964 wordt Alma 2 geo-
pend. De gigantische refter telt dui-

Refter
Op 15 februari 1954 doet Van

Waeyenbergh dan zijn ding met wij-
water en kruisbeeld, en de dag erna
opent Alma haar deuren. Onmiddel-
lijk blijkt dat half Leuven op een goed-
koop studentenrestaurant zit te wach-
ten. Reeds vanaf de eerste dag heeft de
Alma af te rekenen met een echte
overrompeling.

De prijs wordt dan ook zo laag mo-
gelijk gehouden: 24 frank. Voor die
prijs krijg je soep, doorgaans een ge-
haktbal of een hamburger, frieten, en
dessert. Het avondmaal, zonder soep,
kost 20 frank. Voor een ontbijt - twee
broodjes, boter en koffie - moet men
6 frank betalen.

Van bij de oprichting is Alma veel
meer dan 'zomaar een goedkoop res-
taurant'. De toenmalige student ziet
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~~"" " hl Ofwat dacht je? Voilà, zo doordrongenoe "'emo noe nop van mystiek geluk zien wij deruit a~sl!, dat boekske op zondagavond klaar IS

'.om naar de drukker te gaan.
Wil je deel hebben aan die transcenderende ervaring die een Veto maken is? Laat de geest van de Heilige, oernalistiek
je doordringen. Schrijvers, kartoenisten, DTP'ers en fotografen zijn welkom bij Veto, 's Meiersstraat 5. Iedere weekdag
tussen twee en zes uur 's middags kan je ons daar zeker vinden. Op andere uren langskomen mag eventueel ook.
Joernalistieke ervaring is niet vereist: wat je nog niet kent, kan je leren. Loop plat, die deuren!
De fototentoonstelling naar aanleiding van ons twintigjarig bestaan is trouwens nog steeds te bezichtigen en wel elke
weekdag van twee tot zes uurs middags, maandagavond van negen tot elf en vrijdagavond van acht tot tien uur.
Gratis, ook 's Meiersstraat 5. (foto Dieter Telemans)
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zend zitplaatsen, en in de kelders be-
vindt zich de centrale keuken. Vier
jaar later opent Alma 3 in Heverlee
Dit is met de verhuis van de eksakte
wetenschappen een noodzaak gewor-
den.

Stamp
De gunstige konjunktuur voor Al

ma begint echter in deze periode te
keren. Om te beginnen is er de uit-
tocht van de Walen naar Louvain-Ia-
Neuve. Na de hevige kontestatie in de
tweede helft van de jaren zestig -
Alma 2 is dan dé verzamelplaats

voor de woelige menigte - betekent
dit dat de helft van het potentieel pu-
bliek van Alma zijn valiezen pakt.
Tegelijk vindt er op nationaal vlak
een politieke koersverandering
plaats. Demokratisering van het on-
derwijs is geen prioriteit meer. De na-
oorlogse ekonomische eis daarvoor is
weggevallen, de kaders zijn opgevuld.
En dat vertaalt zich in een lagere
subsidiëring.

Met de Walen vertrekt ook direk-
teur Peetermons. Hij gaat in Louvain-
la-Neuve het nieuwe studentenres-
taurant uit de grond stampen. Gust
Mangelschots, een Alma-fanaat van
het eerste uur, volgt hem op. De jaren
zeventig zullen een periode van zor-
gen worden. De opeenvolgende forse
prijsstijgingen zijn hier wellicht de
duidelijkste indikatoren van: in 1970
worden de prijzen met twee frank ver-
hoogd. Het is op dat moment nog
maar de tweede prijsstijging, doch
voorbode van een hele reeks verho-
gingen na 16 jaar spotgoedkoop eten.
In '72 kost de Alma-maaltijd al 39
frank, in 1977 zelfs 54, en na de 'pro-
grammawet' van 1981 betaaltdestu-
dent 58 of 60 frank.

Pikant
Er is intussen een nieuwe generatie

studenten in Alma gearriveerd. Zij
vertegenwoordigen ook een nieuwe
mentaliteit, die het beleid van Alma
grondig zal beïnvloeden. Geen enor-
me eetfabrieken meer (ook het interi-
eur van Alma 2 zal geïndividuali-
seerd worden) en een differentiëring
van het aanbod. De gehaktbaleter
komt tegenover de biefstukstudent te
staan. Men vermeerdert het aantal
prijskategorieën, waardoor nu ook
'verdoken' prijsstijgingen mogelijk

IMEX
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worden. Door de meest gevraagde
maaltijdén systematisch in hogere
prijsklassen te steken bijvoorbeeld,

In 1983 volgt Toon Martens de plo
overleden direkteur Mangelschots op.
Hij beantwoordt meer aan het type
van 1e moderne manager dan pio
mer Mc.ngelschots. De verbouwinq en
revival van Alma 2 en Sedes Zijn zijn

• werk, evenals de nieuwe, hypermo
-~derne en dure keuken in Heverlee, de
·COP.

Met de studentenverteqenwoordi
qers wo, at' relatie door de jarenlang
pritssti-qmqen .nrmddels danig ver
'TOE' ..>lrj qerookt Sociule ~aad moest
elk Jaar weer prnsindekserinocn slik-
ken, on k011wetruq mee-bere.ken dan
het rrun of meer onder kontrole hou
den van de allerlaagst e pnjskatego-
rle Toen begrotingsministerGuyVer-
hofstadt in 1986 met het Sint Anna-
plan de overheidssubsidies voor de
sociale sektor halveerde. verergerde
de situatie nog. De studenten werden
alsmaar gedwongen tot akties tegen
wat per slot van rekening hun eigen
restaurant was.

Dit jaar bereikten studenten, ok
demische fraktie en personeel in de
Raad van Beheervan Alma echter wel
een overeenkomst over de nieuwe be-
groting. Direkteur Martens had het
over het sociaal pakt van AII;na: behal-
ve in de hoogste kategorie komen er
geen prijsstijgingen. Dit Is'uniek in de
laatste decennia van het restaurant.
In ruil gaven de studenten hun fiat
voor het laten fluktueren van de
maaltijden doorheen de prijskate-
gorieën naargelang de (Seizoensge-
bonden) kost van de ingrediënten.
Voorheen had Sociale raad hiertegen
steeds haar veto uitgesproken, omwil-
le van het gevaar voor verdoken prijs-
stijgingen. Nu heeft zij echter de ga-
rantie gekregen dat zij bij de prijs-
zetting rechtstreeks betrokken wordt.

Golf
De reden voor die plotse verzoening

valt niet ver te zoeken: het gaat ge-
woon slecht met Alma. Oorzaken
daarvan zijn legio: de ekonomische
krisis, de cocooning-trend, de intrede
van de mikrogolfovens in de Leuven-
se koten, de konkurrentieslag in de
fast- en andere foodsektor, de inkrim-
ping van de middagpauzes.

Pikant detail hierbij is dat bij de
begrotingsronde voor het jaar 1992
(eind '91 dus) de studenten fulmineer-
den tegen prijsstijgingen, met als ar-
gument dat Alma hierdoor klanten
zou verliezen. Hen werd toen verwe-
ten enkel op korte termijn te denken,
en de bedrijfsekonomische gezond-
heid van Alma te schaden. Feit is ech-
ter dat sinds 1992 het aantal verkoch-
te maaltijden sterk is beginnen dalen.

40 jaar na het begin op de Bondge-
notenlaan, valt het doek voor Alma 1.
Het pand is verkocht en wordt een
klerenwinkel. De nieuwe Alma 1in de
Tiensestraat moet beter gaan inspe-
len op de uitdagingen voor de toe-
komst. En er komt een kafetaria in
Heverlee, zo verklaarde rektor Dille-
mans bij wijze van verjaardagskado
aan Alma.

Naast deze nieuwe perspektieven
voor de universiteitsrestaurants is het
overheersende gevoel bij de beheer-
ders er echter een van grote onzeker-
heid. "Als straks de VLD in de regering
komt, zou dit wel eens het einde van
Alma kunnen betekenen", aldus di-
rekteur Toon Martens.

