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

Toen de kontesterende overkoepeling van eerlijk naden-
kende professoren dat te weten kwam, riepen ze in koor

dat zoiets niet oorbaar is. Kan men jongens die sneeuw-
ballen gooien immers wel studenten noemen? Volgens hun
aanvoerder Delaere moeten brieven in het vervolg van hoog
nivo zijn, omdat men de lezer enkel zo kan overtuigen. Ze
organiseerden prompt een koor voor nieuwe stemmen. Op
pagina 6.

De werkgroep preventie vond dat nog niet genoeg. Ze
brachten zondagnacht, nog voor het verschijnen van

Veto, een paars boekje uit waarin ze van leer gaan tegen het
toenemende moreel verval van de studenten, die alleen
maar aan seks denken. \!cm de derde wereld trekt bijna
niemand zich nog iets aan, en wie er toch iets wil aan doen
respekteert zogezegd het studentenrecht om aan seks te
denken niet. De werkgroep preventie vindt dat nu wel
welletjes. Op pagina 3.

Naar gewoonte kiest Veto ook nu een 'vrouw van het
jaar'. Ons lijstje ziet er in elk geval tot nu toe erg stevig

uit. In het verleden mochten de Veto-boys immers reeds
kusjes geven aan niemand minder dan mevrouw Dillemans,
koningin Fabiola en Suzanneke Vandemeermans. Na al dat
moois viel ons oog dit jaar op Paula O'Hondt, en als dank
schreef ze voor ons een boekje om te bespreken. Op
pagina 4.

Ook anderen prezen ons reeds voor onze terechte
keuze. Slechts één studentenvereniging was het er niet

mee eens. Toen onze vrouw van het jaar vorige week een
bezoek bracht aan ons aller Leuven, gingen ze sneeuwballen
naar haar gooien om tegen de prijs te protesteren. En toen
werd onze laureate heel bang. Ze zei dat we die
voorspelbare lezersbrief op pagina twee toch maar moesten
publiceren, als we maar genoeg over racisme schreven.

De 'echte' jury koos voor Ekonomika: De studenten jury dacht daar anders over.

Ekonomika én Germania winnen

Delandbouwkring zal zich de negende editie van het interfakul-
taire songfestival waarschijnlijk nog lang herinneren. Het
bijzonder schaars opgekomen publiek - de tent was niet eens

voor de helft gevuld - en de Siberische temperatuur, zorgden ervoor dat
het gebeuren nooit echt van de grond kwam. De plaats op zich - een wei
ergens in de brousse van Heverlee - leek ons al niet zo'n goede zet. Als je
bovendien verzuimt na te gaan of er wel voldoende brandstof is om een
gigantische tent te verwarmen en te voorzien van elektriciteit, dan vraag
je om moeilijkheden. Bij de deelnemende groepen merkten we dan ook
veel wrevel. Van een fatsoenlijke sound-check was niets in huis gekomen.
De omstandigheden om op te treden waren dan ook alles behalve ideaal:
verkleumde handen, koude instrumenten die onder de hete spots
onmiddellijk ontstemden, een mat publiek.

Terechte verontwaardiging dus, ook bij
het vrouwelijke deel van het publiek,
toen bleek dat er geen toiletwagen was,
en geen huis mijlen in de omtrek.
Bovendien noteerden we een aaneen-
schakeling van zogenaamde 'schoon-
heidsfoutjes', die het festival in zijn
geheel sterk ontsierden: pijnlijk geknoei
met de videoklips, moeilijkheden met de
P.A., een chaotische opeenvolging van
de verschillende groepen, het ontbreken
van een skorebord. Gelukkig vielen de
groepen nogal mee.

Werther
Het negende interfakultair songfesti-

val stond geheel in het teken van zijn
verplicht nummer. Een sneeuwbui tij-
dens het wachten op de bus, een koude
tent in Heverlee, videoklipjes die het
hoofdzakelijk over sneeuwpret hadden
en een koel reagerend publiek. Iets meer
toepasselijk dan Raymond Van Het
Groenewouds 'Maria, Maria' konden
we ons niet indenken. Behalve koud was
deze editie ook van een bevredigend
muzikaal peil. Van de presentatie kan dit
niet gezegd worden. Werther Van Der
Sarren maakte zich hopeloos belachelijk
door alle denkbare klichees aan elkaar te
rijgen, af en toe gekruid met wat plat
gezwets.
Back-stage de gewone taferelen: heen

en weer geloop, nerveuze muzikanten,
ingehouden spanning. Twee mensen van
Kultuurraad deelden aan de deelnemers

enquêteformulieren uit die informeer-
den naar de repetitie-omstandigheden
van de verschillende groepen. In Leuven
heerst er een gebrek aan repetitie lokalen,
waaraan Kultuurraad iets wil doen. In
eerste instantie wordt daarbij gedacht
aan een lokaal voor akoestische groepen
in het Arenbergkollege, maar daar wil
Masschelein voorlopig niets van weten.
Wachten dus of de resultaten van de
enquête op de Raad voor Studenten-
voorzieningen iets zullen kunnen for-
ceren.
Na de openingsklip en een roze Van

Der Sarren, die beurtelings de dames en
heren van het publiek vroeg of ze er
klaar voor waren, mocht de Wina-band
starten. Het klipje, bijzonder flauw en
inspiratieloos, moest de herkomst van de
groepsnaam verklaren: 'Aaargh!'. Hun
opener (Limbo Maniacs) bevestigde
alvast het ruige imago dat de mannen
zich wilden aanmeten. Het eigen num-
mer ('Revelation') leek ons toch een
ietsje te veel beïnvloed door The Cure,
en Maria werd vertraagd tot een blues.
De rest zat fout. Door een zwakke zang
en een te traag tempo ging 'Blauw' van
The Scene totaal de mist in. The Red
Hot Chili Peppers waren een gewaagde
keuze. 'Knock me down' leek dan ook
een beetje hoog gegrepen voor de
Winezen. Bij het laatste akkoord sloegen
de elektriciteitsstoppen door en viel een
reklamepaneel van zijn sokkel. Voor
Wina gelden echter verzachtende om-
standigheden. Als eerste groep onderga

(foto Hielke Grootendorst)

je alle ongemakken waarvan de andere
groepen normaliter gespaard blijven: een
slecht afgestelde P.A, een niet opge-
warmd publiek, enzomeer.
Ekonomika, met The Moneymakers,

speelden zoals wel vaker het geval is op
zeker: een vlotte set bestaande uit een
serie overbekende nummers en 'mee-
stampers' deed ons bij momenten aan
een balorkest denken. Van een snelle
'Solsbury Hill', over de Bluesbrothers-
klassieker 'Everybody needs somebody'
naar ...Martin Luther King. Zijn 'I have a
dream-toespraak vormde een merk-
waardige aanloop voor een trage
'Knocking on heaven's door'. Maria
werd een mengeling tussen een rasechte
schlager en een stevige rocker. De zanger
werd er zelfs even zangeres voor. Na een
funky eigen nummer stampte de tent nog
even mee met 'Don't go' van Hothouse
Flowers. Toegegeven, zij kregen voor
het eerst het publiek in beweging, maar
hun sukses leek ons toch wat gratuit.

Figaro
Toen kwam Germania. Aangemoe-

digd door een wel heel entoesiaste
fanklub begonnen zij bijzonder eigenzin-
nig met een trash-core ode aan Mozart
en een stage-divende zanger. 'Cöte
d' Azure' van Urbanus en 'Mr. Cabdri-
ver' van Lenny Kravitz klonken goed,
het Nederlandstalig eigen nummer ook.
Daarna werd met akkordeon en trompet
de beste Maria van de avond ten tonele
gevoerd, daarmee was haast iedereen het
eens. Het kon helemaal niet meer stuk
toen Germania zowaar Les Négresses
Vertes bovenhaalde. Germania blonk
uit, zij het alleen al vanwege de spontane
zelf-relativering die bij vele groepen
helaas weer ver te zoeken was.

vervolg op p.3 ..

Leer typen in 2 dagen
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Met succes getest
door 40 studenten
Zie pagina 4.advertentie ....J

Migrantenvrouwen emanciperen

Een snelkursus
ontsluieren
Koninklijk Kommissaris voor het Migrantenbeleid Paula D'Hondt

stelt dat de emancipatie van de migrant voor een groot deel zal
moeten gebeuren langs de emancipatie van de migranten vrouw

om. De traditionele migranten vrouw is immers, meer dan de doorsnee
Westerse moeder, de spilfiguur binnen het gezin, want zij is opvoedster
en overdraagster van de kultuur. Zo ontstonden in de loop van de jaren'
zeventig de migrantenvrouwenwerkingen, die vanuit een integratie-
ideaal de migrantenvrouw uit haar isolement wilden balen, tot welzijn
van haar en van haar kinderen. Vijf van die werkingen werden eind 1990
door Lenssens (CVP), minister van Welzijn en Gezondheid, erkend. Nu
de integratie-eis, zowel vanwege de overheid als vanwege de migranten
zelf, scherper dan ooit gesteld wordt, verdient dit aspekt van de tematiek
een aparte belichting.

Een van de grootste hinderpalen voor de
integratie van de migranten vrouw is het
gearrangeerde huwelijk. De uithuwelij-
king is een veelzijdig probleem. Via een
huwelijk, lang tevoren door de families
van een jongen en een meisje die elkaar
nauwelijks of niet kennen bedisseld,
wordt een plattelandsmeisje uit de
Maghreb-landen naar hier gehaald. Het
komt terecht in een totaal vreemde
wereld, eventueel zelfs in een.gezin dat ze
nauwelijks kent. Enkel al het feit dat ze
van het platteland komt en hier meestal
in een stad terecht komt, betekent een
belangrijke bron van aanpassingsmoei-
lijkheden. Wat bijvoorbeeld de tewerk-
stellingsmogelijkheden betreft, is er het
grote verschil in scholingsmogelijkheden
tussen stad en platteland, wat vaak leidt
tot werkloosheid of tewerkstelling in een
of andere kuisploeg in het gastland.
Anderzijds kunnen een aantal migran-
tenmeisjes van hier maar moeilijk een
man vinden. Ze dragen geen sluier en
hebben 'Westerse' gewoonten, wat de
ouders van de jongens, zelf dikwijls nog
eerste-generatie migranten, niet altijd
kunnen appreciëren. Zij zouden liever
zien dat hun zoon met een 'godvruchtig'
meisje uit hun vroeger vaderland trouwt.
En de tijd dat een migrantenmeisje met
een Westerse man trouwt is blijkbaar
nog lang niet aangebroken.

Ook de 'uithuwelijking van een
tweede-generatie migrante aan een man
uit het moederland kan nogal eens
drama's met zich meebrengen. De ou-
ders hebben hun dochter beloofd en
wanneer ze bijvoorbeeld tijdens de
vakantie het meisje niet meebrengen,
dan betekent dat voor hen een aanzien-
lijk gezichtsverlies. Hun dochter dient
immers haar ouders te gehoorzamen en
het huwelijk m6et doorgaan, volgens de
overeenkomst. Ook voor het meisje is
het een pijnlijke situatie. Wanneer zij

niet meegaat naar het vaderland, dan
bestaat de kans dat ze uit het gezin
gestoten wordt. Bovendien kent zij de
konsekwenties voor haar ouders. Een
Antwerps migrantencentrum biedt in
dergelijke gevallen een doeltreffende
oplossing. Zij laten trouwplichtige mi-
grantenmeisjes opnemen in een Ant-
werps ziekenhuis voor een of andere
vreemde ziekte. Op die manier wordt
het huwelijk weer een jaar uitgesteld,
zodat de ouders zonder vrees voor een
familieruzie op vakantie kunnen naar het
thuisland.

Vijgeblad
Een ander 'probleem' vormt de

hoofddoek, de hijab, niet zozeer voor de
migrantenvrouwen zelf, maar voor de
burgers van het gastland die er aanstoot
aan nemen. De opvattingen van de Islam
over liefde, seks en de relatie tussen man
en vrouw zijn voor Westerlingen moei-
lijk te begrijpen. In het vóór-Mohamme-
daans tijdperk werd er binnen de islam
aan de vrouw geen enkele waarde
gehecht, tenzij om kinderen te kweken,
bij voorkeur jongens. Sinds de komst van
Mohammed krijgt de vrouw in de Islam
de rol van moeder en verleidster toe-
bedeeld. De vrouw is echter door haar
aantrekkingskracht, haar fitna, een ge-
vaar voor de man. Daarom moet ze zich
voor alle mannen sluieren, wanneer zij
het huis uit wilt. Op die manier kan zij
onheil vermijden en haar eigen waardig-
heid behouden. Een moslimspreek-
woord zegt immers: 'als een man en een
vrouw samenkomen, is de derde altijd
Satan'.

Niet alle vrouwen sluieren zich op
dezelfde manier. Een aantal onder hen
sluiert zich volledig, anderen bedekken
enkel hun haren onder een hoofddoek,

vervolg op p.S ..

ANTI-RACISTISCHE 14-DAAGSE
Vanaf dinsdag starten de 'studenten tegen racisme' (STeR) met een
tweede sensibiliseringskampagne. Nu het publieke debat over de
migrantenkwestie dankzij het werk van Paula D'Hondt (zie pagina
vier) eindelijk op gang lijkt te komen, staat voor STeR het licht op
groen. In dit nummer brengt Veto een eerste bijdrage aan het debat.
Aan bod komen ondermeer de integratie van migrantenvrouwen en
de gettovorming. We trekken ons uit de Vlaamse klei.
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of

op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken.
Slecbts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verwek, kunnen ze
weggelaten worden in Veto.
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit

komt overeen met ±1,5 getikte blz. met dubbele interlinie) worden in principe
ingekort. De redaktie beboudt zicb bet recbt voor brieven niet te plaatsen.

Slaven
Oh, wat mooi! Plots profileert zich het
MLB als strijder voor vrijheid en gelijk-
heid, de verdediger van de zwakken, ...
Probeert het nog een ultieme face-lift?
Moeten we vergeten dat MLB het

regime in Roemenië gesteund heeft. Of
zijn we Tienamen (sic) ook al vergeten?
Ja, Chinese studenten waren contra-
revolutionairen, samengebracht door de
CIA, om het 'Amerikaans imperialisme'
de bovenhand te laten halen! Steeds
dezelfde taktiek die extreem rechts of
linkse groeperingen gebruiken: slogans,
massa-demagogie, goedkope praatjes
voor de kudde, ...!
Vrijheid van het individu? (een funda-

menteel recht van de mens) Vergeten we
dan plots een grondprincipe van het
Marxisme-Leninisme? Een individu
wordt geheel en al opgenomen door de
maatschappij. Alleen vooruitgang van
de gemeenschap telt, en moet met alle
middelen bekomen worden. De Mens is
bezit van de Staat. Van persoonlijke
vrijheid geen sprake!

Ik hoop dat zulke drogutopiën (sic) de
toekomst niet meer zullen halen ... Ook
in Leuven niet.

