
Infodagen doorgelicht

Vette jaren voor
Letteren

Tijdens de maanden februari en maart organiseert de Dienst voor
Studie-advies aan de KUL naar traditie een aantal infodagen. Voor
de abituriënten vormen die een eerste kennismaking met het lief en

leed aan de unief, waarmee ze hun periode van afwachten en kiezen wat
kunnen opvullen. Voor anderen geven de infodagen een vroege kijk .op
de te verwachten verdeling van de inschrijvingen. Op de eerste infodag,
nu zaterdag, komen de Humane Wetenschappen aan bod. De interesse
hiervoor was dit jaar bijzonder groot. Meer dan drieduizend abituriënten
schreven zich in, sommigen voor verschillende richtingen. De cijfers
wijzen op een nieuwe evolutie binnen de Humane Wetenschappen.
Psychologie en Pedagogie krijgen nog steeds weinig belangstelling.
Letteren en Wijsbegeerte lijkt daarentegen opnieuw gewaardeerd te
worden.

De afgelopen tien jaar is er nogal wat
gemigreerd in Humane Wetenschappen.
In 1980 vormden de studenten uit
Psychologie en Pedagogie samen met die
van Letteren en Wijsbegeerte daar nog
de meerderheid. L&W was de tweede

fakulteit in Leuven. Intussen-i
situatie gekeerd. Het aantal ekono-

misten verdubbelde, Rechten en Sociale
Wetenschappen zagen hun populatie
gevoelig stijgen, terwijl in sommige
richtingen van L&W het studenten-
aantal meer dan halveerde. Ook in
Psychologie en Pedagogie daalde het
studentenaantal met ongeveer een dèrde.
De oorzaak van die evolutie, die zich
vanaf 1983 doorzette, lag bij de verande-
ringen in de arbeidsmarkt. Boven de
bedreigde fakulteiten hing het spook van
de werkloosheid en het werk beneden
het opleidingsnivo. Het waren magere
jaren voor Psychologie. Pedagogie en
L&w.
Ondertussen zat men in die laatste

fakulteit niet stil. Initiatieven als Zake-
lijke Taalbeheersing, Kunst-en Kultuur-
beleid en Komputerlinguïstiek moesten
de opleidingen aanpassen aan de veran-
derde eisen van de arbeidsmarkt. Daar-
bij komt dat door de daling in het aantal
afgestudeerden uit L&W en het over-
aanbod aan ekonomisten, de arbeids-
kansen voor studenten uit de 'zachte'
richtingen verbeterden. Filologen en

geschiedkundigen krijgen nu zelfs kan-
sen van banken en bedrijven. Uit de
cijfers voor de infodag van Humane
Wetenschappen blijkt dat dit tot een
grote groep doorgedrongen is. De grote
stijgers zijn Germaanse, Romaanse en
laviscbe-Filotogie.Oude Geschiedenis,
Kunstgeschiedenis en Archeologie delen
in de hernieuwde belangstelling voor
L&w.

Procent
De infodag voor Humane Wetenschap-
pen kreeg dit jaar een uitzonderlijk grote
respons. het aantal inschrijvingen steeg
met 36%. Reden hiervoor: in tegenstel-
ling tot vorige jaren, toen de infodagen
via scholen aangeprezen werden, kregen
de abituriënten uit de vrije scholen dit
jaar een persoonlijke uitnodiging. Daar-
door geven de cijfers echter een verte-
kend beeld. Vorig jaar werden er 479
inschrijvingen geteld voor de richtingen
binnen L&W, dit jaar is dat aantal
gestegen tot 797. Het aantal inschrijvin-
gen voor Germaanse steeg met 80%.
Toch krijg je een betrouwbaar beeld
wanneer je de procentuele stijgcijfers
voor de verschillende fakulteiten met
elkaar vergelijkt. De interesse voor
L&W steeg met 66%. De inschrijvingen
voor Rechten stegen, net als het totaal
aantal inzendingen, met 36%. Sociale

vervolg op p.3 ...
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De Zwembad jongen
e Dirk van Bastelaere _

De opwekking van lust aan een ectomorf lichaam
komt tot recht in een witte slinger
door het gras.

Die namiddag breekt,
na door de tuin opgezogen verblinding,
het jaar van geknoei aan
in de badhokjes.

Het zwembad, zoals wij dat kennen,
laat sinds die tijd
een chloordamp los bij wijze van onderwaterverlichting
als het ons duistert
in de omringende heuvels en we weten niet hoe.

Dat is, tot zich de gelijkenis ontsluit.

Veto sprak
met Dirk van

Bastelaere,
oppagina 7.

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

Toen de mensen nog niet konden spreken, vertelden ze
mekaar al dansend verhaaltjes. Respekt, tederheid,

bewondering, afkeer, alles werd in bewegingen uitgedrukt.
Ga maar eens naar een teedee kijken om te zien hoeveel
daar gepraat wordt. Dansen spreekt daar boekdelen, en als
men met twee is, komt het gemakkelijk tot een plot, met drie
zelfs tot een komplot. Dat inspireert dansende kunstenaars.
\.{!nGorp bijvoorbeeld, op pagina zes.

De mensen die aan de universiteit studeren, hebben
altijd gedacht dat ze slimmer zijn dan de rest. Dat is

natuurlijk grote onzin. Ettelijke genieëh kregen nooit de kans
om aan de unief hun superieure intelligentie te bewijzen.
Denk maar aan de grote misdadigers en wereldverbeteraars,
of aan de volksfilosofen, de kafeebazen, de marginale
schrijvers en de dorpsidioten. De demokratisering van het
onderwijs moet daar maar eens een eind aan maken. Een
pleidooi op pagina vier.

Wij hebben ons op teedees allemaal wel eens ongemak-
kelijk gevoeld als ze dat kreunliedje speelden van

Serge en jane. Onze reporter die er iets van afweet zegt dat
jane een androgyn meisje is, zo een dat een beetje mannelijk
is. Dat hadden wij er eerlijk gezegd nooit in gezien, en u
waarschijnlijk ook niet op pagina drie.

Vorige week kon je al in je lijfblad merken hoe gelukkig
wij hier wel moeten zijn dat we niet in Polen wonen. In

deze Veto doen we er nog een schepje bovenop. Het mag
wel iets meer zijn voor tienduizend zloties. Bij ons koop je
voor geen geld een pakje inflatie, een sneetje stabiliteit en
een pond geschiedenis. Op pagina's echt, negen en tien.

VALENTIJN - Eigenlijk kun je dit jaar de hele week Valentijn vieren. Er is een dag om een nieuw lief te vinden, één
om Van Bastelaere te lezen, één om de Valentijntjes uit te pluizen, één voor Saint-Amour (waar je ·Van Bastelaere
handtekeningen kunt vragen) en één omje lief weer kwijt te raken. Alle details op onze middenpagina's.

(Foto Archief)

Student Aid 1990

Informatie op de voorgrond
Student Aid 1990 zit er weer

op - tenminste in Leuven.
Als iets kenmerkend voor

deze editie is geweest, dan zal het
wel de ruimere aandacht voor de
inhoudelijke aktiviteiten zijn. Stu-
dent Aid is dus op de goede weg,
maar helemaal ideaal zal de for-
mule wel nooit worden. De band
tussen de 'spektakel'aktiviteiten -
die uiteraard het meeste volk trek-
ken - en het projekt, is nog altijd
onduidelijk. Hoe dan ook, voor
wie zich interesseerde voor de
Derde Wereld-problematiek is vo-
rige week niet onopgemerkt voor-
bij gegaan.

Bij het debat over de Niet-Goeveme-
mentele Organisaties (NGO's) deelde
Bert Cleymans (NCOS) een schema uit
waarop de evolutie in de ontwikkelings-
visie in vier stadia weergegeven werd.
Naarmate deze evolueert, neemt de rol
van de ontwikkelingsorganisatie af om
plaats te maken voor de volksorganisa-
ties ter plaatse. Om alleen de twee
ekstremen te nemen: in het stadium
'hulpverlening' probeert men alleen een
akute nood te lenigen. Het werk ter
plaatse wordt bijna vollediggedaan door
de betrokken NGO, de 15évolking krijgt
alleen de rol van slachtoffer toebedeeld.
Helemaal aan de andere kant staat een
'mondiale beweging voor bevrijding'. In
dat stadium speelt de plaatselijke volks-
organisatie de eerste viool, en is de rol
van de NGO beperkt tot stimulering van
de beweging in kwestie. In het Noorden
heeft de NGO dan de taak bij te dragen
tot een 'gedragsverandering in levensstijl
en politiek engagement'. Een mooi
schema. Maar in welk stadium hoort
Student Aid thuis?

anders dan zich positief uitlaten over publiek en deelnemers goed aanvoelen
Student Aid, aangezien deze dit jaar met hoe de Noord-Zuid-relatie verkeerd zit.
het NCOS samenwerkt. Maar we kun-
nen hem volledig bijtreden als hij zegt
dat Student Aid een hele evolutie
doorgemaakt heeft, en dat een aktie ten
voordele van de Derde Wereld zeker
geen oerernstige bezigheid moet blijven.

Dans
Alleen blijft het de vraag of er nu echt
zoveel volk blijvend gewonnen is voor
de zaak van de Derde Wereld.
Aan informatie heeft het de studenten

alvast niet ontbroken. Iedereen kreeg een
door Student Aid zelf volgeschreven
ekstra-editie van 'Het Nieuwsblad' toe-
gestuurd. Daarin werd uitgebreid inge-
gaan op de ernstige aspekten van de
kampagne: een schets van India, de
praktijk van 'gebonden arbeid', 'Aware',
het Wereldhandelsspel en de Akademi-
sche Aktie om meer mundiale vorming
in het lessenpakket op te nemen. Ook in
'Pas Uit' kon Student Aid zichzelf
voorstellen, al werd daar meer de
nadruk gelegd op de ludieke aktivitei-
ten.
Gedurende vorige week werden met

wisselend sukses verschillende debatten
georganiseerd. De opkomst daarbij werd
wel beïnvloed door de achterban die de
inrichtende organisaties hadden. Dat
verklaart het sukses van het door Roma-
nia en Politika georganiseerde NGO-
debat en het VRG-Iunchdebat met
André Geens. Aan de andere kant was
het door de Kring voor Internationale
Betrekkingen georganiseerde debat over
de schuldenlast zowel kwa toeschou-
wers als kwa inhoud teleurstellend te
noemen. De India-avond, waar door
verschillende sprekers informatie over
India verstrekt werd, afgewisseld met
dansdemonstraties en toneelstukjes, trok
ook behoorlijk wat volk.

De vraag werd - door iemand van Het Wereldhandelsspel werd maar twee
Student Aid zelf - ekspliciet op het debat keer gespeeld, in Pedagogie en Ekono-
gesteld. Cleymans kon natuurlijk niet mie. Dat was jammer, want het liet

Scheef
Tijdens het spel moet iedereen ervoor
zorgen de belangen van het door hem ..
'gespeelde' land zo goed mogelijk te
behartigen. Bij de evaluatie werd aange-
toond hoe een elk-voor-zich aanpak van
de ontwikkelingslanden ten opzichte van
het Noorden tot desastreuze resultaten
kan leiden. Ook de alternatieve lessen
(waarover meer op pagina 6) zijn een
relatief sukses te noemen. Aan inhoude-
lijke aktiviteiten geen gebrek dus. Wat
dat betreft lijkt Student Aid dus op een
organisatie zoals het NCOS die graag
heeft: de bevolking bij ons bewust
maken van wat er scheef zit in de relaties
op wereldvlak.
Maar Student Aid voert niet alleen

een informatieve kampagne. Ook dit
jaar moest er geld ingezameld worden
voor een projekt, en daarvoor werden
terug de grote middelen gebruikt: Stu-
dent Aid-Trophy, Carting-races, fakbar-
koncerten... Daarbij is het natuurlijk
moeilijk de link te leggen met de Derde
Wereld-problematiek, en het is de vraag
of degenen die enkel naar die aktiviteiten
geweest zijn, iets gehad hebben aan de
Student Aid-week. Op dat nivo hoort
Student Aid eerder thuis in de kategorie
ontwikkelingsorganisaties die meer een
beroep doen op liefdadigheid dan op
solidariteit.

Plak
Zelf vonden de verantwoordelijken van
Student Aid het nog te vroeg voor een
evaluatie. Toch konden er een paar
vergelijkingen getrokken worden met
vorig jaar. Zo is er meer geplakt dan
vorig jaar, is er meer aandacht besteed
aan informatie, waren er meer medewer-
kers. Er kwam meer respons van de
kringen, ofwel aktief (door aktiviteiten

vervolg op p.S ...
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ETEW
PlAFOND BIBLIOTEEK INGESTORT
Handelskot - Ekonomisten die woensdagmorgen 7 februari aan het werk wilden
schieten in de biblioteek van het Handelskot kwamen voor een verrassing te staan.
'Door onvoorziene omstandigheden' bleek de biblioteek tot nader order gesloten te
zijn. Wat er aan de hand was? De bib van ETEW bestaat uit drie 'zalen': één met
boeken en tafeltjes waaraan studenten kunnen werken, één met vooral
referentiewerken en statistische publikaties, en een kelder met tijdschriften. Eerst
ging het gerucht dat de vloer tussen de kelder en de referentiezaal was ingestort, maar
zo erg bleek het niet te zijn. In de boekenzaal was in de nacht van dinsdag op
woensdag enkel een deel van het vals plafond naar beneden gekomen. Van de
oorzaak heeft men totaal geen idee.
AI met al een geluk dat de zaak 's nachts instortte, zodat er van gewonden geen

sprake is. De materiële schade bleef ook erg beperkt: alle boeken kwamen heelhuids
uit de strijd. Het valse plafond moest er wel aan geloven: in de loop van de week is
het volledig weggehaald. Tijdens het weekend krijgt de bib een grondige poetsbeurt
en maandagmorgen worden de terminals opnieuw geïnstalleerd. In de loop van
maandagvoormiddag kunnen de meest entoesiasten al terug in de boeken duiken.
Voorlopig komt er geen nieuw vals plafond. Eén van de bibliotekarissen: "Als we

een nieuw plafond zouden moeten zetten, blijft de biblioteek minstens drie à vier
weken gesloten. Dat is natuurlijk onmogelijk midden onder het akademiejaar.
Misschien komt die herstelling er zelfs helemaal niet. Er zijn namelijk al langer
plannen om een deel van de fakulteit ETEW te verhuizen van de Dekenstraat naar
de Naamsestraat. Ook de bib zou in die verhuis betrokken worden."
Het vals plafond in de referentiezaal hangt er ondertussen nog altijd. Het ziet er

nog wel stevig uit, maar in de bib vreest men toch een beetje dat het op een goede dag
ook naar beneden dondert. Maar voor ekonomisten zijn zulke krisissen uiteraard een
uitdaging. (EP)

-----tl MAANDAG 1-1---
20.00 u KONCERT Tweede Kasteelkoncert, waarop onder andere het

kasteelensemble. het VTKoor en verschillende kamermuziekgroepjes
staan geprogrammeerd, in het Arenbergkasteel, Heverlee, ink. gratis, org.
VTK.

20.30 u FILM Grand Hotel (Goulding, 1932), met Greta Garbo en Joan
Crawford, over een hotel waarin zich allerlei intriges afspelen tussen Greta
Garbo als eenzame ballerina, Joan Crawford als ambitieuze stenografe,
een oude man, een zakenman, e.a., in Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

23.00 u FILM Stromboli, terra di dio (Roberto Rossellini) met Ingrid Bergman,
over een politieke vluchteling die met een Italiaanse ex-gevangene trouwt,
maar ze wordt niet geaksepteerd, in Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

------11 DINSDAG 1-1---
20.00 u LEZING Mij spreekt de blom me een tale. Piet Gouttenier over Guido

GezeIIe, in de ontvangstzaal BBL, Bondgenotenlaan 31, org. afd. Ned. Lit &
Volkskunde.

20.00 u KONCERT Herman Van Veen, na vier jaar afwezigheid opnieuw in ons
land, in de Stadsschouwburg, ink. 450-650, org. CC Leuven.

20.00 u LEZING De bijbel, een atheïstisch boek: een boodschap gegeven
door buitenaardsen, in Aud. Vesalius, 10k 00.17, ink. gratis, org. raëliaanse
beweging.

23.00 u KONCERT Cloud IX, een op en top Leuvense band met een frisse en
nieuwe klank, en ruw gitaarwerk, in Stuc bar, ink. gratis, org. Stuc.

------i IWOENSDAG 1-1---
13.00 u KONCERT Fakulteitskoncert: Lucienne Van Dijck (mezzosopraan) en

Robert Groslot (piano), met werk van R. D'Haene, A. Berg en R. Schumann,
in L&W, Be verd., ink. gratis, org. Kultuurkommissie.

20.00 u LEZING Louis Tobback, minister van Binnenlandse Zaken, over
'Oost-Europa: wat nu ?', in CC Oratoriënhof, org. JS Leuven. .

20.00 u KONCERT Herman Van Veen, in de Stadsschouwburg, ink. 450-650.
20.00 u LEZING Prof R. Langohr over bodemkunde en archeologie, in MSI,

Ravenstr., 10k. 00.14, ink. 40, org. Alfa.
20.15 u FILOSOFISCHE KONFERENTIE J. Van der Veken over "Metafysika:

een oud en nieuw verhaal", in het kader van het eeuwfeest HIW, in het HIW,
Kardinaal Mercierplein, ink. gratis.

20.30 u DANS Jong talent in 't Stuc: Bert Van Gorp en Carine Peeters brengen
de première van 'Gertrud en James', een korte dansvoorstelling met een
eenvoudig, minimalistisch dekor, en alledaagse bewegingen, en de try-out
van 'Mister en Misses Martin', in Vlamingenstr. 83, ink. 150/200, org.
Stuc.

20.30 u FILM In het kader van Belgische kortfilms vertoont het Stuc vandaag
Knauff, Le Sphinx, Abattoirs en Seuls, in Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

20.30 u TEATER 'Kaas' door Herman Verbeeck naar het werk van Willem
Elsschot, in Vlaamse Leergangen, Boekhandelstr., org. CC Leuven.

23.00 u FILM 36 Fillette, over de 14-jarige Lili die haar onschuld verliest en
over een volwassen man die al zijn illusies verliest, in 't Stuc, ink. 80/100,
org. Stuc.

---11 DONDERDAG t--I--
20.30 u DANS Van Gorp en Peeters brengen 'Gertrud en James', een korte

dansvoorstelling met een eenvoudig dekor en alledaagse bewegingen, en
de try-out van 'Mister en Misses Martin', gebaseerd op lenesco's La
cantatrice chauve, in Vlamingenstr. 83,jnk. 150/200, org. Stuc.

Vrije Tribune
Veto plaatst bijdragen ingezonden door derden
onder de noemer "Vrije Tribune". De auteurs
zijn zelf verantwoordelijk voor de gepubli-
ceerde tekst. Standpunten die in een Vrije
Tribune worden ingenomen zijn volledig voor
rekening van de auteurs. 0

Vorig jaar werd door een aantal personen een aanval ingezet tegen
MLB als studentenorganisatie aan de KUL. Een zeker individu, die
zijn haat voor MLB niet onder stoelen of banken steekt, schreef een
lijvig dossier dat moest bewijzen dat MLB antidemokratisch en voor
het socialisme was, en dus niet erkend kon worden. Op basis van
dit dossier beslisten een aantal kringen MLB niet meer te erkennen.
Dit jaar staat de erkenningskwestie weer op de agenda. Onder
impuls van de NAVO-kring en de Werkgroep migratie - twee
mantelorganisaties die in het vaarwater van het ekstreem rechtse
NSV gedijen - wordt een vernieuwde aanval ingezet tegen MLB.
Wij willen in deze tribune een antwoord geven op de valse
beschuldigingen die tegen MLB geuit worden.
Een eerste kritiek is dat MLB niet demokratisch zou zijn en de

verklaring van de rechten van de mens niet zou respekteren. Het
tegendeel is echter waar. MLB heeft een demokratisch programma
en praktijk waar de andere politieke partijen en groepen alleen
maar schrik van hebben en waarbij de parlementaire demokratie
gewoon verbleekt. MLB beschouwt de huidige westerse maat-
schappij als een diktatuur van de burgerij, waar een beperkte groep
de macht in handen heeft en waar voor het volk slechts een formele
demokratie bestaat Iedereen met een kritische geest weet dat bv.
een doorsnee Belg niets, maar dan ook niets in de pap te brokken
heeft over belangrijke politieke, ekonomische, sociale en kulturele
vraagsÎukken. MLB heeft daartegenover een programma voor
reële volksdemokratie (dat uiteraard bewust verzwegen wordt door
diegenen die de aanval tegen MLB gelanceerd hebben): recht-
streekse verkiezing'!!n van alle belangrijke ambtenaren, rechters,
regeringsleiders, ...; permanente kontrole op hun praktijken en
mogelijkheid tot afzetbaarheid in geval van korruptie; volledige
openbaarheid van alle belangrijke politieke dossiers; volledige
politieke rechten voor alle burgers van België (MLB is de enige
politieke organisatie die voor stemrecht voor migranten (10% van
de bevolking) is); geen privileges voor politieke mandatarissen of
ambtenaren; enz (1). Welke andere politieke groepering legt
dergelijk programma voor?
Ja maar, wordt er dan gezegd: "MLB wil niet dat NSV erkend

wordt; zij betogen zelfs als NSV en het Vlaams Blok iets
organiseren". Als wij tegen de erkenning van NSV zijn, dan is dat
om dat NSV een duidelijk anti-demokratisch karakter heeft. NSV
verheelt niet dat zij een maatschappij willen waar een natuurlijke
elite heerst, een maatschappij waar geen plaats is voor de zwakken
en zeker niet voor de migranten(2). Wij vinden dat een organisatie
die de (weinige) demokratische rechten waarover het volk nog kan
beschikken wil afbreken, zelf geen misbruik mag maken van deze
rechten. Trouwens, het propageren van elke vorm van racisme is
bij wet verboden(3); iets waaraan NSV zich herhaaldelijk schuldig
heeft gemaakt en maakt.
Een tweede punt van kritiek is dat MLB het socialisme verdedigt

en erger nog dat MLB durft de verwezenlijkingen van het

20.30 u FILM Belgische kortfilms van Eric Pauwels met Violin fase, Drie
Hongaarse dansen en 'Un film', in 't Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

20.30 u TEATER 'Kaas' door Herman Verbeeck, in Vlaamse Leergangen,
Boekhandelstr., org. CC Leuven.