Pieter Ballon

Your Computer Specialist van Leuven

De beste prijzen in town !
D
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DE NACHT VAN DE FAKBARS
EN WE GAAN NOG NIET NAAR HUIS

OP dinsdag 22 februari is het
weer feesten geblazen. En dan
nog wel met een dubbel goed

doel. De 'Nacht van de Fakbars' wil
immers zowel de fakbars als het
buurth uis Casablanca een hart onder
de riem steken.

Het zijn moeilijke tijden voor de
Leuvense fakbars. Maar die hebben
het dan ook nooit echt gemakkelijk
gehad. Men denke bijvoorbeeld aan
de nakende sluiting van de Shrink. Of
aan de odyssee van de Winabar van
het New Tonneke in de Van Even
troat via de Schapenstraat en achter-

eenvolgens Ierbank en Cité om ten
langen laatste In een lokaal onder
A.ma 3 te stranden - en het IS niet
zeker of dat het eindpunt van de reis
zul Zijn Oe Pedagogische Kring heeft
venmin veel geluk gehad met haar
fukbar. Na aanhoudende klachten
ver lawaaihinder in de Schrabbel en

de 'ultdrijving' uit 2PK door de nieuwe
ketbezin. hebben ze een (voorloptqî)
onderkomen gevonden in de Clock
work En dan is nog niets gezegd over
de restauratie-perikelen in De fak
van L&:W.

Hoog tijd om onze naam en faam
wat op te poetsen, dachten de fakbars
altegader, en zij voegden de daad bij
het woord. Enkele maanden geleden
werd daarom al samen met de Leu-
vense horeka een 'erekode' opgesteld.
Op dinsdag 22 februari worden een
aantal 'speciale avonden' en optre-
dens op het touw gezet, en dit in het
kader van een gezamenlijke aktie uit-
gaand van de fakbars zelf. Zo komen
Katastroof, Rachel Must Be Swim-
ming en Rosemary &: Thyme hun
ding doen in respektievelijk de Wina-
bar, Shrinken Politika. Doc's Bar gaat
voor een avond de Seattle-toer op, ter-
wijl 'den Dulci' een ski-party organi-

seert en men in het HDR de kar-
navalsmaskers opzet. L&:W houdt
het bij een Mexicaanse avond.
Naar verluidt stond die eerst op het

Student Aid programma, maar moest
verschoven worden naar latere da-
tum. Dat euvel is bij deze verholpen.

De bedoeling van dit evenement,
met de ronkende titel 'Nacht van de
Fakbars', is - zoals reeds gezegd -
laatst vernoemden in een beter dag-
licht te stellen en hen positief naar
buiten te laten komen, zowel ten over-
staan van de KULals ten opzichte van
de stad en haar burgers. Op zich geen
slecht initiatief natuurlijk' over de uit
werking daarentegen kan men mis
schlen wel enkele bedenkingen ma
ken. ren eerste wensen de fakbars aan
te tonen dat ze wel dcqelijk zo'n grot,
aktiviteit kunnen In de hand houden.
Alsof het niet vaker qebeurt dat een
fakbareen 'specie; night' ofeen optn
den programmeert. Hier moet dan
wel aan toegevoegd worden dat d
optredens nu op verschillende tijd
stippen plaatshebben, zodat de stu
den ten van de ene fakbar naar de on
dsre en van de ene muzikale akt nou
de andere kunnen gaan (en dit onder
het motto 'Ken uw fakbars')

Ook kan men Zich afvragen of del
gelijke karnavaleske en fuiftoestan
den de meest aangewezen manie
zijn om het blazoen van de fakbars op
te blinken. Blijkbaar dachten de orga
nisatoren daar toch ook over na, want
zij hebben beslist om die avond spe-
ciaal de non-alkoholische bieren te
promoten, kwestie van de ere kode
wat in ere te houden. Bovendien gaat
15 procent van de omzet naar het
buurthuis Casablanca in Kessel-Lo
dat zich inzet voor - oh ironie - de
kansarme jeugd. Dan hoeven de dor-
stige studenten zich niet schuldig te
voelen over dit zoveelste gezellige
avondje uit.

Hoe het ook zij, fakbars zijn een es-
sentieel element in het Leuvense uit-
gaansleven en moeten zeker blijven.
Al was het maar omdat de drank er zo
goedkoop is en de nachten zo plezant.

(md)

I nmd
._de paus daarentegen

Bij het Stuc zullen ze nu wel vloeken.
Hebben u: net een rctrospckticve van
Dcrck [armen "'~'hccrde rug. knJgcn ze
nu een joekel van een reklamestunt
van de man zelf: hij sterft gewoon. Dit

$: boegbeeld van zowel de homobewc-
~ ging als de hedendaagse cinema, naast
f: Greenaway ongetwijfeld de belang-

~ rijkste Britse regisseur van de laatste

~

jaren, wist al acht jaar dat hij aan aids
leed. Dat belette hem echter niet om
pareltjes als 'Edward I1' en 'Wittgen-
stcin' aan zijn palmares toe te voegen.
Jarman brak in de jaren tachtig door
met 'Caravaggio', een film die met de
gelijknamige schilder doet wat sommi-

ge mensen dachten dar 'Arnadcus' deed
met Mozart: een ikoon van de kunstge-
schicdcnis demysrifiërcn.

Eveneens de voorbije dagen voelde
de paus nog eens de onweerstaanbare
drang om van zich te laten horen. Nu
het Europees parlcmentde richtlijn uit-
vaardigde om homo's toe te laten te hu-
wen en kinderen te adopteren, dringr
hij er bij de EU-lidstaten op aan die be-
staande verboden te handhaven. Of er
een verband bestaat tussen beide zaken
is nog niet geheel duidelijk. Maar naar
verluidt luisterde jarman naar het radio-
nieuws toen hij de geest gaf.

(ru)

---------------- -
'City of the Steppes' in het Stuc
Stqllone, Vandamme en jesus
Christ Superstar in Mongolië
Trouwe Veto-lezers herliineren zich misschien het Inti Films-roti-
kel- inhettweedenummervandezejaargang -over een vijftal
jonge Leuvense kineasten met slechts een doel voor ogen: andere
film maken. Zeg maar gerust: betere film.

'City ofthe Steppes', een van de eerste
realisaties van dit nieuwe Vlaamse
produktiehuis, is een fraai voorbeeld
van wat onder 'andere film' kan be-
grepen worden. Het is een dokumen-
taire over Mongolië, dat na de val van
de Sovjetunie op zoek gaat naar het
eigen verleden, de eigen identiteit, en
een eigen toekomst probeert op te
bouwen. En toch is dit geen reportage
zoals we erop tv zoveel te zien krijgen;
wel integendeel. Het betreft hier een
auteursdokumentaire, waarbij de uit-
gesproken persoonlîjke benadering
de vorm en inhoud van de film sterk
bepalen. De werkelijkheid wordt er
dus niet in een vooraf opgestelde hy-
potese of scenario gedwongen, in de
zin van: kijk eens hoe arm en onder-
ontwikkeld Mongolië is, we moeten
die mensen helpen.

Samenwerking
Film en bijgevolg ook het kijken

worden hier beschouwd als een vorm
van betekenisgeving, beleving, en

...
~.~c
.9~. ~

Cirkel De heerjazzmuzikant SteveLacy speelde vorige weekvoor eenovervo! en al te verhit stedelijk zwembad op een
voorbeeldige manier ten dans. Het was het eerste koncert in een reeksvan drie, georganiseerd door de losbandigen
van Vierkant Muziek enKultuwraad. Het vierde deel wordt dan lthaka op 2 en 3maart. Maar voor het zover is, houdt
de Gentse bende avant-gardisten Fukkeduk een muzikaal onderonsje bedoeld voor het brede publiek in het Stads-
park, nu woensdag om 19.30 uur. Mèt vuurpotten, live-begeleiding van 'Das Kabinet des Dr. Caligari' en glühwein.
Zondagavond sprint u niet zoals gewoonlijk recht van de trein naar uw ongetwijfeld knus kot waar een ongetwijfeld
even knusse vriend(in) al op u wacht. Uw lief zit dan immers te genieten van het koncert dat 'Les Petits Belqes', een
groep rond Lieven de Cauter, geven in de stationskatetaria. Musette met dia's van Gorik Lindemans, vorig jaar nog
opvallend aanwezig op Ithaka. Deze evenementen zijn in tegenstelling tot het overgrote deel van het menselijk
bestaan gratis maar niet gratuit. En voor mensen zoals u die een voorliefde hebben voor beterkope kwaliteit een
aanrader. Daarom leest u immers ook Veto. (jo)

bevraging. Of met de woorden van
. kameraman en producer Peter Bro-
sens: "City of the Steppes is een beeld-
essay (...). We reiken sleutels aan op-
dat eenieder voor zichzelf kan aan-
voelen hoe de geschiedenis is geweest,
want die is niet eenduidig. Als film-
makers willen we niet enkel inzichten,
maar ook ervaring of beleving van die
inzichten doorgeven." Door het eks-
ploreren van beeld, geluid en taal
heeft Brosens getracht op een kom-
plekse en rijkere wijze een konfron-
tatie aan te gaan met de Mongoolse
kultuur en haar geschiedenis, die
voor een Westerling niet zo maar een-
duidig te vatten is.