Miehiel Thomeer

Herr Doktor
In alle nederigheid ontvang ik gaarne en
met plezier uw eredoktoraat (dat dus nu
het mijne is). Misschien pour ceux qui
sont interessés et qui ne l'ont pas trouvés
dans leurs livres, tinnitus is het effect dat
men doof wordt, niet alleen hoort men
niets, maar tevens dat men andere
dingen hoort die er helemaal niet te
horen zijn, van tsjilpende vogels via
lopende waterkranen tot ijselijk gekrijs
en geschreeuw. Dit kan veroorzaakt
worden door bijvoorbeeld een zware
griep, een hele ramsamsam aan virale
ziekten, maar ook door een nieuw
fenomeen: te lang bÎootgesteld worden
aan een geluidsdruk boven de 90 db(A).
Men is nog niet helemaal zeker over de
oorzaak hiervan, maar de algemeen

meest aanvaarde theorie in dit verband,
is dat de haartjes in de gehoorbuis broos
zijn en bij teveel geluidsdruk wel mee-
buigen, maar vrij vlug door 'metaalmoe-
heid', eigenlijk dus het verminderen van
de cohesieve krachten tussen de atomen,
afbrokkelen. Maar, aangezien die haar-
tjes door het eeuwige bewegen van het
hoofd steeds weer in commotie zijn,
hebben de hersens een signaal gecreëerd
dat de teweeggebrachte pulsen door het
bewegen van het hoofd neutraliseerd
(sic). Als er dan geen basisstromen meer
zijn want de haartjes zijn afgebroken,
horen we bijvoorbeeld geschreeuw. Als
ik me niet vergis en mijn geheugen mij
niet in de steek laat dan moet dat
vermeld zijn in een van de Kijk's van
sept '89-'90, ergens op de grijze pagi-
na's.
Wat jammer toch dat ik net die week

geen veto kreeg, als trouwe veto-lezer
nota bene, wanneer men mij een veto-
eredoktoraat aankondigt. Ts ts ts, wat
jammer toch.

Dr. Junker Wendel von Hespen
Grüss Gott von mir auch, shüs!

Rechts
Mogen studenten nog links-radikaal
zijn? Ja, dat mogen zij! Maar om in
aanmerking te komen voor subsidies,
moeten zij ook, zoals iedereen, aan de
kriteria voldoen. Geen probleem, aldus
Goderis en co. Zij weten echter zo goed
als ik, dat ze liegen. Trouwens, nu hun
erkenning, zoals twee jaar terug, weer in
vraag wordt gesteld, reageren zij alvast
verbazend snel. Schrik om door de mand
te vallen?
De kringen moeten goed nadenken,

en de proef op de som maken: zij zullen
vlug merken dat MLB, ondanks hun
mooie vrije tribune, inderdaad niet aan
een aantal kriteria voldoen.
1. Is de MLB een studentenvereniging?
Wanneer een groot deel van hun wer-
king gedragen wordt door PVDA-mili-
tanten uit het Leuvense, kan men zich
daar vragen bij stellen.
2. De Rechten van de Mens? Wie
openlijk de onderdrukking goedpraat (in

PARTNERSHIP
Het Nationaal Centrum voor Ontwik-
kelingssamenwerking (NCOS) beeft,
na wat het zelf'een ruime diskussie
noemt, tien beleidsopties klaar om
nieuwe ontwikkelingsprojekten 'in
het Zuiden' te evalueren en te steunen.
De diskussie kadert in een streven
naar meer kwaliteit in de niet-goever-
nementele ontwikkelingssamenwer-
king tussen Noord en Zuid. De laatste
tijd kwam meer en meer nadruk
liggen op samenwerking tussen orga-
nisaties (partnership), waarbij het
belangrijkste aandeel in het initiatief
en de uitvoering van een projekt
berustte bij de partner uit het Zuiden.
Een mooi voorbeeld daarvan zijn de
projekten die Student Aid de afgelo-
pen jaren ondersteunde.
De tien beleidsopties nu willen

potentiële partners of projekten toet-
sen aan enkele kwaliteitskriteria. En-
kele van die kriteria moeien nood-
zakelijke aanwezig zijn, zoals herver-
deling van macht en aandacht voor de
vrouw. Andere zijn meer specifiek
wals aandacht voor Afrika of voor
stedelijke en plattelandsintegratie.
Een kollokwium dat op zaterdag

23 februari plaatsvindt, wil die be-
leidsopties vastleggen. Er kunnen we-
liswaar nog aanmerkingen gemaakt
worden, maar verder dan een goed-

keuring van wat op tafel ligt, zal het
op het kollokwium hoogstwaarschijn-
lijk niet komen. Dat is dan spijtig voor
laat protest. In een pamflettekst wordt
uitgehaald naar het hele kollokwium
dat zal leiden tot 'mooiere projekten
die door een animatieface1ift beter
zullen aanslaan bij het brede publiek',
maar 'in termen van strukturele ver-
anderingen, pleisters zijn op een open
wonde.' De ondertekenaars van de
tekst stellen deze visie en aanpak van
het NCOS in vraag en pleiten voor
'aktiernodellen die politieke en ekono-
mische strukturen doen kantelen.' Dat
is in feite niets minder dan een tweede
luik van de NCOS-ontwikkelingsvi-
sie. Het NCOS draagt nog steeds
strukturele veranderingen in het vaan-
del, maar of die in de beleidsopties
voor projektwerking naar voor treden
is voor de ondertekenaars ten zeerste
de vraag.
Om de diskussie op het kollo-

kwium een iets ruimere basis te geven,
stelt 11.11.1 I-studenten woensdag de
tien beleidsopties en de kontesterende
stemmen kort voor. Student Aid hoeft
zich niet van de daaropvolgende
diskussie te onthouden. Afspraak
woensdag 20 februari om 20.00 u op
de eerste verdieping van 't Stuc.

(FDP)

Op de Leuvense kringen en hun overkoepeling rust de
laatste weken een zware hypoteek. Vooral sinds de AV's van
Sociale Raad en Kringraad van vrijdag 8 februari is duidelijk
geworden dat niet iedereen het eens is over de werking van
Loko. Deze onderhuidse tegenstellingen dreigen de hele
Leuvense studentenvertegenwoordiging aan te tasten,
waardoor zinvolle akties het in de (nabije) toekomst wel eens
zeer moeilijk zouden kunnen krijgen.
Alles is begonnen op 4 februari, nadat Kringraad op een

krisis-AV besloot niet deel te nemen aan een eventuele
nationale betoging naar aanleiding van het dekreet Coens
(gepland te Leuven op 14 februari). Dit besluit, en naar eigen
zeggen vooral de manier waarop het tot stand is gekomen,
schoot sommige mensen binnen Loko in het verkeerde
keelgat Zij besloten om op de AV van Sociale Raad (8
februari) de vraag 'meebetogen of niet?' voor te leggen aan
de kringen, om daarover op 19 februari op een buitengewone
AV van Sociale Raad met kringstandpunten te stemmen.
Toen dit Kringraad ter ore kwam, werd na een hoogoplo-
pende - en soms zeer persoonlijke - diskussie besloten om
de kringen de vraag voor te leggen 'of KriRa, dan wel KriRa
en SoRa samen bevoegd waren om over het Dekreet te
beslissen' - iets wat strikt genomen buiten de bevoegdheid
van één raad ligt.
Wij - K.O.E.N.S. - vrezen dat in.deze diskussie de werkelijk

belangrijke zaken, namelijk de studentenprotesten tegen
bepaalde passages in het dekreet, uit het oog worden
verloren. Het gaat er in heel deze affaire niet zozeer om waar
de bevoegdheid ligt. Dat die uiteindelijk bij de kringen ligt, zal
niemand ontkennenrAangezien de kringen op beide raden
vertegenwoordigd zijn, en de aktiepunten van de Nationale
Betoging - studenteninspraak, financiering van het universi-
tair onderwijs, ekspansie en inschrijvingsgelden - beide
raden aanbelangen, moet een zinvolle samenwerking
binnen Loko mogelijk zijn.
Het is namelijk zo dat verschillende mensen uit de beide

raden zich reeds sinds lange tijd geêngageerd en ingezet
hebben in de hele problematiek rond 'Demokratisering van
het Onderwijs'. Koens vindt het dan ook zeer spijtig te moeten
vaststellen dat Loko, nu zij de kans heeft om een beslissende
invloed uit te oefenen op de toekomst van het universitaire
onderwijs, zich zo verdeeld toont door interne polemieken.
Juist nu, terwijl de akademische overheid pogingen doet om
onze studentenoverkoepeling te kompromitteren (cfr. de
pogingen van rektor Dillemans om de studentenvertegen-
woordigers op zijn hand te zetten), zou Loko zich als één blok
moeten opstellen. Een tweeslachtige houding op zo'n
belangrijk ogenblik zou een zware slag toebrengen aan de

K·û·E·N·S
Kontesterende
Organisatie van Eerlijk
Nadenkende Studenten
hele studentenbeweging. Het dekreet zal de organisatie van
het universitair onderwijs voor jaren bepalen, en Loko heeft
zichzelf tot taak gesteld om ervoor te zorgen dat ook de
studentenbelangen er hun neerslag in vinden.
Koens suggereert volgende oplossing voor de huidige

malaise. De burenruzie tussen KriRa en SoRa moet
voorlopig naar de achtergrond verschoven worden (de
bevoegdheidskwestie kan later - desnoods op een OAV -
ten gronde uitgepraat worden), en de vraag 'meebetogen of
niet?' moet door de KriRa-AV terug naar de kringen gestuurd
worden. Dit betekent weliswaar dat een beslissing die op een
vorige AV genomen werd, opnieuw ter diskussie wordt
gesteld, wat inderdaad de geloofwaardigheid van de verga-
dering niet bevordert, maar anderzijds zal een nieuwe
stemming mét kringstandpunten duidelijk stellen wat nu
eigenlijk de houding van de Leuvense kringen is tegenover
een nieuwe betoging. Bovendien wordt elke verdere diskus-
sie tussen KriRa en SoRa door zo'n nieuwe stemming
voorlopig overbodig, zodat de koepel in een serenere sfeer
kan verderwerken aan eventuele toekomstige akties. Wat nu
écht belangrijk is, namelijk de studentenstandpunten blijven
verwoorden naar bovenuit en zoveel mogelijk kracht bijzet-
ten om ze uiteindelijk in het dekreet opgenomen te zien,
wordt op deze manier veilig gesteld.
Een eensgezinde houding van Loko is nu noodzakelijk.

Tenslotte is de Leuvense Overkoepeling ondermeer in het
leven geroepen om de studenten te verdedigen tegen
ministeriêle en rektorale intimidatie - want nog steeds wordt
onze deelname aan het beleid niet als vanzelfsprekend
beschouwd - en het nu voorliggende dekreet is dé
gelegenheid om het jarenlang verrichte werk in praktijk
toegepast te krijgen. We mogen niet dulden dat ruzies dit
onmogelijk maken: er staan nog teveel en te belangrijke
punten in het dekreet waarmee de studentenbeweging zich
onmogelijk akkoord kan verklaren. Om nu konkrete resulta-
ten te behalen, is gelobby (met partijen, vakbonden,
enzovoort) naar onze mening op zich onvoldoende: slechts
wanneer dergelijke onderhandelingen achter de schermen
gepaard gaan met een massale betoging, zal met onze eisen
rekening gehouden worden.
Als Loko zich met recht overkoepeling wil blijven noemen,

dan moet zij nu bewijzen zich eensgezind, konsekwent én
kordaat in te kunnen zetten voor de studentenbelangen.

Namens Koens: Marnix Baes (Oude Geschiedenis),
Jorn De Cock (Oude Gesch.), Geert Goderis (Genees-
kunde), Wim Peeters (Moderne Gesch.), Olivier Sleuw

(Archeologie), Steven Van Garsse (Romaanse Fil.)

STUDENTEN!
BLOKKENkunnen

we niet in jullie plaats ...
je typewerk verzorgen

wel!
Gebruik je tijd wel en geef uit

handen wat kan:
thesis, seminariewerk, paper, ...
Wij doen dit snel, goedkoop

en vakkundig!
Vreemde talen en tekens,
formules en tabellen ...

alles kan ... en met ervaring.

't Is ook vlakbij: tegenover
ALMAll.

UNIVER CV
Edward Van Evenstraat 3

3000 LEUVEN
'1iI!' 016/23.86.43

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

Wim Van Dijck (NSV)

Solidair! Iedereen kan dat lezen) van het
Tibetaanse of het Roemeense volk, heeft
weinig recht om daarmee te schermen.
3. Anti-racisme? Als het erop aankomt
in de bres te springen voor migranten
hier te lande, is de MLB uiteraard
haantje de voorste. Maar leest u er de
rabiaat anti-joodse propaganda in Soli-
dair (n.a.v. het Coifkonflikt) maar eens
op na!
4. Geweld! Dat MLB-Leuven het afge-
lopen jaar offensief geweld gebruikt
heeft, kan ik niet bewijzen (de PVDA
daarentegen well), ze hebben het alles-
zins gepropageerd. Alweer in Solidair
(dat MLB wel degelijk verkoopt op de
kampus) kan u daar meerdere staaltjes
van terugvinden.
Ik weet dat de MLB alles zal doen om

de kringen zand in de ogen te strooien.
AI wat ik vraag is dat deze kringen
kritisch zouden zijn. Ook ten op zichte
van links-radikalen!
Dat ik hen daarbij een handje zal

helpen, door hen de kepies die mijn
beschuldigingen staven, op te zenden, zal
wel niemand mij ten kwade duiden. Of
toch?

Veto
'5 Meiersstraat 5

3000 Leuven
(016/22.44.38)o
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De Werkgroep Preventie stelt voor

Veertien dagen liefde
en seks
Om de twee jaar organi-

seert de Werkgroep Pre-
ventie van de KUL een

veertiendaagse rond relatievorming
en seksualiteit. De aktiviteiten (le-
zingen, voordrachten, films) be-
handelen verschillende aspekten
van de tematiek en richten zich
uitdrukkelijk op een breed publiek.
Tema's waaraan dit jaar ekstra
aandacht wordt besteed zijn onder-
meer partnerkeuze, gezins- en be-
roepsleven en huwelijk en homo-
seksualiteit. Opvallende afwezigen
zijn aids en anti-konceptie.

waaraan de universiteit aandacht be-
steedt. De Werkgroep Eksamens bij-
voorbeeld valt niet onder de Werkgroep
Preventie, en de aktiviteiten van het
Universitaire Medische onderzoekscen-
trum lopen volledig los van de werk-
groep.
Wat er dus feitelijk vanuit de werk-

groep georganiseerd wordt, is redelijk
beperkt: de aktie veiligheid op kot en de
veertiendaagse rond relatievorming en
seksualiteit. Tot voor kort waren er nog
de initiatiesessies rond anti-konceptie in
lessen van eerstejaars, maar die zijn
inmiddels uit praktische overwegingen
gestaakt (enkele proffen wilden hun les
niet langer afstaan),
Nochtans was de problematiek van de

anti-konceptie de onrechtstreekse aan-
leiding tot de veertiendaagse. Traditio-
neel wordt immers veel nadruk gelegd
op dat aspekt van de relatievorming, en
dat voornamelijk naar de eerstejaars toe.
Elke eerste kanner krijgt bij het ver-
plichte medische onderzoek een bro-
chure omtrent veilig vrijen, en een
moraliserend (paars) boekje over relatie-
vorming in lang vervlogen tijden. Vanuit
die vaststelling vond de werkgroep dan
ook dat andere aspekten van de relatie-
vorming meer aan bod moesten komen,
die bovendien aansloten bij ge interes-
sesfeer van de ouderejaars. Studies (van
ondermeer prof. Marcoen) hadden im-
mers aangetoond dat licentiestudenten,
meer dan kandidatuurstudenten, afstand
nemen van hun studies om zich te gaan
bezig houden met vragen rond samenle-
ven en partnerkeuze. De veertiendaagse
wil daarop inspelen met een gevarieerd
informatief programma.