23.00 u FILM 36 Fillette, in 't Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

Mogen jonge
intellektuelen nog
links-radikaal zijn?
socialisme (bv. in China) in het daglicht te plaatsen. Dat diegenen
die ons aanvallen tegen het socialisme zijn is hun goed recht. Toch
enkele bedenkingen. Ten eerste. De gruwelijke realiteit in de Derde
Wereld toont volgens ons de noodzaak aan van fundamentele,
revolutionaire veranderingen. Unicef heeft zopas zijn rapport van
1990 gepubliceerd. Elke dag sterven er in de Derde Wereld 38.000
kinderen: alle drie dagen 'Hiroshima'! De oorzaken hiervoor
dienen volgens Unicef gezocht te worden in de plundering van de
Derde Wereld door de multinationals en in de maatregelen
opgelegd door het IMF(4). Het socialisme is geen fantasme van
ons, maar pure noodzaak voor de overleving van de Derde Wereld.
Ten tweede heeft het socialisme reële vooruitgang gebracht voor
verschillende volkeren in de wereld door de afschaffing van de
uitbuiting van de mens door de mens, door de opbouw (vertrek-
kende van niets) van een ekonomie en sociale voorzieningen, enz.
Dat er in verschillende van die landen fouten en zelfs misdaden
begaan werden is een feit. Wij zullen de reële (en niet de
vermeende) fouten dan ook kritikeren. Maar uiteindelijke zullen het
de Chinezen zijn die de problemen van China moeten oplossen, de
Roemenen die van Roemenië, enz. MLB kan echter nooit
'aansprakelijk gesteld worden' voor hetgeen misliep en loopt in de
socialistische landen. Met een gelijklopende redenering zou
immers ook de CDS niet mogen erkend worden, want de CVP heeft
altijd Duarte ondersteunq en die is in EI Salvador verantwoordelijk
voor meer dan 50.000 doden sinds 1980.
MLB moet daarentegen beoordeeld worden op haar werking, De

vraag is of men het belangrijk vindt dat er een werking ontplooid
wordt aan deze universiteit die konsekwent anti-racistisch is, die
kant kiest voor de bevrijdingsstrijd van de volkeren in de Derde
Wereld, die resoluut de strijd van de arbeiders voor de verdediging
van hun job, hun loon en hun syndikale rechten verdedigt, enz.,. Of
om het met de woorden van Prof. Bundervoet te zeggen "Mogen
jongere intellektuelen nog radikaal zijn t.o.v. de radikaliteit van
sommige sociaal-ekonomische onrechtvaardigheden ?"(5).
Wij vragen naar alle kringen toe om het debat over de erkenning

van MLB open en eerlijk te spelen. Wij zijn bereid om voor de jaren
of op algemene vergaderingen of de kringbesturen te komen
spreken, ons standpunt te komen verduidelijken en vragen te
beantwoorden. Als men het werkelijk meent met de demokratie en
het pluralisme, dan is dit het minste wat elke kring kan doen.

namens MLB
Geert Goderls

(1) Programma van de PVDA, 1979, p. 85-96 (2) Zie "Waarom
NSV niet erkend mag worden", brochure met analyse van de
teksten van NSV van Agalev, MLB e.a. (3) Universele verklaring
van de rechten van de mens (4) Unicef Rapport "De situatie van de
kinderen in de wereld, 1990" (5) Brief van Prof. Bundervoet aan
MLB, mei 1989.

------i 1VRIJDAG 1-1---
14.30 u SEMINARIE Seminarie Leuvens Universitair Vredesforum: "De

vorming van gewetensbezwaarden" door Pat Patfoort, in Pedo Inst
20.30 u DANS Van Gorp en Peeters brengen 'Gertrud en James' en de try-out

van 'Mister en Misses Martin', in Vlamingenstr. 83, ink. 150/200, org.
Stuc.

20.30 u FILM Belgische Kortfilms van Boris Lehman en Michel Khleifi: La
mémoire fertiIe en Muet comme une carpe, in 't Stuc, ink. 80/100, org.
Stuc.

20.30 u TEATER 'Kaas' door Herman Verbeeck, in Vlaamse Leergangen,
Boekhandelstr., org. CC Leuven.

23.00 u FILM 36 Fillette, in 't Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

----11 ZATERDAG 1-1---
10.00 u INFO Infodag voor abituriëten in de fakulteiten Humane Wetenschap-

pen (Psychologie, Sociale Wetenschappen, Ekonomie, ...) .
20.30 u DANS Van Gorp en Peeters brengen 'Gertrud en James' en de try-out

van 'Mister en Misses Martin', in Vlamingenstr. 83, ink. 150/200, org.
Stuc.

20.30 u TEATER 'Kaas' door Herman Verbeeck, in Vlaamse Leergangen.
Boekhandelstr .• org. CC Leuven.

23.00 u FILM 36 fillette, in 't Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

----i IMAANDAG I~---
20.00 u DEBAT Pedagogische Week: debat over de malaise in het onderwijs

met prof Vandenberghe (KUL). J. Percqui (kabinet Coens), Boone (NVSKO),
Vandevelde (ARGO), e.a., in Aud. Sencie, Ravenstraat Leuven, org.
Pedagogische kring.

20.00 u TEATER Le misanthrope van Molière door Le Théatre National, in een
regie van Jean-Claude Drouot, in Stadsschouwburg, org. CC Leuven.

20.30 u FILM Amerikaanse eksperimentele film: een selektie van 6 (korte)
films waaronder 'The Dante Quartet' een film volledig met de hand
geschilderd op pellicule en 'The man who could not see far enough' met
spektakulaire beelden van de Golden Gate Bridge. in 't Stuc. ink. 80/100.
org. Stuc.

APOLLOON
I!l Di 13/2: Eerste Klne-symposium avond. I!l Wo 14/2 om 22.30 u:
Eerste groot nachtspel in het Instituut voor lichamelijke Opleiding (vooraf
inschrijven, vóór 9/2 op het sekretariaat van ApoUoon in de kelder van hel
Oud Gebouw), Ink. 150.1!l Do 15/2: Sporllrotfuif·TO, in zaal Lido.

ALFA •
I!l Wo 14/2 om 20.00 u: Pro! R. Langohr over bodemkunde en
archeologie, in MSI, Ravenstr., 10k. 00.14. ink. 40. .

GERMANIA
I!l Ma 1212 om 22.00 u: Oidies- TO In zaal Lido. I!l Di 13/2 om 15.00 u:
literaire namiddag met o.a, prof. Latré, Brems en ... Hemmerechts, in d~
fak. Om 20,00 u: Aspro-buis, een kwis met proffen en studenten, op de
8ste verd. I!l Wo 14/2 om 22.00 u: Rode-Valentijn-Goktailavond, In de
fak, iedereen Is in het rood gekleed. I!l Do 15/2 's middags:
Dipsausjeskoncert op de Bste verd. Om 14.00 u: Duitse namiddag in de
lak. Om 20.00 u: Salnt-Amour, met o.a. Tom Lanoye en Hugo Claus, I!l
Ma 19/2 's namiddags: workshop Leuven WeUicht. Om 20.00 u:
presidiumvergadering. @ Germania's Literaire Wedstrijd: een kortver-
haai (3-10 blz) of vijf gedichten, voor 15 februari bij Bab RoeIs,
Hoovell!lein 15. Voor hel reglemeni: zelfde adres., .
HISTORIA
I!I 0113/2 om 20.00 u: Presidiumvergaderlng op de permanentie. Om
22.30 u: Valentijn- TD, in zaal Albotros.1!l Wo 14/2 om u: Volley 1LA-l KB
en 2L·AN.1!l 00 15/2om2O.00u: AVin MSI 01.18. Daarna, om 21.00 u:
danskursus in het Arenberglnstituul,

KATECHETIKA
@ Ma 12/2 om 21.30 u: Fuif in studio.

LBK
I!l Wo 14/2: lAAS milIeudag: een avond vol speeches over m.e.r. (milieu
effekten rapport), dri#mest, ...• in het klein auditorium. I!l Wo 14/2:
Ekskursiè (studiereis) naar het Internationale Landbouwsalon in Brussel,
vertrek om 8.30 u aan 't boerekot.

PEDAGOGISCHE KRING
Pedagogische week: I!l Ma 19/2 om 20.00 u: debat over de malaise in
het onderwijs met prof Vandenberghe (KUL), J. Percqui (kabinet Coens).
Boone (NVSKO), Vendevelde (ARGO), e.a in Aud. Sencie, Raven-
straat

PSYCHO~OGISCHE KRING
I!l Ma 1212om 18:00 u: Algemene vergadering van de vzw Psychologie
(alle Shrlnk-leden worden verwacht!), in aud, Michotte, @ 0113/2 om
22.00 u: Optreden Hedgocoe, in de Shrink, iok. gratis.1!l Wo 14/2 om
21.00 u: Smoke gets in hour eyes (Sentimental Nighl party), in de Shrink.
1!1 Do 15/2: Combinaison fuif (post partieel party & Half-time TO), In zaal
Thier, Tervuursevest Heverlee.

VTK
@ Ma 12/2: Tweede Kasteelkoncert, waarop onder andere het
kasteelensemble, het VTKoor en verschillende kamermuziekgtoepjes
staan geprogrammeerd, in het Arenbergkasteel, Heverlee, Ink. gratis.



Infodagen KU Leuven
... vervolg van p.l

Wetenschappen steeg met 33%. Ekono-
mie, Pedagogie en Psychologie doen het
het minst goed. Pedagogie steeg met
31%,Ekonomie met 26%en Psychologie
is duidelijk het zwakst met een stijging
van 19%.

Die mindere belangstelling voor Psy-
chologie betekent niet noodzakelijk dat
er volgend jaar effektief minder studen-
ten voor Psychologie zullen kiezen.
Abituriënten schrijven zich voorname-
lijk in voor richtingen waarvoor een
bepaalde voorkennis vereist is, bijvoor-
beeld de talenkennis in de filologische
richtingen. De cijfers van de infodagen
zijn dan ook traditioneel het meest
representatief voor de filologische rich-
tingen en Toegepaste Wetenschappen.

Talen

Germaanse is met 261 inschrijvingen dit
jaar, tegenover 145 vorig jaar, duidelijk
de grootste stijger.Vlak daarop volgt dan
Romaanse met 178 tegenover 101
inschrijvingen. Een probleem daarbij is
wel dat een aantal abituriënten zich voor
beide richtingen inschrijven en dat er
daarom ook volgend jaar niet noodzake-
lijk evenveel effektieve inschrijvingen
zullen volgen. Toch blijft de stijging
tegenover vorig jaar opvallend. De
inschrijvingen voor de infodagen bij
Germaanse leveren immers meestal een·
betrouwbaar 'beeld op van het toekom-
stig aantal studenten. De stijging bij
Romaanse en Germaanse is begrijpelijk.
Vanaf 1995 zou er immers een nieuwe
nood aan leerkrachten komen. Daar-
naast behouden Zakelijke Taalbeheer-
sing en Kunst-en Kultuurbeleid hun
aantrekkingskracht. Misschien zit zelfs
de VTM er voor iets tussen.
Even begrijpelijk is. de stijging van

73%bij Slavische Filologie, van 38 naar
66%inschrijvingen. De kontakten tussen
het 'verenigd' Europa en de Sovjetunie
zullen in de komende jaren wellicht
blijven toenemen. Blijkbaar laten de
meeste jongeren hun studiekeuze bepa-
len door de beroepskansen die met de
richting verbonden zijn. Bij dat alles
komt de richting Oriëntalistiek binnen
L&W in de kou te staan. De Japanolo-
gie heeft een paar jaar een grote
aantrekkingskracht kunnen uitoefenen,
maar die lijkt nu te bekoelen. Oriëntalis-
tiek is de enige richting waarvoor het
aantal inschrijvingen gedaald is: van 86
naar 82%.

'Je t'aime, moi non plus'
op woensdag 14 en 28

februari, 'Kung Fu Master'
op woensdag 21 februari,

'Comédie' op woensdag
7 maart, telkens om 20.00 u.

In 't Studioke,
Brabançonnestraat 25.

Oriëntalistiek is binnen L&W de
grote uitzondering. Oude Geschiedenis,
Archeologie en Kunstgeschiedenis stij-
gen met meer dan het gemiddelde.
Musikologie en Geschiedenis zitten er
net iets onder. Het lijkt er dus wel op dat
de fakulteit L&W stilaan uit de schaduw
treedt. Dat betekent echter niet dat de in
de jaren tachtig ontstane verhoudingen
tussen de richtingen binnen Humane
Wetenschappen daarmee op de helling
komen te staan. De ekonomische rich-
tingen konden zich nog steeds verheugen
op een bijzonder groot aantal geïnteres-
seerden, van 1098 naar 1383 inschrijvin-
gen. Rechten had 744 inschrijvingen.
Als de inschrijvingen voor de infodagen
over de grote lijn representatief zouden
zijn, lijken Psychologie en Pedagogie dan
ook te zullen moeten opdraaien voor de
hernieuwde belangstelling voor L&w.
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Infodagen: in 1~J5, als mama en papa met pensioen gaan, zijn er weef veel leerkrachten nodig.
Koen Hendrickx (Foto Marie-Christine Rondou)

BROSSEN
De infodagen zijn voor studenten en
hun ouders een leuk dagje uit. Ze
kunnen eens samen de stad verken-
nen, genieten van een goedkope
maaltijd in de Alma, een pintje gaan
drinken in een van de fakbars. Ze
kunnen doorgewinterde studenten
uithoren over hun nachtmerries en
ultieme geluksbelevenissen.en ze doen
de nodige kennis op over studiemoei-
lijkheden, studiefinanciering, huisves-
ting en de universitaire parochie. De
universiteit ontsluit op de infodagen
haar geheimen in prestigieuze en al
dan niet met traditie beladen gebou-
wen.
Dit jaar krijgt de fakulteit met de

meest lelijke gebouwen van de stad de
eer om voorgesteld te worden in het
mooiste gebouw van allemaal. So-
ciale Wetenschappen zal uit de doe-
ken gedaan worden in de promotie-
zaai en de museumzaal van de univer-
siteitshallen. Toch wel leuk om fluwe-
len zetelkussens onder je te voelen
terwijl je hoort wat voor een interes-
sante bezigheid het is om de sociale
verhoudingen tussen mensen van al-
lerlei slag te bestuderen en in de marge
nog wat mee te pikken over de
nieuwste media en mediatechnologie.
In de Valk kunnen de abies en hun
ouders tijdens de voormiddag terecht
voor een woord van welkom van
Masschelein, een babbeltje over huis-

vesting en studiefinanciering van De
Vuyst, een uiteenzetting over st~eren
aan de universiteit door M. VanAcker
en een lezing over de universitaire
parochie van J. Dumon. Deze uiteen-
zettingen zijn speciaal ook voor de
ouders bedoeld. In de namiddag is er
mogelijkheid, ook in de Valk,om over
dergelijke .onderwerpen een indivi-
dueel kontakt te hebben. Onthaal en
studie-advies zal in alle gebouwen in
de inkomhal een standje opzetten.
Om de studentenresidenties te bezoe-
ken zal men echter eind maart, begin
april moeten terugkomen. Daar kan
men dan meteen de sfeer van echte
eksamenangst opsnuiven.

En of dit alles nog niet volstaat:
onze NMBS geeft 40% vermindering
voor de studenten die naar Leuven
komen. Als hun ouders meekomen,
krijgen die 60% vermindering. Die
speciale vermindering is er ook voor
de rest van de familie, voor de tweede
tot de zesde reiziger. Je mag wel geen
nachtje blijven overnachten, en de
spoorkaartjes dienen op de keerzijde
afgestempeld te worden aan de stan-
den van de info-dagen vooraleer de
terugreis wordt aangevat. Brossen is
immers uit den boze. (KH)

Voor meer info kun je terecht op de
Dienst voorStudie-advies, Atrechtkol-
lege, Naamsestraat 63.

AMORE ZINGT MIJN HART
Jane Birkin, bekend van onder
andere het gehijg in de culthit Je
t'aime, moi non plus, valt de
volgende weken in Leuven te
bewonderen in een reeks films
georganiseerd door De Andere
Film (DAF). Als aktrice ontpopte
ze zich van het domme kind-
vrouwtje tot een aktrice die zelfbe-
wust haar rollen kiest.
In de film Je t'aime, moi non

plus, de eerste film van haar
toenmalige levensgezel en bête
noire van de Franse jet-set Serge
Gainsbourg, speelt Birkin een ser-
veerster in een snack-bar. Op een
dag komt er een vrachtwagen
langs, bestuurd door een homo-
koppel. Een ervan, gespeeld door
Joe DaUesandro (de mooie lang-
harige jongen uit de Warhol films),
valt voor de androgyne Birkin. In
een pastiche van film noir en
ingrediënten uit de Factory-fllms,
zien we hun relatie evolueren. De
fdm kombineert tedere passages
met ekspliciete erotiek, geaksen-
tueerd door het vulgaire taalge-
bruik.

Kung Fu Master, van Agnes
Varda, vormt een tegenpool van Je
t'aime, moi non plus. In een
intimistische sfeer wordt het ver-
haal verteld van de liefde tussen

Mary-Jane (Birkin) en de 2S jaar
jongere Julien (het zoontje van
Varda), een klasgenootje van haar
dochter Lucy (Charlotte Gains-
bourg). Op een ongekunstelde
wijze toont de film ons de ontlui-
kende relatie tussen de twee, een
relatie die gedoemd is om te
mislukken. Die ongekunsteldheid
wordt nog vergroot door de rol-
verdeling: Birkin's filmkinderen
zijn ook haar echte kinderen,
hetzelfde geldt voor de grootou-
ders. Bovendien verwijst de fdm,
gebaseerd op een idee van Birkin
zelf, naar haar tienerrelatie met de
oudere Gainsbourg.
Het laatste deel van het drieluik

is Comédie, een film van Jacques
Doillon. De film speelt zich af in
een huis cios, een afgelegen
woonst bewoond door de twee
protagonisten: Zij (Jane Birkin) en
Hij (A1ain Souchon). Als kat en
hond draaien ze om elkaar heen,
alsof ze door het treiteren hun
verliefdheid willen maskeren. Uit-
eindelijk brengen de spelletjes die
ze (met elkaar) spelen hen dichter
bij elkaar. Doillon brengt dit tema
op een lichte, humorvolle toon en
doorweeft de film met warme en
vertederende momenten.

(SVOB)

ROMANIA TONEELT
DE WERELD IS EEN EI
L&W - Félicien Marceau is één van de weinige Belgischeauteurs die zich een plaats
in het eksklusieve panteon van de Franse literatuur, de Académie française, hebben
weten te veroveren. 'I!reuf, 'een van zijn meest suksesvolle stukken, dateert uit 1956..
Daar draagt het duidelijk de sporen van. Het toont de wrange levensloop van Emile
Magis, een brave Parijse bediende die najaren van twijfel en verbittering eindelijk
begrijpt dat de enige zin van dit brute ondermaanse bestaat in de betekenissen, de
rituelen .en de maskers die de mensen rond hem eropkleven. En dat de 'condition
humaine' elke poging om aan dit spel te ontsnappen onmiddellijk bestraft door de
zondaar uit te sluiten van haar geruststellende maar verstikkende geborgenheid - als
een glad, gesloten, ondoordringbaar ei. Magis zal dan ook pas zijn ultieme triomf
beleven wanneer hij geleerd heeft de menselijke verslaafdheid aan schijnvertoningen
als wapen te gebruiken.
Een stuk over zelfhaat en misantropie, gebracht door een vijftiental studenten

Romaanse, in een respektvolle maar weinig geïnspireerde regie van George
Frankignoul. Terwijl de oorspronkelijke tekst, die nochtans best wat snoeiwerk kon
gebruiken, vrij skrupuleus gevolgd werd, benadrukte deze opvoering vooral het
komische aspekt ervan. Dat kwam de ambivalentie van het stuk misschien ten
goede, maar deed te veel van de wrange ondertoon verloren gaan. Het valt in elk
geval te appreciëren dat deze van entoesiasme druipende amateursproduktie op geen
enkel moment hoogdravend werd, en daardoor eerlijker overkwam dan veel
pseudo-professioneel boodschappengeblaas.
Het heeft weinig zin hier een opsomming van akteurs en aktrices, of zelfsmaar een

algemeen oordeel van hun prestaties te geven. Daarvoor liggen de prestaties in een
groep van vijftien nauwelijks geselekteerde akteurs te ver uit elkaar. Tussen een
aantal doorleefde rollen die het verhaal geloofwaardig hielden, en enkele 'grand
guignol'-figuren die blijkbaar vooral voor de komische noot moesten zorgen, bleef
het zaakje aardig in evenwicht. En de laaiend entoesiaste zaal kon het geleverde
resultaat duidelijk waarderen.
Dat gold natuurlijk vooral voor hoofdrolspeler Lucas Tavernier. Zijn Emile

Magis is immers tegelijk retrospektief verteller van én deelnemer aan de handeling.
Beide gezichtspunten wisselen elkaar voortdurend af en dwingen de akteur zonder
ophouden heen en weer te stappen tussen een cynische beschouwing en emotionele
aktie. Een behoorlijk zware rol dus, waarin je normaal een rijpe beroepsakteur zou
verwachten. BijRomania laten ze zo'n job opknappen door een eerstekanner - die er
een bijzonder knappe vertolking uitpuurde. Tavernier ging emotioneel en tekstueel
tot op het bot. Op een paar schoonheidsfoutjes, zoals de te vaak mechanisch
herhaalde gezichtsmimiek, had een attente regisseur hem eigenlijk eerder moeten
wijzen.
De hele produktie, die naar verluidt maanden in beslag heeft genomen, bleef

beperkt tot één enkele opvoering - eigenlijk een magere beloning. Je vraagt je dan
ook af waarom een dergelijke onderneming, in een fakulteit die zichzelf zo graag als
'kreatief voorstelt, niet wat konkreter gehonoreerd kan worden. Waarom,
bijvoorbeeld, een student die twee uur lang een dergelijke tekst tot trillend leven
brengt, in godsnaam nog een eksamen 'Interpretatie van Franse schrijvers' moet
afleggen. 'D