Om diezelfde reden hebben Brosens
en Haltlants (geluidsman en co-pro-
ducent) nauw samengewerkt met de
Mongoolse televisie en met het onaf-
hankelijk produktiehuis Tobch Toli
(in Ulan Bator). Inti Films vindt im-
mers dat een goede research en de
participatie van lokale partners bij-
dragen tot de kwaliteit van het eind-
produkt. En ze hebben nog gelijk ook.
De Inti-kineasten kunnen zo de we-
reld bekijken door de ogen van de
mensen die ze filmen. Inti Films wil
het publiek duidelijk maken dat Euro-
peanen of Westerlingen in weinig ver-
schillen van pakweg een Angolees of
een Viëtnamees. "We respekteren de
mensen die we filmen en behandelen
ze niet als bavianen, wat televisie al te
vaak doet. Bovendien moeten de do-
kumentaires ook door de lokale markt
kunnen gesmaakt worden", dixit Jan
Vandierendonck, een van de mede-
oprichters, in De Morgen.

Trouwens, voor Inti betekent sa-
menwerking zowel uitwisseling als
wederkerigheid. Naast de co-produk-
tie van 'City ofthe Steppes' metTobch
Toli - dat streeft naar demokrati-
sering en herstrukturering van de
Mongoolse media, die nog groten-
deels in handen zijn van ex-kornmu-
nisten - werd de Mongoolse joema-
list en producer Dorjkhandyn Tur-
munkh ingeschakeld voor de post-
produktie van de reportages die Inti
maakte voor de nieuwsdiensten van
de BRTN en RTBF (over de eerste vrije
presidentsverkiezingen in Mongolië).
Bovendien wil de Mongoolse televisie
samen met Inti een programma over
België maken, en staat er een nieuwe
produktie met Tobch Toli op stapel,
getiteld 'State of the Dogs'. Er was ook

nog hetverzoek van de Mongoolse te-
levisie om drie van hun technici te la-
ten bijscholen door de BRTN, maar
daar heeft men tot op de dag van vap.-
daag nog niks ondernomen.

Die Vlaams-Mongoolse samenwer-
king heeft in elk geval herkenbere
sporen nagelaten op het eindprodukt
zelf. 'City of the Steppes' werd ge-
draaid door twee antropologen, de
ene met een Masters of Arts in Vtsucl
Anthropology, de andere met een
filmopleiding aan het Narafi, het
Filmmuseum en het Stuc en met een
passie voor abstrakte kunst en surrea-
lisme. Zo is er bijvoorbeeld een se-
kwentie waarin een kudde rendieren
doodleuk tussen de grauwe woon-
blokken op wandel zijn. Of die waarin
Mongolen hun stad afbreken en her-
opbouwen op de swingende muziek
van Glenn Millers 'In the Mood'. Of de
close-up van een stuk gras bedekt met
een smeltende sneeuwlaag, die over-
gaat in een close-up van een zwarte
en een witte schapevacht. De Mon-
goolse (kleurrijke) folklore staat in
schril kontrast met de Russische mo-
derne kultuur die er tegen wil en dank
werd ingeplant, en eigenlijk ook nooit
volledig geassimileerd werd.

Urga
De Mongoolse invloed ligt eerder in

de beheerste kameravoering, de lange
opnames, de sobere klankband, en
het gebruik van breedhoeklenzen.
ideaal om de oneindig weidse steppes
weer te geven, of om een gevoel van
tijdloosheid uit te drukken. Heel af en
toe wordt er kommentaar gegeven in
het Engels of wordt er iets gedekla-
reerd door een burger, onder andere:
"You're a famous joernalist. Whyare
you showing bad things to
foreigners?" .

In elk geval: het resultaat is een erg
bekoorlijk poëtisch-lyrisch relaas over
politici en handelaars, kunstenaars
en herders, priesters en soldaten, kin-
deren en honden in een land van
kontresten. tussen traditie en moder-
niteit, verleden en toekomst, Oost en
West. Dit volk, volgens de myten ge-
boren uit het rendier en de arend, ge-
looft dat gestorven honden reïnkarne-
ren in mensen. "Yesterdays dogs, to-
days people. History is being recycled.
The steppes on ce silent will speak
again." Maar wie luistert ?

Mieke Deceuninck
'City ofthe Steppes' van Peter Brosens en
Ode Haltiants, dinsdag 22 februari om
20.00 u en om 22.30 u, woensdag 23,
donderdag 24 en zaterdag 26 februari
om 20.00 u in het Stuc, 100/150 frank.

Gezocht: 40 jobstudenten - kelners - keuken voor de ~
maanden juli, augustus en september l

Horecazaak in omgeving Leuven.
Sel reeds nu: SOSEMCO-bemiddeling 016/20.34.65

Hoaere verdienste dan aemiddeld.
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.Evaluatie van de nieuwe aanpak

Het orkest van
StudentAid
Na twee weken waarin Student Aid overal inhet Leuvense stads-
beeld aanwezig was, dringt er zich een evaluatie op. In hoeverre is
de organisatie erin geslaagd haar doel te realiseren, namelijk de
studenten bewust maken van de Derde Wereld-problematiek?
Zoals we al vermeldden in Veto 19
wilde Student Aid dit jaar een nieuwe
koers varen. In de beginjaren had de
nadruk steeds gelegen op het inzame-
len van zoveel mogelijk geld voor een
buitenlands projekt. Hierbij heiligde
het doel duidelijk de middelen. Via
bierbak-piramides. bier-kettingen, tv-
shows en andere ludieke aktiviteiten
slaagde men er telkens in om een se-
rieuze som te verzamelen voor het
goede doel. Geleidelijk aan ging Stu-
dent Aid zich op een meer inhoudelij-
ke werking toeleggen. Dat resulteerde
vorig jaar in de uitgave van het boek
'Het orkest van de Titanic' waarin
Dirk Barrez de werking van de NGO's
(Niet Goevernementele Organisaties)
fel bekritiseerde en het nut van ont-
wikkelingshulp in twijfel trok.

Doel
Student -Aid besloot dit jaar de

nieuwe lijn door te trekken. Men op-
teerde om niet meer aan geldinzame-
ling te doen maar de nadruk te leggen
op informatieverstrekking. Het doel
was om de Leuvense studenten be-
wust te maken van de onrechtvaardi-
ge voedselverdeling in de wereld. Dit
gebeurde door speciale Student Aid
uitgaven van Knack en Pas Uit te ver-
spreiden. Daarnaast probeerde men
door middel van debatten en kollo-
kwia een diskussie rond het tema
'voedselzekerheid' op gang te bren-
gen. Ook tijdens de ludiekere aktivi-
teiten zoals het koncert van LesTam-
bours du Bronx, de fakbaravonden of
de wereldfuifwilde men de studenten
bewust maken van de noord-zuid pro-
blematiek. De nieuwe aanpak leek op
papier inderdaad interessant. Zich op
een inhoudelijk.e werking toeleggen
komt trouwens altijd goed over bij de
inte1l1gentsia.
Intussen is de Leuvense Stu-

dent Aid kampagne achter de rug.
Gedurende twee weken heeft de Stu-
dent Aid machine op volle toeren ge-
draaid. Massa's felgekleurde affiches
beheersten het straatbeeld. Men kon
amper op straat komen of men wist
dat de Franse perkussiegroep Les
Tambours du Bronx naar Leuven
kwam. In de Alma's verkochten vrij-
willigers de bekende Student Aid T-
shirts en bijna elke student kreeg de
Student Aid Knack of de Student Aid
Pas Uit in de brievenbus gedepo-
neerd. Daarnaast waren er nog kollo-
kwia en debatten, een fuif, een fok-
baravond en nog ettelijke andere ok-
tiviteiten. Het kon bijna niet anders of
je moest de voorbije weken Stu-
dent Aid ergens tegen het lijf lopen.
De Student Aid ploeg ontpopte zich
tot een soort superpresidium waar-
over niemand zich vragen leek te dur-
ven stellen. Het was immers voor een
'goed doel'.