De meeste aktiviteiten zijn het resul-
taat van een samenwerking tussen de
werkgroep en andere organisaties in het
Leuvense. Zo start de reeks met Saint-
Amour, een literaire avond rond het
tema 'liefde', in samenwerking met de
vzw Behoud de Begeerte. Voor de films
werkt de werkgroep samen met DAE
Op het programma staan twee films die
op een of andere manier relatievorming
tot onderwerp hebben. In 'Le Rayon
Vert' schetst de Franse cineast Eric
Rohmer op indringende wijze een beeld
van de relationele moeilijkheden die de
huidige generatie adolescenten kenmer-

ken. De film is tevens het vertrekpunt
voor een debat onder leiding van Alfons
Vansteenwegen. 'Torch Song Trilogy',
de tweede film op het programma,
behandelt de problemen van een homo-
seksueel in zijn relatie tot andere man-
nen en tot een vijandige maatschappij.
De film is een bewerking van een
teaterstuk van Harvey Fierstein, die ook
tekende voor de hoofdrol, samen met
Anne Bancroft en Matthew Broderick.

lichaamsvocht
De homoseksualiteit komt nogmaals

aan bod in een voordracht van Harry
Willekens over huwelijk en homosek-
sualiteit, georganiseerd door De Roze
Drempel. Harry Willekens schreef aan
de katolieke universiteit van Tilburg een
doktoraat over de aspekten van de
huwelijksstaat die ook van betrekking
zouden kunnen zijn op de homo-ge-
meenschap. De bedoeling was oorspron-
kelijk zijn inzichten te konfronteren met
de traditionele moraal op dat vlak. Het
bleek echter onmogelijk te zijn personen
te vinden die daarover in diskussie
wilden treden. Prof. Burggraeve, die
nochtans over dat onderwerp geschre-
ven heeft, weigerde, net zoals prof.
Schotmans. Schijnbaar bestaat er in het
traditionele kamp een onverklaarbare
onwil ook verbaal de konfrontatie met
nieuwe inzichten aan te gaan. Jammer.
De samenwerking van de Werkgroep

Preventie met De Roze Drempel houdt
een impliciete erkenning in van De Roze
Drempel als representatieve vereniging

(foto Renaat Schrooten)
en godsdienstwetenschapster, die al een
aantal jaren met jongeren werkt rond die
tematiek.

Bijzonder interessant lijkt in elk geval
het debat rond de problematische relatie
tussen gezins- en beroepsleven, een
aktueel tema. Trees Jacobs en Mieke
Van Nuland doen aan de Universitaire
Instelling Antwerpen al een poosje
onderzoek naar dat aspekt van de'
relatievorming. Veelbelovend zijn ten-
slotte de 'liefdeszangen' van priester en
groen Europarlementslid Herman Ver-
beek. Verbeek gaat ervan uit dat samen
zingen, dingen losweekt bij de mensen.
De teksten bij de gezangen zijn beschou-
wingen op de liefde, de trouw, en meer
van dat moois.

Groeien in tederheid.
voor de homoseksuele studentenge-
meenschap. Bovendien strekt het de
werkgroep tot eer dat ze in hun benade-
ring van de tema's relatievorming en
seksualiteit niet voorbijgaan aan de
noden op dat vlak van een belangrijk
groep homoseksuele studenten. De werk-
groep lijkt daarin echter min of meer een
eigen koers te varen, onafhankelijk van
de universitaire beleidsmakers. Toen De
Roze Drempel vier jaar geleden een
eigen .veertiendaagse wilden organise-
ren, deed de akademische overheid er
alles aan om mogelijke associaties met
de universiteit op voorhand onmogelijk
te maken.
De Universitaire Parochie (UP) orga-

niseert op de veertiendaagse een voor-
dracht rond het onderwerp 'Seksualiteit:
Het Vermogen tot Liefhebben'. Spreker
is Magda Van de Wiele, een seksuologe

Het initiatief van de veertiendaagse
ontstond tien jaar geleden toen bleek dat
er rond de tematiek bijzonder weinig
gebeurde aan de universiteit. Er waren
weliswaar kursussen en voordrachtreek-
sen die de studenten voorbereidden op
het huwelijk binnen de parochie, maar
die behandelden bijna uitsluitend de
morele en relationele kant van de zaak.
De fysieke aspekten kwamen aan bod, in
zover ze verband hielden met anti-kon-
ceptie en dergelijke. Ook binnen het
departement Familiale en Seksuologi-
sche Wetenschappen werden af en toe
initiatieven genomen, maar van een
strukturele werking rond de tematiek
was geen sprake.

Preventie
Werner Van den BerghDe Werkgroep Preventie ontstond in

1980, en had tot doel toe te zien op wat
er zich rond preventie in de brede
betekenis van het woord afspeelde aan
de universiteit. Van een daadwerkelijke
kontrole kon, en kan je echter nauwelijks
spreken. De werkgroep vergadert twee-
maandelijks, en kan zo onmogelijk
optreden als kontrolerende of koördine-
rende instantie. Er is veeleer sprake van
'een op de hoogte stellen van'. Zo zijn
ondermeer Alma en de Dienst Veiligheid
binnen de werkgroep vertegenwoor-
digd, om de vergadering in te lichten
over de initiatieven die zij met betrek-
king tot de preventie ontwikkelen. B0-
vendien dekt de struktuur van de werk-
groep niet alle preventieve aspekten

Over de zeven deelnemende groepen
moest de jury nu haar oordeel vellen. De
vakjury, in laatste instantie nog gewij-
zigd, had zes prijzen te verdelen en was
dus een poosje zoet. Intussen maakten de
leden van de studentenjury hun oordeel
bekend. Germania won de studenten-
prijs, op de voet gevolgd door LBK,
Ekonomika, Industria, VRG, Mecenas
en Wina.
De algemene rangschikking volgens

de vakjury lag in dezelfde lijn, afgezien
van één kruciaal verschilpunt: de win-
naar. De vakjury koos voor Ekonomika,
Het publiek, voor het overgrote' deel
studenten en geen deskundigen, steunde
het standpunt van de studentenjury. De
prijs voor het beste eigen nummer ging
ook naar Ekonomika, die voor de beste
podiumakt ook, de leukste 'Maria' was
de tango van Germania. De beste gitarist
speelde volgens de deskundigen bij LBK,
de beste bassist bij Germania en de twee
beste drummers respektievelijk bij Mee"
cenas en LBK. De zanger van Industria
kreeg een mikrofoon voor zijn presta-
tie.
En toen was het ineens afgelopen. De

lichten doofden en iedereen rende de
tent uit, op zoek naar een plaatsje in de
bus, er bleek zelfs geen tijd meer over
voor een bisnummertie van de winnaars .
Zelfs de tappers werden verrast door
deze massale ontruiming. Ze boden
prompt gratis pinten aan, tevergeefs. Een
ware anti-klimaks.

Songfestival
vervelen, hier en daar werd al wat
geïrriteerd gereageerd. Maria startte op
z'n gregoriaans, vervolgde jazzy en
eindigde als samba. Na 'The glamour
Boys' van Living Colour, sloot een
perfekte cover van Gerry Rafferty's
'Baker Streel' het optreden suksesvol
af.

~ vervolg van p.I

VRG stelde een gitaargroepje voor,
Tompatibel en de Vissen. Voor Maria,
een Oosters getinte reggae-versie, had-
den ze een zanger met Raymond-achtig
stemgeluid meegebracht. Die mocht
meteen daarna weer opkrassen en Tom,
een oude waarde in dit gebeuren, nam
zijn plaats in. Bowie, Joe Jackson, de
Beatles en de Stones werden met een
covertje bedacht. Het geheel kwam niet
echt overtuigend over: ongeïnspireerd
gitaar-spel, kleine drum-foutjes, hier en
daar een verkeerd akkoord. Niettemin
vonden we VRG, vanwege het knap
stemmenwerk en de pretentieloze een-
voud, bijzonder charmant en sympa-
tiek.

Industria trad met enige vertraging
aan, omdat een klankboks net hun
syntesizer en piano verpletterd had.
Dramatische taferelen back-stage, al
merkten we hier en daar ook wat
leedvermaak. De ekonomisten leenden
hun toetsen en tijdens het opstellen
mochten we voor de eerste keer genieten
van de virtuoze improvisatie-ekspleten
van de Industria-gitarist, 'Les Croissants
d'Amour' brachten een matte set, die
vooral opviel door een totaal gebrek aan
zelf-relativering. De groep opende noch-
tans bevredigend met 'Leningrad' van
Billy Joel. 'Johnny B. Goode' was al heel
wat minder. Massa's distortion konden
niet verbergen dat de gitarist van de intro
niets begrepen had, om van de solo's nog
maar te zwijgen. En dan waren er twee
eigen nummers: één van de pianist,
"voor zijn eerste lier', en een "piano-
numrnerke" van de zanger. Maria werd
ingeleid door de drum van 'Brussels by
Night', maar verder hoorden we gewoon
de oorspronkelijke versie, al kon geen
van de muzikanten aan het bekende
solo-gedeelte tippen.

"Hii vecht
voor olie,

•maar gooit
ze in zee."

(Wesley, 10 ioor)
80 Vlaamse kinderen over de met een vlijmscherp inzicht
Golfoorlog: soms vertederend ("Dit is een oorlog om macht
("Irak kwam zonder vi- _ en geld'j.Een oog-ope-
sa in Koeweit"), soms ner is ook ons diepbo-
cynisch ("We helpen de PAIORAMA rend artikel over "de
Turken, en hier haten WIKI~'I oliebelangen van J.R.
we ze"), maar meestal Bush".

LEES EN BELEEF
WATWIJ BELEVEN.

Mecenas was een tegenvaller, al mag
dat niet volledig op rekening van de
groep geschreven worden. De groep had
een uitgebreid instrumentarium mee
(o.a. een sax en een heuse kontrabas), dat
de mensen van de p.A. behoorlijk in de
war bracht. De kontrabas bleek niet
versterkt te kunnen worden, waardoor
nummers zoals 'Walk on the wild side'
van Lou Reed en 'Just a friend of mine'
van Vaya Con Dios (met de enige
frontzangeres van de avond), bijna
volledig in het water vielen. Net als
Wina koos Mecenas voor een bluesy
Maria, gekruid met wat samba, een
dansje en een drum-solootje. 'Fifty
Ways' van Paul Simon had mooi kunnen
zijn, maar werd naar ons gevoel veel te
schreeuwerig gebracht. We hoorden
acht steengoede muzikanten, maar mis-
ten een groepsgeluid.
LBK bracht onbetwistbaar de sterkste

muzikale akt van de avond: uitstekende
zang, bijzonder goede muzikanten en
een foutloze set. 'Take a parachute' van
Something Happens leverde alvast flink
wat herkenningsapplaus op. Het eigen
nummer, een blues van het zuiverste
water, werd geschreven en gezongen
door de gitarist. De zang en een flinke,
maar niet overheersende gitaarpartij
deden ons bij momenten denken aan
Stevie Ray Vaughan. Later mocht ook
de drummer zijn ding doen. Jammer
genoeg voor hem, het publiek had al
ruim genoeg gehoord van zijn voorgan-
ger. Zijn solo begon dan ook al gauw te

Pieter Ghijsels
Werner Van den Bergh
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Ik ben bang, heel bang
Bij Kritak verscheen onlangs een reeks essays onder de titel 'Het

gewicht van de tijd'. De bedoeling ervan is duidelijk stof voor
diskussie te bieden in een aantal van de meest dringende politieke

kwesties. Naast de verzuiling, de staatshervorming, de kulturele
integratie met Nederland en de Golf, komt ook het migrantenvraagstuk
in een publikatie aan bod. Free-lance joernalist Manu Adriaens, bekend
van Humo, sprak met Paula D'Hondt, Koninklijk Kommissaris voor
Migrantenbeleid, over haar werk. De neerslag van die gesprekken werd
gebundeld in het boekje 'Mens voor mens'. Het is een boeiende
bekentenis van een politika die zich volledig inzet voor een betere
politiek, maar daarbij voortdurend botst tegen een muur van onbegrip,
inefficiëntie, koehandel of simpelweg racisme.

mond van een vrouw die een jarenlange
politieke ervaring met migranten en
racisme achter de rug heeft, rou niemand
onberoerd mogen laten. D'Hondt onder-
bouwt haar angst met voorbeelden uit de
praktijk: racistische brieven die ze toe-
gestuurd krijgt, haar kontakt met Ant-
werpenaren die Filip Dewinter (Vlaams
Blok) 'een lieve jongen' vinden en haar
eigen ervaring met dezelfde Dewinter
die haar 'met opgeheven rechterarm'
moet redden uit de klauwen van 'zijn
troepen' (p. 18-19). Met de migranten
deelt ze een grote bezorgdheid over die
evolutie: "Maar hoe lang zal Dewinter
nog de hand aan zijn troepen (kunnen)
houden? Het is een vraag die niet alleen
mij maar vooral de migranten zelf
bezighoudt." (p. 19).

De reden voor het migrantenpro-
bleem ligt niet bij 'de migranten zeIf.
D'Hondt haalt verschillende voorbeel-
den aan van migranten die zich positief
opstellen in onze samenleving. Als er
problemen met migranten ontstaan, dan
zijn die ook vaak te wijten aan een slecht
integratiebeleid. Wanneer er een posi-
tieve politiek gevoerd wordt, is een
vruchtbare samenleving tussen migran-
ten en autochtonen best mogelijk. Dat
het Vlaams Blok in Limburg slechts twee
procent van de stemmen krijgt, is met
andere woorden het gevolg van een goed
integratiebeleid ten aanzien van gast-
arbeiders.

Hanen
Migranten staan volgens D'Hondt

heel open voor haar suggesties, ondanks
het feit dat ze ook tegen hen harde taal
spreekt, en de moslims onder de migran-
ten er op wijst dat ze hun houding
tegenover vrouwen moeten aanpassen.
Daarop steunt meteen haar visie op een
multikulturele maatschappij. Volgens
D'Hondt dienen migranten zich in grote
mate aan te passen aan onze maatschap-
pij. De vrouw speelt daarbij een grote
rol; kulturele integratie kan via haar
gaan. Zij bepaalt immers grotendeels
hoe de kultuur doorgegeven wordt aan
de kinderen. D'Hondt keert zich dan ook
tegen de gewoonte van Arabische mi-
granten om vrouwen uit Marokko of
Turkije te laten overkomen om hier te
huwen, omdat deze vrouwen 'lichtjaren
ver verwijderd' zijn van onze kultuur.