VOL 0 N 0 A T'
EKONOMIKA '5 005TBLOKWEEK

Symfonisch Jeugdorkest van Vlaanderen
o.l,v. Robert Groslot
Pierre- A1ain Volondat, piano
(winnaar Kon. Elisabeth Wedstrijd 1983)
met werk van Stravinski - Dmitri Sjostakovitsj - Chopin _
Liszt - Skrjabin - Prokofjev - Rachmaninov
Prijzen: 150 - 180 - 200. 0 Kaarten: Ekonomika-kursusdienst
en de Dienst Informatie en Onthaal KUL, Oude Markt 13.
WOENSDAG 21/2 OM 20.30 U, in de Aula Maxima

.~
met gastsprekers uit Litou- ~
wen, Praag en Moskou i

"Perestrojka: bankroet of leefbaar koncept?" - Ekono-
mische en culturele samenwerking in de praktijk
Maandag 1912, 20 u, aud. Gaston Eyskens, Dekenstr. 2.

o EBA T
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aangetoond dat bijvoorbeeld intelligen-
tie niet alleen erfelijk gedetermineerd
wordt, maar ook sociaal bepaald is.
'Demokratisering van het onderwijs'
betekent dan veel meer dan aan iedereen
die de kapaciteiten heeft, de mogelijk-
heid geven om onderwijs te volgen.
Echte demokratisering gaat verder: ie-
dereen zou de mogelijkheid moeten
krijgen om de vereiste kapaciteiten te
verwerven.
In België is nog steeds de 'liberale'

mentaliteit overheersend, en zelfs die
verliest stilaan terrein. De klassieke
'sociale sektor' (goedkope restaurants,
huisvesting, enzovoorts) is hiervan een
typische eksponent, evenals de studie-
beurzen. Op dit moment ontbreekt de
politieke wil om zelfs deze verwezenlij-
kingen in stand te houden, laat staan ze
meer uit te breiden: er wordt bespaard in
de sociale sektor, de beurzen worden niet
geïndekseerd. Met de uitingen van de
'egalitaire' opvatting is het nog slechter
gesteld. Het VSO, de enige konkrete
beleidsoptie die ooit in dit kader werd

genomen, is dit jaar vervangen door het
nieuwe 'Eenheidstype'.
Het maatschappelijke onderwijsdis-

koers is terug beland op het nivo van
vóór het einde van de jaren zestig: men
spreekt niet meer over de egalitaire
opvatting, de voltooüng van de liberale
opvatting zit (terug) ergens halfweg. Nu
heeft Veto vorige week cijfers gepubli-
ceerd van de sociale stratifikatie van de
studenten van de KV Leuven. Hieruit
bleek dat het absolute aantal studenten
uit de lagere klassen in 88-89 vergelijk-
baar is met de cijfers uit 68-69, en men
dus terug op het nivo van 20 jaar terug is
beland. Hiermee komen we tot een
bijzonder merkwaardige, maar uiterst
interessante vaststelling: de konkrete
resultaten van de demokratisering (na-
melijk de studentenaantallen van de
lagere klassen) stijgen of dalen ongeveer
parallel met de veranderingen in de
heersende onderwijs-ideologie. Wat ei-
genlijk verwacht kon. worden.

DOSSIER DEMOKRATISERING (DEEL 2)
Onlangs kwam professor Herman Deleeek volop in de
media-belangstelling met zijn artikel "Blijvende ongelijk-
heden in het onderwijs: tien jaar later". Hierin geeft hij
een overzicht van het falen van de de demokratisering
van het Hoger Onderwijs. Die is nooit voltooid geweest,
zeker niet bij de lagere klassen.
Deleeek zoekt naar de oorzaken daarvan, en stelt dat

hiervoor niet de financiële, maar wel de socio-kulturele
drempels verantwoordelijk zijn. Bovendien, aldus De-
leeck, speelt bij de studietoelagen het zogenaamde
Mateüseffekt mee: de beurzen gaan vooral naar de
middengroep, en niet naar de lagere klassen. Hij wil
daarom een herverdeling: meer geld voor de armste
studenten, afschaffing van de kleinere beursbedragen.
Toen Veto als één van de weinigen kritische

bemerkingen bij Deleeek maakte, viel dat niet overal in
goede aarde. Ook niet bij Herman Deleeek zelf die ons
verweet "een onjuist en tendentieus beeld op te hangen
van mijn persoon en mijn onderzoek". Veto wil de
diskussie echter niet uit de weg gaan. Daarom
presenteren we sinds vorige week een 'Dossier Demo-
kratisering', waarin we een andere visie dan die van
Deleeck uiteenzetten.
Waar we vorige week konkreet cijfermateriaal

brachten over de sociale samenstelling van de KV Leu-
ven, begeven we ons deze week op het filosofische pad.
We zetten enkele teorieën over gelijkheid en ongelijk-
heid in historisch perspektief, en gaan bovendien wat
polemiserén met Herman Deleeck: Veto betwist zijn
visie op het MateüsefIekt. 0

Visie en ideologie

Alle Belgen zijn gelijk
voor de wet (x3)
Niemand zal betwisten dat 'demokratisering van het onderwijs'

een edel doel is. Alleen is niet iedereen het erover eens hoe dat
begrip ingevuld moet worden: hoe ver moet er gedemokrati-

seerd worden? Mag iedereen naar de universiteit komen, of alleen de
slimsten? Hiermee hangt de vraag naar de 'hulpmiddelen' nauw samen:
in welke mate moet de Staat tussenkomen, wanneer moet men het
allemaal maar zelf waarmaken? Een antwoord hierop staat of valt met
de maatschappelijke keuze rond het begrip 'ongelijkheid': welke
ongelijkheden worden als onrechtvaardig beschouwd, en op welke
manier moeten ze dan weggewerkt worden? Fundamentele vragen over
een fundamenteel probleem. .
Historisch gezien was één van de eerste
'gelijkheidsmodellen' het ideaal van de
'American Dream'. Door de leidende
positie van de VS is dit model nog steeds
toonaangevend, hoewel sociologen het
onveranderd de 'konservatie' opvatting
noemen. De principes ervan worden
samengevat in het bekende gedicht van
Thomas Wolfe: "So, then, to every man
his chance -/ to every man, regardless of
his birth,! His shining, golden opportu-
niy -/ To every man the right to live,! To
work, to be himself/ And to become/
Whatever thing his manhood and his
vision/ Can combine to make him -/
This seeken/ Is the promise of America./

Liberalen
op het eerste zicht geeft dit gedicht een
mooie belofte: iedereen heeft 'de kans'
om 'zichzelf te worden. Dat is echter
niet zo. De opvatting houdt immers een
erg konservatieve benadering in van
gelijkheid en ongelijkheid: iedereen
wordt met verschillende kapaciteiten
geboren, en moet die naar eigen inzicht
aanwenden. In de praktijk blijkt dan dat
de bekwaamheden ongeveer 'per klasse'
verdeeld zijn: kracht en handvaardig-
heid horen bij de arbeiders, terwijl
kreativiteit en abstrakt denkvermogen
eigen zijn aan de hogere klassen. Op
enkele uitzonderingen na, blijft men
meestal in de groep waarin men geboren
wordt.
Dit is een logisch gevolg van wat men

de louter 'formele' gelijkheid van kansen
noemt. De Staat stelt immers helemaal
geen hulpmiddelen ter beschikking. In-
dividuen kunnen wel hogerop geraken,
maar moeten dat helemaal op eigen
kracht doen, zonder specifieke hulp. Zo
staat de deelname aan het onderwijs
formeel open voor iedereen, maar ver-
tikt men het ekstra maatregelen voor de
zwakkeren te nemen.
Een tweede opvatting is de zoge-

naamde 'liberale' opvatting over kansen-
ongelijkheid, die in de jaren vijftig
opgang vond. Deze teorie wordt in bijna
alle geïndustrialiseerde landen toegepast.
Men gaat ervan uit dat binnen alle
maatschappelijke klassen getalenteerde
mensen zitten. Het is dus de taak van de
overheid om iedereen de sociale status te
laten bereiken waartoe men in staat is op
grond van de eigen kapaciteiten. Die
bekwaamheid kan ontdekt worden door
middel van objektieve testen en eksa-
mens: iedereen die slaagt en dus bewijst
de nodige kapaciteiten te hebben, moet
gelijke kansen krijgen. Daarom worden
verschillende maatregelen genomen:
studiebeurzen, studentenvoorzieningen,
geografische spreiding van universitei-

ten, ... Het is de volledige verantwoorde-
lijkheid van elke student om dit aanbod
te benutten. Indien hij dat niet doet, dan
is dat maar zo,

Inhalen
Vanaf het einde van de jaren '60 werd er
meer en meer op gewezen dat de
traditionele selektiemechanismen van
testen en eksamens, nog steeds niet
rechtvaardig genoeg waren. Kinderen
uit lagere socio-ekonomische katego-
rieën kwamen in het 'liberale' model nog
steeds niet evenveel aan hun trekken als
kinderen uit hogere milieus. Zelfs een
systeem gebaseerd op 'objektieve' krite-
ria wordt nog steeds sterk bepaald door
socio-ekonomische faktoren. Zo stelt
Torsten Husén vast in "Sociale Faktoren
in het onderwijs" - een onderzoek in
opdracht van de Organisatie voor Eko-
nomische Samenwerking en Ontwikke-

ling - dat hoe moeilijker een eksamen is,
hoeveel te minder kans studenten uit
lagere sociale milieus hebben om te
slagen. Het mag dus,..yreemd klinken,
maar de haast overal gebruikte metode
van eksamens, toetsen en proefwerken
blijkt in de praktijk een belangrijke
socio-kulturele drempel.
Daarom groeide geleidelijk een nieuw

koncept. In het nieuwe 'egalitaire' model
wordt gesteld dat gelijkheid niet geme-
ten moet worden naar dezelfde kansen
voor iedereen, maar wel naar gelijkheid
in resultaten. Zo'n visie impliceert dus
dat het aan achtergestelde groepen
mogelijk gemaakt wordt om een belang-
rijke 'inhaalbeweging' te maken. In een
maatschappij wals de onze, waarin de
beginsituatie van de verschillende klas-
sen ongelijk is, moet men aan de
zwakkere groepen dus ekstra aandacht
schenken. Op dit moment is dat haast in
geen enkel land het geval. Men beperkt
zich meestal tot het verlenen van de-
zelfde kansen: alle kinderen volgen
hetzelfde lesprogramma, krijgen in teo-
rie evenveel aandacht van de leerkracht,
leggen hetzelfde eksamen af Een onge-
lijke beginsituatie wordt zo niet weg-
gewerkt.

Echte demokratisering gaat verder: iedere militant moet over zijn eigen
megafoon kunnen beschikken. (Foto Archief)

Ideologie
Met andere woorden: de zwakkeren
moeten op één of andere manier 'be-
voordeeld' worden. Onderzoek heeft Walter t>Ruli

STUDIEFINANCIERING
ZIN EN ONZIN VAN HET MA'ITEUS·EFFEKT
Deleeek - De visie van Deleeek op studiefinanciering
kadert in zijn globale opvattingen over de doelstelling
van de sociale zekerheid. Deleeek vindt dat de sociale
zekerheid gelijkheid moet kreëren via een herverdeling
van de inkomens. Hiervoor bestaan verschillende
mechanismen: de pensioenen, de werkloosheidsuitke-
ringen, de ziekteverzekering, de kinderbijslagen. Het is
slechts een kleine stap om ook de studiebeurzen en de
universitaire sociale sektor (alma, peda's, studenten-
dokters, ...) in dit kader te situeren. Nu is dit geen
algemeen aanvaarde visie..Heel wat auteurs stellen dat
het niet de taak is van de sociale zekerheid om te
herverdelen, maar wel om een vangnet te bieden voor
een risiko. Herverdeling is in die opvatting eerder een
taak van de belastingen.

Ekstraatjes
Deleeek komt tot de vaststelling dat van herverdeling
echter niet veel in huis komt: in verhouding blijken heel
wat gelden naar de middenkategorieën te gaan, terwijl
de allerarinsten er niet van profiteren. Hij noemt dit
verschijnsel het Matteuseffekt. Vanuit de doelstellingen
van Deleeek is het huidige systeem nog voor heel wat
verbetering vatbaar. In zijn opvatting moeten de Alma
en de peda's voor armen voorbehouden blijven,
moeten de rijkere studenten nog meer inschrijvingsgeld
betalen.

Het meest uitgewerkte voorstel van Deleeek gaat
echter over studiefmanciering. Deleeek stelt vast dat de
laagste klassen in verhouding te weinig geld krijgen, en
de hogere klassen teveel. Daarom stelt hij een
hervorming van het beurzenstelsel voor: Deleeek wil
de kleine beurzen - die door de middengroepen
worden opgenomen - afschaffen. Met het geld dat zo
vrijkomt, wil hij het bedrag van de maksimumbeurzen

gevoelig optrekken. Die dekken op dit moment slechts
25% van de totale studiekost.

Wij. vinden dit een onrechtvaardige oplossing, en
wel om drie redenen. Ten eerste: Deleeek gaat er
blijkbaar van uit dat de 'middengroepen' het ook wel
zonder dat ekstraatje van slechts enkele duizenden
franken kunnen stellen. Dat is op zijn minst een
betwistbare stelling: tienduizend frank is een niet
onbelangrijk bedrag, waarmee je bijvoorbeeld een flink
stuk van je kursussen kan kopen:

Bovendien herverdeelt hij de middelen enkel binnen
de huidige groep steuntrekkers. De hogere klassen, die
geen studiebeurzen krijgen, moeten geen ekstra inspan-
ningen leveren om aan de laagste klassen grotere
beurzen te geven. Die last komt volledig toe aan de
middengroepen. Het voorstel van Deleeek kreëert dus
nieuwe diskrepanties : de kloof tussen hogere inkomens
en de middengroepen wordt groter.

Ten derde houdt Deleeek zich aan de beperkingen
van het huidige bedrag voor studiebeurzen. Dat is geen
wetenschappelijk, maar een louter politiek standpunt.
Men zou met evenveel recht kunnen ijveren om het
totale bedrag op te trekken. Het systeem van Deleeek
biedt dus weinig perspektief: telkens het slecht gaat met
onze ekonomie, daalt de globale pot, worden de
beurzen gemiddeld kleiner en wordt de gelijke kans op
onderwijs teruggeschroefd. Deleeek maakt het univer-
sele recht op onderwijs dus afhankelijk van konjunk-
tuurschommelingen.

Frauderen
In feite doet hij niets anders dan de financiële
beperkingen gebruiken als een wetenschappelijke
premisse. Nu is het helemaal geen wetenschappelijke

voorwaarde van sociale zekerheid om binnen een
vooropgezette budgettaire ruimte te funktioneren. Het
doel van studiebeurzen is immers maatschappelijk: de
demokratisering van het onderwijs wordt bevorderd
door ekstra geld te geven aan wie er behoefte aan heeft.
Deleeek haspelt dit doel en één randvoorwaarde,
namelijk de beperking van het budget wegens de
toestand van de globale rijksfinancieën, voortdurend
door elkaar. Hij maakt zich op die manier schuldig aan
ekonomisch determinisme.

Het Matteuseffekt is enkel onaanvaardbaar voor wie
het doel van sociale zekerheid omschrijft als herverde-
lend, en bovendien akkoord gaat met de gegeven
fmanciële beperkingen. Wie dat niet doet - en dat is een
louter politieke keuze -, vindt het Matteuseffekt op zich
dus geen onrechtvaardige toestand. Wij vinden bij-
voorbeeld dat rijkere studenten ook mogen profiteren
van sociale gelden: zij mogen ook eten in Alrna, of een
kamer huren in een peda, of genieten van een
studiebeurs.

Wanneer er gewoon meer en voldoende geld ter
'beschikking gesteld wordt voor onderwijs, zodat er
voor iedereen voldoende studiebeurzen zijn, werkt dat
niet ten nadele van de armere studenten. Natuurlijk is
dat een duurder systeem. Men moet dus andere
politieke prioriteiten stellen en elders geld zoeken. Zo
zou men de fiskale fraude (300 miljard per jaar)
strenger kunnen bestrijden, bepaalde belastingen ver-
hogen, de militaire uitgaven verminderen, ... Nogmaals:
het is louter een kwestie van de politieke keuze en
maatschappelijke prioriteiten (WP)

GODVER ... NET NU WIN-
NIE WILDE HERTROUWEN
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vrijheid gesteld, maar moet ook de
lening niet meer afbetalen. Het komt er
dus eigenlijk alleen op aan de mensen
zover te krijgen voor hun rechten op te
komen. Dat is echter geen eenvoudige
zaak, juist door het diep ingewortelde
kastesysteem. 'Aware' kan dan ook
alleen slagen door naar de mensen te
gaan.

Met behulp van affiches en meetings
wordt de bevolking gemobiliseerd. Er
wordt een 'dorpsraad' opgericht, waar
alleen leden van de verdrukte klassen
zitten. Geen leden van 'Aware' dus; de
bevolking moet zelf zoveel mogelijk
betrokken worden. Die dorpsraad be-
schermt arbeiders die durven breken met
hun werkgever. Ook worden op die
manier de lokale ambtenaren onder
druk gezet. Als zij teveel de kaart blijven
trekken van de rijken, zal de procedure
voortgezet worden op hoger nivo, als het
moet tot het Supreme Court.

Juich

India is een eerder a-typisch ontwikke-
lingsland. De problemen die het land
heeft zijn voornamelijk intern (de naar
onze begrippen feodale machtsverhou-
dingen, bijvoorbeeld), maar anderzijds is
India een demokratie. Dan kunnen er
toch geen obstakels zijn om de ergste
wantoestanden aan te pakken? Als we
kijken naar onze eigen geschiedenis,
heeft de invoering van het algemeen
enkelvoudig stemrecht vlak na de eerste
wereldoorlog toch geleid tot een reële
emancipatie van de bevolking. Maar in
India werkt dat dus anders.

. Kast

Reddy: «Direkt na de onafhankelijk-
heid heeft Nehru geprobeerd het socia-
lisme in India te introduceren. Maar hij
beeft niet geluisterd naar de raad van
Gandhi, voor wie een revolutie in India
niet mogelijk was zonder de steun van de
landbouwers. Nebru richtte zich op de
meest geavanceerde sektoren : bandel en
industrie. In het Westen ligt daar inder-
daad bet revolutionaire potentieel. In
India is de situatie beel anders. Door uit
het oog te verliezen dat India een
agrarische samenleving is, heeft Nehru
de macbtsverhoudingen onderschat en
dus intakt gelaten.»

«Alleen de elite, die ongeveer twee
procent vertegenwoordigt, doet hier mee
aan politiek. Eens verkozen, trekken ze
zich niets aan van de armen. Waarom de
armen zich dan niet organiseren? Ze zijn
ervan overtuigd dat ze voorbestemd zijn
voor het leven dat ze leiden. Bovendien
zijn ze verdeeld. Als twee rijken met
elkaar in konflikt raken, zullen ze bun
twist laten uitvechten door de armen.
Poverty is in de hands of the rich»

De kern van het Indiase probleem ligt
bij het kastesysteem, opgelegd door het
Hindoeïsme. In tegenstelling tot wat
velen denken, is het Hindoeïsme geen
godsdienst, maar eerder een 'way oflife'.
Je kunt dus zelfs ateïst zijn en je tocb
Hindoe noemen. Daarmee verklaar ie je

KAAS
VAN WILLEM EtSSCHOT
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V.S.P.Reddy over 'Aware'

«Hindoeïsme' is
een 'way of life'»
Net als vorig jaar organiseerde Student Aid alternatieve lessen,

waar de studenten in plaats van de verwachte les een korte
uiteenzetting krijgen over de Derde Wereld-problematiek. Veto

sprak met V.S.P.Reddy, één van die 'gastdocenten' en al negen jaar aktief
bij 'Aware'. Opvallend aan de alternatieve lessen is dat ze nu volledig in
het teken van India staan. Vorig jaar werden zejuist algemeen gehouden
om het publiek een idee te geven van de problemen die elk Derde
Wereld-land heeft. Maar in het geval van India iseen andere aanpak wel
op zijn plaats. Over het land bestaan namelijk nogal wat misverstanden.
Zo mocht Reddy, toen hij door een Student Aid-medewerkster ingeleid
werd tot zijn verbazing vernemen dat 'Aware' een Hindoe-organisatie
is.

akkoord met een gedragspatroon dat
zowel sociale als religieuze grondvesten
heeft. Binnen bet Hindoeïsme is er een
enorme verscheidenheid aan goden, die
allemaal geïdentificeerd worden met bet
begrip 'God' en dezelfde kwaliteiten
meekrijgen: almacht, vriendelijkheid, ...
het komt zelfs vaak voor dat binnen één
familie verschillende goden aanbeden
worden.

Darm
Op sociaal gebied is het Hindoeïsme veel
minder tolerant. Aan de Indiër worden
een aantal wetten opgelegd, die als
dharma omschreven kunnen worden.
Het komt erop neer dat iedereen 'zijn
plaats kent', dat wil zeggen tevreden is
met zijn positie binnen de familie, maar
ook in de maatschappij. Een andere wet
heet karma: iedereen draagt de daden
mee die hij in zijn vorige levens begaan
beeft. Wie er dus slecht aan toe is, heeft
dat alleen zichzelf te verwijten. De
kombinatie van dharma en karma maakt
dat je in bet Hindoeïsme geen emancipe-
rende kracht zult ontdekken. Maar
volgens Reddy was eerst geen sprake van
een dwingend opgelegd kastesysteem :

Mobiel
Een reis naar de deelstaat Andrah
Pradesh bracht een nieuwe wending in
zijn leven. Eerst was hij van plan een
boek te schrijven over het leven van de
triba/en, de oorspronkelijke bewoners
van India. Maar toen bij de onmenselijke
omstandigheden zag waarin deze moe-
ten leven, wou hij meer doen dan
'intellektuele eksploitatie', wals hij zijn
boek noemde. Vooral de praktijk van
'bonded labour' stootte hem tegen de
borst. Deze praktijk is nog het best te
omschrijven als een modem soort lijf-
eigenschap. Door leningen af te sluiten

tegen woekerrentes komen arme land-
arbeiders zo in de macbt van rijke
grootgrondbezitters. Ze worden zo ver-
plicht voor hen te werken tegen een
hongerloon, zodat ze de lening nooit
kunnen afbetalen.