Melkplassen
Bij de ludiekere aktiviteiten, die

overigens het meeste volk lokten,
bleek de inhoudelijke werking er
nochtans veeleer als een hinderlijke
appendix bij te hangen. Zo werd er
bijvoorbeeld voor het optreden van
Les Tambours du Bronx een video
over het hongerprobleem getoond
maar daardoor kwam je niets te we-
ten wat je niet allang wist. "Inder-
daad mijnheer, er is een onrechtvaar-
dige wereldhandel". Voor je op
woensdagavond Aula Pieter De So-
mer binnenkon, moest je een melk-
plas oversteken: een kreatieve poging
om de noord-zuid problematiek te be-
lichten. Alleen is het spijtig dat er
geen melkoverschotten meer zijn. In
de inleiding probeerde men dan wel te
verduidelijken dat de melkplassen
verdwenen zijn maar dat dat niet zo is
voor de boterbergen en graanover-
schotten in de wereld. Met deze over-
schotten zou de wereld meerdere ke-
ren gevoed kunnen worden. Volgens
de presentator moest het voedsel dan
ook beter over de wereld verdeeld wor-
den. Dat was inderdaad een lovens-
waardige uitspraak. Het was ander-

6 Veto,Jaargang 20 nr. 21 dd. 21 februari

zijds wel jammer dat men voor een
parallel met de melkplassen had ge-
kozen vermits die in de eerste plaats
zijn weggewerkt door de boeren via
strenge kwota te dwingen om de
melkproduktie in te krimpen.
Ook bij de fuif of tijdens de fakbar-

avonden bleek plezier maken het be-
langrijkste te zijn. Hier en daar hin-
gen panelen op maar of daar nu echt
veel mensen naar zouden gaan kij-
ken, viel sterk te betwijfelen. Op de
debatten, de kollokwia en de vor-
mingskursussen werd wel serieus na-
gedacht over de noord-zuid proble-
matiek maar zoals bekend komen
hier meestal slechtsmensen op af die al
in de problematiek geïnteresseerdzijn.
Via een kleine enquête in Alma 2,

een van de plaatsen waar Stu-
dent Aid kampagne voerde, probeer-
den we te peilen naar het sukses van
de nieuwe aanpak. Daarom vroegen
we aan 100 studenten wat dit jaar het
tema van Student Aid was. Slechts
zeventien antwoordden juist met
'voedselveiligheid' , 'voedselzeker-
heid' of een goede omschrijving. De
rest moest het antwoord schuldig blij-
ven (74).of wist dat Student Aid aan
bewustmaking wou doen (9). Waar
men de studenten bewust van wou
maken, konden ze niet zeggen. Van
de zeventien die het tema wel kenden,
waren er slechts acht die konden uit-
leggen wat 'voedselzekerheid' in-
houdt. Dit zijn toch wel erg lage ei]-
fers,zeker nadat uit verdere vraagstel-
ling blijkt dat 96 procent van die stu-
denten Student Aid kent en dat meer
dan de helft van die studenten heeft
deelgenomen aan een Student Aid

aktiviteit of een T-shirt heeft gekocht.
De meeste ondervraagden hadden de
Student Aid Knack en Pas Uit in de
bus gehad maar de lektuur beperkte
zich volgens hen meestal tot wat door-
bladeren ofhet invullen van het kruis-
woordraadsel. Er was zelfs iemand bij
die Student Aid T-shirts had verkocht
maar niet wist dat Student Aid geen
geld meer inzamelde voor rechtstreek-
se ontwikkelingshulp.
Het is toch wel erg bedenkelijk dat

zelfs medewerkers niet weten waar-
aan ze meehelpen. We kunnen ons
dan ook afvragen in hoeverre Stu-
dent Aid niet genekt wordt door haar
verleden. Ondanks de 'inhoudelijke
ommekeer' blijft men krampachtig
vasthouden aan dezelfde aktiviteiten
als vroeger. Student Aid moet dan
ook oppassen niet tot een organisatie
te verworden die er enkel op uit is zich-
zelf in leven te houden.
Aan bewustmaking doen is geen

slechte zaak maar op de huidige ma-
nier lijkt het niet veel meer dan geld-
verkwisting, vergelijkbaar met de
waanzinnige verkiezingskampagnes
van sommige kringen. Het is dan ook
erg belangrijk dat Student Aid zich
eens bezint over haar toekomst.

Apatie
Een van de koördinatoren van Stu-

dent Aid Regionaal geeft toe dat
men met de sensibilisering slechts een
minimale fraktie van de studenten
heeft kunnen bereiken. Volgens de
koördinator mag men bij sensibilise-
ring de verwachtingen niet te hoog
stellen. Student Aid overwoog dit jaar
al op een minder traditionele manier
te werken maar dat is er uiteindelijk
niet van gekomen. Zo dacht men on-
der andere aan Greenpeace metoden
zoals het voldumpen van het Ladeu-
zeplein met colablikjes en colaflessen.
Ook een alternatieve week behoorde
tot de denkpistes. Tijdens deze week
zouden de studenten dan aange-
spoord worden om anders te eten en
zouden ze lessen krijgen over de
noord-zuid problematiek.
Spijtig genoeg heeft men door vast

te houden aan het stramien van vroe-
gere jaren, de nieuwe aanpak enigs-
zins ontkracht. Het is voor Stu-

Heeft hun werk ons wakkergeschud?
dent Aid al erg moeilijk om konti-
nuïteit in de werking te krijgen. Elk
jaar zijn het andere studenten die met
Student Aid meehelpen. Die moeten
dan telkens weer ingewerkt worden.
Daardoor rest er weinig tijd en vraagt
het veel energie om van de platgetre-
den paden afte stappen.
Tochhopen wedat Student Aideen

aantal gewaagde ideeën die dit jaar
niet aan bod kwamen, volgend jaar

(foto Karel De Weerdt).
in de praktijk durft om te zetten. Het
kan zijn dat men dan een aantal
mensen of organisaties tegen de sche-
nen zal stampen. Maar er schuilt een
veel groter gevaar in het uitmelken
van de traditionele akties: dat zou wel
eens een apatie voor de noord-zuid
problematiek bij de studenten teweeg
kunnen brengen.

Peter Van Rompaey
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Zoekertjes
• Ruime kamer in gemeenschapshuis met 4
personen; leuke keuken, zithoek, telefoon,
fietsenberging, badkamer. Kamer is 5x5m
5600fr (alles in). Bel of kom langs: Fentem-
straat 28 (gelijkvloers) 23.31.82.
• De homojongeren van Het Goede Spoor gaan
squashen. En wel op maandag 28 feb. We ver-
zamelen om 20.00u aan het sekretariaat, Ma·
ria Theresiastr. 144. Als jij jongeren wil leren
kennen die dezelfde gevoelens hebben als jij,
kom dan gewoon eens af.
• Knuffel, wanneer krijg ik nu eindelijk van u
eens een knuffel. Alsje maar weet datje som-
mige dingen niet aan om het even wie vertelt
(om je hart te luchten bijvoorbeeld). Enje hebt
me toch getroost hoor. Vuurvlindertje.
• Wim, ik hoop dat ge tot uw 30e en daarna nog
veel bezoek zult krijgen. .
• Johan, is mijn pull nog warm? Zorg er goed
voor. Veel licht, klein beetje water en nooit in
de tocht laten staan. Bedankt aan het oud-
baasje van het baasje.
• Wie is het met mij eens dat het nu maar eens
gedaan moet zijn met het misbruik van de
vetozoekertjes door Klio? Een verbitterde
kreeft die geen Valentijnzoekertje heeft ge·
kregen.
• Waar blijven de drie Guys, zo vraagt Stal·
meester Jaap zich af.
• Sportpreses. koop eens een opblaaspop, het
zal je sportieve prestaties ten goede komen.
• Roekoekoe, het woord privacy bestaat, het
woord bi ubberberg ook.
• Aan alle vrauwen die ik heb bemint (van ver
natuurlek): zugt! De sportpreses.
• Sex, hoe kan jij zo gefrustreerd zijn? Je hebt
de kangoeroe toch!
• Waaw, Koen, eindelek sta je zelf eens in de
Veto.
• Kangoeroe zoekt springmuis om samen
door het zesde te huppelen. Ook een buidelrat
of huppeltrut zou desnoods volstaan. Sex ge·
garandeerd!
• Verloren vrijdagnamiddag in de C&A in de
Bondgenotenlaan: 2 Oekraïners. Gelieve terug
te bezorgen bij Iorn in de 's Meiersstraat 5.
• Johan, ge zijt nen toffe jongen.