Migranten alleen kunnen dat niet, er

Leer typen in
twee dagen

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

• met leerdoelgarantie
• 3 gratis proeflessen

Doe vandaag nog Uw gratis
proefles en morgen typt U zelf

brieven en papers.

moet een positief beleid gevoerd worden
door de overheid. Momenteel gebeurt
dat veel te weinig. D'Hondt steekt
daarbij haar kritiek op haar eigen partij
(CVP) niet onder stoelen of banken. Zo
verwijt ze op vriendelijke toon vice-
premier Dehaene een gebrek aan enga-
gement voor de zaak van de migranten.
Door een politieke figuur uit te pikken
vermijdt ze natuurlijk een fundamentele
diskussie over de partijpolitiek van de
CVP. Toch heeft ze het ook over haar
partij wanneer ze betreurt dat die geen
genaturaliseerde migranten opneemt in
haar bestuur. De PS doet dat wel, en zal
daar voordeel uit halen wanneer migran-
ten zullen mogen stemmen.

Droom
D'Hondt geeft niet alleen kritiek op

het beleid, maar doet zelf originele
voorstellen. Wanneer migranten ekono-
misch geïntegreerd worden in onze
samenleving en niet - zoals dat nu
gebeurt - ekonomisch achtergesteld
worden, kunnen ze een positieve weer-

slag hebben op de openbare financiën.
Daartoe dient volgens D'Hondt niet
alleen elke vorm van racisme en diskri-
minatie te verdwijnen, maar moet er ook
positief gediskrimineerd worden.

Om gelijkberechtiging te bekomen
moet de naturalisatieprocedure van mi-
grantenkinderen vergemakkelijkt wor-
den en moeten migranten van de derde
generatie automatisch de Belgische na-
tionaliteit krijgen. Integratie van migran-
ten is ook alleen mogelijk wanneer ze de
streektaal kennen en een hoogwaardige
scholing genoten hebben. Daarom dient
er geïnvesteerd te worden in onderwijs
dat er op gericht is de achterstelling van
migranten weg te werken. Om een reële
gelijkwaardigheid en dus ook een ge-
rond samenleven te bevorderen, moeten
de migranten daarenboven ook een
ekstra duwtje in de rug krijgen. Zo wil
D'Hondt de Belgische televisiezenders
aanmoedigen om meer 'gekleurde ge-
zichten' op het scherm te brengen.

Bij al die optimistische geluiden mag
niet vergeten worden dat D'Hondt ook
oog heeft voor problemen met migran-
ten. Zo is ze - misschien wel wat
overdreven - op haar hoede voor de
Islam, en ziet ze het klandestien verblijf
van een groot aantal migranten in België

Paula D'Hondt vertelt

Winters
Volgens D'Hondt is de migrantenpoli-

tiek in België katastrofaal (de meerder-
heidspartijen zijn laks en de ekstreern-
rechtse gevaarlijk) omdat de politiek het
kontakt met de basis kwijt is. Zowel de
vakbonden als de politieke partijen zijn
volgens haar instituten geworden die
enkel de bedoeling hebben zichzelf in
stand te houden. De pogingen sinds de
jaren zestig om de politieke besluit-
voering dichter bij het volk te brengen,
zijn mislukt. Van die situatie maakt het
Vlaams Blok gebruik om meer en meer
macht te verwerven.

D'Hondt ziet dat als een gevaarlijke
evolutie. In een emotioneel betoog zet ze
haar vrees voor een terugkeer van een
ekstreem-rechtse massabeweging uiteen.
Een klinische analyse is de tekst zeker
niet. De voorbeelden die D'Hondt aan-
haalt om haar angst voor een inhumane
samenleving te verduidelijken zijn uit
haar leven gegrepen. Dat is meteen ook
het voordeel van het opzet van het boek,
dat zich presenteert als een lange mono-
loog. Je wimpelt haar betoog niet even
weg met een paar statistische gegevens.

"Toen ik negentien was, heb ik
uitgemergelde mensen uit Büchenwald
en Dachau zien terugkeren. Als ik
bedenk dat die waanzin mogelijk is
geweest door de taal en acties te gedogen
die ook nu weer deel uitmaken van het
idioom van extreem-rechts in België,
dan word ik bang. Heel bang." (p. 17).
Dat een dergelijke uitspraak komt uit de

Dat D'Hondt geen blad meer voor de
mond neemt als ze het heeft over het
politiek wanbeleid inzake racisme is al
langer bekend. Sinds het geruchtmakend
interview dat 'De Morgen' met haar had,
is ze een van de meest besproken politici
van België. Weinig politici kunnen op
hun cv schrijven dat ze door standvastig-
heid de woede van andere partijen op de
hals haalden. In de politiek werkt men
immers met kompromissen, en vooral in
Antwerpen durft men het 'Vlaams Blok'
wel eens sussen met politieke koehandel.
Een burgemeester Cools die voor getto-
vorming pleit is daar een triest voorbeeld
van. D'Hondt geeft niet toe aan mensen
die zelf niet tot een dialoog in staat zijn.
Ook in 'Mens voor mens' haalt ze scherp
uit naar ekstreem rechts. Daarmee zal ze
wel weer een hetze tegen zichzelf op
touw zetten.

Deze unieke audio-
visuele cursus gaat door
in Leuven en Dies!. We
bieden hem tijdelijk aan
voor slechts 1700 frank.
Dit nieuwe systeem werd
uitgetest door 40 studen-
ten. Daarvan bereikten er
39 het testdoel in 10 uur
of minder.

Alle inlichtingen bij

De Guchtenaere
(016)23.05.56
tot 22.00 u

als een echte plaag. Van overheidswege
moet er daarom bijvoorbeeld een kon-
trole komen op het aantal moskeeën en
op klandestiene migranten. Toch ziet ze
ook de toekornst na het opheffen van het
Koninklijk Kommissariaat voor migran-
tenbeleid in 1993 vrij rooskleurig in.
Haar grote droom is de oprichting van
een 'Centrum voor Etnische Gelijkheid'
dat blijvend racistische tendenzen in
onze maatschappij kan opsporen. Een
dergelijk centrum rou een grote uitstra-
ling kunnen hebben, maar lokt een
heftige reaktie uit van dezelfde mensen
die momenteel het politieke discours
over migranten verlammen: "Toen we
dat in ons eerste rapport voorstelden,
reageerde het Vlaams Blok daar niet
voor niets op als een stier op een rode
lap. De partij beseft tot haar ontzetting
maar al te goed dat de invloedssfeer van
zo'n instituut veel sterker rou zijn dan die
van een Koninklijk Commissariaat, dat
per definitie een voorbijgaand gegeven
is." (p. 57).

Koen Hendrickx

D'Hondt; Paula; Mens voor mens. Een
openhartig gesprek over het migranten-
beleid, door Manu Adriaens. Kritak; Het
gewicht van de tijd, 63 p.

Ook in Veto zouden er eigenlijk ook wat meer gekleurde gezichten moeten komen. Zien we het niet allemaal wat
té zwart-wit? (foto Leen Van Lindt)

Van de migranten die momen-
teel in België verblijven komt
een groot deel uit EG-lan-
den. De Italiaanse migran-

tengroep is veruit de grootste (in 1981
279.000); na de Marokkanen komen
de Fransen (103.512) en de Nederlan-
ders en pas daarna de Turken. Met de
openstelling van de grenzen wordt
gevreesd dat er een nog grotere migra-
tie van EG-inwoners zal ontstaan.
Daarom zijn er momenteel verschil-
lende onderhandelingsrondes aan de
gang over arbeidsmigratie in een 'vere-
nigd Europa met vrij verkeer van
personen'. Probleemgroepen blijven
echter vooral de migranten uit de niet
EG-landen, uit Marokko, Turkije en
Tunesië, die niet eens bij de onderhan-
delingen betrokken worden.

In 1989 werden in België onder de
migranten 537.000 EG'ers geteld en
332.000 niet-EG'ers. De integratie bij
de eerste groep is altijd al gemakkelij-
ker verlopen dan bij de tweede.
EG-migranten hebben immers een
belangrijk kultureel voordeel. De
Spaanse en Italiaanse geschiedenis,
bijvoorbeeld, staat in alle Europese
scholen op het programma, terwijl de
Arabische landen enkel aan bod ko-
men bij de kruistochten en de kolonisa-
tie. Daarbij staan Italië en Spanje bijna
altijd aan 'onze' kant. De Arabieren
zijn 'vreemden', en hebben ook het
nadeel van een andere godsdienst.
Italië, daarentegen, is de wieg van het
katolicisme. Een belangrijk voordeel,
want reeds vrij vlug na de immigratie
van Italiaanse gastarbeiders in België
werden kristelijke centra voor hen
opgericht. Als drukkingsgroep staan de
Italianen in het katolieke België dan

EN NU ZIJN
WE ALLEMAAL

EEN BEETJE
ITALIANEN

ook vrij sterk. Racistische vooroorde-
len gaan meestal uit naar Marokkanen
en Turken.

Hoewel het dus juist de niet-EG'ers
zijn die het meest behoefte hebben aan
een stem in de politieke besluitvor-
ming, worden zij volledig buiten de
aan de gang zijnde onderhandelingen
gehouden. Dat is des te pijnlijker,
omdat die niet alleen gericht zijn op het
onder kontrole krijgen van migratie,
maar tegelijk ook op de bepaling van
het statuut van EG-migranten. De
belangrijkste van de lopende onder-
handelingen betreft het Schengen-
akkoord. Op 14 juni 1985 werd in het
dorpje Schengen, in Luxemburg, een
overeenkomst gesloten tussen de Bene-
lux, Frankrijk en Duitsland over de
geleidelijke afschaffing van de ekono-
mische grenzen tussen de verschillende
landen. Het verdrag moest tegelijk de
aanloop zijn tot een reeks maatregelen
ter kompensatie van de afschaffing van
die ekonomische grenzen. Er werd
gepraat over een gezamenlijk visum-
beleid, een beperkte kontrole aan de
binnengrenzen, een uniform asielbe-
leid, over politie-samenwerking en
automatisering van informatie om die
gemakkelijker aan andere landen te
kunnen doorspelen. Momenteel is het
verdrag al door een aantal parlemen-

ten, waaronder het Belgische, goedge-
keurd. Het Schengen-akkoord is vooral
belangrijk omdat het moet funktione-
ren als model voor de andere EG-lid-
staten.

Ondertussen werd het Schengen-
akkoord overgenomen door de minis-
ters van binnenlandse zaken en/of
justitie van de 12 EG-landen op hun
vergaderingen in Trevi. In 1989 pleitte
de groep voor de oprichting van een
'Europese FBI'. Dat betekent dus een
federalisering van de inlichtingen-
dienst met een centraal buro. Konkreet
houdt dat in dat EG'ers zich tamelijk
vrij binnen Europa zullen kunnen
bewegen, maar dat niet EG'ers onder
een nog scherpere kontrole zullen
staan.

De rechtsongelijkheid tussen EG'ers
en niet-EG'ers zal na 1992 ongetwij-
feld toenemen. Na 1992 zal de immi-
gratie van niet-EG'ers verder beperkt
worden. Zo stellen de verschillende
akkoorden een verscherpt vluchtelin-
genbeleid voor met kontroles aan de
luchthavens. Daarentegen komen er
voor EG'ers ekstra voordelen. Zij
zullen bijvoorbeeld positief gediskri-
mineerd worden bij sollicitaties. De
EG-wetgeving bepaalt dat EG-onder-
danen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
Turken en Marokkanen, niet kunnen
geweigerd worden voor bepaalde jobs
in het openbaar ambt.

Bij dit alles dringt zich de vraag op
of in Europa na 1992 zoiets als een
Europees etnocentrisme zal ontstaan.
Nu al horen we de kreet 'Europa aan
de Europeanen' uit de mond van
mensen die twee maanden geleden
geen Italiaans restaurant wilden bin-
nengaan. (KH)
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Migrantenvrouwen
... vervolg van p.l

een groep moslimvrouwen sluiert zich
zelfs niet meer. Nochtans is de traditie
van het dragen van een sluier niet aan het
uitsterven. Sommige meisjes zien het
dragen van een sluier als een bevestiging
van hun eigenheid en willen op die
manier hun moslim-zijn beklemtonen.
Bepaalde groepen in de maatschappij,
niet zelden van rechtse signatuur, zien
hierin een teken van toenemend funda-
mentalisme en integrisme. Zij proberen
het dragen van de sluier op die manier
uit te spelen. Het is echter niet aan de
overheid om te bepalen of de hoofddoek
al dan niet symbool staat voor de
onderdrukking van de vrouw of een
gevaar zou zijn voor de stabiliteit van de
samenleving. Internationale solidariteit
bij de strijd tegen de onderdrukking van
de vrouw is noodzakelijk, maar de
strategie voor de emancipatie van de
moslimvrouw moet zij zelf bepalen, al
dan niet in dialoog met vrouwen uit het
land waar zij te gast is.

Poets
Wat de tewerkstelling betreft is er een

positieve evolutie merkbaar in de ar-
beidsmarktparticipatie van migranten-
vrouwen. In het verleden zochten mi-
grantenvrouwen bij hun aankomst in
België niet vlug een job. In mediterrane
kulturen hoort de vrouw immers bin-
nenshuis te werken. Bovendien speelden
de meesten vrouwen met de gedachte
met het gezin zo vlug mogelijk naar het
thuisland terug te keren, zodra de man
genoeg geld had verdiend. Naarmate de
migrantenvrouw langer in het gastland
verbleef groeide het verlangen om gesa-
larieerde arbeid te verrichten, voor-
namelijk om de kinderen in het gastland
een betere toekomst te kunnen geven.
Een meer recente motivatie is de be-
hoefte het eigen isolement te door-
breken.

De wil om te werken bestaat dus wel
degelijk. Uit recente studies blijkt dat de
arbeidsaktiviteit van mediterrane mi-

grantenvrouwen niet veel lager ligt dan
de aktiviteit van de Belgische vrouwen.
Vooral Turkse vrouwen hebben een
hoog aandeel in de arbeidsmarkt. De
vraag is natuurlijk in welke sektoren die
vrouwen terecht komen. Meestal wor-
den zij tewerkgesteld in de tertiaire
sektor, als schoonmaakster bijvoorbeeld.
Bij een betere scholing zou een overgang
naar beter gekwalificeerde beroepen
kunnen plaatsvinden, maar hier knelt nu
juist het schoentje. In het begin van de
jaren '70 werden gastarbeiders massaal
naar hier gehaald in de ijdele hoop dat ze
gauw weer zouden vertrekken. Er wer-
den geen pogingen gedaan om de
migranten te herscholen of de taal aan te
leren, terwijl de Belgische regering nu de
mond vol heeft over de noodzaak van
integratie. De doorsnee migrant heeft
dus met een enorme achterstand wat
scholing betreft te maken.