In 1975 werd 'Aware' opgericht. De
ervaring bad Madhavan geleerd dat van
de overheid niet veel hulp te verwachten
viel. Hij bad namelijk berekend dat van
de overheidshulp 62% werd (en wordt)
gebruikt om de burokratie in stand te
houden; nog eens 31% verdween in de
zakken van tussenpersonen. Konklusie:
de bevolking moest zo direkt mogelijk
bij de ontwikkelingsprogramma's be-
trokken worden.

'Aware' doet in een eerste faze eigen-
lijk niet veel anders dan de mensen hun
rechten bijbrengen. Volgens het Indiase
recht is 'gebonden arbeid' verboden.
Wie de wet overtreedt, wordt beboet; de
hevrijde arbeider wordt niet alleen in

... vervolg van p.l

te organiseren die met de kampagne te
maken hadden), ofwel passief (door zelf
geen grote aktiviteiten te organiseren).
Het VRG vormde op dat laatste een
uitzondering door uitgerekend op de
India-avond een Verbroederings-TD te
organiseren die - naar Student Aid ons
wist te verzekeren - bovendien verlies-
latend was.

Ook de Raden werden aangesproken
om mee te doen. De Akademische
Aktie, die opriep tot meer mundiale
vorming werd onderschreven op Sociale
Raad, maar niet op Kringraad. Daar
werd het belangrijkste punt van de motie
verworpen, namelijk de eis dat er meer
mundiale vorming moest komen in elke
fakulteit. Onder andere Politika en
Psychologie vonden dat die vorming al
voldoende in hun kurrikulum was opge-
nomen. De rest van het voorstel is wel
aanvaard, wat natuurlijk vrij zinloos is.
Maar krijg dat 'maar eens uitgelegd aan
onze vergaderbeesten.

Maar als de werknemer zijn vrijheid
teruggevonden heeft, blijft hij kwetsbaar.
Als hij terug in financiële moeilijkheden
komt, dreigt hij terug in de macht van de
grootgrondbezitters te komen. 'Aware'
probeert ook dat op te vangen. De
bevolking wordt daarbij niet alleen
aangemaand zich ver te houden van Luc Janssens
drank en het spel, maar er kunnen ook Marij Preneel
goedkope leningen afgesloten worden'
bij 'Aware'. Tenslotte houdt 'Aware' zich op gang, maar de huidige werkwijze
bezig met gezondheidszorg en beroeps- garandeert dat de bevolking voorgoed
opleiding. wakkergescbud wordt. Nadat we zien

'Aware' is voornamelijk werkzaam in dat h~t dorp waar we ons jarenlang
Andrah Pradesh. Naar schatting 225 gevestigd hebben gezuiverd is van 'ge-
duizend mensen leven er onder 'gebon- bonden arbeid' verhuizen we naar een
den arbeid'. Sinds 1975 zijn er daarvan ander dorp. Onze slogan is niet voor
door 'Aware' 5000 bevrijd. Als je bet niets: ~ware' mus~ go, awareness must
probleem nationaal bekijkt is er geen stay. Met. hervorm mgen opgelegd door
reden tot gejuich. Maar Reddy ziet geen de overheid ber~kje niets, daar hoort op
reden om van taktiek te veranderen. "De het platteland niemand iets van."
veranderingen komen slechts langzaam L Juc anssens

Willem Wilmink in Arenbergkasteel

I-Iy
ideale uitlegger

van-de

Willem Wilmink is dichter en auteur van enkele jeugdboeken.
Hij is ook liedjesschrijver voor onder andere Herman van
Veen, akkordeonist en zanger van eigen teksten. ~ijn naam

gaat schuil achter bekende kinderprogramma's als 'De Stratemaker-
opzeeshow', 'ome Willem' en 'Sesamstraat'. Hoewel hij tot 1978 als
wetenschappelijk medewerker verbonden was aan de Universiteit van
Amsterdam, en die misnoegd verliet omdat hij literatuur wou laten
primeren op literatuuronderwijs, geniet hij toch grote bekendheid voor
zijn schriftelijke kursus dichten waarvoor hij in 1986 de Gouden Griffel
kreeg. Een portret van een schrijver die de dingen zo gewoon mogelijk
probeert te zeggen.
Het begon allemaal zoals je het je wel
kan voorstellen: in de zestiger jaren, met
een akkordeon. Wilmink was de man
die zijn zelfgemaakte liedjes ten gehore
bracht in de kroegen, hij gaf kleur aan de
feestjes van de demokratisering. Intussen
vergat hij ook de boeken niet, want hij
bracht het tot wetenschappelijk mede-
werker aan de universiteit. Tien jaar later
keerde hij haar de rug toe. De universi-
teit vergat de demokratisering, en Wil-
mink kon het niet langer aanzien dat er
een kloof ontstond tussen de realiteit en
de hoogdravende wetenschappelijke op-
vattingen, onder andere over literatuur,

Bovendien werd hij ook argwanend
bekeken omdat hij zich bezighield met
kinderliteratuur, een vakdomein dat nog
niet uit de wieg gegroeid was. Tien jaar
later krijgt kinderliteratuur en ook de
schrijvers ervan veel meer aandacht. Zo
ontving Wilmink in 1988 de Theo
Thijssenprijs, de P.C. Hooftvariant voor
de beste bijdrage aan jeugd-en kinder-
literatuur.

Schrijverswinkel

Toch werd zijn werk lange tijd als
onpedagogisch beschouwd, omdat Wil-
mink er niet voor terugdeinst de dingen
te beschrijven zoals kinderen ze aanvoe-
len. Toen hij de universiteit verliet.
begon hij een schrijverskollektief, 'schrij-
verswinkel' genaamd, samen met onder

andere Hans Dorrestijn en Karel Eyk-
man. Ze maakten televisieprogramma's
als 'De film van Ome Willem'. Daar was
steeds wel wat om te doen, want de
tekstschrijvers waren helemaal niet bang
om aan de orde te stellen wat voor
kinderen een bron van geluk en voor
volwassenen een taboe is.

Intussen scbreef Wilmink ook kinder-
boeken, en de dichtkursus 'Waar het hart
van vol is', in Vrij Nederland versche-
nen. Kees Fens zei naar aanleiding van
dat laatste boek: 'Willem Wilmink is het
schaarse type van de ideale uitlegger'.
Zijn boeken zijn inderdaad vaak voor
volwassenen een openbaring, omdat hij
met een onbevangen blik tegen literatuur
aankijkt. Hij legt alles netjes uit, en
tegelijk vermijdt hij ook op zijn hurken
te gaan zitten opdat het ook voor
kinderen vatbaar zou zijn. Wilmink
schrijft bewust niet uit pedagogisch

opzicht, in tegenstelling tot de school-
meesterachtige aanpak van veel andere
jeugdauteurs.

Toch maakt zijn literatuurbenadering
een soms oppervlakkige indruk, vooral
omdat Wilmink een literaire waarde
toekent aan de smartlap. Zo vindt hij een
gedicht van de Zangeres zonder Naam
even waardevol als een gedicht van
Leopold. Literatuur is voos hem dan ook
alles wat niet -de bedoeling beeft recht-
streeks naar de werkelijkheid te verwij-
zen, en die definitie staat los van alle
kwaliteitskriteria.

Pastiches
Wellicht is dat ook de reden waarom hij
in 1988 promoveerde op een proef-
schrift over Hendrik de Vries. Bij deze
vorig jaar overleden nestor van de
Nederlandse poëzie ontbreekt immers
ook grotendeels de hiërarchie tussen
literair taalgebruik en spreektaal, tussen
het fraaie en het vulgariserende. Dat kan
ook gezegd worden over Wilmink, die
soms poëzie schrijft verwant aan de
sensitieve verzen van Gorter, maar
tegelijk een lang gedicbt kan schrijven
over Jan Olifant, waarin de preokkupa-
tie met stront centraal staat. Veel van
Wilmink's verzen zijn trouwens bewer-
kingen of pastiches. In welke mate deze
gedichten werkelijk waarde hebben, is
een kluif voor de literatuurwetenscbap.
Het is wel duidelijk dat Wilmink een
stevige bijdrage levert aan de opwaar-
dering van de kinderliteratuur. Words-
worth schreef ooit: 'The child is father of
the man', en die woorden neemt Wil-
mink ernstig. Opvallend is vooral Wil-
mink's bedrieglijk eenvoudige' schrijf-
stijl, en daar kunnen veel schrijvers van
leren. Wilmink zei ooit daarover: 'Alsje
iets probeert te formuleren, moet je
duidelijk zijn. Dan merkje dat vaagheid
vaak samenhangt met oneerlijkheid'.

Paul Demets

DDR BEWEEGT
ontmoetingen, kultureel en politiek

Bezoek O-W Berlijn, Leipzig en een derde DDR-stad
7 dagen vlak voor de verkiezingen (24/2 tot 3/3/'90)

11.900 fr.
(reis, vol pension en visa inclusief)

Meer info: Graffiti Jeugddienst, ~ 02/512.19.36
of Stalingradlaan 18-20, 1000 Brussel
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Van Gorp en Peeters

Mr. Martin is
van huis
Dans konfronteren met tea-

ter: het is stilaan een
gewone zaak geworden.

Vaak is het een niet meer dan een
sausje voor het ander, en blijven de
toeschouwers op bun honger zit-
ten. Toch heeft bet Stuc met bet
Klapstuk een aardige reputatie
opgebouwd. De teorie wordt ook
aan de praktijk getoetst door de
produktieopdracbt die danser Bert
Van Gorp en aktrice Carine Peeters
kregen. Dat leverde een kompleks-
loze voorstelling op over relaties,
en over wat de butler en de
dienstmeid doen als de baas van
buis is. Dansen misscbien?

Veto: Jullie voorstelling wordt aange-
kondigd als verhalend en met nadruk op
de humor. Dat doet denken aan de
aanpak van iemand ais Alain Platel
Van Gorp: «Wat de humor betreft wel,
maar niet wat het verhaal betreft. Bij ons
ligt de nadruk veel meer op de beweging,
terwijl Platel naar een plot toewerkt. Bij
ons gaat het ook om de konfrontatie
tussen twee personen, terwijl Platel altijd
met meerdere dansers werkt. Carine was
nooit eerder aan het werk in een
dansvoorstelling. Zij vervulde een soort
censuurrol :wij vertrokken vanuit enkele
beelden en door haar natuurlijke aan-
dacht voor de inhoud konden we er
gemakkelijker in knippen»
Veto: Primeert de dans of het teater?
Van Gorp: «We willen het altijd op dans
betrekken. De kompositieleer is de basis
van waaruit we vertrekken, maar uite'
delijk gaat het om een kompositie tussen
ons twee. De voorstelling zal kompleet
anders zijn als ze gespeeld wordt door
twee andere personen.»

verfrissend binnen het totale koncept.
Hoe wordt dat bij jullie geïntegreerd?
Van Gorp: «Houdingen in stripverhalen
hebben meestal iets relativerends. Als de
jaren zestig en zeventig gekenmerkt
waren door ekspressionistische houdin-
gen, is er nu een terugkeer naar de vorm,
omdat men niet meer wil vervallen in die
overdreven ekspressiviteit. Daaronder
liggen de emoties verborgen. Wij willen
die in onze voorstelling naar boven
halen.»
«We hebben de houdingen uit de

strips overgenomen, maar ook poses uit
stomme film, omdat we vermoeden dat
dit ook de herkenning bij het publiek in
de hand werkt»

Veto: Duroure zegt dat hij zijn voorstel-
lingen in eerste instantie maakt omdat hij
het publiek entertainment wil bieden. Is
dat bij jullie zo?
Peeters : «Voor mij is dat inderdaad heel
belangrijk. Dat heeft ook wel ergens te
maken met mijn teaterachtergrond, en
omdat ik danstechnisch niet de perfektie
van Bert kan bereiken»
Van Gorp: «Ik acht het niet zo noodza-
kelijk dat het publiek zich louter zit te
vermaken. Belangrijker is de relatie die
zich ontspint. Het publiek moet daar
konklusies uit trekken, het eventueel
grondig met ons oneens zijn. Als we met
de voorstelling zo'n punt kunnen berei-
ken, dan is het geen entertainment
meer»
Veto: Kompleksloze voorstellingen als
die van Platel en Duroure lijken soms
gemaakt uit een zeker verzet tegen de
ideologie en visie op dans van de grote
namen, zoals de Keersmaeker, Fabre of
Vandekeybus. Willen jullie ook reageren
tegen die lijn?
Van Gorp: «We hebben alleszins een
andere manier van werken. Mensen als
Fabre of de Keersmaeker dikteren de

Veto: Een koreograaf als Duroure wet, en willen dat het hele proces
werkt met bestaande verhalen; maar ook verloopt wals zij dat voorzien. Wij zijn
met strips, en de verwijzing ernaar werkt allebei met een andere voorstelling bezig

ONSCHULD - Je bent jong en je wilt wat. Achter deze banale slogan schuilt een universeel gegeven: de
fundamentele zoektocht van een tiener naar het onbekende, gedreven door nieuwsgierigheid en verlangen. In de
konfrontatie van het 'onschuldige kind' met de wereld van de volwassenen verliest het kind vaak die onschuld:
De film 36 Filette, het debuut van Cathérine Brillat; gaat over dit tema. Lili; een 14-jarig meisje, ontmoet tijdens de

vakantie Maurice, een man van middelbare leeftijd. Hij maakt er een hobby van om meisjes te versierent jong wild
verschalkt door zijn macho pose en zijn BMW. Achter die facade zitten zijn verloren illusies verscholen.
Maurice en Lili vl411enelkaar aan: zij gebruikt hem als sleutel tot de 'grote' wereld, hij gebruikt haar ontluikende

seksualiteit. Een levensecht spel, maar wie bepaalt de regels? Het realisme van de film wordt nog versterkt door de
rauwe taal en de hardheid waarmee de personages met elkaar omgaan. Zie agenda op pag. 2. (SVOB)

voortdurend gekonfronteerd ziet met
elkaar en met de tijd, die in de vorm van
een metronoom fysisch aanwezig is. Het
moet doodgewoon mooi zijn om naar te
kijken, een narrativiteit waar je als
toeschouwer verschillende kanten mee
opkan. En daar is momenteel geen
konfrontatie met andere dansers voor
nodig.»

op dit moment, en vanuit de spanning kommunikatie, en de humor cirkelt
tussen zuivere dans en teater ontmoeten daaromheen.
we elkaar. Dat is een heel andere Van Gorp: «Onze humor is situatie-

humor. Karlon Fonteyn zei over zijn
manier van werken: 'Niets is bewust
humoristisch gespeeld.' Dat is bij ons
duidelijk niet het geval. Het gaat om een
soort overacting, nervositeit die komisch
werkt. Bij ons is humor essentieel
verweven met het ontstaansproces»

basis..
«Er is ook het aspekt van de opluch-

ting: als er teatermakers zijn die alleen
jagen op effekten, of als het akteren bijna
volledig wordt teruggeschroefd, dan
hoeven wij dat niet meer te doen,»
Veto: 'Gertrud and James' gaatovereen
butler en een dienstmeid Dat doet
denken aan de Angelsaksische sociale
konstellatie.

Veto: In het eerste gedeelte krijgen we
een butler en een dienstmeid te zien, in
het. tweede gedeelte een pasgehuwd
koppel Jullie spelen beide rol/en. Waar-
om geen konfrontatie met andere dan-
sers?

Van Gorp: «Ik dans momenteel bij het
'Théatre Impopulaire', en ook daar vind
je dat terug. Het artificiële van heel die
kultuur beïnvloedt mij. Vaak heeft het
ook iets absurds, vandaar onze preokku-
patie met Ionesco. Voor 'Mr. and Mrs.
Martin' zijn we uitgegaan van 'La
Cantatrice Chauve'.»

Veto: Een ander element in de stukken
van Ionesco is de onmogelijkheid tot

Van Gorp: «Je vindt heel zelden mensen
die intuïtief dezelfde kode met je delen,
en dat brengt mee dat het repetitieproces
veel langer wordt om op dezelfde
golflengte te raken. Op dit moment
vinden we het interessant om met twee
te werken. We zijn een duo dat pch

Paul Dernets

"Vele kusjes van je
boemiflapdrolscheetboerinneken "

r::J
De auteur van dit prachtige, origi-
nele tijntje mag zijn prijsje komen
afhalen op de redaktie. We hebben
voor deze innemende zoenster een
stripalbum van Cupido klaarliggen.

r::J

• Wat mij betreft: een twen met spirit,
ofschoon klein van stuk. Verder natuurlijk
een Valentijntje voor alle Ririe-korrespon-
den ten en zoekertjeslezers - Ririe in het
bijzonder. En kusjes voor Veto. Rara.
• Joris wenst al zijn vriendjes een toffe
Valentijn. Tot op de Valentiindag!

i

• Liefste Sneeuwwitje, laat ons nog lekker
lang samen stout zijn. Zoetje.
• Lamauvaise, 'k moet elke nacht aan je
denken. Mijn hoofd lijkt wel je lievelings-
terrein. Je dwaalt er rond, zit me lief te
wenken. Wil je ook overdag mijn beste
vriendin niet zijn? Ptk.
• Borg, het is toch waar, ik hou van je,
Valentijnkusjes, Steven.
• Koentje Wauters, ook de jongens houden
van jou. MIK.
• 'Aymi,' seitsi, 'aYlllie,/Vercoren lief, mi es
soe wee/Sprect jeghen mi een wort oft
twee/Dat mi therte conforteert.'
• Morgane, ik hou van jou. Na negen jaar
betover je me meer dan ooit. Wil je mijn
koningin zijn, jij die het licht van mijn dagen
en de lotgenote van mijn geluk bent? Ik ben
de jouwe voor altijd, mijn Paco Rabanne en
Givenchy III prinses. H.
• Dag mazel. xxxxxxxxxxxxxxxx ...
• Bolleke, ach dit moesten ze in de Scouts
van Evere es lezen. Brengen koffiepotscher-
ven geluk?
• Aan mijn lieve S.M., hij mocht bij haar
niet blijven, de roep van 't vaderland, af en
toe zou hij schrijven, toch was 't wreed
ambetant. Door A. Roxy.
• Hoe groot is mijn gebleit, als gij niet in
mijn nabijheid zijt. Het (ander) groot la-
weit.
• Liefste 36, ik ben dol op uw kleinste teen.
Maat 40.
• Pas maar op of ik eet je op, poezeloeze-
woetke! !! Tatooke.
• Santje, remember 'Somewhere beyond
the sea somewhere waiting fOTyou, your

lover stands on golden sand and watches the
ships that go sailing'. Je ventje.
• Ich bin dîn, du bist min./ Des solist du
gewis sin.! Ou bist beslozzen/ In minem
herzen.z' Verlom ist das slûzzelin.! Ou
muost immer drinne sin.
• Mijn allerliefste stekelbaarsje, al wil ik
het niet altijd toegeven, ik ben stapelgek op
jou. Je tilt me op tot ongekende hoogtes. Je
maakt me man, nog even wachten!
• Sophie, woorden schieten mij tekort om
te beschrijven hoeveel ik van je hou. De
vakjes zijn beperkt, dus: voor mij is elke dag
een Valentijnsdag. Kusje, Tom.
• Aapje, eindelijk ben je terug en beloof me
datje nu nooit meer van me weggaat, want ik
kan echt niet meer zonder je. Lieve kusjes
van je beertje.
• Vele hartstochtelijke kusjes voor mijn
lieveke Yveske. Je Anoniempje.
• Jan, you 've got my heart and my soul,
you 've got everything, You 've got my love
and my heart, all these precious things. I'm

so in love with you and so in love are we.
Prutske.
• Mijn allerliefste aapje, ik voel me einde-
loos gelukkig bij je en ben blij dat je er weer
bent. Ga nu alsjeblieft nooit meer zolang van
me weg. Vele lieve kusjes van je boemiflap-
drolscheetboerinneken.
• Ga je mee een kampvuur maken, dan
kunnen we samen gezellig naar vallende
sterren kijken ... dan mogen we een wens
doen! Van je wit konijntje.
• Wild thing, you make my heart sing, ... oh
yes, but switch verdomme your reelever on!
Once more, your Mungo Jerry.
• Lieve Ve, de eerste vlinders zijn al voorbij.
Die ene hele grote is bijna volgroeid in mijn
hart. Ik hou van jou. Het zal een lekkere
wanne, nee hete vakantie worden. Peter.
• For my biggest fan, I think I love You,
your smile is like a pearl in a shell. From
D.Y.A.
• Liefste snoezelke, ik weet dat je een
tiretje hebt en dat niet alleen je handen wann
zijn. Hoelang moeten mijn voetjes nog
wachten om opgewarmd te worden. Je
Snoezedotje.
• Dance me to your beauty with a burning
violin (... ) dance me to the end of love.
Petit-Beurke, aan ons de jaren negentig (om
te beginnen). Nobody.
• Flappie, jij bent de tofste en de liefste.
Teddy.
• Eindelijk weer een caramel. Zo schrijf ik
op dit blanke vel. Poesje houdt van Pipiford
En omgekeerd ook wel.
• Gaetane, I feel so lucky when I look in
those green eyes. Marco.
• Tatooke! Zo d'ouden zingen, zo kraken
jouw dingen.
• Want ik hou niet van madammen met een
bontjas. Madammen met een bontjas zijn
gemeen. 'K moet niet hebben van madam-
men met een bontjas, tegen madammen met
een bontjas zeg ik: "Neen I"
• Pimpampoentie wenst Poempatientje

c•11 ..

GheqUetst ben ie van binnen..