• Hexje, wanneer duiken we nog eens in de
appeljeneverfonteintjes? Loesje van in de
Alma. Van Russen gesproken.
• Ook buiten Klio slaat Manke toe: Lutjelief,
blijf op je sociologische zwerftochten door
Leuven ook effie stilstaan bij ons, klassieke
zoekeraars. Lieve groetjes.
• Bacchi van de voedende schuimwijn, Dio-
nysus met weelderige krullen, Ruber Bacchus,
is het niet godgeklaagd, onschuldige meisjes
op nachtelijke uren meedogenloos uit de
biecht te doen klappen: schaam u diep en hoed
u voor de wraakgodinnen. Manke.
• Denkt u ook dat Dionysus eigenlijk heimelijk
op Agave verliefd is en Pentheus enkel als beo
middelaar wil inschakelen? De onschuldige
analyse van Klanda.
• Verloren op dinsdagavond 15/2 in kleine
Aula: donkerblauwe pennezak (Ieder). Wil de
vinder hem eerlijk bij Veto binnenbrengen.
Beloning verzekerd.
• Mirabella. Angst eet de ziel op. Het spijt me
dat ikje bang gemaakt heb, alles komt goed. Ik
hou van je. Grijze vis.
• Manke frustraties tijdens kleurenwies ver-
spillen de nachtrust van menig klassikus. Ik
speel toch liever gewonnen wies.
• Vive Ie diabolisme: on ne boit que des dla-
bles dans Ie Fac Litterature·philosophie.
• Joris, waarom hebt gij ons deze week niet
vereerd? Bacchus en Dionysos.
• The Gods must be crazy!
• Alma gratis!
• StalmeesterJaapvond de belichting van Lacy
barslecht.
• Mieke en Ann, hou er eens mee op al die
zoekertjes over klio in de Veto te zetten.
• Beste Koert, in de fak zult ge ons niet vinden.
Morpheus en Ploutos.
• Verloren in de Amedee en Lakenwevers·
straat 7a: nachtrust.
• Hauben, geef S.F. geen uitstel.

DAG
20.00 u FILM EN VIDEO 'Rules of the road' van Su Friedrich is het verhaal van
de teloorgegane liefde tussen twee vrouwen en hun Oldsmobile. De drie
video's van Sadie Benning zijn eigenlijk videodagboeken waarin Benning
vertelt over haar lesbisch zijn, het vrouw-zijn in de jaren '90, in Stuc, toeg.
100/150, org. Stuc.

20.00 u LEZING Karrieremogelijkheden in de Europese Unie: Europese Kom·
missie, Europees parlement, in Aud. Zeger Van Hee, Tiensestraat 41, toeg.
gratis, org. Europakring KUL.

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

20.00 u TEATER 'De meisjeskamer' door Arca in een regie van Geertrui Daem,
over de evolutie van 2 zusjes van kind tot volwassen vrouw, in Minnepoort,
toeg. 350/400.

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.

~
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DINSDAG
12.30 u LUNCHGESPREK Johan Pauwels van het NCOS over: is voedselhulp
een bedreiging voor de voedselveiligheid in de derde wereld?, in Raadzaal
01.65, Kampus soc. wet., blok C, org. Politika en Student Aid.

14.00 u KONFERENTIE Patriek Itschert (ETUC) leidt het debat in over lokalisa-
tie en delokalisatie van ondernemingen, kapitaal en arbeid. Dit alles in het
kader van het hoor en werk kollege over werkloosheid en arbeidsmarkt-
beleid, in Van Evenstraat 2A, Blok A (Je verdiep), 01.55, org. Sociologie.

20.00 u KONCERT Koor, klarinettenensemble en ensembles kamermuziek
Lemmensinstituut, in Lemmensinstituut, info: 23.39.67.

20.00 u VIDEO Premiere van 'City of the Steppes', een dokumentaire over
Mongolië door Peter Brosens en Ode Halflants, in Stuc, toeg. 100/150, org.
Stuc.

20.30 u SEMINARIE Ontdek Latijns-Amertka, in Aula Gaston Eyskens 00.10,
Dekenstraat 2, org. Aiesec.

22.30 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.

ANTROPOWGIE
I!J 2.4/02 om 15.00 u: Fieldworkshop on ttre practial side of anthropological
fieldwork.; prof teman, in PSt 02.91, Ink. gratis.

.EOOS
: I!J 21/02 om ~(}.OO u; Pfesidlumvergaderlng, in Permam!ntie. I!J 2l/02 om
21.00 u: Opentrtg feeSt-driedaagse, in praatk:a.mer fak. l!12:l[0'2 om l2,00 u:
Cock.tailavond. in Pr.latkamer fak. Ii!i 22/02 om 20.00 u; Filmavond, in MSl
. 03.18. 822/02 om 2:H9 u: FHmnacht, mPermanentie. I!!.2-3l02 Dm ZO.30 u:
: KantU:S,ln Ambiorfx, fnk. 250/300. S'i4/()2: Afrikaanse avond, in fak. 81:4/02
. om 20.00 u: Biefbowlirn}, in Naamsestraat.1!l 28:/02 om 20.00 u; OiavQorstel·
·llng China en Japan, in MSI 00.14.

GEOLOGISCHE KRING
I!J 21/02 om 20.00 u: lezing door W. Devos en L Broothaers over geolOgen. in
: ontwiU-elingssamenwetking, in C 200 N. Ism Student Aid.

.KIlO
I!J 22/02 om 20.00 u: Presidiumvergé!dering, in 's Meiersstraat 5.

KATEOIETIKA
:Ij ,21J~2: Pingpong·kompetitie. in Mandelalokaal S 22/0.2 vanaf n.ec u:

• Mieke, als je je tijd in de Amedee verprutst.
raak je zeker gefrustreerd. •
• Ingrid, je weet toch dat ik van Sigrid hou!
Bartje.
• En allemaal dezelfde achtergrond: Top.
• Jonge blonde halfgod, zoals Tantalos en
Sisyphus zult gij in de Tarraros aan vreselijke
kwellingen onderworpen worden, als gij ons
nog langer verwart met Breuk. Zeus & Jupiter.
• Stalmeester Jaap heeft Bart nochtans opqe-
merkt in het gezelschap van Griet.
• Wie bedelt daar om vrijkaarten voor de nacht
van de poëzie?
• Voor al uw tikwerk: bel nr. 016/25.61.17 of
ook 016/20.56.26.
• Typen tesis, verslagen, briefwisseling. Kris
Rosselle, Naamsesteenweg 130, 3000 Leuven,
20.70.77.
• Nieuw kliokoppel: Sofle en Rob, Revenge of
the Mergs over negen maanden.
• Jongens tweede kan OG passen voor meisjes
tweede kan OG.
• Tom Boy en Katrijn helemaal riketikke zijn.
• Chiroleiding trek ten strijde om de jolè-
burcht in te nemen. Afspraak op 1 maart om
20.30u aan JP Minckelerstraat i 7, 3000 teu-
ven. Wees beducht voor de spaakgebrekkige
spookjes.
• Wie heeft op 15/2 in de grote aula tijdens het
dubbeldebat van AZG, SFD en Student Aid
zijn/haar sjaal verloren. Af te halen bij Paul, C.
Meunierstraat 67.
• Twee studentinnen gevraagd om regelmatig
twee paarden af te rijden. Bel Helena: 010/
68.07.04.
• Koert kan het toch allemaal schoon uitleg·
gen.
• Ongemeub. studio te huur (Iiving/badka'
mer/keuken/lift) vrij vanaf eind. maart. Spot·
prijs 6000fr+elek. ipv 12550. Bevragen Fred
Palmans Brouwersstraat 1A na 19u.
• Bart, ik wil boe-en. Nu! Ingrid.