In een gesprek met Veto verklaarde
Fatima bali (Antwerps gemeenteraads-
lid voor Agalev) wel een positieve
evolutie te merken in de scholing van
migrantenmeisjes: "Er zitten meer meis-
jes dan jongens in het Middelbaar
Onderwijs. Dit hangt nauw samen met
het feit dat jongens in de opvoeding
vrijer worden gelaten. Meisjes zullen de
kans om buitenshuis te komen met beide
handen aangrijpen en zijn dan ook
gemotiveerder voor het volgen van
onderwijs. Humaniora zit er nog wel niet
in. In het katoliek onderwijs komje er als
migrantenkind nog niet in zonder kon-
nek ties." Naar verluidt wi] meneer
Coens toch I miljard frank vrijmaken
om de integratie van migranten, via het
onderwijs, te bevorderen.

Ook inzake tewerkstelling bestaan er
in België een aantal positieve beleids-
akties, die voornamelijk gericht zijn op
de tewerkstelling van vrouwelijke mi-
granten. Er wordt vooral gewerkt aan de
houding van werkgevers ten aanzien van
vrouwen in het algemeen en migranten- __ ~~_~_
vrouwen in het bijzonder. Want niet

zozeer het vrouw-zijn of het migranten-
vrouw-zijn blijkt een probleem te zijn,
maar wel de houding van de werkgevers
tegenover die groepen. Zo worden de
bedrijven verzocht om jaarlijks een
gedetailleerd overzicht van de perso-
neelsbezetting te geven. Op basis van die
cijfers wordt een beleidsplan opgesteld
om de gelijke kansen tussen mannen en
vrouwen te bevorderen en om meer
werkgelegenheid voor migrantenvrou-
wen te bieden.

Naaien
Op zijn beurt heeft de gemeenschaps-

minister voor welzijn en gezin, Jan
Lenssens, onlangs twaalf integratiecen-
tra voor migranten erkend, waarvan er
vijf hun werking specifiek op migranten-
vrouwen toespitsen. In de meeste geval-
len ontstonden deze werkingen in wijken
waar veel migranten wonen en waar
vrouwelijke beroepskrachten het belang
inzagen van de vrouw in het integratie-
proces. Met hun aktiviteiten trachtten ze
in te spelen op konkrete vragen en noden
zoals daar zijn: naai- en kooklessen,
taallessen en uitwisselingsaktiviteiten
met Vlaamse vrouwen. Fatima Bali:
"Sommige meisjes kunnen buitenshuis
aan bepaalde aktiviteiten deelnemen,
maar meestal moet dat herkenbare
materie zijn, zoals een naaikursus binnen
een bepaald buurtwerk. Op die manier
kun je het vertrouwen van de ouders
winnen en achteraf kan je dlPn met
andere aktiviteiten verdergaan." De
werkgroepen die zich met de integratie
van migrantenvrouwen bezighouden
proberen eerst en vooral dit vertrouwen
te winnen via veelvuldige huisbezoeken.

Omdat de migranten de werking vaak
vereenzelvigen met bepaalde personen is
kontinuïteit van de personeelsbezetting
een vereiste. Omdat nepstatuten eerder
regel zijn, worden dergelijke migranten-
werkingen vaak in hun aktiviteiten
belemmerd. In dialoog met de adminis-
tratie van gezin en welzijnszorg wordt
momenteel gewerkt aan een subsidie-
reglement voor alle migranteuwerkin-
gen.

Krista~Dç Mey
Ria Vandermaesen

Aktief zijn tegen racisme

Mogen migranten nog
meespelen?
Deze week begint de Leuvense regionale werkgroep van

'Studenten Tegen Racisme' voor de tweede keer met een
anti-racistische informatie- en sensibiliseringskampagne. Gedu-

rende twee weken staan er aktiviteiten geprogrammeerd, want
S'Iek-Leuven wil zoveel mogelijk studenten betrekken in de beweging
tegen racisme, diskriminatie en onverdraagzaamheid en vóór een open,
multikulturele samenleving. Daarom zijn al de aktiviteiten ook gratis
toegankelijk. De kampagne zou zó moeten leiden tot de oprichting van
STeR-kernen aan nog niet bereikte fakulteiten.

Dat in onze maatschappij de onver-
draagzaamheid weer hoogtij viert, weet
ondertussen iedereen. Zelfs de Golfoor-
log geeft aanleiding tot xenofobe reakties
tegenover Arabische immigranten en tal
van verenigingen rekruteren hun leden
aan de hand van racistische doktrines.
Daarom wil STeR overal in Vlaanderen
de studentenbevolking mobiliseren te-
gen racisme. Om dat te bereiken wordt
veel belang gehecht aan het verstrekken
van zoveel mogelijk informatie en het
organiseren van aktiviteiten die gratis
toegankelijk zijn.

8abelogie
De Leuvense afdeling van STeR heeft

zich kollektief het hoofd gebroken om
een passende en interessante invulling
voor de kampagne te vinden. Het
programma dat uiteindelijk uit de bus is
gekomen, biedt daartoe zeker voldoende
mogelijkheden. Dinsdag 19 februari
wordt de aftrap gegeven met een debat
georganiseerd door de STeR-kern L&W
'Mogen migranten nog meespelen?' om
20.00 u in de Kleine Aula, Sint-Mi-
chielsstraat 6. De bedoeling van het
debat is na te gaan in hoeverre de

migranten in onze samenleving geïnte-
greerd zijn, met welke problemen en
vooroordelen zij gekonfronteerd worden
en of er oplossingen mogelijk zijn.
Moderator is BRT-joernalist Paul de
Maeseneer. Houssein Boukhriss verte-
genwoordigt Paula D'Hondt, Koninklijk
Kommissaris voor Migrantenbeleid Mu-
serref Camoglu is eks-medewerkster van
Babel, het migrantenmagazine van BRT-
TV.Verder zijn er Jan Fermon, advokaat
voor de vzw Open Grenzen, die zich
bezig houdt met de juridische moeilijk-
heden van politieke vluchtelingen en
Luc Martens, buurtwerker van de vzw
Uit de Marge die in Antwerpen met
kansarmen werkt. De rij wordt gesloten
door Mieke Vogels, volksvertegenwoor-
digster voor Agalev, die echter niet de
standpunten van haar partij zal komen
verdedigen, maar uit eigen rraam zal
spreken.

Afrika
Woensdag 20 februari volgt er een

informatieve avond over 'Geneeskun-
dige stages in Afrika', georganiseerd
door de STeR-kern Medika om 20.00 u
in Auditorium Geneeskunde, Minder-
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broedersstraat 17. De stagejaren die
studenten geneeskunde moeten doorlo-
pen, konden vroeger onder andere ook
in Zaïre en andere Afrikaanse landen
plaatsvinden. Dit akademiejaar kunnen
de studenten echter alleen nog naar
Zuid-Afrika als ze hun stage in Afrika
willen doen. De studenten van Medika
hebben laten merken dat ze met deze
regeling niet tevreden waren en het lijkt
erop dat ze hun slag nu thuishalen. De
mogelijkheid om in andere Afrikaanse
landen stage te lopen wordt volgens
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Horizontaal - 1 Dapper, onversaagd - Vlaams grafikus en glazenier
2 Sterrenbeeld, geweldige reus en jager - Majeur - Rustplek
3 Sierp1ant met veelkleurige bloemen - Overeenkomst tussen
arbeiders en werkgevers - Kerkelijke straf 4 Kleur - Slaapziekte
5 Troef negen - Opruimen 6 Fabelachtig land - Paradijs 7 Deel van
een okulair - Gravere 8 Muziekstem - Van gelijke waarde
9 Rhodium - Meisjesnaam - Nieuw (als voorvoegsel) - Rustteken
10 Hoogleraren op rust sturen - Germaanse godin van de zee
11 Kunst bedrijven - Moment - Sportterm 12 Ego - Bevel -
Verkracht, ontmaagd 13 Tijdelijk gebruik - Retorische techniek van
twijfelachtig allooi 14 Zwarte kunststof - Sleepnet - Terreur zaaiende
groepering.

Vertikaal - 1 Griekse militaire diktatuur 2 Goddelijke openbaring -
Geleerde die de hoofdwet uit de elektrotechniek ontdekte - Antilope
3 Deel van een eikel - Water in Friesland - Muzieknoot 4 Europeaan
- Bepaalde geneesheren 5 Lyrisch drama - Bespeler van een bepaald
instrument 6 Nog een antilope - Gebruikte de namiddagtee
7 Mansnaam - Belgische streek - Muzieknoot 8 Kerndeeltje -
Bijwoord - Rivier in Rusland 9 Ineengedraaide vezels - Russisch
ruimtetuig 10 Vereniging - Na aftrek 11 Geliefde van Zeus -
Gemeenschappelijk - Legendarisch Engels koning 12 Optredend
kunstenaar - Buitenaards wezen 13 Jeugdbeweging - Iets dat bestaat
- Zoethout 14 Edelgas - Stijlfiguur waarbij men een zin achterste
voren herhaalt.

professor Fevery, dekaan van genees-
kunde, in elk geval grondig onderzocht
door de akademische overheden. Deel-
nemers aan deze gespreksavond zijn
Hélène Passtoors en Martine Vander-
meulen van Medicus Mundi, een artsen-
organisatie werkzaam in de derde we-
reld. De organisatoren hadden gehoopt
ook één van de verantwoordelijke pro-
fessoren te kunnen strikken, maar jam-
mer genoeg zagen die deze belangstelling
niet zo zitten.

Voor donderdag 21 februari is er een
bezoek gepland aan het beruchte Klein
Kasteeltje, waar honderden vluchtelin-
gen verblijven in afwachting van een
beslissing van de Belgische overheid
over hun aanvragen. Om 12.45 u kun-
nen alle geïnteresseerden verzamelen
aan het station van Leuven. Rond
14.00 u komen ze aan in 't Klein
Kasteeltje. Een medewerkster zorgt voor
een uitgebreide rondleiding en de uit-
leg.

Dinsdag 26 februari gaat er een

filmavond door vanaf 20.00 u in het
Auditorium Vesalius aan de Parkstraat.
De films die er vertoond worden zijn 'Le
train d'enfer' en 'Julia's geheim' en ook
hier is de toegang gratis. 'Le train d'enfer'
is een Franse film uit 1984 en handelt
over een klein provinciestadje dichtbij
Parijs, waar een kruimeldiefstal, ge-
pleegd door een Arabier, haat, racisme
en zelfs moord tot gevolg heeft. 'Julia's
geheim', een Nederlandse film uit 1987,
vertelt het verhaal. van een Turks meisje
van de tweede generatie dat zich identifi-
ceert met haar hoofdrol in een school-
voorstelling van 'Romeo en Julia'. Ze
hoopt dat haar vader de voorstelling zal
bijwonen om hem ervan te overtuigen
haar niet uit te huwelijken.

Woensdag 27 februari tenslotte kan je
voor optredens van diverse groepjes en
een afsluitende fuif terecht in Isol op de
kampus aan de Parkstraat. Tot zover de
agenda. STeR hoopt alvast op een
massale opkomst.

Ronny Tielen
Lies Wittens

:EM C, aktief in de Belgische rockmuziek,
legt een werfreserve aan van

.lobstudenten"
ter ondersteuning van haar binnen- en buitenlandse promotie-
campagnes voor Belgische rockgroepen (Arbeid Adelt,
Arno, Jo Lemaire, The Neon Judgement, Poesie Noire,
Soulsister, Elisa Waut, The Weathermen, ...)

- TAAK: - korte opleiding door EMC (gratis)
- opstelling stands in concertzalen
- verkoop merchandisingprodukten

- PROFIEL: - totIe rockers/roeksters mét punch
- vlot drietalig (N/F/E, noties D)
- vaak vrij op avonden en in weekends
- telefoon en vervoer zijn pluspunten, maar niet
echt noodzakelijk

- BOD: - goede bewldiging
- bijkomende voordelen
- doorgroeimogelijkheden naar Europese tournees

Schrijf een kort briefje met je gegevens naar
EMC, Blijde Inkomststraat 60, 3000 Leuven en overbluf
Carl Govaerts met je kwaliteiten.
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Afdeling Musikologie
promoot nieuwe muziek met festival

Het dichten van de kloof
Volgende week is Leuven het toneel van 'Nieuwe Stemmen', een

driedaags groot opgezet festival rond nieuwe koormuziek. De
organisatoren willen niet alleen specialisten aantrekken, maar

mikken op een zo ruim mogelijk publiek. Verscheidene amateurs- en
beroepskoren brengen in vijf koncerten, gespreid over drie dagen,
komposities uit de periode 1940-1990. Bijna alle koneerten zijn gratis.
Een 150-tal studenten en personeelsleden van de KUL kregen de kans
kennis te maken met deze nieuwe muziek in intensieve workshops onder
leiding van vermaarde dirigenten. Tegelijk brengt het Stuc een aantal
fascinerende films van Mauricio Kagel, één van de belangrijkste
komponisten van hedendaagse muziek.

Koren zijn in ons land populairder dan
fanfares of voetbalploegen. Elk dorp
heeft wel een koor, al was het maar om
begrafenissen een beetje troostelozer te
maken. Bij een breed publiek heeft
koormuziek meer dan andere vormen
van klassieke muziek ingang gevonden.
Er zijn echter maar weinig amateur-
koren die zich wagen aan werken uit de
twintigste eeuw. 'Nieuwe' en 'heden-
daagse' muziekvormen verschillen he-
melsbreed van de traditionele klassieke
muziek uit bijvoorbeeld de barok of de
romantiek. Bach, Mozart, Beethoven: ze
liggen goed in het oor. Het wordt wat
anders als de geïnteresseerde luisteraar
gekonfronteerd wordt met allerlei klank-
eksperimenten in de aard van spreek-
koren, aftasting van de menselijke into-
natie- of artikulatiemogelijkheden of de
kombinatie van menselijke stemmen en
komputersimulaties.

Anarchistisch
Professor Mark Delaere van de afde-

ling musikologie meent echter dat kom-
posities die behoren tot de nieuwe
muziek vanuit hun eigenheid benaderd
moeten worden: «Men mag ze niet
beoordelen vanuit de traditionele klas-
sieke muziek; het gevaar bestaat dat ze
dan als verraad aan deze 'oude muziek'
beschouwd worden. De kloof tussen
deze nieuwe vormen van muziek en het
brede publiek is nog zeer groot. Bij een te
brutale kennismaking kan dit de indruk
krijgen dat nieuwe muziek louter op
provokatie of effekten uit is; of dat de
komponist geen enkele bedoeling na-
streeft met zijn werk, maar slechts
schrijft vanuit een anarchistische losban-
digheid..

Voor het dichten van de kloof willen
de organisatoren daarom aansluiten bij
wat leeft; ze hopen dat de talrijke
liefhebbers van koormuziek - beoefe-
naars én luisteraars - ook liefhebbers
van nieuwe muziek worden, wanneer ze
in kontakt komen met nieuwe koor-
muziek. Om dit ideaal te verwezenlij-
ken, gingen Delaere en zijn medewerker
Bart Demuyt uit van een aantal kracht-
lijnen. Het programma moest represen-
tatief zijn voor de nieuwe koormuziek.
Niet alle tendenzen konden aan bod
komen, aangezien de stijl van de kompo-
sities in nieuwe muziek onderling sterk
verschilt. Maar toch worden enkele
hoofdwerken sinds 1950 uitgevoerd.
Vooral aan de eksperimentele vokale
muziek uit de jaren '60 is aandacht
geschonken, omdat deze als geen andere
richting de verruiming van het muziek-
begrip heeft nagestreefd. Technische en
estetische konventies, verwachtingspa-
tronen en andere beperkingen werden
hier overstegen. In het programma zijn
bovendien voor 30% Vlaamse kompo-
nis ten vertegenwoordigd.