Doorwont mijn hert so seer,

Van uwer ganseher minnen

Ghequetst so lanc so meer.

Waer ie mi wend, waer ie mi keer,

.Je en ean gherusten daeh noeh naehte

Waer ie mi wend, waer ie mi keer,

Ghi sijt alleen in mijn ghedaehte.

nog vele zuigplek] ... euh ... stipjes, en is van
plan met haar de eeuwige grasvelden in te
trekken.
• Voor mijn rotzakske uit Bierbeek een
kusje omdat hij wonmisbaar is voor mij:
smak!
• When I look at you, l'm overwhelmed
with beauty. When I look at you, my heart is
your booty. Kaan K.
• De gravin verleidt no"g steeds de hertog
om 12.00 u. stipt.
• Een lief toerist je wenst zijn bollie-
woepsieke nog jaren vol van zoete nijlpaard-
kusjes, tedere krokodillenblikjes en zachte
kreefiesstrelingen,
• P, schatteke, vertel me waarom ik zoveel
van je hou?! Ik kan nooit zonder jou!
Oneindig veel kusjes, waar je maar wil.
UweG.
• Nancy, ik ben st elverliefd op jou. Jan
(lst kan TEW).
• Luc zoent .~,~:.:
• LieveH.,
eigenlijk \4

\ bij jou te zijn wil ik
anderen. Peter.
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Dirk van Bastelaere en Saint-Amour

"De visie van Brems op
poëzie is kleinburgerlijk"

Dirk van Bastelaere is nog poëzie geschreven, en is bovendien een
geen dertig jaar, maar met media-fi~uur. Ook Nolens_.~ veel 'lees-
zijn twee dichtbundels Vijf baarder gew~~den. En hij IS op teevee

jaar en Pornschlegel en andere geweest met zijn dagboek.
gedichten (waar hij de Pernath-
prijs voor kreeg), onderscheidt hij
zich als één van de belangrijkste
Nederlandstalige jonge dichters.
Dat wil niet zeggen dat hij populair
zou zijn: van Bastelaere schrijft een
weerbarstige poëzie die zich niet
onder één noemer laat vangen, en
die geen eenduidige lezing toestaat.
Als hij erover praat, hanteert hij
termen als gelaagdheid, inter-
tekstualiteit, postmodernisme. Hij
verwijst naar de dekonstruktie van
de Franse filosoof Jacques Der-
rida. Donderdag is hij in Leuven,
om er gedichten te lezen op Saint-
Amour. Veto sprak met hem.

Veto: De aanwezigheid van Dirk van
Bastelaere op een festival als Saint-
Amour is niet erg evident Leent jouw
poëzie, die toch moeilijk toegankelijk is,
zich wel tot voordracht?
Van Bastelaere: «Alle poëzie is leespoë-
zie, net zoals alle poëzie ook voorlees-
poëzie is. Je kan niet zeggen wat wel en
niet kan op een podium. Maar als je een
dramatische enscenering verwacht, dan
moet je bij Johan Joos zijn. In zoverre
dat nog poëzie te noemen is, natuurlijk.
Mijn entertainwaarde is zero»

«Kijk naar het verschil tussen Poetry
International in Rotterdam, en de Nacht
in Utrecht. In Rotterdam heb je een
aandachtig, internationaal, professioneel
publiek, met kritici en dichters. Het zijn
mensen die nood hebben aan een tekst
die op papier staat. Zoals Utrecht zijn er
hier veel avonden: twintig dichters, met
een groot aantal entr'actes, soms in die
mate dat de poëzie entr'acte wordt van
de entr'actes. Dat is veel meer een cirkus.
De 'act' is er van belang. Literatuur moet
entertainen»

«Coorevits heeft zich op Utrecht
gemodelleerd. Hij hoort thuis in wat ik
de ideologie van de onmiddellijkheid
noem. Een ideologie is een gelimiteerd
discours dat aanspraak maakt op alge-
mene geldigheid. Dat wil zeggen, men
wil voor natuurlijk en vanzelfsprekend
doen doorgaan, wat eigenlijk het gevolg
is van kulturele waarden en dogma's. Zij
wil zichzelf voorstellen als de norm, de
normaliteit, de juiste visie,»

«Coorevits wil vooral poëzie verko-
pen door glitter en schijn aan het
optreden te verbinden. Die ideologie
wordt vooral bepaald door radio-en
televisieprogramma's, weekbladen en
tijdschriften. Humo en het Nieuw We-
reldtijdschrift van Herman de Coninck
zijn er elementen van. De Coninck wil
een literatuur die in de eerste plaats
leesbaar is, zoals een krant leesbaar is.
Hij weert elke ideologie die daar kritisch
tegenover staat. Voor het NWT heb ik
indertijd een stuk over Raymond Carver
geschreven. De Coninck schrapte alle
verwijzingen naar dekonstruktie en post-
modernisme. Het woord 'diskontinu'
mag je daar niet in de mond nemen»

Mallanné
«Mijn gedichten staan haaks tegenover
die ideologie. Benno Barnard zei ooit:
"Dirk, hier snap ik geen flikker van, leg
me dat nou eens uit". Dat is natuurlijk
flauwekul. Poëzie moet op haar intrin-
sieke waarde worden beoordeeld. Maar
voor hen mag het vooral niet te moeilijk
zijn. Coorevits is ooit van plan geweest
een 'Nacht van de moeilijke jongens' te
organiseren. Ik moet zeggen dat Saint-
Amour eigenlijk wel zo'n nacht is:
Claus, Nolens, Spinoy en ikzelf zijn
'moeilijke jongens'»
Veto: Met Claus kun je wel alle kanten
op. Hij heeft ook erg toegankelijke

Van Bastelaere : «Dat is waar. Maar ik
vraag me af of je niet beter af bent met
honderd lezers die echt weten waar je
poëzie over gaat, dan met duizend lezers,
die de bundel hebben gekocht omdat hij
in Humo vijftien regels heeft gekregen,
of omdat je op Saint-Amour een leuk
dasje droeg»

«De reportage van Wie schrijft, die
blijft over Nolens was een voorbeeld van
die media-ideologie. Het ging in de
eerste plaats over het dagboek van
Nolens, en niet over zijn poëzie. Men
heeft hem gefilmd in zijn privee-omge-
ving, een beeld van hem opgehangen dat
beantwoordt aan de media-opinies over
een schrijver. In zekere zin hebben ze
hem 'genormaliseerd'. Het was een
uitstekend portret, maar tezelfdertijd
degoutant.»

Amerika

«Claus heeft ooit een onderscheid
gemaakt tussen lees-en spteekpoëzie
door twee onderscheiden bundels, Heer
Everzwijn en Van horen zeggen, tegelijk
te publiceren. Kouwenaar maakt dat
onderscheid ook, maar het is articifieel.
En wat is het resultaat? Men gaat je
gemakkelijkste gedichten lezen. Waar-
om leest Claus zo vaak Het graf van
Pernath? Omdat die cyklus zeer direkt
is, de anekdotische waarde is bekend.
Dat er verwijzingen naar Mallarmé in
zitten, dat kan niemand wat schelen»
Veto: In je toespraak bij de uitreiking
van de Pemath-prijs hebje gezegd dat de
"versatiliteit" van Claus jou te vrijblij-
vend is.
Van Bastelaere : «Daar bedoel ik het
volgende mee: als Claus een bundel wil
schrijven met 366 gedichten, gaat hij
twee dagen achter een tafel zitten en
schrijft hij die 366 gedichten. Hij leest
een boek over Hart Crane en gebruikt
het om er us gedichten over te schrij-
ven.»

Veto: Maar dan heb je hel over een
bundel als 'Almanak; een bundel knit-
telverzen die toch los staat van watje zijn
'echte' poëzie zou kunnen noemen.

Van Bastelaere : «De beste poëzie van
Claus is zijn vroegste werk. Dat is heel
erg lyrisch, gedreven, geschreven vanuit
een noodzaak. Ik denk dat hij te oud
wordt om nog in poëzie te geloven. De
lyriek is er uit. Kijk naar zijn sonnetten:
hij maakt gewoon liefdespoëzie, en

onderzoekt niet wat poëzie is, en hoe ze
werkt»

«Na Heer Everzwijn heeft Claus
alleen maar bullshit geschreven, buiten
Het graf vanPematb enAlibi, dat hier en
daar een heropflakkering laat zien. Maar
neem nu een vers als 'mijn manke ree,
mijn mannequin met diarree', dat is niet
eens leuk meer. Dat is die versatiliteit.
Hij schrijft té gemakkelijk»

Veto: Uiteindelijk moet ook jij met
liefdespoëzie zeven minuten vullen op
Saint-Amour. He/probleem is: heeft Van
Bastelaere wel liefdespoëzie? Er komt
een 'Anja' voor, waardoor je denkt: dit
zal wel iets over liefde worden, maar als
je de gedichten leest, is dat niet erg
duidelijk.
Van Bastelaere : «Op een of andere
manier, op het anekdotische nivo, zijn
het welliefdesgedichten. Maar ~zijn op
verschillende manieren leesbaar. Filoso-
fISChgezien gaan ze over de onmogelijk-
heid van het subjekt om zich als
identiteit te zien. Er wordt een werkelijk-
heid gepresenteerd, maar ook die is
schijn. De taal wordt op een bewuste
manier gemanipuleerd, uit zijn omge-
ving weggesneden en in een andere
kontekst geplaatst. Klichees worden
verwerkt en krijgen een subversief ka-
rakter.In Pornschiegel heb ik alles in een
intertekstueel kader geplaatst, waardoor
alles meervoudige interpretaties moest
krijgen. Ik geloof niet in de eenduidige
betekenis.»

Veto: Hoe ver kun je daarmee gaan?
Umberto Eco wijst in 'De slinger van
Foucault' op het gevaar van het voortdu-
rend doorschuiven van betekenissen.
Daar valt op de duur niet meer mee te
leven.
Van Bastelaere : «Als verweer hiertegen
kan je een indruk van eenduidigheid
scheppen, een kader kreëren waarbin-
nen op het eerste gezicht een beperkt
aantal betekenissen mogelijk zijn. Het
biedt de lezer meer houvast, maar
uiteindelijk is de zaak toch ongelimi-
teerd.»

Voorleesbaar

«Ik denk dat mijn nieuwe gedichten
op het eerste gezicht begrijpelijker zijn.
Ze lijken realistTer. PornschLegelwas
voor een deel literatuur over literatuur.
In mijn niewe bundel, die Diep in de
schouwburg of Diep in Amerika zal
heten, zal dat meta-aspekt op een andere
manier aanwezig zijn. De nieuwe ge-
dichten zijn in zekere zin simulakra,
drogbeelden. Het zijn kaarten die niet
meer naar gebieden verwijzen. De refe-
renten zijn op,»

MOEILUKE JONGENS
Op donderdag IS februari gaat in de Aula Maxima Saint-Amour, de vijfde en
laatste liefdesgulp in één week tijd van Luc Coorevits' Behoud de Begeerte,
door. Negen dichters zullen er u in alle toonaarden de liefde bezingen. De
zestienjarige hinde Jo Govaerts, de jonge helden Van Bastelaere en Spinoy
zullen wel de spits afbijten. Dan is het de bedoeling dat u ~ht met de grapjes
van Tom Lanoye, en respekt hebt voor Elma van Haaren en Neeltje Maria
Min. Het derde luik van de avond wordt verzorgd door het zware geschut:
Leonard Nolens, Herman de Coninck en Hugo Claus. Breng uw reeordertjes
mee!

Het feest verloopt als volgt: u krijgt drie dichters te verwerken die elk zeven
minuten over de liefde orakelen, en dan is er tijd voor een kleine verfrissing.
Coorevits heeft daarvoor drie paarden in zijn stal. Ene Marijke Boon zegt
'levensliederen' (en géén smartlappen) te zingen. Dat maakt weinig uit, de
vraag is of zijgoed is. AI haar nummers zijn doorslagjes van één enkel liedje, en
na één keer ken je dat liedje wel. Van Marino Basso Vendelzwaaiers weten wij
dat ze met kranten zwaaien.

Een aparte entr'acte isLa Pat, in Nederland zowat de sensatie van 1989, en
niet ten onrechte. 'La Pat' is de artiestennaam van ene Patty Trossèl, een
26-jarige schone die zichzelf een Frau für die Liebe noemt, en daar gedraagt ze
zich ook naar. Sterk herinnerend aan Mariene Dietrich en het vooroorlogse
kabaret, brengt zij met een begeleidingsband een soort van muziek dat het
midden houdt tussen kitsch en kunst. Haar CD ligt nu in de winkels. 0
Saint-A mour op 15/2 om 20.30 u in de Aula Maxima. Voorinfo: '1fiIi 29.10.24.
Kaarten kosten 300/350 Fr.

Van Bastelaere: "Ik geloof niet in de eenduidige betekenis. "
(Foto Paul De Malsehe)

Veto: Tom Lanoye verwijt je dat jouw
poëzie alleen maar literatuur bij litera-
tuur is.
Van Bastelaere: «Tom Lanoye is, al zal
hij het zelf niet willen hebben, een
slachtoffer van de liberale ideologie van
de vrije-marktekonomie. Een boek is
een produkt dat op de markt wordt
gebracht, en dat produkt moet winst
maken. Lanoye wil ervan kunnen leven,
maar dat willen wij ook. Daarom
hebben wij (Van Bastelaere, Spinoy en
Hans Vandevoorde, nvdr) een ontwerp
voor een subsidiesysteem voor het Fonds
der Letteren klaar, dat binnen afzienbare
tijd door politici zal worden verdedigd.
Het zou ons in staat moeten stellen ten
minste een paar maanden per jaar aan
het schrijven te kunnen wijden. Het
systeem is vergelijkbaar met het Neder-
landse, dat werkt met maandeenheden
van drieduizend gulden. Als je daar een
beurs krijgt, gaat het om minimum
tienduizend gulden. Dat is een minimale
basis om professionalisering in de hand
te werken. Dewael verbindt op typisch
dilletanterige wijze een absurde voor-
waarde aan de toekenning van subsidies:
je moet een kontrakt indienen. Dat is
gevaarlijk. Op die manier kan een
uitgever bepalen of een auteur al dan niet
een beurs krijgt. In dit verband lijkt een
uitspraak van Barthes me van belang.
Hij ziet de hegemonie van het leesbare
boek als het einde van het boek, omdat
het de marginale genres elimineert. "11
triompherait sous ses formes les plus
abjectes: ce serait Ie livre de la communi-
cation de masse, Ie livre de la consom-
mation, disons Ie livre capitaliste.''»

«De poëzie van Lanoye is trouwens
niet als poëzie geschreven. Zij isgeschre-
ven voor het podium. Dat is ook het
geval met Johan Joos. Hun meerwaarde
ligt op het podium, niet in het boek. De
meerwaarde van mijn poëzie zit in het
lezen. Bij hen moet alles voorleesbaar
zijn. Als de tekst niet eenduidig is enjeje
begint af te vragen waar het eigenlijk
over gaat, werkt de voordracht niet
meer»

«Men zegt dan: niemand kan ze
eruithalen, maar dat is de bedoeling ook
niet. Het moet voor mij ook prettig zijn.
Ik kan dan zeggen "haha, ik gebruik hier
Shelley, maar ik zeg het anders dan
Shelley". Het probleem is de schooIfrik-
kerige opvatting over intertekstualiteit,
zoals Paul Claes die heeft. Volgenshem is
intertekstualiteit altijd intentioneel, om-
dat dat in zijn kraam past. Op die manier
kan hij ook nog iets doen met de vierjaar
dat hij Klassieke Filologie heeft gestu-
deerd. Hij heeft gewoon het bronnen-
onderzoek van vroeger daardoor ver-
vangen. Taal is echter in essentie inter-
tekstueel, en daar gaat Claes pas op het
einde van zijn boek Echo's echo's op in.
Elke kode verwijst naar een andere kode.
De betekenis wisselt met de kontekst,
zoals Derrida zegt. Dat is mijn uitgangs-
punt. In mijn poëzie zitten krantekoppen
van De Morgen»

Postmodern
Veto: Dal maakt je poëzie wel erg
intellektualistisch. Een kritikus als
Brems vindt je werk knap gemaakt,
maar ook erg koud
Van Bastelaere : «De visie van Brems op
poëzie is verouderd en kleinburgerlijk,
net zoals die van De Coninck, met zijn
'troost van het pessimisme', voor wie
poëzie een nutsfunktie heeft. Dat is een
regressieve houding. Als kritikus heeft
Brems volgens mij afgedaan als hij zich
de hele teorievorming, zoals die de
laatste jaren is gegroeid onder impuls
van Derrida en De Man, niet eigen gaat
maken. Het grootste probleem is een
probleem van metafysische orde. De
modernen wilden de werkelijkheid ken-
nen. De postmodernen vinden dat de
werkelijkheid onkenbaar is; en niet
representeerbaar. Er is een kloof tussen
de werkelijkheid, en de taal die eraan
zou moeten refereren. De fysici hebben
ooit gedacht dat de natuur een geordend
geheel was. Dat is nu ook voorbij. Denk
aan Chaos van James Gleich,»

«Brems, Barnard en De Coninck
geloven in die representatie. Brems heeft
het altijd over 'het leven'. Het leven
primeert, en de literatuur is een afge-
leide. En dat terwijl het poststruktura-
lisme duidelijk maakt dat de werkelijk-
heid taal is.»
Veto: Is het de taaL die het denken
ordent, of is de taal maar afspiegeling
van het denken, zoals Chomsky stelt?
Van Bastelaere: «De invalshoek van
Chomsky lijkt mij heel raar. Ik denk dat
de taal het denken ordent»

Johan Reyniers
Els Van de Perre

Veto: Een bijkomende moeilijkheid bij
jou is dat je je gedichten met citaten
omgeeft In 'Vijf jaar' staan er een
vijftiental Is dat echt nodig?
Van Bastelaere : «Die staan daar, omdat
die inhoudelijk iets zeggen over de
bundel. Ze hebben een verklarende
funktie, een soort 'flaptekstfunktie', en ze
relateren je werk aan aspekten van het
werk van iemand anders. Ze eksplicite-
ren bepaalde tema's in je poëzie. Citaten
zijn ook een spel, in Pornschlegel
nadrukkelijk, omdat ze verborgen zijn,
en opzettelijk fout,»
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POLARISEREN
Marcel : De Polen weten wat ze al
die jaren gemist hebben. Wie het

zich kan veroorloven heeft zich dan
ook in allerijl een schotelantenne
aangeschaft. Je vindt ze overal, op
boerderijen op het platteland, of

gewoon liggend op de leuning van
een porte-fenêtre twee hoog boven
de stoep in Warschau. Eindelijk

Westerse televisie, eindelijk MTV,
24 uur op 24. Eindelijk Marcel
Vanthilt als Veejay aan het werk

gezien. Wie zei daar dat Polen geen
satellietstaat meer wil zijn?

Kommunisten : Niet gezien.

Paard: Op de Poolse wegen kom
je nog meer paarden-en-kar tegen
dan fietsers. Behalve op de stukjes
autosnelweg die je hier en daar

aantreft (twee in totaal). Maar om
dat te verhinderen, is er dan wel

een ekspliciet verbodsteken nodig.
Dat geldt overigens ook voor trak-
tors. Niet dat die zich daar iets aan
gelegerr laten, ze gaan trouwens
snel genoeg. Leve de vrijheid!

Augurk: Basisvoedsel voor de
Poolse bevolking. Wordt

's morgens, 's middags en 's avonds
gekonsumeerd. Wordt telkenmale
gegeten in kombinatie met rode

bieten, kool (rode, witte, groene) en
champignons. Vergelijk met het
mana voor Mozes en zijn Joden,
en hamburgers voor de Amerika-

nen.

Bloot: Je kan in Polen geen straa-
thoek omslaan of de joekels van

Samantha Fox of Sabrina stralen je
tegemoet. In hotels, op straat, in de

zapiekanki-kraampjes, de blote-
borsten-kultuur viert hoogtij. In de
uithangborden van de kino's vind

je de namen van de familiefilms, de
foto's van de alom geprogram-

meerde pornofilms. Het leven on-
der de kommunisten moet maar
droogjes geweest zijn. De Kerk is

gelukkig breeddenkender.

Geurtje: Het is nu niet voor het
één of het ander, maar het stinkt in

Polen. Gdaásk spant daarbij de
kroon. Heel de stad lijkt vergeven

van een weeë, indringende geur, die
'overal inkruipt'. In bad kan je je
's avonds niet van de indruk ont-
doen dat ook het water stinkt. Na
een dagje went het wel, maar je

komt toch beter niet te dicht in de
buurt van ronkende wagentjes. En
zeggen dat het er nog gaat stinken
in Polen, als de ekonomie niet snel

opgekrikt wordt!

Inflatie: "Het leven wordt met de
dag duurder". Hier een gemeen-

plaats, in Polen bittere realiteit. In
Poolse restaurants wordt op de

menukaarten niet alleen de prijs,
maar ook de datum vermeld. Je
kan dus zelf zowat nagaan of de

prijzen wel kloppen. Als het duur
is, kan het vers zijn, als het goed-
koop is kan je beter eens nagaan

wat de officiële prijzen vier weken
eerder waren. Maar niet alleen de

voedselprijzen gaan pijlsnel de
hoogte in. Je kan het in Polen ook

meemaken dat je na twee over-
nachtingen in eenzelfde hotel, de

tweede nacht een stuk meer betaalt.
Buitenlanders, buitenkansjes.- ..

Polen en de Derde Wereldoorlog

Over Polen, Duitsers,
Russen en Joden
Warschau heeft een vreselijke skyline: de stad bestaat uit

vierkante woonkazernes. Een gebouw dat ouder is dan
veertig jaar bestaat niet, het oude (gerestaureerde) centrum

buiten beschouwing gelaten. Warschau werd immers in 1944 tweemaal
volledig vernietigd: in augustus kwam het Joodse getto in opstand. Een
opstand die door Duitse SS-troepen werd neergeslagen. Kort daarna
werd de stad door het Rode Leger bevrijd. In Warschau stond niet één
huis meer recht. Vandaag tref je er nog steeds tientallen (wellicht
honderden) monumenten en gedenkplaten aan voor de Poolse
weerstand. Dit is kenmerkend voor wat het hele land meemaakte: Polen
heeft vijf gruwelijke oorlogsjaren gekend, een verbeten strijd tussen
Duitsers, Russen en Polen. Nu de eenmaking van Duitsland aktueel is,
lijken oude wonden weer open te gaan. Die zijn overigens nooit echt
geheeld: de relatie tussen Polen, Russen en Duitsers is steeds behoorlijk
koel gebleven. De Joden doen niet meer mee.