CANON Kleurkopie 50 Fr. en minder.
van 9 U. tot 22 u. doorlopend.

zat. 10 U. tot 17 U. advertentie

VERHUURVAN GE:lUIDSINSTALLA T1ES~
METOF ZONDER DISC-JOCKEY <:!!II"

DANCE DELtGHT
JO MEUWISSEN

Ovba

Alle verhuur video-, klank-
en lichtmateriaal voor

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

DISCOBAR

• Sora heeft eindelijk een abonnement op de
Veto. Do jaja smo!
• Abonneer gratis op de homo-lesbo jonge·
reninfoflash onder open (liefst) of gesloten
omslag. Tel. Alain Goossens 056/50.13. 78, of
schrijf HLjongerenkoepel. Krekelstraat 153,
8870 Izegem, vermeld liefst leeftijd.
• Johan. toch moet ge een spandoek éérst
naaien. Ingrid.
• Eindelijk heeft Katrien dan ook een een zoe-
kertje. Hip hip hoera.
• 't Sociale leven kan soms toch eenzaam zijn
hé. Vanaf nu heet ik u Apple. Gegroet, Loesje
van in de Alma.
• Schimmel op de koffie en woordenboeken EI
N en N/E. Waar vind je dat tegenwoordig nog.
• Dear male singles in eerste lic comm .. Is it
really that bad? All is not lost. Iust find us. Zo-
lang er Leuven is is er hoop (nog 4 maand dus).
WulderfWidder.
• Gevraagd: Nieuw historisch werk voor Paul.
• Erotica is 20 jaar en chique tita heeft een
nieuw brilleke.
• Lieve vaderfiguur vraagt voogdij over pete-
kind aan.
• Voor Leen is het nog steeds wachten op
Codot.
• Trust me, I know what l'm doing. Rambo.
• Rood alarm voor kliomeisjes: 3 jongens leren
pistoolschieten.
• 10 ton lachgas voor tweede kan OG, aub.
• Vast achterste zoekt losse handjes, Roeland.
• Gaat Liesbeth vanaf nu wekelijks naar de
volleybal? Groeten aan Pieter.
• Gezejlige studio te huur (vanaf 15/3) voor
studente, gemeubeld, badk. met douche-tol-
let, 6700fr (alles in), te bezichtigen ma en woe
18·20u, Vesaliusstraat 63, bel bij Annelies of
laat je telnr. achter.
• Liefste BW-ers: gefeliciteerd met het overle-
ven van een rotweek.
• Sos en wos: dankjewel voor jullie bereidwil·
lig luisteren.

KAFEEfEORIEEN

NIX:
• Bruno, is dit de stilte voor de storm? Of eer-
der die voor de begrafenis? Dali. \.
• Stalmeester Jaap vindt dat Sora zich wel met
iets anders heeft bezig te houden dan met
zoekertjes.
• Homo en lesb. fuif op vrijdag 25/2, Zaal
Democrazy, Reinaertstr. 125 Gent, vanaf 22u:
Be there! Org. H+L jongerenkoepel.

DOOR.. KAREN' DE POOT'ER..
alle gegevens voor agenda en valvas moeten ten laatste vrijdag voor verscnij-
nen om 18.00 u op het redaktieadres bezorad worden_ Vermeld duideliik alle
informatie (datum, uur, plaats en prijs).

20.00 u VIDEO Premiere van 'City of the Steppes', een dokumentaire over
Mongolie door Peter Brosens en Ode Halflants, in Stuc. toeg. 100/150, org.
Stuc.

20.30 u DANS 'Kepplers kamer' van Angelika Oei: een konfrontatie van he-
dendaagse dans en fysika, in Klapstukstudio, Naamsestraat 96, toeg. 200/
300, org. Stuc.

DONDERDAG
19.30 u KONCERT Rubbish Heap (remember Marktrock), The Beautiful Babies
(better than Suede), Ashbury Faith (Silver Price Yamaha's Bandexplosion
Benelux). in Corso, org. Chi Boom vzw.

20.00 u KONCERT Kamerkoor en ensemble oude muziek olv E. Van Nevel:
Bach, Buxtehude, tassus. Hassler en Schutz, in Lemmensinstituut.

20.00 u LEZING Politiek en geloof: Senator Nelly Maes over demokratie in
België en in Afrika, in Jan Stasstraat 2.

20.00 u TEATER Kampustoneel speelt 'De Stoelen' van lonesco, in Kapel
Zwartzusterklooster, Zwartzustersstraat 2.

Opendeurdag KO, in KD en in Mandelalokaal.

lBK
8 21/02 O(ll 20,30 u: Kamavalkantus, in Den Duivenbond .

13.00 u UUR KULTUUR Films van Derek Jarman: 'The Dream Machine' en
'Imaging October'(1984), in Studio 1, toeg. gratis, org. Kultuurkommissie.

14.00 u FILM 'Het einde van de reis'(1980) door Peter Simons, met Chris
Lomme, in Vlaams filmarchief, Vanderkelenstraat.

19.30 u KONCERT 'Fukkeduk', Gents Avant-Garde speelt muziek bij de film
'Das Kabinet des Or. Caligari' in het kader van Vierkant Muziek, op de kiosk
van het Stadspark, toeg. gratis, org. Kultuurraad.

20.00 u FILM 'Het einde van de reis'(1980) door Peter Simons, met Chris
Lomme, in Vlaams filmarchief, Vanderkelenstraat.

20.00 u GESPREKBRTN-joernaliste Linda DeWin praat met Erwin Wils (voorzit·
ter Vrienden van Cuba) over Cuba na de omwentelingen in Oost-Europa., in
Genoeg, Vlamingenstraat 116, org. Vrienden van Cuba en Stichting De Nieu·
we Wereld.

20.00 u TEATER Kampustoneel speelt 'De Stoelen' van lonesco, in Kapel
Zwartzusterklooster, Zwartzustersstraat 2.

20.00 u TEATER Pat Van Hemelrijck speelt 'Manuel De Schepper': ee
kombinatie van teater en video, in Stadsschouwburg, toeg. 350/400.

20.00 u VIDEO Premiere van 'City of the Steppes', een dokumentaire over
Mongolie door Peter Brosens en Ode Halflants, in Stuc. toeg. 100/150, org.
Stuc.

20.30 u DANS 'Kepplers kamer' van Angelika Oei: een konfrontatie van he·
dendaagse dans en fysika, in Klapstukstudio, Naamsestraat 96, toeg. 200/
300, org. Stuc.

22.30 u VIDEO Premiere van 'City of the Steppes', een dokumentaire over
Mongolie door Peter Brosens en Ode Halflants, in Stuc, toeg. 100/150, org.
Stuc.

POlITlKA
I!I 24/02: Fuif, in Lido.

MEDIKA
S 22/02 om 20.15 u: Koncert van Cabrieli Ensemble, tw 'De Sleutel', vierde
wereldwerking In Br1JSsel,in Pieter de Somer aula.

PSYOIOLOGJSCHE KRING
I!I Psychologie viert halftime week. en gekleurde·gekte week. van tweede kan.
I!! 21/02 om 19.30 u: BlauweOag: Film van tweede kan 'te Grand 'Bleu', inAud
Michotte. S 21,10.2om lO.OO u: Kwis, in Lokaal 00.1 4. S 21:/02: Fuirvaneerste
!ie, In Eagles_f!12/02: Gele Dag: Gele Fuif van tweed kan, in Rumba. S22/0~ om
23.00 u: Fakbarkroegentocht. optreden van 'Rachel must be swimming', in
Shrink. 1!123/02 om 20.00 u: Zwart-Wit Aperitieflconcert. in.MSl 03.18. I!l 24/
02: Rode Dag: Ontbijtfilm. in Shrink. fiiI 24/02: Cock.tait.avond eerste lic, in
Toewip.