Romantiek
De kom posities moesten ten tweede

van een zeer hoog nivo zijn, omdat men
enkel zo de luisteraar kan overtuigen van
het boeiende. De brug met het publiek
mocht niet ten koste gaan van de
kwaliteit. Maar tegelijk moest elke
uitvoerder ook aan zijn trekken kunnen
komen. De organisatoren wilden im-
mers niet enkel een beroep doen op
beroepskoren. Sommige komposities zijn
technisch zo moeilijk dat ze niet door
een amateurkoor kunnen worden uitge-

voerd. In die zin werden werken met een
zeer onderscheiden moeilijkheidsgraad
bij mekaar gezocht. Het koor de Tweede
Adem bijvoorbeeld is het enige Belgische
amateurkoor dat zich uitsluitend toelegt
op werken uit de 20ste eeuw. Daartege-
nover heeft het Leuvens Universitair
Koor (LUK) bijna geen ervaring met
nieuwe muziek. Hun repertoire bestaat
voornamelijk uit komposities uit de
Barok of de Romantiek. Naast deze twee
amateurkoren neemt ook het koor van
het Lemmensinstituut deel aan het festi-
val. Aangezien de leden ervan een
professionele muziekopleiding volgen,
haalt dit koor een hoger nivo dan een
doorsnee amateurkoor. De drie ensem-
bles brengen op het openingskoncert
werken van Vlaamse en- buitenlandse
komponisten, die in stijl en opvatting
vaak niet met elkaar te vergelijken zijn.
Zo schrijft de Vlaming Vic Nees - tevens
dirigent van het BRT-koor - veeleer
traditioneel, terwijl Karel Goeyvaerts
een langzame, repetitieve stijl hanteert.

Blikvanger van het festival is het
Duitse gespecialiseerde beroepskoor 'Die
Maulwerker'. De dirigent is de kompo-
nist Dieter Schnebel (1930), een van de
belangrijkste hedendaagse toondichters
en professor voor eksperimentele mu-
ziek aan de Musikhochschule in Berlijn.
Om de ondergewaardeerde nieuwe mu-
ziek voor een ruimer publiek te ontslui-
ten, houdt komponist Schnebel vol-
gende week een lezing. Hij zal de nieuwe
muziek in een breder kultureel en
maatschappelijk kader situeren en zal
praten over zijn persoonlijke ontwikke-
ling. Aanvankelijk onderging Schnebel
de invloed van Stockhausen, die be-
roemd werd door zijn laboratorium-
proeven met elektronische muziek. In de
jaren '60 ging Schnebel op zoek naar de
bevrijding van de menselijke stem door
de verkenning van klanken en artikula-
tie-organen. Momenteel houdt hij zich
ondermeer bezig met eksperimenteel
teater van stemmen en gebaren.

Tijdens het woensdagmiddagkoncert
(Kul·t·uur) zal Schnebel zijn Redeübun-
gen, für Hand und Mund', een spreek-
oefening, persoonlijk uitvoeren. Allerlei
keel-, tong-, lip- en adembewegingen
worden hierbij kompositorisch benut.
Verder brèngt 'Die Maulwerker' twee
songs van John Cage, nog zo'n vaandel-
drager van de nieuwe muziek. Ook
inspirator Stockhausen is aanwezig met
het mystiek-meditatieve Stimmung.

Jampot
Bij de drempelverlaging naar het

publiek spelen de vier workshops een
hoofdrol. Samen met 'ankerkoren', die
als ruggegraat fungeren bij de work-
shops, oefenden studenten en personeel
van de KUL en het Lemmensinstituut
gedurende twee maanden intensief een
aantal werken in onder leiding van de
professionele koordirigenten Vera Ma-
nouilov (Opera voor Vlaanderen), Mark
De Smet (Nieuwe Muziekgroep, de
Tweede Adem), Kurt Bikkembergs (kom-
ponist) en Guido Vermandere (Munt-
schouwburg). Volgende week woens-
dagavond zijn de resultaten te horen van
hun inspanningen. De zangers hebben
meestal reeds wat koorervaring opge-
daan, maar kwamen nog niet met
nieuwe muziek in kontakt. Het moet
voor sommigen wel een bijzondere
ervaring geweest zijn. De kompositie
Süsser Tod van Stahmer bijvoorbeeld, is
een muzikale uitdrukking van de dood

van een vlieg in een jampot. Pronto, een
jazzy stuk voor gemengd koor van de
Belg Van Hove, vertrekt van de klanken
'a' en '0' in het woord 'hallo' om een
eksperimentele imitatie van een tele-
foongesprek tot stand te brengen. In een
ander werk, Sound Poem van komponist
Porcelijn, fluisteren twee spreekkoren
een miksage van klankfenomenen, waar-
bij de individuele interpretatie van elk
koorlid moet leiden tot een groepskiank.
Verder kan men zich verwachten aan
improvisatie en ruimtelijk gescheiden
opstelling van koorgroepen.

Zoem kapel
Schnebel en zijn ensemble komen

opnieuw aan bod op het slotkoncert van
donderdagavond, het enige koncert van
het festival dat niet gratis aangeboden
wordt. 'Die Maulwerker' brengen twee
topwerken uit de hedendaagse koorlite-
ratuur. Topwerken, omdat ze zo moeilijk
zijn dat slechts weinig kgren deze
kom posities aankunnen. Van Schnebel
zelf is! Madrasha 2, waarin 'onmuzikale'
geluiden (zie Schnebels Redeübungen)
worden samengebald tot een krachtige
kompositie. Schnebel meent overigens
dat elk geluid, elke klank - menselijk of
niet - muzikaal is. Deze idee deelt hij
met Mauricio Kagel, een hedendaags
komponist, van wie Hallelujah wordt
gebracht. In tegenstelling tot wat de titel
laat vermoeden, bestaat het stuk uit een
soort potjeslatijn, een semi-taal die
alleen beperkt wordt door muzikale en
artikulatorische vereisten.

In Aria, een werk voor sopraan-solo
van John Cage, worden visuele en
bewegingselementen geïntegreerd in de
muziek. De typische houdingen en
tierlantijntjes van de opera-zangeres

.;f

Moderne koorkunst: de traditionele opstelling werd verlaten voor een meer
diskrete waarbij slechts één mond lijkt te bewegen.
worden humoristisch voor het voetlicht
gebracht. Na de pauze voert het BRT-
koor, het enige professionele koorensem-
ble in België dat niet aan een opera-
instelling verbonden is, Rothko Chapel
uit van de Amerikaan Morton Feldman.
De ongewone kombinatie van altviool,
slagwerk, celesta en achtstemmig zoem-
koor zorgt voor een zinnelijk-estetische
ervaring.

De Duitse komponist Kagel is zijn
hele leven lang al een eigen weg
opgegaan. De middelen die hij gebruikt

om zijn fantasie uit te beelden betreffen
niet alleen stemmen of muziek. Buiten
het hoorspel, het teater en talrijke
geschriften heeft Kagel zich ook bezig-
gehouden met film. Hij verplaatst zijn
eksperimenten met klanken, ritmes en
melodieën naar de film en konfronteert
zijn muziek met beelden. Zo maakte hij
van zijn stuk Hallelujah een gelijk-
namige, vreemde film. Op de dagen van
het festival zal het Stuc zeven kortfilms
vertonen van Kagel. Daarover brengt
Veto volgende week meer informatie.

Dirk Boeckx

'In het moeras' van Jan Decorte & Cie in 't Stuc

'~Ikben een automaat"
Jan Decorte,de voormalige Ek-

sistentiële Prins, die lustig in
Meisjesland en Twaalfjesland
ronddoolde, heeft zijn vorste-

lijk kroontie afgezet en geruild
voor een soldaatachtig hoofddek-
sel. Na zijn eigengereide Aids-
trilogie 'Het Stuk Stuk', 'In Onder-
tussendoor' en 'Naar Vulvania',
staat hij weer op de planken met
een volgende slapstick-komedie 'In
het moeras', van woensdag 20 tot
vrijdag 22 februari in 't Stuc te zien.
'In het moeras' is een bewerking
van 'Woyzeck', een sociaal-kritisch
drama gebaseerd op waar ge-
beurde feiten van de Duitse schrij-
ver Georg Büchner (1813-1837).

'Ik ben een automaat, mijn ziel is me
afgepakt.' schreef Büchner in één van
zijn bewaarde brieven. Dat geldt ook
voor Woyzeck, de kapper-soldaat (in het
stuk Franz) die niets meer in eigen hand
heeft. Geleid door hogere machten zal
Franz de weduwe Woost (in het stuk
Marie), met wie hij een onregelmatige
liefdesrelatie heeft, en waarvan hij een
kind heeft, uit jaloezie vermoorden.Dit
omdat zij er nog een paar andere relaties
op na houdt.

De toerekeningsvatbaarheid van Woy-
zeek was nogal een dubieuze zaak,
waarover psychologen later nog vaak
gedebatteerd hebben. Na inzage van
doktersattesten kwam de jonge medicij-
nenstudent Büchner dan ook op het idee
hierover een toneelstuk te schrijven.
Door zijn vroegtijdige dood is "Woy-
zeek" nooit afgemaakt en zijn er maar 3
manuskripten en wat losse stukken tekst
bewaard gebleven, met in totaal 49
scènes, die elkaar overlappen. Van die
49 scènes is in de loop van de jaren, door

het telkens anders in elkaar schuiven van
de fragmenten, een groot aantal lees-
edities gemaakt en een nog groter aantal
speel versies. Dat leent zich natuurlijk
uitstekend voor Decorte: zo heeft hij
volledig vrij spel om deze klassieker naar
zijn hand te zetten.

Het dekor is nu eens niet volgestouwd
met bengelende visjes aan een ijzerdraad
zoals voorheen wel eens het geval was.
Het stelt een klein kamertje voor,
opgebouwd uit een muur met op de
grond een witte matras waarop Sigrid
Vinks (moet het nog gezegd: de levens-
gezellin van Jan Decorte) en Eva Maes
zich tot zoiets als lichtekooitjes ontpop-
pen. Decorte vertolkt andere personages
die uit een deur langs de zijkant te
voorschijn komen.

Afdruipen
Het eigenlijke verhaal wordt op den

duur niet zo belangrijk, zeker wanneer
Jan Decorte voortdurend zijn beklag
doet over zijn tekst en over 'het onnozel
gedrag' van Sigrid Vinks, die nu en dan
in vermomming te zien is, met snor. Dat
beeld alleen al levert een hoogst amusant
zicht op. Haar chaotische danspasjes en
kristal brekend gejodel zouden mede
voor het nodige vuurwerk in de voorstel-
ling moeten zorgen. In de voorgaande
slapstick-komedie was Decorte gewa-
pend met sublieme invallen waarmee
duchtig kon gelachen worden. Een
gelijkaardig geniaal lied als 'Ik ben de
man, ziebedim, ziebedim, die het niet
kan' is nu echter nergens meer te
bespeuren. Hier en daar duiken enkele
hilarische toestanden op, met een speel-
pop bijvoorbeeld, die best te genieten
zijn. Globaal gezien echter, is deze
voorstelling duidelijk zwakker dan zijn
vorige Aids-trilogie.

Zoals in zijn voorgaande stukken,
voert Decorte ook nu 'een zekere gast'

op. In 'Het Stuk Stuk' en 'In Ondertus-
sendoor' was dit Josse De Pauw, die
alleen al door zijn aanwezigheid en
intonatie de lachers op zijn hand kreeg: .
Wanneer hij zich daarenboven nog in
een jurk worstelde, werd het helemaal te
gek. Nu is er het zwakke optreden van
schoonheid Eva Maes, die blijkbaar
niets meer dan dát te tonen heeft. Ze
blijft stereotypisch en is allesbehalve
overtuigend. Eveneens een konstante
zijn de vunzigheden die ten tonele
worden gebracht (zowel woordelijk als
daadwerkelijk). Daar ze in een Decor-
tiaans kleedje steken, ontaarden ze niet
tot vulgariteit, maar tot absurdistisch
vermaak. Jan Decortes charisma staat
algemeen bekend als overdonderend,
maar is ook wel eens humeurig, wat een
minder goede invloed op de voorstelling
heeft, die telkens anders is en het net
moet hebben van zijn onverwachte
improvisaties.

Ondanks allerlei tekortkomingen is
het gewoon een must een stuk van
Decorte & Cie te zien. Hij blijft immers
volharden in zijn kompromisloos anti-
teater waar alles kan en alles mag. Dat
koncept heeft blijkbaar wel wat van zijn
vrijheid moeten inboeten en blijft nu en
dan steken zoals dat bij een oude
langspeelplaat wel eens het geval is.
TV-bekendheid eist blijkbaar zijn tol en
Decorte herhaalt zichzelf spijtig genoeg.
Zijn losbandigheid scheert duidelijk niet
meer zo'n hoge toppen als vroeger. Naar
verluidt zou hij aan een volgende
slapstick-komedie aan het werken zijn,
een vervolg op de Aids-trilogie, die
'Slapstick 4' zou heten. Hopelijk is hier
dan weer die oude vertrouwde kontro-
versiële opstelling met nivo aanwezig.

Zijn Büchners woorden misschien
ook van toepassing op Jan Decorte: "Ik
ben een automaat, mijn ziel is me
afgepakt"?

Leen Eelen
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ZOEKERTJES • Voor al uw typwerk en tesissen, snel en
verzorgd, bel naar 02/767.94.05. Proefdruk
mogelijk. Ik haal en breng uw werk terug.
Tabellen geen probleem.
• Stil Water nodigt u vriendelijk uit om een en
ander meer diepgaand te onderzoeken.
Plons.
• B/ub, b/ub, b/ub ...
• Wil de jonge dame, die mijn voor- en
familienaampje schreef op een deur van het
damestoilet in de Confrater, kontakt met me
opnemen? Dan kan ik je uitnodigen voor een
gezellige babbel met een drankje ... Draai dan
20.06.56-3430 en vraag naar 'Helmut Lucei'.
PS. mijn voornaam zit verborgen in deze
schuilnaam.
• Typ al uw verslagen, papers, tesissen op
PC met laserprinter. En doe vertalingen
Eng/Fr/Duits/Spaans en ev. Russisch. Je
vindt me thuis na 6 u. (Tiensestr. 35, bel 2).
• Willen de dames op de jungleboysavond
het liefst rode lingerie dragen? Dat is eroti-
scher. De jungleboys.
• Eva, goede fee, bedankt voor het vervullen
van mijn eerste twee wensen, maar zoals in
alle sprookjes heeft men recht op drie wensen
dus plaats aub een tegenbericht je ...
• Ik zoek een tweedehands herenfiets om
over te kopen. Prijs o.t.k. (goede staat). Pieter,
Sint-Annastr. 9 ~ 20.14.85.
• Wij, Jungleboys, zoeken zaalvoetbalploe-
gen die zin hebben om een matchke tegen
ons te spelen. Zorg voor een veld (in Leuven
of nabije omstreken), neem kontakt op met
Peter Vangeel, O.L.Vrouwstr. 8 of met Jan
Barbé, F. Lintstr. 58 (-.) en wij komen u een
pandoering geven! Doen!
• Coach, ik had problemen met al mijn
vrouwen zodat mijn anders zo betrouwbare
'Tor-instinkt' het liet afweten. Sorry. Ziggy.
• Mieke, het jachtseizoen is gesloten; ons
libido zit in de diepvries! Tot volgend jaar! Jo,
Martine en Angela.
• Lieve, heb je al zwarte lingerie? Dan ben je
welkom bij de zwarte raven.
• Pol & Soccers: 'doe de P.E.P.S.I.-Test' W.
• Een kleine maar fijne repliek: d2-d3. This
one is yours, Bok! (BB)
• In 't vervolg wat duidelijker schrijven, BB.
• En wanneer hemelse klanken voeren over

.~ zeeën van tijd, brak de schrille schreeuw van
~ de kotmadam een gat in de ochtend en de
~ stilte sprak de taal van zigeunersaus. Klaar de
~ koekepan, PS. Knuffel vaak,knuffel goed.