De kontroverse tussen Russen, Duitsers leger van 1,8 miljoen Duitse soldaten,
en Polen gaat echter veel verder terug gesteund door tweeduizend vliegtuigen,
dan de Tweede Wereldoorlog. In de viel Polen binnen. Hiertegen stond een
middeleeuwen heeft het Pools territo- verouderd leger - de kavalerie was een
rium nogal eens 'gezworven' over de essentieel onderdeel - van ongeveer één
landkaart: nu eens lag Polen meer naar miljoen soldaten en vierhonderd vlieg-
het Oosten, tot in de huidige USSR, dan tuigen. Op 17september kreeg de Poolse
weer strekte Polen zich eerder uit naar ambassadeur in Moskou bovendien te
het Westen. Haar onafhankelijkheid is horen dat de Russen zich verplicht zagen
ook nooit vanzelfsprekend geweest. Zo de Pools-Russische grens te schenden,
was Polen in de middeleeuwen een wat prompt gebeurde.
koninkrijk, maar kon het in de 18de Op 5 oktober, na een veldtocht van 32
eeuw haar onafhankelijkheid niet meer dagen, kapituleerden de laatste Poolse

toevallig in de Russische invloedssfeer,
en de kommunist Boleslaw Bierut werd
de eerste president van de Volksrepu-
bliek Polen. Bovendien kreeg Polen
nogmaals andere grenzen: de Sovjets
wilden de geannekseerde gebieden niet
ptijsgeven. Daarom kreeg Polen Silezië
en Oost-Pruisen, gebieden die vroeger
bij Duitsland hoorden.

POLEN
Polen weer samenleven met de vroegere
vijanden. De evolutie in de betrekkingen
verschilde van land tot land. Met de
USSR was alles natuurlijk onmiddellijk
koek en ei. In 1950 erkende de DDR de
na-oorlogse grens (Oder-Neisselinie).
Een normalisatie van de betrekkingen
met West-Duitsland liet langer op zich
wachten. Pas in 1970 ondertekende de
socialistische Bondskanselier Willy
Brandt een verdrag tussen Polen en
West-Duitsland. Dat werd begin no-
vember '89 overgedaan in de Bondsdag,
waar gesteld werd dat "door ons Duit-
sers" - niet alleen de Westduitsers - "de
grenzen van Polen niet door gebiedsaan-
spraken ter diskussie worden gesteld,
noch nu noch in de toekomst."
Duidelijke taal, maar het biedt de

Polen nog steeds geen waterdichte ga-
rantie. De Duitse grondwet impliceert
immers dat zo'n verdragen niet meer dan
een modus vivendi zijn, omdat het Duitse
Rijk formeel blijft bestaan binnen de
grenzen van voor 1937. Bovendien is er
een verschil tussen politiek en praktijk:
ondanks die verdragen blijven de revi-
sionistische Landsmannschaften, de or-
ganisaties van de Vertriebenen waar
geijverd wordt voor w'n hereniging,
steun van de Westduitse overheid genie-
ten.
De Polen bekijken de nieuwe Dui~

hereniging met argusogen. Dat is begrij-
pelijk: behalve Rusland is er geen enkel
land dat in de Tweede Wereldoorlog
zoveel heeft geleden. Terwijl wwat alle
Europese politici die Duitse hereniging
aanvaarden - inklusief Gorbatsjov - is
tot nu toe alleen Polen hiervan een
tegenstander. Premier Mawwiecki ver-
klaarde dat alle inwoners van Europa
zich hierover in een referendum moeten
uitspreken. Volgens Mazowiecki moet
de Europese Eenheid voorrang krijgen:
"De Duitse eenmaking rnäg niet op de
eerste plaats komen." Hij verklaarde wel' .

Weer niet de donderdagse markt in Sint-Lambrechts-Woluwe: wél aanschuiven in Polen, in de rij voor de voedselbedeling. . dat Kohl hem hierover had gerust-
(Foto Remi Mees) gesteld.

Polen ging op haar beurt over tot een
'poIonisatie' van de nieuwe gebieden:
Danzig werd Gdarisk, Breslau heette
voortaan Wroclaw, Stettin Szczecin,
enzovoort. De Duitse inwoners werden
weggejaagd: er leven momenteel acht
miljoen Vertriebenen in de Bondsrepu-
bliek. In hun plaats kwamen de Polen uit
het 'Russische' gebied. Het was toen
levensgevaarlijk om 'Duitser' te zijn.
Vandaag maakt men daarentegen toe-
standen mee van officieel erkende 'Duit-
sers Eerste Klas' tijdens de bezetting, die
zich vijf jaar later als Pool lieten
registreren, maar nu in Westduitse op-
vangkampen voor Oosteuropese vluch-
telingen per se hun Duitse afstamming
willen bewijzen.
De Poolse Joden hebben een onge-

hoord gruwelijke geschiedenis gekend.
Hun genocide door de nazi's - in Polen is

bewaren. Driemaal werd het land ver-
deeld onder vreemde mogendheden,
wals het Heilig Roomse Rijk, Rusland
en Oostenrijk. Bij het begin van deze
eeuw behoorde Polen nog tot tsaristisch
Rusland.
Na de Eerste Wereldoorlog heerste er in
Centraal- eq Oost-Europa een chaoti-
sche situatie. De Romanovs waren in
Rusland vervangen door de bo/sjevie-
ken, terwijl Willem II van Duitsland in
Nederland als banneling verbleef. Polen
profiteerde van dit machtsvakuüm en
werd onafhankelijk. Hiervoor moest de
kaart hertekend worden. Dat was geen
sinekure: door haar grillige geschiedenis
zouden de grenzen van'het nieuwe Polen
altijd voor diskussie vatbaar zijn. Duits-
land verloor bijvoorbeeld een gedeelte
van haar vooroorlogse territorium. Pa-
len, dat vroeger niet aan zee grensde,
kreeg een smalle korridor van enkele
tientallen kilometer, waardoor het land
een uitweg had op de Baltische Zee.
Toen Hitler en zijn NSDAP in de

jaren '30 in Duitsland aan de macht
kwamen, hadden zij dat vooral te
danken aan hun tema's, die inspeelden
op de Duitse frustraties na het verdrag
van Versailles. Eén van de favoriete
onderwerpen van Hitier was zijn eis om
de verloren gebieden te annekseren. Zijn
Groot-Duitse verhaal begon met de
bezetting van het Rijnland. Later volg-
den de Anschluss met Oostenrijk en de
inlijving van Tsjechoslovakije. Toen al
was het duidelijk dat een konfrontatie
met Polen niet lang kon uitblijven.
Op 3 september '39 werd het plan

'Fall WezSs' uitgevoerd: een modern

legereenheden. De vijf volgende jaren
worden door Jerzy Topolski in zijn 'An
Outline History of Poland' samengevat
als volgt: "The Nazi occupation was the
most dramatic period in the whole of
Polish history, because not only the
existence ofthe Polish nation qua nation
but its very biological existence was
threatened." Hitler had namelijk reeds in
'Mein Kamp! geschreven dat het Duitse
volk 'Lebensraum' nodig had in het
Oosten. Het Slavische volk - Untermen-
schen genoemd - dat ginds woonde, zou
gedeeltelijk vernietigd worden. Het res-
tant zou slavendienst moeten bieden aan
de naar ginds geëmigreerde Duitsers.
Hans Frank, goeverneur van het

Generalgouvernement organiseerde het
Polen van de Nieuwe Orde. Hij deed dat
bijzonder grondig, tot het kleinste detail
toe. Zo mocht in een brief naar een Pool
niet de aanspreektitel Herr (meneer)
gebruikt worden, moesten de Polen
buigen voor Duitsers, mochten ze geen
auto's of motto's bezitten, of radio's, of
telefoon, of platendraaiers. Cinema's,
teaters, sportstadions, parken en scholen
werden gesloten. Kortom, het hele be-
leid was erop gericht de Poolse samenle-
ving te 'ontmenselijken'. De tol in Polen
lag dan ook immens hoog: in 1931 had
Polen 32 miljoen inwoners, in 1946 nog
een kleine 24 miljoen.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam

Polen onder de invloed van de Sovjet-
unie. De Polen hadden hiervoor niet
gekozen: de Europese kaart werd op de
konferenties van Teheran en Jalta, vast-
gelegd door de grote drie (Groot-
Brittanië, VS en USSR). Polen lag

hun 'totale vernietiging' overigens onge-
veer gelukt - werd nog eens gevolgd
door een bijwnder brutale anti-Joodse
houding van de Polen zelf. Na de
Tweede Wereldoorlog werden de enkele
overlevende Joden door de Polen zelf
verdreven. Polen kent vandaag geen
Joden meer, en op geen enkele plaats
merk je dat zo scherp als in Oswiecim
(Auschwitz) zelf Het zijn vooral details
die spreken. De officiële gedenkplaat is
opgesteld in alle mogelijke talen, behalve
het Jiddisch. Bovendien heet het dat
Auschwitz is bewaard "ter nagedachte-
nis van het lijden van het Poolse volk en
de andere volken". Iedere verwijzing
naar de shoa, de uitroeiing van dejoden,
ontbreekt...
Na de Tweede Wereldoorlog moest

Laat Mawwiecki dan gerustgesteld
zijn, de gewone Polen zijn dat duidelijk
niet. In Warschau kregen we een lange
uitleg van een beambte van het toeristen-
buro Orbis dat de Duitsers hun 'Drang
nach Osten' gegarandeerd niet vergeten
waren, en dat een herenigd Duitsland
zeker vermeden moest worden. De man
haalde zelfs een stel kaarten boven om
zijn gelijk te bewijzen, en besloot bitter:
"De geschiedenis is oneerlijk. De Duit-
sers hebben Polen aangevallen. Wij
hebben onmenselijk geleden, maar toch
de oorlog gewonnen. Nu hebben wij
Polen honger en zijn we arm, terwijl de
Duitsers alles in overvloed hebben en het
rijkste land van Europa zijn. Kunnen
jullie mij uitleggen waarom?"

Walter Pauli

Cafe Cartoon
Muntstraat 18
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ten zouden veroorzaken, zouden op die
manier vermeden kunnen worden.

Solidarnosé zelf heeft echter ook nog
niet al zijn troeven uitgespeeld. En de
voornaamste troef van de vakbond is
nog altijd Lech Wal~. Zijn populariteit
is onaangetast, zijn charisma overdonde-
rend. Vorige week al publiceerde Veto
een interview met Jaroslaw Kurski,
Wal~'s perschef die onomwonden
stelde dat de huidige vakbondsleider de
volgende president van Polen wordt. Die
uitspraak heeft nog aan kracht gewon-
nen, nu bekend is gemaakt dat Wal~
zich in april op het vakbondskongres
geen kandidaat meer zal stellen voor het
voorzitterschap van SolidamoSé. Het
Poolse volk en vooral de arbeiders
beschouwen hem nog steeds als hun
morele vader.

Ook de kerk steunt volmondig de
figuur van Walçsa. Het beste bewijs
hiervan is wel dat de vakbondsleider in
de kerststal van het nationale heiligdom
te Czçstochowa als St-Jozef de arbei-
der, naast de kribbe wordt geplaatst.
Precies omwille van het prestige dat hij
geniet bij het Poolse volk acht men hem
in staat het volk te sussen bij onlusten die

Bij ons heet dit een paleis. In Warschau is het de achteringang van de universiteit En dan hebt u hun rektor nog niet
gezien! (Foto Remi Mees)

voortspruiten uit de liberale hervormin-
gen.
Polen staat aan de vooravond van

ingrijpende veranderingen. Men wil de
weg op van ekonomische liberalisering
en van politieke demokratie. Precies het
feit dat men deze twee bewegingen in
één adem door wil drukken, tast de
stabiliteit van het systeem aan. De
zekerheden van het vroegere systeem
worden ingeruild voor kompetitie en
participatie. Bij ons ging het omgekeerd:
meer dan een eeuw tijd hadden we nodig
om binnen onze liberale ekonomie een
sociaal zekerheidsstelsel in te bouwen.
De omgekeerde evolutie kan inder-

daad sneller, maar is wel veel pijnlijker.
Een afbouwen van sociale voorzienin-
gen vormt een probleem voor mensen
die voordien wel beschermd werden
door het hechte vangnet. De Poolse
regering vraagt van zijn bevolking voor-
al tijd, maar lijkt zelf niet van plan er de
nodige tijd voor te nemen. Nochtans
mag ze niet te snel gaan en zeker ook de
voordelen van het vroegere systeem niet
met het badwater weggooien. Alle
triomfalisme ten spijt.

Bart Van Herck
Stef Wauters

J)E. TOE-

ZAJA~T !

Pivo: Pools bier. Enkel in halve
liters of hele liters te konsumeren.
Spotgoedkoop, zoals alles in Polen.
In iets duurdere aangelegen probe-
ren ze je gegarandeerd Duits Bier
aan te smeren, waarvoor je onge-
veer vijf- tot tienmaal zoveel zlwo-
tys moet neertellen.
Veilig: De Polen zijn een vriende-
lijk volk. Als je nu bijvoorbeeld
's nachts in Warschau bij een hotel-
letie stopt, komt een goedgemutste
bewaker in niet mis te verstane
gebarentaal vertellen dat je wagen
in die buurt niet veilig is. We
menen uit zijn uiteenzetting te mo-
gen konkluderen dat vooral de
wagenruiten nogal geviseerd zou-
den zijn. Maar uit spontaan ontlui-
kende vriendschap voor het Belgi-
sche volk zal hij zich opofferen, de
ganse nacht waken, en beletten dat
snoodaards die mooie westerse wa-
gen (kijkt met liefde naar het merk,
de goeie dikkerd) zullen 'kaputma-
chen'. In minder dan een half uur
zijn we het eens over de prijs. We
hebben het ons niet beklaagd. De
wagen die naast de onze gepar-
keerd stond, en blijkbaar niet be-
taald had, heeft het integendeel wél
gemerkt: bij hem werd er ingebro-
ken.
Wanne hondjes: Honden zie je
nauwelijks in de straten van War-
schau. Waar die dan wel mogen
zitten? Misschien worden ze stie-
kem opgepeuzeld door de Polen die
voor de zoveelste keer met lege
handen zijn moeten terugkeren van
hun niet-bevoorrade slagerswinkel.
In de door westerlingen zo ge-
geerde broodjes zul je ze in ieder
geval niet terug vinden. Daar stop-
pen ze-alleen maar gebakken kam-
pernoeltjes in. En dan maar roepen
"Warme hondjes, warme hondjes".
Smakelijk!
Wodka: Meer nog dan Pivo is
Wodka het favoriete drankje van
de Polen. Wodka, zo leerden wij,
heeft in Polen dezelfde karakteris-
tieken als vlees. Eén: Polen zijn
verlekkerd op beiden. Twee: het
resultaat is dat je lang - zeer lang -
moet aanschuiven voor je jê inko-
pen kan doen. Drie: zowel vlees als
wodka zijn té gegeerde produkten.
In de meeste winkels werd het
vlees meestal en de wodka altijd
achter tralies bewaard, in tegenstel-
ling tot de andere produkten. Op-
vallend is nog dat in de wachtrijen
voor Wodka haast alleen mannen
geduldig staan te wachten, terwijl
hun vrouwen in de kerken nog snel
een rozenkrans gaan neuzelen.
·Zapiekanki: Blijkbaar is er een
torenhoog huizenprobleem in de
grote steden. Haast op ieder hoekje
staat er een kleine karavan. Hoe die
brave Polen daar de hele dag in
kunnen blijven zitten is ons een
raadsel. Om de tijd te verdrijven
proberen ze dan maar lange brood-
jes te versieren met kaas en cham-
pignons, waarna hun 'kunstwerk in
het griloventje voor de eeuwigheid
wordt vastgelegd. Afgewerkt met
een laagje echte Duitse Heinz-
ketchup is er altijd wel een voorbij-
ganger die dit meesterwerkje als
souvenir wil kopen. Aan de prijs
van de dag natuurlijk.
Zwarte Markt: Ongelofelijk maar
waar, maar in Polen bestaat haast
geen Zwarte Markt meer. Door de
geweldige inflatie is de koers van
de zloty zo verschrikkelijk laag, dat
de traditionele fraude~en win-
sten meer kunnen maken. De
Zwarte Madonna van Chestokova
- de oude patrones van Ik Polen -
is haar aanhankelijkste publiek
kwijt.

nieuwe politieke partijen zodat er een
evenwichtige polyarchie tot stand kan
komen. Verschillende groepen zouden
zich politiek moeten organiseren zodat
de burger zijn mening kan uiten op het
politieke forum.
Maar die oproep klinkt goedkoop

wanneer hij gelanceerd wordt voor een
publiek van havenarbeiders, die geen
andere leiders zien dan de huidige
Solidarnosé-top. Voorlopig dient er zich
op het politieke landschap geen alterna-
tief aan voor de vakbond, en het is zelfs
zeer de vraag vanwaar die nieuwe
partijen zouden moeten komen. Een
kiezer die het beleid van Solidarnosé te
radikaal vindt kan enkel voor de kom-
munistische partij stemmen. Of toch tot
voor kort.

Stabiliteit van het Poolse systeem

Anarchie loert om
het hoekje

Split
Op het allerlaatste kongres van de Poolse
Verenigde Arbeiderspartij, de KP, werd
deze laatste opgedoekt en vervangen
door de Sociaal Demokratische Partij.
Daarnaast ontstond nog een Sociaal
Demokratische Unie en hoopt men dat
de konservatieven binnen het kommu-
nistische blok zich zullen afsplitsen van
de sociaal-demokraten en hun eigen

terse invasie leren dat de lonen daardoor
zeker niet aanzienlijk stijgen en dat het
land er ook niet rijker van wordt. De
gemaakte winsten gaan namelijk naar de
multinationale ondernemingen. Wal~
weet dat ook wel maar maakt zich sterk
dat Polen op die manier een zekere
welstand en kapitaal kan opbouwen, om
dan later de industrie in eigen handen te
nemen. Dat zal natuurlijk niet zo een-
voudig zijn: een buitenlandse onderne-
ming die winst maakt geeft zijn produk-
tie niet zomaar uit handen.

partij oprichten. Een split die de stabili-
teit in Polen alleen maar ten goede kan
komen.
Het lijkt enigszins kontradiktorisch

dat een stijging van het aantal partijen
ook de stabiliteit van het systeem kan
bevorderen, maar op korte termijn is dat
zeker zo voor het huidige Polen. Als de
arbeiders zich namelijk afkeren van de
huidige hervormingen en hun vertrou-
wen in Solidarnosé opzeggen, dreigt de
toestand vervaarlijk naar anarchie te
evolueren. De oude kommunistische
partij heeft alle krediet verloren, bestaat
zelfs niet meer en nog nergens is de
massa zelf erin geslaagd het roer in eigen
handen te nemen. Het hoeft geen betoog
dat een dergelijke toestand van onbe-
stuurbaarheid al vaker aanleiding is
geweest voor een militaire machtsover-
name. Juist dat gevaar is nu in grote
mate geweken, precies door de split
binnen de kommunistische partij.
Een aanvaardbaar scenario is dan ook

dat bij de volgende verkiezingen de
sociaal-demokraten met een deel van de
Solidarnosé-aanhang zal gaan lopen. Op
die manier kunnen de voormalige kom-
munisten nog de rol van zweeppartij in
de Poolse politiek vervullen. Al te
ekstreme hervormingen, die fatale onlus-

Dehervormingen in Polen en de rest van het Oostblok blijven de
aandacht van het Westen vasthouden. Het onverholen triomfa-
lisme over het failliet van het socialisme en het begin van een

nieuw, kapitalistisch tijdperk voor Oost-Europa, doet de ogen sluiten
voor de zeer akute problemen die de nog onbestaande demokratie
bedreigen. Want waar het Oostblok vroeger gekenmerkt werd door
starheid en onbuigzaamheid, staat nu alles op losse schroeven. De
snelheid waarmee de situatie nog steeds van dag tot dag verandert, legt
een hypoteek op de toekomst. In Polen schijnt de evolutie naar een
meerpartijenstelsel de bevolking niet direkt te raken, terwijl de invoering
van het vrije marktsysteem wel onmiddellijk voelbaar is in de geldbeurs.
De ontevredenheid groeit dan ook, en de aanhang van Solidarnosé dunt
uit. Een evolutie die in de toekomst wel eens dramatisch rou kunnen
worden: de arbeiders dreigen hun geloof in Solidarnosé te verliezen
omwille van inflatie en werkloosheid, de kommunistische partij heeft
voor de meesten afgedaan en een massa mensen blijft in de kou staan.
Anarchie loert om het hoekje.
Solidarnosé onderging dit jaar een be-
langrijke positiewissel. Ze evolueerde
van een onafhankelijke vakbond tot een
groepering die nu deel uitmaakt van de
regering, en die in grote mate haar
stempel drukt op het beleid. Ook
Solidarnoéé moest al gauw ervaren dat
oppositie voeren komfortabeier is dan
deel uitmaken van de regering; de
vakbond verloor al heel wat leden.
Politieke hervormingen organiseren is
gemakkelijker dan op de ruïnes van het
oude kommunistische regime een vrije
markt-ekonomie op poten te zetten. Dat
laatste vraagt heel wat offers van de
bevolking en precies daarom vinden
sommigen Solidarnosé opeens niet meer
zo fantastisch. De inflatie swingt de pan
uit en ook werkloosheid zal straks haar
tol eisen.