VRUDAG
20.00 u FILM 'Projected light', een filmperformance van Arthur en Corinne
Cantrill, voor 2 filmprojektoren, 1 diaprojektor, 1 geluidsband en 2 akteurs,
in Stuc, toeg. 100/1 50, org. Stuc.

20.00 u TEATER Kampustoneel speelt 'De Stoelen' van lonesco, in Kapel
Zwartzusterklooste(Zwartzustersstraat 2.

20.30 u DANS 'Kepplers kamer' van Angelika Oei: een konfrontatie van he-
dendaagse dans en fysika. in Klapstukstudio. Naamsestraat-Sê. toeg. 200/
300, org. Stuc. .

21.00 u FUIF Hiphopfuif, in Clockwork, toeg. 0 fr

ZATERDAG
20.00 u VIDEO Premiere van 'City of the Steppes'. een dokumentaire over
Mongolie door Peter Brosens en Ode Halflants, in Stuc, toeg 100/150, org.
Stuc.

ZONDAG
11.00 u KONCERT Een muzikale stamboom van Kurt Brkkernberqs. werk van
deze komponist en zijn leraars op piano, cello en viool. in Minnepoort, toeg.
150.

15.00 u JEUGDTEATER 'De baardvrouwen' naar een tekst van Kamagurka,
door Eva Bal's Speel teater. in Stadsschouwburg.

20.00 u KONCERT, KUNST, TEKSTEN, 'Sporen' muziek van Les Petits Belges in
kombinatie met teksten en een diakunstwerk van Gorik Lindemans in het
kader van Vierkant Muziek in het stationskafetaria. toeg. gratis. org.
Kultuurraad.

MAANDAG
20.00 u FILM EN VIDEO 'Walden' van Jonas Mekas. beelden uit New Vork,
opgenomen tussen 1964 en 1968. in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.

ROMANIA
I!I 21/02, 22/02, 23/02 en 24/02 om 20.30 u: Romaniatoneel: Toneelgroep
Sortie de seceers speelt 'la place de l'Etoile : 1938-1940· la vie au cabaret
entre Munich et Montoire (en texte et chansons)', in 8·Urenhuis, Maria·
Theresiastraat 121, lnk. 150/200.

VTK
I!I 21/02: Gezondheidsindeksavond, in Har~k.ijn. I!I 21/02 om 20.00 u:
Kasteelkoncert. in Kerk Lerkeveid.1!I22/02: Verrassingsavond, in Harlekijn. I!!
23/02: Kelderbieravond, in Harlekijn. I!I 23/02 om 08.00 u: Europadag. in
Faculty club. f!l 24/02: Optreden Nice try en Big 8ill, in Harlekijn.

WINA
821/02 om 20.00 u:Wina gaat naar Frank Boeijen.1!J 22/02 om 20.00 u: Nacht
van de fakbars met onder Alma 3 optreden van Katastroof, in Wina ~kbar, ink.
gratis. S 23/02 om 20.00 u: Aperltiefkoncert, in Kerk van lerkeveld, ink. gra·
tis. S 24/02 om 20_00 u: Uitreiking Gouden Krijtje + onderwijsdebat, in MTC
01.08, ink. gratis. S 25/02 om 22.00 u: Win a is offiCieel 30 jaar (erkend door
het fakulteitenkonvent): Galabal der Wetenschappen, i.nZaal Posthof te Visse·
naken, Gratis busdienst vanaf Ladeuzep!ein en Waaiberg.
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Bedoeling was dat studenten zich kandidaat
zouden stellen voor het gesprek door een interes-
sante vraag te stellen aan de Alma-gast. Uit de
inzendingen werden elf studenten geselekteerd
die rond een fraai gedekte tafel een gesprek kon-
den aangaan met de schrijfster. Het werd een
gemoedelijk gesprek waaIin vooral fans van
Hemmerechts' werk konden keuvelen over haar
inspiratiebronnen, het feministisch gehalte van
haar romans en, als hoofdbrok van het debat,
de inmiddels beruchte foto uit Weekend Knack
met Hemmerechts en echtgenoot Herman De
Koninck in bad. "Zo'n lieve foto", vond ze zelf.
"Daardoor kan toch niemand geshockeerd wor-
den?" Toch werd het ding zowat het hoofdtema
van de avond.

Exhibitionistisch
Hemmerechts: «Ach, die foto. We hadden al
een fotosessie achter de rug met Lieve Blanc-
quaert, de fotografe van Weekend Knack. Het
interview was toen ook al af, maar Lieve belde
me om te zeggen dat het toch zo'n saaie fotoo-
tjes waren. Ze wilde iets bijzonders. Ik stelde
haar een portret voor met Herman en mij, ter-
wijl we allebei een boek lazen, maar dat vond ze
te k1iché. Herman zat in bad, toen Lieve terug-
kwam voor nieuwe foto's, en toen ben ik maar
bij hem gaan zitten. Eigenlijk is het dus Herman
z'n schuld dat het publiek nu geshockeerd is.»

Maar dat is toch exhibitionistisch?
Hemmerechts. «Hoe kom je daarbij? Je ziet
amper mijn schouder! De enige negatieve reak-
tie die ik me daarbij kan voorstellen is zoiets van
"daar zit ze, de feministe. Braafjes met haar
man, die in een beschermend gebaar een arm
rond haar heen legt." Hemmerechts als ikoon
van de monogamie, als symbool van het brave
gezinnetje. Die kritiek zou nog terecht zijn,
maar dat de foto zou shockeren, dat is toch bela-
chelijk.»
Maar bij het brede publiek leeft toch het vooroordeel
dat jij over niets anders dan seks kan schrijven. Be-
vestig je dat kliché niet op deze manier?
Hemmerechts: «Seks? Maar daar heeft deze
foto toch niets mee te maken?»

Ie kent het Vlaamse publiek toch. Als een gemiddel-
de lezer van jouw werk zo'n foto ziet, dan krijg je
onmiddellijk die reaktie weer. Alsof je geobsedeerd
zou zijn. Door zo'n foto te publiceren werk je een
biografische refleks in de hand. Het publiek denkt
toch al vlug dat je bent wat je schrijft.
Hemmerechts: «Tja, zo had ik het nog niet be-
keken. Maar voor een gedeelte heeft dat publiek
wel gelijk. Je gebruikt voortdurend ervaIingen
van jezelf of feiten uit je omgeving als je een
román schrijft, Waar denk je dat een schrijver
zijn inspiratie vandaan haalt? De personages
uit mijn romans maken inderdaad de dingen
mee die ik, of Herman, of mijn moeder heeft
meegemaakt. Een schrijver is een dief. Maarwel
een die zijn diefstal weet te verbergen.»

Dat is waar. Ik herken jou voortdurend in elk boek
dat ik van je lees. Bij elk hoofdpersonage denk ik: dat
is Kristien Hemmerechts.
Hemmerechts: «Nee, dat is niet de bedoeling. Ik
heb een of twee autobiografische verhalen ge-
schreven. In de andere boeken herken je me
misschien inmijn stijl, maar niet in de persona-
ges. Je mag niet zomaar elk personage als auto-
biografisch interpreteren.»

Ekstra dimensie

Herman De Koninck zingt backing vocals
voor Kristien Hemmerechts:
«Wees blij dat je die rotzooi
van de jaren zestig niet
meer moet lezen»
In het kader van het veertigjarige bestaan van Alma worden een aantal ontmoetin-
gen georganiseerd met bekende figuren. Eerste in het rijtje was Kristien Hemme-
rechts. Elf mensen konden haar hun lang gekoesterde vraag stellen tijdens een
etentje in Alma één. Hemmerechts vond de spinazie te zout en at slechts een kwart
van haar groententaart op. Echtgenoot Herman DeKonmek zorgde af en toe voor
backing vocals en at intussen zijn kom lasagne braa1jes leeg.Wijnamen verslag van
het gesprek.