• Gevonden op wo 13/12 in stadspark. Bos
sleutels met wereldbol als sleutelhanger. Af te
halen: Bondgenotenl. 32, Ronny (bovenste
bei),
• Verloren: op ma 11/02 in MT 25 of
Naamsestr. Schrijfstok met mijn naam in
gegraveerd, Terugbezorgd wordt beloond!
B, Van Roey, Van Arenberghstr. 44.
• Aan Eric-de-Schoorsteen: gelukkige ver-
jaardag en leef nog lang en rookvrij!
• Do 21/2, Sportzak : Heavy Punk-avond
(aangepaste kledij).
• Sherlock Holmes zoekt de knappe blondine
die dinsdagavond (12/2) zo goed met sneeuw
kon gooien op het Ladeuzeplein. Afspraak
volgende woensdag (20/2) in de Appel om
19.30 u (Ravenstr, 11)
• Derrick, tussen bomen en nacht zweeft een
dunne mist, die wacht tot je komt- bijna. Een
hartstochtelijke jongen wil je ontmoeten aan
de Flamingovijver in het park op dinsdag 19/2
om 18,30 u.
• De flamingo's zijn weg,
• Ongemeubelde kamer in gemeenschaps-
huis te huur. 3500 fr. per maand. Karel van
Lotharingenstr, 17.
• Aan alle Nederlanders in Leuven! Zin om
een avondje mee te gaan stappen? Leuke
gelegenheid om nieuwe mensen te leren
kennen! Afspraak: do 21 /2 tussen 21.30 u en
22 u, Kot nr. 35, Erasmusplein 1 (achter
centrale bib). Be there !
• Carina, als je de volgende keer als ik kom
bellen wéér niet op je kot bent, stop ik je oren
vol flashwafels en maak kauwgom van je
fietsbanden. Je eenzame buurvrouw.
• Breuk, wanneer ga jij verdomme eens voor
ons koken? Pint jes drinken in de fak tot 9 u
's morgens, dat wel, maar werken ...Groetjes
aan je promotor!
• Awel mama, hebt ge nu toch bijna nÈl'papa
gevonden voor mij? Of is 't den Heilige
Geest?
• G" London was unforgettable, maar daar
had ik een andere, die me meer warmte gal.
• Sterren en een hifi-toren laten voortaan wel
zien die oren. Zij hopen snel nog eens iets van
je te horen.
• Artois, goed dat je frank gevallen is. Zoals
mijn moeder altijd zegt: beter laat dan nooit.
St.an.ley,
• Te koop Toshiba draagbare komputer.
Spaart 25.000 fr. model T1000XE MKT,
winkelprijs 91,990 fr. Gloednieuwe komputer

aangeboden aan 66,990 fr. hard disk 20 MB,
Voor informatie: Stefaan Bruschi, 29,42,07.
• Die neue Aufklärung groet haar Duitse
vrienden,
• Over het hek geklommen, en vier uur staan
wachten aan de vijver. Zelfs de eendjes
waren er niet. Derrick, een weer eenzame
jongen.
• Wo 20/2. Sportzak: grote jenever-kwis.
• Dikke wit-grijze trui, verloren op 31 /1 op de
half-time TD van landbouw in den Thier, Wil
degene die hem per vergissing meenam.
deze komen ruilen tegen zijn/haar lichtgrijze
trui? Philippe Weiler. Vlamingenstraat 140,
'~29.01.83.
• Na het examen AM heb ik me opgehangen,
Alle medeschuldigen mogen naast mij komen
hangen. Nietwaar DO,
• Met Bart beval je beter. B&C
• Je werkjes en papers kan je zelf intikken op
komputer en bij ons laten laserprinten. 10 fr,
per pagina, Alfaset cv, 's Meiersstraat 5, 1e
verd., van 13,00 tot 18.30 u, 1f> 22.04.66,
• Wegens grondige misverstanden rond het
verschijnsel Die Neue Aufklärung, wordt
eraan gedacht een denkgroep op te richten
die als geestelijk mecenas een bijdrage kan
leveren tot een intellektuele strukturering van
dit verschijnsel. Opmerkingen kan u sturen
naar St.-Annastr. 16, DNB.
• P.E.P.S.I.-drinkers aller landen, verenigt u.
• Chiromeisje uit de Cuythoek (12/2): Kus-
jes! Robert Smith.
• Omdat Valentijnzoekertjes op Valentijn zo
gewoon zijn en ik trouwens vergeten was
eentje te plaatsen: Doetje, vele hete kusjes
van Graaf de Pompidou.
• Gevonden: sleutelbos met 4 sleutels. Aan
de bushalte van de Vesaliusstraat. Af te halen
in de biblioteek van TEW, in de Dekenstraat.

• Wie zijn seminariewerkje of tesis ingetikt
heeft in MS Word of in WordPerfect kan het bij
ons laten laserprinten. Alfaset cv, 's Meiers-
straat 5, 1e verd., tussen 13.00 en 18.30 u.
~ 22.04.66. Lage prijzen.

Fiets hem
• Middeleeuwsche kabbalist, Abulafia, ver-
werkt aller hand- ende proefschriften tot
juweeltjes hedendaagser drukkunsten. Tien-
sestr. 177. Zo.. 29.22.77. (van 10 tot 12 en van
13.30 tot 17 u.)
• J., als jij het was die vorige week een
Valentijntje aan mij richtte, kom dan donder-
dag eens bij me langs. K.
• Typen van alle teksten & vertalingen nl.
Engels-Spaans. iJ': 23.54.76.
• Barbara, ondanks Julia, forever yours.
Kevin en die paarse trui dat regelen we nog
wel. Tina. PS. Sorry dat dit bericht zo laat
verschijnt. PetronelIa neemt alle schuld op
zich.
• Alle tikwerk, kopiëren, inbinden. Afdruk op
laserprinter. Euprint, Hertogstraat 110, tel.
22.97.49.

Sinds 1 januari is het fietsreglement
aangepast. Met twee naast elkaar rijden
mag en je hoeft je arm niet meer uit te
steken bij het veranderen van richting. In
bepaalde eenrichtingsstraten mag je in
tegengestelde richting rijden, als er onder
het verbodsteken voor wagens een wit
rechthoekig bord is aangebracht met
daarop 'uitgezonderd' en een (brom)fiets.
Het is dan gedaan met straten omrijden
om honderd meter verder te zijn. Bin-
nenkort ook in Leuven.

~KAFEETEORIEEN~
• Ik heb tijdens de Klio-presidiumvergade-
ring bier ges most op dit blaadje papier en ik
vond het zonde om het (het papier) weg te
gooien, daarom heb ik er dit zoekertje op-
geschreven.
• Typen van tesissen, verslagen, briefwisse-
ling, enz. Vertalingen. Inbinden. Laserprinter.
Kris Rosselle, Naamsestr. 130,3001 Hever-
lee. I 20.70.77.
• Patje en Jan, wat hebben jullie toch maar
tegen lieve meisjes?
• Alex, hou jij ook van Zeezicht? Of ben je
een echte landrot?

• Kot in gemeenschapshuis, Vlamingenstr. 1.
Te bezichtigen vrijdagnamiddag. 4200 fr. alles
inbegrepen.
• Ik zal speciaal voor onze 9 weken krollen in
mijn haar zetten en de meest linkse noem ik
Tina, PetronelIa.

JO MEUWISSEN
Alle verhuur video-,

klank- en lichtinstallaties
voor fuiven en TO's

BARCOVISION: 5000 fr.

Tikkantoor
Devano
016/23.98.70

Tekstverwerking
Laserprinting * Lay-out

Dactylografie
Boeken, tijdschriften,
cursussen, thesissen" ..

Professionele aanpak
Jarenlange ervaring
T. & ~. Van Nooten-Dehaes .~

Wilselsesteenweg 54 ~
3020 Herent ~~

tel. 016/201.301

Zoekertjes zonder kommercieel oogmerk (gezocht, gevonden, verloren e.d.)zijn gratis. Voor de andere (te
koop, te huur, tikwerk) wordt 100 fr. per week aangerekend. De redaktie behoudt zich het recht voor een
zoekertje niet te plaatsen. Gebruik onderstaand rooster, 1 teken per vakje, 1 vakje tussen de woorden.

Zenden aan of afgeven op 's Meiersstraat 5.

15.00 u TEATER 'lkarus', een voorstelling van poppenteater Propop, over een
jongen die als grootste wens heeft te kunnen vliegen, in 't Kersouwke,
Naamsestr.-Hallengang 1, toeg. 45/55/85, org. CC Leuven.

20.00 u TEATER 'De Golf', een voorstelling van Thespikon, in de stads-
schouwburg, org. CC Leuven.

20.00 u FILM Nouvelle Vague: A bout de souffle, een film van Jean-Luc
Godard (Frankrijk,1960), van woensdag t/m dinsdag 26/2, telkens 20.00u,
in 't Studioke, toeg. 100/125, org. DAF.

20.00 u INFO Geneeskundige stages in Afrika, met Hélène Passtoors en
Martine Vandermeulen, in AG, Minderbroedersstr. 17, toeg. gratis, org.
STeR.

20.00 u FILM Spetters, een film van Paul Verhoeven (1980), in Vlaams
Filmmuseum en -archiel.

20.00 u KONCERT Benefietkoncert t.v.v. onthaalcentrum De' Puzzel, in
Koncertzaal Lemmensinstituut, toeg. 100/200, org. Cluster.

20.30 u TEATER 'In het moeras', een voorstelling van Jan Decorte en Cie, in
'I Stuc, toeg. 220/300.

n.30 u FILM Le Rayon Vert, een film van E. Rohmer, in Vlaamse Leergangen,
Boekhandelstraat2, toeg. 100/125, org, Studentenvoorzieningen/DAF.

MAANDAG
20.00 u KONCERT Francis Goya, gitarist en komponist, geeft met zijn zes man

sterk orkest en twee zangers een show met wereldhits, in de stadsschouw-
burg, toeg. 150-450, org. CC Leuven.

20.30 u FILM The Harder They Come, een film van Perry HenzeIl (Ja-
maica, 1972), over het leven van een Jamaicaanse Rasta-man held, in Aud.
Vesalius, Van Evenstr. 2, org. DAF.

20.30 u LIEFDESZANGEN door Herman Verbeek (priester, groen Europarle-
mentslid), in Universitair meisjescentrum, Vital Decosterstr. 47, toeg. gratis,
org. Studentenvoorzieningen.

21,00 u FILM Noce Blanche, een film van Jean-Claude Brisseau (1989), over
een ouder iemand die tegen zijn wil verliefd wordt op een jong meisje, in 't
Stuc, toeg. 100/130.

22.30 u FILM The Trip, een film van Roger Corman (USA,1967), waarin de
toeschouwer gekonfronteerd wordt met de gehallucineerde wereld van
iemand die onder LSD verkeert, in Aud. Vesalius, org. DAF.
---------0.0------
KLiO & EOOS [!] Salamisweek tussen Grieken (Klio) en
Perzen (Eoos): Ma 18/2 om 21.30 u: Honkbal, in Sportkot (kunstgras).
@ Di 19/2 om 22.00 u: volleybal, in Sportkot(nieuw gebouw). [!] 0021/2
om 21.30 u: voetbal, in Sportkol. [!] Do 21/2 om 23.00 u: cocktailavond,
in Eoos-Permanentie.

MECENAS [!] Do 21/2: Groot Venetiaans gemaskerd bal, in
Zaal Eagles, toeg. 70.

PSYCHOLOGIE @ Ma 18/2 om 20.00 u: RvB vzw
Psychologie, in het Kringlokaal. [!] Di 19/2 om 20.00 u: Kringvergade-
ring, in lokaal 00.14. Om 22.00 u: Ol>treden van Agathocles, in Shrink.
[!] -00 21/2 om 21.00 u: Arabische intifadah-nacht, in Shrjnk.

VRG [!] Ma 18/2 om 20,00 u: Info-avond Ruslandreis 3de tic, In
Zeger Van Hee.!!l Di 19/2: 3de licentie fuif, in Zaal Labyrinlh. [!] Wo
20/2: Sneeuwtrip (met daarna pannekoeken), inlichtingen: VRG-sekre-
tariaat!!l Vr 22/2: Galabal (busdienst aan Boule, ~ en Erasmus), In
PosIhot V-lSSerIaken, toeg. 250/350.

MAANDAG
18.00 u FILM 25 jaar Vlaamse Film: Zaman, van Patriek Le Bon, in

Boekhandelstr. 9.
19.30 u AKTIE Kottaksverhoging: van 1500 naar 3000 frank! Neen bedankt, in

Grote Markt, org. Sociale Raad en de Leuvense studentenkringen.
20.00 u POEZIE-SHOW 'Saint-Amour', een literair programma rond liefde en

begeerte met o.a. Hugo Claus, Remco Campert en Eddy Van Vliet, in de
Stadsschouwburg, toeg. 320/400, org. Behoud de Begeerte.

21.00 u FILM De Bruit et de Fureur, een film van Jean-Claude Brisseau (1988)
met als thema een tiener die in de oprukkende voorstad heen en weer wordt
geslingerd tussen tederheid en geweld, in 't Stuc, toeg, 100/130.

23.00 u FILM Un Jeu Brutal, een film van Jean-Claude Brisseau (1983), over
de ambiguïteit van de problematiek van goed en kwaad, in 't Stuc, toeg.
100/130.

DONDERDAG
12.00 u BESPREKING van de film 'Le Rayon Vert', met als moderator Alfons

Vansteenwegen (K,U.L.), in Kapel Van Dalekollege, Naamsestr. 80, toeg.
gratis, org. Studentenvoorzieningen.

12.45 u VLUCHTEN Vertrek voor bezoek aan 't Klein Kasteeltje met
rondleiding en uitleg, verzamelen aan het station in Leuven, org. Ster.