Liberaal
De programma verklaring van Solidar-
nosé voor de hervormingen van de
Poolse ekonomie is ondubbelzinnig: de
planekonomie moet definitief afgeschre-
ven worden en zal plaats moeten ruimen
voor een meer liberale staatshuishou-
ding. In de praktijk betekent dat, dat
maatregelen die niet tegemoetkomen
aan de voorwaarden die het Internatio-
naal Monetair Fonds (IMF) stelt, a
priori onbespreekbaar zijn. En dus dat er
niet gedacht kan worden aan de uitbouw
of het in stand houden van een uitge-
breid systeem van sociale zekerheid.
Tijdens zijn bezoek aan ons land vorige
week gaf premier Mazowiecki volmon-
dig toe dat men daar voorlopig niet aan
toe is.

Die politiek wordt in het westen op
goedkeuring onthaald: het IMF heeft
pas nog voor 50 miljard steun toegezegd
aan de Poolse ekonomie. Ondertussen
dweilt Walesa als Pools ambassadeur de
wereld a~ om investeringen los te
peuteren van westerse multinationals.
Een uitnodiging waarop die overigens
gretig zullen ingaan, vooral omwille van
de lage loonkost in Polen. Als een
multinational als Samsonite bijvoor-
beeld spreekt over de positieve ervarin-
gen in het oostblok, vooral in Hongarije
dan, heeft men het precies over die lage
lonen. 'Privatisering werd in Polen door
enkele aanpassingen aan de wetgeving
een koud kunstje.
De eerste ervaringen met deze Wes-

....

POLEN

Werkloosheid
Dat deze strategie ingrijpende proble-
men mee zal brengen wordt al vlug
duidelijk wanneer men een tijdje in
Polen verblijft. Een simpel wegrestau-
rant bijvoorbeeld, waar je bijna altijd
alleen bent, wordt bemand door maar
liefst veertien personeelsleden. Privatise-
ring zou dus betekenen dat in één klap
zeker tien mensen op straat komen te
staan. Mensen die niet kunnen terugval-
len op voldoende bijstand, en aan wie
geen .alternatief geboden kan worden.
Het gebrek aan begeleiding bij al die
hervormingsmaatregelen zou Solidar-
nosé bij de volgende verkiezingen wel
eens duur te staan kunden komen.
Werkloosheid is nog niet onmiddellijk
zichtbaar, maar het spook doemt wel op.
Niemand kan voorlopig nog met zeker-
heid voorspellen welke proporties ze zal
aannemen, maar dat de sociale onrust
niet op zich zal laten wachten is wel
duidelijk.
De inflatie daarentegen heeft wel al

toegeslagen. Een prijsverhoging met
ongeveer 2500 procent tussen 1988 en
januari 1990, terwijl de lonen slechts in
heel beperkte mate omhoog gingen.
Sommige inkomens zouden zelfs hele-
maal niet gestegen zijn. Het is begrijpe-
lijk dat de Polen deze hervormingen niet
zullen blijven toejuichen. Ze zijn de
slachtoffers van deze wilde rush naar
vrije markt ekonomie. Solidamosé is •
zich wel degelijk bewust van het
groeiend ongenoegen bij de bevolking.
Walçsa zelf dringt in zijn toespraken
voortdurend aan op de oprichting van

JA~UZELSxi ZiET

NOGAL
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Inflatie tegen honderdtwintig per uur

"Dat is dan
2.000.000 zloty"

Iedereenheeft wel al eens gehoord van de duizelingwekkend hoge
inflatie in een aantal Zuidamerikaanse landen. Ook de naoorlogse
situatie in Duitsland kent men wel als voorbeeld van hyperinflatie.

Minder bekend voor de gewone student en de doorsnee Belg is dat ook in
Polen de laatste maand de inflatie alsmaar hogere toppen scheert.
Daarover en over nog veel meer had een Veto-ploeg in Warschau een
gesprek met Franciszek Owczarczak, voormalig toponderhandelaar
voor de Poolse regering bij verschillende handelsakkoorden met het
buitenland. Zo tekende hij bijvoorbeeld de overeenkomst om onder
Italiaanse licentie in Polen met de produktie van de Polski Fiat te
beginnen. Interessant is dat hij ondanks zijn hoge funktie in al die jaren
nooit lid is geworden van de Poolse Kommunistische Partij.

Op dit moment schommelt het maand-
loon van een arbeider in Polen van een
500.000 zloty in Gdarisk tot een 700.000
zloty in Warschau. De lonen van bij-
voorbeeld dokters liggen een stuk lager.
De geciteerde bedragen komen overeen
met ongeveer 1800 tot 2500 Belgische
frank. Per maand! Daarbij moet je dan
ook nog weten dat er voor de eerste helft
van 1990 een volledige loonstop werd
afgekondigd.

Vinger

Owczarczak: «De inflatie in Polen
neemt sinds einde 1988 steeds sterkere
vormen aan. De lonen van de arbeiders
blijven konstant, maar de prijzen van
alle produkten stijgen aan een onge-
hoord ritme. Dit wordt direkt duidelijk
als je bjjvoorbeeld de prijzen van ver-
schillende produkten uit de Poolse basis-
voeding bekijkt. Een kilo suiker kostte in
1988 nog 165 zloty, in december 1989
reeds 2850 zloty en nu, eind januari
1990, zelfs al 8000 zloty. Dat zijn

POLEN
onvoorstelbare prijsstijgingen. Een stuk
chokolade bijvoorbeeld: in 1988 nog
420 zloty, in december 1989 al 4000
zloty en nu 11000 zîoty»

«Die inflatie treft alle Polen, maar
vooral de laagste inkomens hebben het
nu al zeer moeilijk om de eindjes aan
elkaar te knopen. Zij moeten hun
beperkt inkomen voor de volle honderd
procent aan voedingswaren besteden.
Sparen is daardoor voor vele mensen zo
goed als onmogelijk geworden.»

Veto: Hoe is het mogelijk dat zulke
enorme prijsstijgingen sinds J989 de
gewone gang van zaken uitmaken in
Polen? Zijn er dan zo'n drastische
veranderingen in de Poolse ekonomie
doorgevoerd dat de prijzen van dag tot
dag moeten stijgen?

Owczarczak: «De oorzaak van deze
enorme inflatie ligt in de politiek die de
nieuwe regering volgt. Solidarnosé
strijdt wel voor verbetering, maar haalde
tot nu toe geen goed resultaat. Hun
programma is wel interessant en positief
maar het past niet bij de huidige situatie
in Polen»

«Het respekteren van de vrije markt
heeft allerlei negatieve gevolgen voor het
leven van de gewone Pool. Als de boeren
geen varkens slachten, is er geen vlees.

Dat is simpel, ze wachten immers
gewoon op de volgende dag en de nog
hogere prijs die ze dan voor hun
varkensvlees zullen krijgen. Dat is een
nadeel van het overnemen van de vrije
markt, je krijgt veel meer spekulatie. In
de planekonomie ging het sommige
sektoren ook slecht en andere sektoren
dan weer veel beter. De mensen hier
merken nu dus heel duidelijk dat de staat
niet meer dirigeert. De vrije markt
evolueert zo snel dat hyperinflatie het
gevolg is.»

«Als gepensioneerde moet ik in Polen
rondkomen met maandelijks een 300

De Lenin-scheepswerf in Gdansk, de Vesting van WaJesa I de Ijzeren.

duizend zloty (iets meer dan 1000 frank,
rt). Na ongeveer 22 à 23 dagen is dat
bedrag opgebruikt en moet ik mijn
spaargeld aanspreken. En ik ben dan nog
één van de weinigen dj~ daarop kunnen
terugvallen. De inflatie vordert hier
bijna per uur. Een ei kostte twee weken
geleden bijvoorbeeld 260 zloty en nu al
810 zloty»

Veto: Veel mensen hadden gehoopt dat
met Solidamosé in de regering de
situatie voor hen zou verbeteren. Nu lijkt
net het omgekeerde te gebeuren.

Owczarczak: <Ja, SolidarnoSé zit nu

immers zelf boven aan de top waar de
beslissingen genomen moeten worden.
Men is afhankelijk van Europa en dat is
geen gemakkelijke relatie. In 1973 had je
bijvoorbeeld de oliekrisis, de 'nafta'
werd uiterst belangrijk en de rest deed
plots veel minder ter zake. Zo werden in
1975 de kredieten voor de Oostblok-
landen sterk verminderd. Dat was voor
veel projekten de doodsteek. De produk-
tie van auto's kreeg bijvoorbeeld ook in
Polen met grote moeilijkheden te kam-
pen,»

«De rekening van dit alles is niet
gemakkelijk te maken. Het is te vergelij-
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ken met het ontslaan van arbeiders
tegenover het aankopen van buiten-
landse licenties. Dat is een waar di-
lemma. Om vooruit te komen rou je
beiden moeten doen, maar dat kan dus
niet. Je moet buitenlandse licenties
hebben om goede produkten te leveren,
maar je hebt ook de koopkracht van de
arbeiders nodig om diezelfde produkten
verkocht te krijgen»

Andree

Veto: Wie beslist zo'n zaken in Polen?
Bleef een belangrijke beslissing niet
nodeloos lang in de molen van de
burokratie meedraaien?

Owczarczak: «In Polen is er weinig
burokratie. Het belangrijkste verschil
met het Westen was dat sommige
mensen een veel grotere verantwoorde-
lijkheid hadden. De mensen die de
beslissingen namen moesten heel sterk in
hun schoenen staan. Een sterke psychi-
sche uitrusting was zondermeer noodza-
kelijk.»

«Bij het bereiken van een handels-
akkoord was er zeker geen sprake van
een monopolie van de Kommunistische
Partij. Met de mening van de partij werd
weinig rekening gehouden. De verant-
woordelijkheid lag bij de ekspert ter
zake. Zo heb ik bijyoorbeeld zelf veel
belangrijke beslissingen moeten nemen
tijdens onderhandelingen met de Rus-
sen. Men kon dus niet om de ekspert
heen. Hij besloot alleen, plant alles zelf
en zoekt zelf de geldmiddelen.»

«Toen de Poolse regering besloot te
gaan samenwerken met het buitenland
om meer auto's te kunnen produceren,
werkte ik in het geval van de samenwer-
king met Fiat aan 47 varianten tegelijk.
Ik probeerde alles zoveel mogelijk te
voorzien. Dat moest wel want alle
verantwoordelijkheid om tot een ak-
koord te komen lag bij mij. Dat betekent
dat je heel goed moet weten waarmee je
bezig bent. Bij die onderhandelingen met
de Russen heb ik dus twee jaar de boot
afgehouden omdat hun prijs veel te hoog
lag. Twee jaar later kon het dan wel»

«Bij al die onderhandelingen bracht
men vaak het argument naar voren van
de goedkopere Japanse wagens. Dan
vroeg men zich af waarom dat bij
Europese wagens ook niet kon. De truuk
van de Japanners bestaat erin om hun
wagens inderdaad tegen een iets lagere
prijs op de markt te brengen, maar daar
staat dan wel tegenover dat hun wissel-
stukken met een faktor drie duurder zijn
dan bij een doorsnee Europese wagen.
Daar houdt de koper echter meestal niet
voldoende rekening mee,»

Ronny Tielen

WIE ZEI EROOK AL-
WEER DAT ZONDA-
GEN SMI WAREN?
NELSON, TYSON, ...
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SPORT
HAPPINESS IS HAPPENING
I
, Heverlee - Op woensdag 14 februari gaat de eerste Studentensponhappening door,
een nogal groots opgezette sportdag waar iedereen de kans krijgt minder bekende
sporten te beoefenen: van diepzeeduiken over kayakken en eskimoteren tot
klimmen en valschermspringen. En nog veel meer.

Oorspronkelijk was het de bedoeling in deze periode een zwem week te
organiseren rond het nieuwe zwembad. Rond half januari werd echter duidelijk dat
de bouwwerken voor het zwembad waarschijnlijk pas eind maart voltooid zouden
zijn. Het alternatief dat daarvoor in de plaats kwam, is zeker niet minderwaardig.
Het Lijkt sterk op het koncept van de vroegere sportweek: een aantal niet alledaagse
sporten behoren weldra tot de mogelijkheden van iedere student. Klimmen,
schieten, rugby of schermen, wat u altijd al had willen doen maar waar u tot
woensdag het lef of de middelen niet toe had.

Maar ook voor de minder 'spektakulairen' uit de studenten populatie heeft men
iets te bieden. Zo is er de oriëntatieloop. Met verschillende technieken (kaart en
kompas, blinde kaart, ...) worden een aantal parkoers afgelegd. Of wat dacht u van de
. 'new games': koöperatieve spelen waarbij de rekreatie en niet het winnen op het
voorplan staat.

Het hele sportgebeuren is trouwens niet-kompetitief opgezet: het is de bedoeling
initiatie te geven in een aantal minder gekende sporten. Om dit alles in goede banen
te leiden werden leraren opgetrommeld, naar verluidt eminenties in die
verschillende sporttakken.

Ook voor de passieve sportbeoefenaar heeft Sportraad een en ander in petto. Op
die namiddag gaat immers ook het hockey-kampioenschap van de universitaire
ploeg door, in samenwerking met de Vlaamse Universitaire Sportfederatie (VUSF).

Heverlee - Van 5 tot 9 maart organiseert Ook de halve finales van de Interfakultaire Beke~kompetitie v<><:>rdam~ en heren
Sportraad ook dit jaar haar Leuvense staan op ~et programma. En top of the bill (tevens sluitstuk) is er een
Internationaal Studenten Sport Tornooi de~onstratlematch tussen Here.n~ls en Zonhoven, twee topploegen van de
(LISST), waaraan ploegen uit een stel nati~nale h~ren-v.oLleybal~om~titie. .. "
Europese landen deelnemen. Sportraad DIt alles is gratis. Bea Hinnekint, vnJgest~lde van. Sportraad : S~rtraad heeft het
zoekt voor de praktische organisatie hele ge~ur~n laten sponsoren:. Op die marner .~e!ken ~I~. mee aan ~e

. ervan nog heel veel deelnemers. demokra~nng van ~e sport: WIJ make~. een wedstn~d ineredivisietoegankelijk
Wat kun je wal doen? De buiten- v~r een ruimer p.ubhek en de stu~ent krijgt de kans ZIch ~~ te leven I~ ~~-: soms

landse sportlui moeten te slapen worden minder demokratische - spo~n. Ook ..de sportleraren JUIchen het initiatief ~n
gelegd. Wie heeft een huis, een kamer of ~rste toe: hun sporttak zal hierdoor bIJ een groter aantal studenten bekendheid
een kot teveel? Je kunt ook gedurende krijgen. (TVH)
de Lisst-week, een buitenlandse ploeg Inschrijven is niet nodig. Gewoon 1UUU het Sponkot komen op 14februari, vanaf
(voetbal, basket heren of dames, volley- _1_4._OO_u. _
bal heren of dames) begeleiden. En je
kunt je natuurlijk ook opgeven voor
allerlei klusjes. (Na de traditionele
braakfuif moeten onder andere de toilet-
ten grondig schoongemaakt.)

lets voor u? Loop langs op Sportraad,
of schrijf of bel naar het sekretariaat,
Tervuursevest 10 I, 3030 Heverlee, 0161
20.62.03.
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• Bril (Stabilo) verloren op Verpleeg-
ster- TD do I februari. Zit in briizakje.
Carlos Berghman, Van 't Sestigstr. 12.

• Gezocht: blauwe gebreide pennen-
zak. Inhoud: blauwe balpen (merk:
Waterman), rood potlood, afgesneden
gom, gebroken doorzichtig lint. Waar-
schijnlijk verloren aan de oversteek
Celestijnenin. bij de Groenverldln. Jan
Verstraete, 's Meiersstr. 5, 'Im' 23.98.93.
• Ik zoek teksten, en dan nog wel van
REM ('World leader preteód', 'I cai't
get there from there', ...). Ook de tekst
van 'Happy Hours' van de Housemartins
is van harte welkom bij Pieter Ghijsels,
Tiensestr. '112.
• Pieter Coutereelstichting, homo-en
lesbiennecentrum, Vaartstraat 16. Ont-
haal: ma. 18.00-20.00 u., za. 15-18 u.
'Im' 23.63.27. Op vrijdag 16 februari
vanaf 21.00 u.: Valentijnparty - toegang
gratis.
• Liefdes- of gewoon relatieproble-
men? Donderdagnacht wordt er in het
stimulerende milieu van de oude markt
alhier een speciaal studenten kontakt-
buro opgezet. Voor meer informatie zie
gevolgen volgende week. Nou doei.
• Gevonden op wo. avond aan audito-
ria AV, kant Parkstraat: oker etui met
sleutels. Af te halen de 's Meiersstraat 5,
bij Veto.
• Ee Waegeman, lekker beest, kom es
hier da' ku pak. Gelooft ge 't nu,
nondedju!?

• Welke student(e) heeft tijd om af en
toe met mijn twee paarden te rijden?
Oud-Heverlee. Kontakt: Helena Fon-
teine'1ll!' 010/84.56.01.
• Te huur: kot, gem. keuken en bad,
Tervuursevest 358, kamer 7. Vrij vanaf
15 april. Te bevragen na 19.00 u., niet
op donderdag.
• Nog 1 kaart te koop voor Herman
van Veen voor de voorstelling van
14 februari. Filip, Vlamingenstr. 23.

• Wie kan er mij een goede samenvat-
ting verkopen van 'The Visible Hand'
van Alfred D. Chandler Jr. (zo mogelijk
in het Ndl.)? Henk Himpe, Paul Le-
brunstr. 4. Bericht achterlaten.
• Gezocht: personen die za. avond
vanuit Leuven richting Genk-Maaseik
wensen mee te rijden enlof zo. avond in
omgekeerde richting: Peter Pex • 0111
86.39.50.

• Trouwe zoekertjes lezers en tevens
redaktie-leden van Eoos-express of pre-
sidium-leden, er is respektievelijk op
maandag 12 om 19.45 u'èn woens-
dag 14 om 20.00 u vergadering op de
permanentie.
• Verloren: bril met bruin-grijs mon-
tuur op 7/2 tussen RC en· Thomas
Morus. Beloning. J. Mols, Thomas Mo-
rus, Blok A, gang A22. _
• Hallo meisjes! Ik ben Steven, ziek en
eenzaam (Karin is weg), kom mij deze
week eens bezoeken in- 't H. Hart
Ziekenhuis,

ZOEKERTJES
• Reuzenstenen, menhirs, dolmen:
mysterieuze stenen als wachters van een
grijs, maar wijs verleden. Lezing, volle-
dig vrij en gratis op wo. 14 februari
20.15 u. Vergaderzaal in 't Stuc.
• Universitair Symfonisch Orkest zoekt
dringend voor konsert op 20 maart:
kontrabassisten, 1 hoornist, 1 trombo-
nist, 2 trompettisten. Bert de Bièvre,
'Im' 22.22.24. of 014/55.67.35.

• Te koop: Typemachine (als nieuw).
Brother Color Graphic Writer BP-30,
5500 fr. Li. BI. Inkomststr. 69. Na 18 u.
• Letteren zoeken Wijsbegeerte om
samen Filmweek te houden!
• Verloren: attaché-case (grijs, initialen
y.B.) op 8 februari aan het Pauskollege.
Yvo Bergmans, '1lI!' 81.53.38 of 021
513.96.50. In Leuven: mevrouw Bue-
lens, 'lil' 28.32.70.

PROGRAMMA
Op de sporthappening (zie kader)
kan je haast alle sporten gaan
bekijken of beoefenen. En alles is
gratis.
AEROBIC van 18 tot 20, sporthal
De Nayer AMERtCAN I=OOT-
BAll van 16 tot 18, voetbalterrein
BASKETBAL van 17 tot 18, sport-
hal De Nayer BOOGSCHIETEN
van 15 tot 17, sporthal De Nayer
DIEPZEEDUIKEN van 16 tot 18,
gymn. rekreatiebad HOCKEY van
16 tot 18, kunstgras JUDO van 20
tot 21, sporthal De Nayer KARA-
BIJNSCHIETEN van 15 tot 17,
sporthal De Nayer KARATE van
18.30 tot 20, sporthal De Nayer
KAYAK-AFVAARTDIJLEom 14&
16, sporthal De Nayer KAYAK -
ESKIMOTEREN van 18.30 tot 20,
Gymn KLIMMEN van 15 tot 17,
kunstgras LANGLAUF van 14 tot
20, voetbalterrein MOUNTAIN-
BIKE om 14, 15, 16 en 17, sporthal
De Nayer NEW GAMES van 17 tot
19, atletiekplateau ORIËNTATIE-
lOOP tussen 14 en 15, sporthal
De Nayer PISTOOLSCHIETEN
van 15 tot 17, sporthal De Nayer
RUGBY van 14 tot 16, voetbalter-
rein TRAMPOLINE van 15 tot 17,
Gymnasium SCHERMEN van 16
tot 1 7, sporthal De Nayer VAL-
SCHERMSPRtNGEN van 16 tot
18, sporthal De Nayer VOETBAL
van 21 tot 23, kunstgras VOLLEY
van 15 tot 17 en van 19 tot 23,
sporthal De Nayer VOLKSSPOR-
TEN van 14 tot 20, Univ. Sport-
centrum ZWEMMEN van 14 tot
16, gymn. rekreatiebad. Demons-
tratiewedstrijd VOLLEY - Heren-
tals-Zonhoven om 20.30 u, Gym-
nasium. 0

VAU A. 'TUURTJE De Algemene Vergade-
aft ring (AV) van Kringraad

zoekt wegens het ontslag van een vertegenwoordiger een nieuwe
studentenvertegenwoordiger in de Akademische Raad (AR) voor het
resterende deel van het akademiejaar. In aanmerking komen alle
studenten van de KUL die voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Kandidaten moeten behoren tot de groep Humane wetenschappen
2. De kandidaten moeten in de loop van het vorig akademiejaar of het
akademiejaar 1987-88 in één zittijd geslaagd zijn.
3. Van de kandidaten wordt een gedegen kennis verwacht in de POK,
fakulteitsraad, onderwijswerkgroep van de kring, presidium of Kring-
raad. Op basis van zo'n ervaring moeten zij grondig op de hoogte zijn
van de problematiek inzake onderwijs en medebeheer in het
algemeen, of hun toekomstig werkingsdomein in het bijzonder.
4. De kandidaten moeten bereid zijn om hun funktie op te nemen
volgens de geplogenheden van Kringraad. Dit wil zeggen: 0 de
vertegenwoordiger wordt ex officio lid van de AV van Kringraad. Deze
vergadering komt tweewekelijks samen en werkt rond de belangen-
verdediging van de studenten inzake medebeheer, onderwijs, aggre-
gatie en internationale studies. Van de vertegenwoordiger wordt
verwacht dat hij/zij dit lidmaatschap opneemt met zin voor initiatief.
o de vertegenwoordiger volgt van dichtbij het tot stand komen van de
standpunten op de AV door bijvoorbeeld aktieve inzet in de

• Te huur: ruime studentenkamer,
Naamsestr. 176. Keuken, douche, fiets-
bergplaats. Vrij vanaf 1/3, prijs 5500 fr.
Bellen bij Piet Mertens (kamer 15);
indien afwezig, laat bericht achter.
• Labyrint: vrouwenkafee, Visserstr. 2
(zijstraat Vismarkt) wo., do., zo.: vanaf
20.00 u. Vr., za. fuif vanaf 22.00 u.
Wo. 21/2: pannekoekenfestijn. Za. 241
2: Top50-.fui(

• De beste zaal voor al uw fuiven tot
120 personen. Zeer goede voorwaar-
den! Centraal gelegen. Visserstr. 2 (b0-
ven zaal 'Eagles'). 'Im' 20.76.41. of
25.55.67. '
• Typen van tesissen, verslagen en
teksten op laserprinter. Vertalingen; in-
binding. Kris Rosselle, Naamsesteen-
weg 130, Heverlee. ~ 20.70.77.
• Luma, typen van tesissen, verlagen en
teksten. Vertalingen. Steenbos 25, 1641
Alsemberg. '1m' 02/380.12.80.