Kristien Hemmerechts in de Alma: 'zo'n lieve foto' vonden wij zelf
Hemmerechts: "Maar dat heeft daar toch niets
mee te maken. Je moet toch geen mannen-
haatster zijn om feministe te zijn. Alsof elke fe-
ministe ook lesbienne is. Ik geef les in Brussel,
aan de KUB.Daar doet het verhaal de ronde dat
jongens geen enkele kans maken op mijn ek-
samens. Het is toch godgeklaagd dat feminisme
nog steeds geassocieerd wordt met mannen-
hoatsters.»

«Sommige mensen vinden misschien dat ik
shockeer. Nochtans zijn de feiten heel wat per-
verser dan de literatuur. Mijn verhaal 'Opge-
geild' gaat over een vrouw die haar fantasieën
vertelt vanuit haar incestverleden. Ook daar
zijn heel wat mensen door geschokt. Maar dan
ben ik het toch niet die shockeer? Het is de wer-
kelijkheid die telkens weer veel perverser is dan
verhalen die erover geschreven worden. De
meeste mensen willen dat incest-potje steeds
gedekt houden. En een verhaal daarover is te-
veel. Maar het vertelt wel iets over een bestaan-
de werkelijkheid. Maar als vrouw mag je die
werkelijkheid blijkbaar niet beschrijven.» .

Vind je het dan niet positief dat mensen zich nog
geschokt voelen wanneer ze lezen hoe schokkend die
werkelijkheid wel is?
Hemmerechts: "Maar het probleem is net dat
mensen niet geschokt worden door de werkelijk-
heid die ik beschrijf maar wel door het feit dat ik
er een verhaal van maak. Ze projekteren hun
gekwetstheid op mij, niet op de feiten. We weten
toch allemaal dat verkrachting in Bosnië als
wapen werd gebruikt. Dat kwetst mensen blijk-
baar minder dan een verhaal dat over een ver-
krachting gaat. Toch haal je de inspiratie voor je
verhalen steeds weer bij de reoliteit.»

«Ik hoor ook wel hier en daar dat sommige
lezers mij te openhartig zouden vinden. Het pro-
bleem is volgens mij veeleer dat ze dat vinden
omdat ik een vrouw ben. Als vrouwen eerlijk
schrijven over zoiets als seksualiteit, dan vindt
het publiek dat nog al te vaak genant. Paul De
Wispelaere krijgt dit soort kritiek niet. Niemand
stelt hem de vraag in hoeverre het personage
dat hij beschIijft De Wispelaere zelf is. En zijn
werk is dan nog veel meer autobiografisch.»
Herman De Koninck: «Hij krijgt dat soort vra-
gen inderdaad niet, omdat alle antwoorden al
in zijn werk te vinden zijn. Niemand schijnt
daar problemen mee te hebben.»

Eksamens
Hemmerechts: «Als er bij het publiek een soort
van onbehagen over de openhartigheid van
schrijvers bestaat, dan moet er maar een kollek-
tieve boykot van die literatuur komen. Er be-
staat blijkbaar een markt voor dit soort boeken.
Over die foto in Weekend Knack krijgt Herman
geen klachten. Alleen ik word erop aangeval-
len. Dat bewijst weer dat het publiek heel wat
gevoeliger is wanneer vrouwen aan het woord
zijn. Vrouwen die over seks schrijven zijn blijk-
baar veel shockerender dan mannen die hetzelf-
de doen.»

«Waarom krijgt Herman
geen klachten over de foto
in Weekend Knack?»

U wordt door kritici steevast in dat hoekje van femi-
nistische schrijfsters geduwd. Maar daar hoort u
toch niet thuis?
Hemmerechts: «Voor mij is die hele feministi-
sche beweging in de eerste plaats een belangIij-
ke, bevrijdende stroming. Ik zal de laatste zijn
die zich daarvan afkeert. In Vlaanderen word je
trouwens al snel als feministe gebrandmerkt.
Elke emancipatorische uitspraak wordt al snel
als een provokatie beschouwd»

Ie wil zelf toch niet tot die mannenhatende kliek be-
horen?

Ekspliciet

"Zo had ik eens een gesprek met een man die
net ontslagen was. Hij voelde zich bedreigd,
aangevallen. Zo'n verhaal boeit me, de ziele-
roerselen van die man. De getuigenis van die
man zou meteen kunnen dienen als uitgangs-
punt voor een nieuw verhoal.»

Ie gaat dan uit van een sociaal fenomeen, namelijk
het feit dat een man zijn werk heeft verloren. Toch
transformeer je dat meteen naar een psychologisch
fenomeen. In plaats van aandacht te hebben voorde
situatie van een werkloze in een land met een half

miljoen werklozen, wil je je blijkbaar weer kon-
centreren op de psyche van die man. Is het geen
gebrek van de hedendaagse literatuur dat er steeds
minder aandacht is voor de sociale realiteit? Is er
niet steeds minder engagement in de literatuur?
Hemmerechts: «Je bedoelt dat de literatuur te
narcistisch zou zijn. Maar ik denk dat mijn boe-
ken nog wel geëngageerd zijn. Alleen is dat
prekeIige van de jaren zestig er helemaal af. In
een vIijscene laat ik een man bijvoorbeeld een
kondoom gebruiken. En in een andere roman
heb ik er bewust voor gekozen om een zwart
meisje te laten optreden dat dan in konflikt
komt met een racistische omgeving. Ik ben er
zeker van dat een lezer over twintig jaar heel
duidelijk de sociale realiteit van nu herkent in
mijn romons.»

Maar is die realiteit dan meer dan een dekor?
Hemmerechts: "Ik zou er natuurlijk een hele
handleiding bij kunnen voegen over hoe je een
kondoom moet gebruiken. Of ik zou de lezer bij
het handje kunnen nemen en vertellen van
"beste lezertjes, dit personage is een negerinne-
tje en ze heeft last met een stel racisten". Maar
dat is voorbij. Zo belerend wil een auteur niet
meer zijn.»
De. Koninck: "Wees blij dat jullie niet meer
moeten lezen wat er in de jaren zestig geschre-
ven werd."

Maar kan dat engagement niet op een andere ma-
nier gebracht worden? Bestaat er geen minder mo-
raliserende manier dan wat de schrijvers van toen
brachten?
Hemmerechts. "We leven toch in een tijd waar-
in niemand nog een ekspliciet standpunt kan
innemen. Neem nu de kwestie Bosnië. Daar kan
je toch geen pasklare antwoorden voor form ule-
ren?»
De kranten durven toch nog wel een altematiefbie-
den. Mia Doomaert doet het dagelijks in de Stan-
daard. Een heel boek ophangen aan de idee van
chaos en onzekerheid is toch net zo trendy als het
prekerige engagement dat was in de jaren zestig?
Hemmerechts: «Toch geloof ik dat literatuur
niet noodzakelijk narcistisch is als ze haarenga-
gement niet al te ekspliciet verwoordt. Mijn werk
legt een realiteit bloot, dat is belangrijk. Ik hoef
daar als auteur niet nog eens over te preken."

RafUten

«Anderzijds speelt de biografische achter-
grond van de auteur wel een belangIijke rol. Het
werk van Jomes [oyce wordt des te interessanter
als je zijn biografie kent. Die man verwerkte zo
veel van zijn leven in zijn romans. Of neem nu
Charlotte Brontë. Als je weet wat voor mislukte
relaties zij inhaar leven gekend heeft, ga je haar
werk heel anders lezen. De biografie voegt zo
soms een ekstra dimensie toe aan het lezen van
een werk.»

Ie hebt ooit een verhaal geschreven over een vrouw
die twee kinderen verloor. Intussen weet heel Vlaan-
deren dat je dat zelf hebt meegemaakt. 'De Stan-
daard Magazine' schreef toen dat jij de vrouw was
die de hoofdrol speelt in dat verhaal. Vind je dat niet
een te direkte band tussen je leven en de fiktie die je
schrijft?
Hemmerechts: «Helemaal niet. Op dat ogen-
blik heb ik een puur autobiografisch verhaal op
papier gezet. Ik heb het hoofdpersonage zelfs
Kristien genoemd. Dan moet je achteraf niet zeg-
gen dat het om fiktie gaat. Die vrouw, dat was
ik. Daar neem ik geen afstand van."