• Verloren in zwembad te Leuven:
lichtbruine pantalon met leren riem.
Grote sleutelbos in rechterbroekzak. Wil
eerlijke vinder ze afleveren in de Vaart-
straat 9, K470?

• Wie leent mij, tegen mooie vergoe-
ding, volgende kursussen: L. Boone,
'Sociologie van de informatie-media',
U. Claeys, 'Sociologie van kultuur en
vrije tijd' vorig akademiejaar? Wim Ver
Eist, '1lI!' 60.16.35.

• Studentenkamer in gemeenschaps-
huis, 3500 fr., 10 maanden en 2 maand
gratis. Keuken, douche, centrale verwar-
ming. K. 'van Lotharingenstraat 17 tus-
sen 18 en 21.00 u.

• Gevonden in MT-kollege op 5 fe-
bruari: Parker balpen. De rechtmatige
eigenaar kan deze afhalen op Lepelstr. 9,
derde verdiep. Vragen naar Jan.

werkgroepen die zich bezighouden met deze problematieken. 0 de
vertegenwoordiger verwoordt en verdedigt het standpunt van de AV
van Kringraad naar AR en brengt omgekeerd ook regelmatig verslag
uit van die vergaderingen op de AV (ook schriftelijk). 0 de vertegen-
woordiger bereidt samen met de anderen, de vergaderingen voor
(zowel inhoudelijk als wat de te volgen taktiek betreft). Ook voor deze
specifieke voorbereiding moet tijd vrijgemaakt worden. 0 een man-
daat als vertegenwoordiger houdt ook technisch en administratief
werk in, bijvoorbeeld het schrijven en tikken van nota's.

De verkiezing vindt plaats op de AV van Kringraad op vrijdag 23/2 om
19.00 u (plaats nog nader te bepalen). Alle sollicitaties dienen
schriftelijk met CV, motivering en vermelding van de speciale
ervaringen die voor de raad nuttig kunnen zijn, toe te komen op het
sekretariaat van Kringraad t.a.v. Piet Schreurs ('S Meiersstraat 5) ten
laatste op woensdag 21/2 om 17.00 u. Personen die solliciteren
dienen aanwezig te zijn op de AV van Kringraad waarop de verkiezing
plaatsvindt.

De vakature voor een studentenvertegenwoordiger in de Onderwijs-
raad, openstaande voor een student uit de Groep Humane
Wetenschappen B (Ekonomie, Sociale Wetenschappen, Rechten), is
nog steeds vakant. Zie Velo 17, dd. 29/1/90.

,-----;0----.
Kringraad

UIT DE RADEN

Op de Algemene Vergadering (AV)
van Kringraad van 9 februari

heeft Benoit Lannoo ontslag genomen
als studentenvertegenwoordiger in de
Akademische Raad. De AV heeft dit
ontslag aanvaard. Er bleek immers een
onoplosbaar konflikt te bestaan tussen
de AV en baar vertegenwoordiger. De
AV was van mening dar er een
duidelijke diskrepantie bestond tussen
het standpunt dat de AV op haar
vergadering van 12 januari in verband
met het rationalisatieplan voor L&W
had ingenomen, en de manier waarop
Lannoo dit dossier op de Akademische
Raad van 15 januari had besproken.
De AV wenste dat het hele pakket

rationaLiseringsvoorstellen voor lette-
ren en Wijsbegeerte zou worden terug-
gestuurd naar de fakulteit, vermits de
Fakulteitsraad van L&Ween streefdoel
van 12 vakken vooropgesteld had en
niet een maksimum van 10 vakken,
zoals bepaald door de Akademische
Raad in het kader van het 'plan-
Dillemans'. De bewuste vertegenwoor-
diger heeft volgens de AV opzettelijk
nagelaten dit standpunt te verdedigen
op Akademische Raad. Bovendien
wenste hij ook achteraf zijn houding
niet te herzien en verdedigde dit door te
stellen dat de AV geen duidelijk stand-
punt had ingenomen. De AV was het
hiermee grondig oneens.

Een ander punt op de dagorde van
Kringraad betrof de erkenning van

de vrije verenigingen, traditioneel goed
voor ambiance tijdens de Yergadering.
De Financiële Kontrole Kommissie
(FK.K) gaf reeds een positief advies
voor de meeste verenigingen (Agalev-
studenten, Kristendemokratische Stu-
denten, Europakring, Kring voor Inter-
.aationale Betrekkingen, het Katoliek
Vlaams Hoogstudenten Verbond, Libe-
raal Vlaams Studenten Verbond, Navo-
kring, Protea-jongeren, De Roze
Drempel, Student Aid, University Ac-
tion, Vujo-KUL). Een negatief advies
werd gegeven voor Euroavia, Marxis-
tisch Leninistische Beweging, Nationa-
Listische Studentenvereniging en Uni-
versitair Geel Kruis.
Van deze verenigingen hebben MLB,

NSV en UGK bij Kringraad beroep
aangetekend. Ook de 11.11.11-Studen-
ten KUL hebben nog een -laattijdige -
aanvraag ingediend. Bovendien kun-
nen de kringen nog tot woensdag
14 februari om 17.00 u beroep aante-
kenen tegen de goedgekeurde vereni-
gingen. Op de AV zelf werd reeds
beroep aangetekend door Romania
tegen Protea. De beroepen worden
behandeld op de AV van 22 februari.

Verdere agendapunten waren de
voorbereiding van Akademische

Raad en Onderwijsraad. Zo werd in
verband met Onderwijsraad gesproken
over het invoeren van faciliteiten voor
werkstudenten. Kringraad heeft oog
voor het demokratiserend effekt hier-
van, maar wenst te waarschuwen voor
studieduurverlenging en de mogelijke
invoering van een kredietpuntenstel-
sel.
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Mag de familie Tel blijven?

De vrolijke vrienden
van de administratie
Op woensdag 31 januari bracht het steunkomitee Tel een bezoek aan het

ministerie van Justitie. Tijdens een onderhoud met magistraat Detry,
adviseur van minister Wathelet, werden meer dan 3200 petitiekaarten
overhandigd. -Het komitee eiste daarmee in de eerste plaats een

verblijfsvergunning voor de Turks-Koerdische familie Tel, maar het pleitte meteen ook
voor een ander en positiever beleid inzake vluchtelingen. Met de familie Tel zijn de
problemen rond de vluchtelingen immers niet opgelost. Sedert het begin van de jaren
tachtig is het aantal politieke vluchtelingen enorm toegenomen. Men schat dat
vandaag zowat tienduizend mensen in België asiel zoeken. Van de asielaanvragen
wordt gemiddeld de helft ontvankelijk verklaard en hoogstens een derde erkend.

Toen de familie Tel hier zes jaar geleden
arriveerde, had zij geluk. Hun aanvraag werd
ontvankelijk verklaard. De procedure om als
politiek vluchteling te worden erkend, werd
ingeleid maar na een 'grondige' analyse van hun
aanvraag werd de familie Tel het statuut van
politiek vluchteling geweigerd. In 1988 volgde,
zelfs een uitwijzingsbevel.

onder druk te zetten en de zaak te bespoedigen,
trok het komitee woensdag 31 januari naar
Brussel. Daar had het een gesprek met magis-
traat Detry, adviseur van minister van Justitie
Wathelet.

Hel
Detry vertelde eerst dat de formulieren voor het
onderzoek naar de sociale en familiale omstan-
digheden van de familie Tel op 23 januari dan

Op dat ogenblik had de familie zich echter al zo toch werden verstuurd. Hij beloofde niets, maar
geïntegreerd dat de verontwaardiging bij Belgi- zei toch dat "de familie, indien de uitslag van het
sche vrienden algemeen was. Er werd een socio-familiale onderzoek positief uitvalt, nor-
komitee opgericht om de familie hier te houden. malerwijze binnen twee of drie weken haar
Weldra kreeg dit komitee ook de steun van verblijfsvergunning zal hebben". Detry drukte
politici en parlementairen. Onder meer Wil- ook zijn spijt uit over het "probleem van de
fried Martens en Mark Eyskens drongen er bij politieke vluchtelingen". Hij ontkende niet dat
Melchior Wathelet, de minister van Justitie, op er dringend iets moet veranderen.
aan dat-de familie Tel een verblijfsvergunning Intussen heeft de Leuvense politie gemeld dat
toegekend zou worden op basis van artikel 9 zij met het sociale en familiale onderzoek
van de vreemdelingenwet van 15 december gestart.is, Waaruit je kunt opmaken, zij het wel
1980: wegens humanitaire redenen. Zij zagen met de nodige voorzichtigheid, dat de familie
immers in dat een terugkeer van de familie Tel Tel in vergelijking met andere vluchtelingen
naar Turkije wel eens fataal zou kunnen zijn. "iets minder slecht is af geweest omwille van de
Op het einde van het jaar 1989 leek het dan mobilisatie rond hun zaak. .."

eindelijk zover te zijn. De Minister van Justitie Meteen blijkt daaruit dat 'de huidige vreem-
gaf zijn woord dat er een regeling zou komen: delingenwetgeving grondig herzien moet wor-
geen statuut als politiek vluchteling, maar wel den. Hef moet onmogelijk gemáakt worden dat
een verblijfsvergunning op basis van artikel 9 families als de familie Tel zonder meer terug
van de vreemdelingenwet. Het zag ernaar uit gejaagd worden naar de hel waaruit ze komen.
dat er een einde zou komen aan de uitputtende En dat geldt niet alleen voor de Tels. Vluchten is
race om de familie Tel hier te houden. Enkel een immers een probleem op wereldschaal. Als
onderzoek naar de sociale en familiale toestand gevolg van geweld, oorlog, vervolging, politieke
van de familie (onder andere naar de bestaans- of ekonomische repressie, telt de wereld onge-
middelen) moest nog gebeuren. Hierbij dient veer vijftien miljoen politieke vluchtelingen. De
wel opgemerkt te worden dat een verblijfsver- Derde Wereld vangt 85% op van het totaal,
gunning in principe slechts voor één jaar geldt, West-Europa slechts 5%.
en de verlenging elk jaar opnieuw moet worden Maar dat is niet het enige probleem bij de
aangevraagd aan de burgemeester. opvang van vluchtelingen. De internationale
De dienst vreemdelingenzaken ootving op basistekst waarin een definitie wordt gegeven

4 december 1989 een enquète-formulier voor .van 'vluchteling' is de Konventie van Génève
het sociaal en familiaal onderzoek van de uit 1951. Een vluchteling wordt er omschreven
minister van Justitie. Normalerwijze had de als "een persoon die uit gegronde vrees voor
dienst dit formulier onmiddellijk moeten door- vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationa-
sturen naar Leuven, maar dat gebeurde niet. In liteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep
Leuven bleef alles stil, een uitkomst bleef uit en of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten
de zaak sleepte verder aan, het land waarvan hij de nationaliteit bezit en die
Om het Ministerie van Justitie nogmaals de bescherming van dat land niet kan, of uit

Race

VLUCHTELINGEN
32 KOERDEN IN CEL OP WCHTHAVEN

hoofde van bovenvermelde vrees, niet wil
inroepen".

Stop
In de geest van Genève gaat het hier om
individuele vluchtelingen - dissidenten bijvoor-
beeld - die bovendien om politieke redenen
gevlucht zijn. Het probleem van de vluchtelin-
gen is ondertussen echter veel grootschaliger
geworden. Men kan niet meer spreken van
enkelingen die hun land ontvluchten; meestal
zijn het echte migratiebewegingen. Die mensen
zijn dan ook niet meer persoonlijk geviseerd
omwille van hun politieke opvattingen, zoals in
de Konventie van Genève bedoeld. Een voor-
beeld: toen de Irakezen Halabja bombardeer-
den, richtten zij hun aanval uiteraard niet tegen
alle inwoners afzonderlijk. Maar daardoor

zouden eventuele vluchtelingen uit Halabja ook
buiten de definitie van Genève vallen.
Nochtans vallen meer en meer regeringen

terug op deze definitie en zij beperken zich tot
een een strikt individualistische en politieke
interpretatie. Dat biedt hen immers de moge-
lijkheid om een aantal vluchtelingen, namelijk
de zogenaamde 'ekonomische', reeds bij voor-
baat uit te sluiten met het argument "dat deze
mensen hun land verlaten om louter ekonomi-
sche redenen en onder het mom van vluchteling
de migratiestops willen omzeilen".
Het is duidelijk dat een interpretatie als deze

een rechtvaardige beoordeling in de weg staat.
Wie niet kan bewijzen om politieke redenen te
zijn gevlucht, wordt bestempeld als een bedrie-
ger die misbruik wil maken van het recht op
asiel. Nochtans moet men er rekening mee
houden dat vluchtelingen die hier arriveren
meestal niet de kans hadden om officiële
papieren te verzamelen en mee te nemen om
hun status bij hun aankomst hier te staven.

En wat dan wanneer de aanvraag wel
ontvankelijk wordt verklaard? Het Kommis-
sariaat-Generaal voor Vluchtelingen is naast
een adviserend orgaan ook een onderzoekend
orgaan. Bij het Kommissariaat berust de
verantwoordelijkheid over de gegrondheid van
een aanvraag wanneer een kandidaat-vluchte-
ling wel ontvankelijk werd verklaard. Ook
tegen de beslissingen van het Kommissariaat is
beroep mogelijk, dit dan wel bij de zogenaamde
Vaste Beroepskommissie. De benoemingen
binnen deze Beroepskommissie geschieden ech-
ter, evenals voor het Kommissariaat-Generaal,
op voorstel van de minister van Justitie. Onder
Jean Gol, de vorige minister van Justitie, werd
die administratie volgepropt met PRL'ers. De
sfeer is er niet bepaald 'vluchteling-vriendelijk'.

Voor de politieke vluchtelingen voorziet de
Belgische wetgeving twee fazen in de procedure
tot het toekennen van het vluchtelingenstatuut :
er is het onderzoek naar de ontvankelijkheid
van de aanvraag en de eigenlijke erkenningspro-
cedure.

Over de ontvankelijkheid van een aanvraag
beslist de minister van Justitie of één van zijn
gemachtigden van de dienst vreemdelingenza-
ken. Op basis van twee kriteria is onmiddellijke
terugdrijving aan de grens mogelijk, namelijk
wanneer de openbare orde wordt bedreigd of
wanneer een aanvraag niets met asiel te maken
heeft. Is iemand eenmaal in het land toegelaten,
dan is het afwachten of zijn aanvraag ontvanke-
lijk is. Is dat niet het geval, dan moet hij of zij
niet dadelijk het land verlaten. Er is altijd
beroep mogelijk bij het Ministerie van Justitie,
dat dan, vooraleer een nieuwe beslissing te
nemen, advies moet inwinnen bij het Kommis-
sariaat-Generaal voor Vluchtelingen. De minis-
ter is echter niet gebonden door dit advies en
bijgevolg kan hij opnieuw een negatieve

I
beslissing nemen, zelfs indien het advies van het
Kommissariaat positief is.

Loops
In de loop van de jaren tachtig is het aantal
asielzoekers sterk gestegen., De opvangmoge-
lijkheden zijn echter in gebreke gebleven en het
Kommissariaat-Generaal voor Vluchtelingen
kampt met steeds meer achterstand in het
verwerken van de dossiers van vluchtelingen.
Er is niet voldoende mankracht om de

dossiers van alle vluchtelingen die opgevangen
zijn door OCMW's en onthaalcentra binnen de
voorgeschreven onderzoekstermijn van zes
maanden te behandelen. In het Klein Kasteeltje
wachten vandaag ongeveer 560 vluchtelingen,
waaronder 130 kinderen, al veel te lang op een
definitieve uitspraak. En ook het voorbeeld van
de familie Tel illustreert hoe langzaam de
Belgische administratieve molen draait. En tot
welke kapriolen ze in staat is. Vrolijke jongens,
die ambtenaren.

Tie Roefs
Juridisch advies:

Luc Janssens, Erik Paredis en Walter Pauli .
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Zaventem - In Leuven is er reeds een tijdje beroering rond de Koerdische familie Tel, die nogal wat
problemen hebben om het statuut van politiek vluchteling te krijgen. Het geval van de familie Tel is
echter geen geïsoleerd geval. Op dit moment zitten nog 32 Iraakse Koerden in Zaventem gevangen.
Ze zijn gevlucht voor de de Iraakse oorlog, en vooral voor de Iraakse veiligheidspolitie. InKoerdistan

is er nog nauwelijks een familie waarin de laatste jaren geen slachtoffers vielen. De meeste vluchtelingen
waren politiek erg aktief in Koerdistan, en kunnen moeilijk afgedaan worden als 'ekonomische'
vluchtelingen. Het is eerder een daad van lijfsbehoud: de vrees dat de Koerden totaal uitgeroeid zouden
worden, is niet denkbeeldig. Zij hopen in feite op een onatbankelijk Koerdistan.
Enkele van de gevangen Koerden zijn politiek bekenden in Irak. E.C.x.A. - we drukken enkel zijn

initialen af - is zowat de geestelijke vader van de 'Yezidi-Koerden'. Tot hun arrestatie in '75 waren hij en
zijn broer aktief in het verzet. In '80 kwamen ze vrij, maar in '82 werd zijn broer opgehangen door het
Iraaks leger. Voor hem begon een lange vlucht, die steeds moeilijker werd. Door, de herhaalde
gasaanvallen (denk aan Halabja) werd de situatie zelfs in de bergen onmogelijk. Uiteindelijk is hij uit hel
land gevlucht, om via Beiroet op Zaventem te belanden.
I.E.H. was kommandant in het verzet. Hij werd driemaal ter dood veroordeeld. Zijn vrouw werd

gearresteerd door de Iraanse Geheime Dienst. Sindsdien is ze vermist. E.A.H., aktief in het verzet, werd
gewond door chemische bommen in 1987. Hij heeft de aanval op Halabja meegemaakt vanuit Zéwe ...een
buurdorpje. Ook Zéwe werd bestookt, de helft van de inwoners werd gedood. De beide aanvallen
hebben zijn gestel aangevreten, zodat een dokter hem aanraadde te stoppen met zijn aktieve deelname
aan het verzet. Hij werd reeds naar het ziekenhuis van Vilvoorde overgebracht.
B.O. is een Turkse Koerd, die door omstandigheden in het Iraaks verzet is beland. In Turkije was hij lid

van Demokratische Kultuurvereniging van de Koerden. Zijn groep werd opgespoord, en een groot
gedeelte van de leden gearresteerd. Eén ervan, Neemettin Buyukkaya, werd levend verbrand in de
gevangenis. In Irak heeft B.O. ook een aanval met gifgas overleefd, waarna hij het land is
uitgevlucht.
Vreemd genoeg wilden de Belgische immigratiediensten hen niet aksepteren, en werd er gedreigd dat

ze teruggestuurd zouden worden naar Irak. De groep van 32 werd echter vastgehouden in de
transitruimte van de luchthaven van Zaventem. Sinds 17 januari zijn ze meer dan 2 weken gearresteerd
geweest. Op dit moment zijn er nog twee families die wachten in de transit 127 van Melsbroek. Het
begint er momenteel beter uit te zien voor deze groep. Dat komt ondermeer omdat er hulp kwam van een _
aantal parlementairen en humanitaire organisaties zoals de Vereniging van de Demokratische Juristen,
de Liga van de Mensenrechten en de Beweging tegen Racisme, Anti-semitisme en Xenofobie (BRAX).

(SJ/WP)

Horizontaal - 1. Ontsteking van het mondslijmvlies. 2. Kwel, terg
- Bijwoord. 3. Zonderlinge - Pauselijke hoofdtooi. 4. Schrfitelijke
verklaringen. 5. Polijst - Meisjesnaam. 6. Bijwoord - Muzieknoot -
Min.r. God van de liefde - Blank van een zwaard. 8. Plat ovaal vat
- Weerkunde. 9. Zuilvoet - Voorzetsel. - 10. Eetbare vruchten.

Vertikaal- 1. Kunstzinnig uit de kleren gaan. 2. Open strook in een
bos - Tn Arabisch schrift geschreven Hindoestani.i S. Russische
bergketen - Mompelt, pruttelt. 4. Heerlijk, fijn - Torenkraai.
5, Verorberde - Beginplaats bij het golfspel - Slag. 6. Jeukende
huidaandoening - Zeewier. 7. Godin van de regenboog - Tweede
zangstem. 8. Eerloosheid, verlies van burgerrechten. 9. Europeanen
- De negende toon. 10. Negerengels - Meisjesnaam.