20.00 u DEBAT Jan Cap (eks-hoofddelegee ACV-Boelwerf Temse) en
vrouwelijke delegees uit de gezondheidssektor over de kansen van
vrouwen in een mannenvakbond en over 'syndikale demokratie', in fak.
Geneeskunde, Zaal AG2, org. Geneesk. V.h. Volk en MLB.

20.00 u INFO Anti-Oorlogs Kommitee, in 't Stuc (eerste verdiep).
20.00 u KONCERT Het Ensemble Oude Muziek van het Lemmensinstituut
of.v E. Van Nevel brengt vroeg-barokke muziek van o.a. Praetorius, in
Koncertzaal Lemmensinstituut, toeg. 150/200.

20.00 u VOORDRACHT over 'Partnerkeuze: Ideaal of illusie?', door Piet Nijs,
in Aud. Vesalius, toeg. gratis, org. Studentenvoorzieningen.

20.30 u TEATER 'In hel moeras', een voorstelling van Jan Decorte en Cie, in 't
Stuc, toeg. 220/300.

22.30 u FILM Le Rayori Vert, een film van E. Rohmer, in Vlaamse Leergangen,
Boekhandelstr. 2, toeg. 100/125, org. StudentenvoorzieningenlDAF.

DINSDAG
20.00 u DEBAT Mogen migranten nog meespelen?, met aan de tafel:

Houssein Boukhriss, Muserref Camoglu, Mieke Vogels, Luc Martens en Jan
Fermon, moderator: Paul De Maeseneer (BRT), in Kleine Aula, Sint-
Michielsstr. 6, toeg. gratis, org. STeR.

20.00 u VOORDRACHT over Echnaton en Nefertiti, door R. Preys, in MSI,
toeg. 90/120/170, org. Egyptologika Vlaanderen.

20.30 u FILM Nar-O-Nay, een Iraanse film van 1989, over een fotograaf die de
schamele bezittingen doorzoekt van iemand die net een hartaanval heeft
gekregen en zo fragmentarisch diens leven rekonstueert, in 't Stuc,
toeg.100/130.

20.30 u GESPREK 'Je lief of je karrière? Staan gezins- en beroepsleven
elkaar in de weg?', met Lieve Vandemeulebroecke (K.U.L.), Trees Jacobs
(U.I. Antwerpen) en Mieke Van Nuland (Vrouwenstudies U.1.Antwerpen), in
Aud. Vesalius, toeg. gratis, org, Studentenvoorzieningen.

23.00 u FILM Bicycleran (de fietser), een film van Mohsen Makhmalbaf (1989)
over een vluchteling die de weddenschap aangaat een week lang non-stop
te fietsen om de operatie van zijn vrouw te kunnen bekostigen, in 't Stuc,
toeg.100/130.

VRIJDAG
20.00 u TEATER 'De Tovenaar van Oz', een voorstelling van Mater Dei, in de

stadsschouwbûrg, org. CC Leuven.
20.30 u TEATER 'ln het moeras', een voorstelling van Jan Decorte en Cie, in 't

Stuc, toeg. 220/300.

ZATERDAG "- ~VTK [!] Do 21/2 om 19.00 u: Rosas. met Anne-Theresa oe
Keersmaeker, danst 'Stella', Samenkomst Parking Stade Leuven, toeg.
300 (vervoer inbegr., kaarten: Stuc en permanentie).

W.NA [!] Di 19/2 om 22.00 u: TNT-TD, georganiseerd door 1sta
kandr,Wina,ln Zaal Albatros. [!] Do 21 /2 om 20.00 u: Presidiumvergade-
ring, in Wina·kelder. !!l Vr 22/2 om 21.30 u: Wetenschappengala, in
Kastanjehof, Ganzendries 65, Pellenberg.

20.00 u TEATER 'De Golf', een voorstelling van Thespikon, in de stads-
schouwburg, org. CC Leuven.WOENSDAG
ZONDAG13.00 u KONCERT Close harmonygroep 'Pink Passion' brengt jazzmuziek en

zingt van Bach tot Manhattan Transfer, in de stadschouwburg, toeg. gratis,
org. Kultuurkommissie.

14.00 u FILM Een Pak Slaag, een film van Bert Haanstra (1979), in Vlaams
Filmmuseum en -archief.

11.00 u KONCERT Zondagmiddagkoncert door het Helios Ensemble met op
het programma werken van Mozart en Dorati, in Aud. Minnepoort, toeg.
100/150, org. CC Leuven.

------
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Koncentratie of dekoncentratie?

Centrifuges en
keukenrobotten
MUltikultureel samenleven ge-

beurt in de eerste plaats op
plaatsen waar grote aantallen

Belgen en immigranten dagelijks met
elkaar in kontakt komen: de grote steden.
Op basis van passages in de lijvige nota's
van het Koninklijk Kommissariaat voor
Migrantenproblematiek (november '89
en mei '90) schetst Veto deze week de
achtergronden van het probleem van de
gettovorming. We proberen zo te ant-
woorden op een (retorische?) vraag die
de Antwerpse burgemeester Cools vorig
jaar stelde: wat is er dan zo verkeerd aan
getto's? Cools' standpunt, zo blijkt, is
begrijpelijk: hij verdedigt de instandhou-
ding van de pijlers van zijn eigen
welvaart.

Om een verklaring te vinden voor de grote
koncentraties vreemdelingen in bepaalde delen
van de grote agglomeraties, moet men een stuk
teruggaan in de tijd. Na de tweede wereldoorlog
groeide er een nieuwe soort samenlevingsvorm
rond de reeds bestaande grote steden: de
zogenaamde 'stadsgewesten'. Rond een oud
stadscentrum ontstaan andere woonkernen; die
residentiële centra worden op hun beurt om-
gord door een periferie. Op die manier ontstaat
een dynamische struktuur, waarin de verschil-
lende delen een eigen funktie hebben en met
elkaar in nauwe relatie staan. Het centrum blijft
de zone waarop de meeste aktiviteiten gericht
zijn. Wegens die drukte en door de grotere
mobiliteit, de algemene verhoging van de
levensstandaard en de verkorting van de
arbeidstijd, kiezen veel mensen ervoor buiten
het centrum te gaan wonen. In België zijn er,
volgens een studie van 1981, 17 van die
stadsgewesten, als men het minimum aantal
inwoners vaststelt op 80.000.

Deprimerend
De centrifugale golf (die haar hoogtepunt

bereikte tussen 1970 en '85) moet echter
passeren door een socio-ekonomische filter:
alleen zij die het zich kunnen permitteren,
kunnen verhuizen naar de periferie. De achter-
geblevenen zijn in grote mate de ouderen (die
zich niet makkelijk kunnen verplaatsen) en de
ekonomisch zwakke groepen. Op die manier
ontstaan hele stadswijken met een homogene
populatie. De ganse evolutie heeft bovendien
een negatieve invloed op .de staat van het
'patrimonium': wijken met arme bewoners die
geen hoge huurprijzen kunnen betalen zijn
natuurlijk geen attraktiepolen voor investerin-
gen in de renovatie van oude huizen of in het
optrekken van nieuwbouw. Zo wordt de
achterstelling van de ekonomisch benadeelden
nog groter: zij krijgen er een deprimerende
leefomgeving bovenop.

In deze wijken vindt men vaak de immigran-
ten terug. De oorzaak waardoor ze gekoncen-
treerd voorkomen is dus in de eerste plaats
socio-ekonomisch en niet etnisch. zoals vaak

wordt beweerd. Het etnische aspekt werkt
vooral op kleinere schaal, namelijk op het nivo
van woningblokken en straten. Bovendien zal
men in het geval van Amerikanen of Japanners,
die ook graag in elkaars buurt gaan wonen,
nooit spreken van 'gettovorming' of van 'sa-
menhokken'. Hier speelt het etnische aspekt
duidelijk wel een grote rol, vermits deze
groepen de financiële vrijheid hebben om te
wonen waar ze willen.

De vreemdelingen in de stadscentra leven in
de meeste wijken naast bejaarde Belgen,
ongeschoolde arbeiders en werklozen. Het is net
deze kombinatie die leidt tot een zeer eksplo-
sieve situatie. De autochtone bevolking is door
haar eigen situatie gemakkelijker geneigd tot
een vijandige houding tegenover de immigran-
ten: de bejaarden staan door hun fysieke
machteloosheid meer open voor gevoelens van
onveiligheid, de ongeschoolde arbeiders en
werklozen voelen zich sneller ekonomisch
bedreigd.

kleine groep van de Algerijnen en de Tune-
siërs (allemaal samen 27%). Opvallend is de
ongelijke spreiding van deze groepen over het
land.

Het voornaamste probleemgebied is uiter-
aard Brussel. In het hoofdstedelijk gewest is
meer dan een vierde van de bevolking geen
Belg. Dit percentage ligt veel hoger dan in
Wallonië (11%) en in Vlaanderen (4%). De
koncentratie van de immigranten binnen het
hoofdstedelijk gewest is echter verre van
gelijk: terwijl in Oudergem, Ganshoren en
Watermaal-Bosvoorde minder dan 10% niet-
Belgen wonen en de vreemdelingen vooral uit
de EG komen, worden gemeenten als Sint-
Joost, Sint-Gillis, Molenbeek en Schaarbeek
gekonfronteerd met een geïmmigreerde be-
volking van respektievelijk 55%, 47%,37% en
35% (cijfers van 1/1/88). Bovendien ligt het
aandeel van de niet-EG bevolking in die
gemeenten hoger dan het gemiddelde: in
Sint-Joost is 60% van de immigranten Turk of
Maghrebijn, in Schaarbeek is dat 57%. In
Molenbeek is 52% Maghrebijn. Ook Brussel-
centrum herbergt een groot aantal vreemde-
lingen.

Buiten Brussel vinden we de grootste
koncentratie in Genk. Daar leven zo'n 32%
vreemdelingen, waarvan 44% Italiaans is en

Organen
Gekonfronteerd worden met een grote kon-

centratie van ekonomisch zwakkere groepen
betekent voor elke gemeente een ondraaglijke
financiële last. Dat ondervinden de grote
Belgische steden op dit moment: hun financiële
situatie is stuk voor stuk rampzalig. Terwijl de
inkomsten uit allerlei belastingen dalen, lopen
vooral de lasten van de OCMW's zienderogen . . ..

I 1988 t de i d t Een systeem kan vreemde elementen met In onbeperkte mate laten binnendringen.op. n moes en e inwoners van e gro e ....
steden gemiddeld 4.068 fr betalen om het gat in Op deze drogredenenng ISde Belgische wetgeving gebaseerd (foto Renaat Schrooten)
de OCMW-begroting te dichten. In kleine in binnendringen, ofwel ziek wordt ofwel die Sint-Joost, Schaarbeek, Anderlecht, Molen-
steden en gemeenten was dat slechts 1894 fr per elementen gaat afstoten. beek en Sint-Gillis - overvloedig gebruik
inwoner. Vooral de uitkering van het bestaans- D~ teorie van de tolerantiedrempel dateert maken van de mogelijkheid op 'afwijkingen' die
minimum slokt enorm veel geld op. Hier zijn de uit de jaren '20 en reflekteert het wetenschappe- ekspliciet in de wet is voorzien. Ook in Luik,
grote steden nog duidelijker in het nadeel. In lijk denken van die tijd. De toepassing van een waar de gemeenteraad in oktober 1989 besloot
heel België hebben gemiddeld 4,44 mensen op inzicht uit de biologie op de sociale wetenschap- om het artikel in te voeren, worden veel
1000 recht op dat minimum; voor de 5 grootste pen wordt als een evidentie beschouwd, vermits uitzonderingen toegestaan. Men stelde daar
stedenJigt hun aantal tussen 7,67 (Charleroi) en het in beide gevallen gaat om 'wetenschappen'. trouwens op voorhand dat de maatregel niet
14,32 (Luik). De gemeenten rond de 5 grootste En wetenschappen brengen - volgens de van toepassing is op buitenlandse studenten.
stadsgewesten blijven steevast onder het gernid- naturalistische visie - universele waarheden aan Door die uitzonderingen, de farniliehereni-
delde. Nochtans wordt er nog steeds geen het licht. Die overbrenging is echter helemaal gingen en door het feit dat immigranten nu niet
voorrang gegeven aan de grote steden bij het niet zo vanzelfsprekend: ze vooronderstelt dat meer durven verhuizen uit schrik dat ze niet
besteden van de overheidsgelden voor minder- de bevolking van een land een organisch geheel meer zullen mogen terugkeren, heeft de wet
bedeelden, stadsrenovatie of sociale woning- vormt, dat zich automatisch verdedigt tegen eigenlijk een averechts effekt. In vier van de zes
bouw. 'aanvallen van buitenaf'. Toch werd de teorie gemeenten die het artikel l8bis hanteren,

Tot op vandaag wordt de politiek van de nog gebruikt in de Belgische wetgeving van de kwamen er tussen 1983 en 1988 meer immi-
Belgische Staat tegenover de problemen van de jaren ...'80. granten binnen dan er buiten trokken. In
grote steden, meer bepaald het immigranten- Op 15 december 1980 keurde het parlement Brussel-centrum en Elsene, die l8bis niet
probleem, gekenmerkt door de weigering te immers een wet goed, waarvan het artikel 18bis toepassen, was dit net omgekeerd. In de ons
erkennen dat het in wezen om een socio-ekono- bepaalt dat de gemeentelijke overheden verdere omringende landen is men dan ook teruggeko-
misch probleem gaat. Voor de wetgevers lijkt inschrijvingen van vreemdelingen kunnen wei- men van dergelijke maatregelen.' Bovendien
het probleem van de koncentratie nog altijd in geren als ze menen dat er al genoeg immigran- heeft de Raad van State er ook bij ons al voor
de eerste plaats van etnische oorsprong, dat ten in hun gemeente wonen. Met andere gewaarschuwd dat de wet wel eens in strijd zou
bijgevolg opgelost moet worden door een woorden: de gemeenten moeten er over waken kunnen zijn met de bestaande internationale
dekoncentratie van de verschillende kulturen. dat de tolerantiedrempel niet wordt overschre- wetgeving en met een samenwerkingsakkoord
Het onderliggend principe van die houding is de den. Opmerkelijk is echter dat de wet niet van met Turkije. Toch blijft de wet bij ons nog altijd
zogenaamde 'tolerantiedrempel'. Volgens de toepassing is op alle vreemdelingen: niet op overeind. Het is immers handig voor een
drempel-teorie kan een gemeenschap slechts EG-onderdanen, niet op echtgenotes of kinde- gemeente om zelf te bepalen welk type
een bepaald aantal 'vreemde' elementen in zijn ren die de vader in een gemeente komen vreemdelingen er wel en welk type er niet mag
schoot opnemen. Als die drempel overschreden vervoegen en niet op hen die al in de gemeente intrekken. Het laat Molenbeek bijvoorbeeld toe
wordt, kan het systeem niet meer funktioneren. wonen. De getroffen groepen zijn dus - in om steevast nieuwe Marokkanen te weren. Zo
Het begrip 'tolerantiedrempel' is in feite een teorie - vooral de buitenlandse studenten en de wordt artikel l8bis in de eerste plaats een
metafoor, die zijn oorsprong vindt in de politieke en ekonomische vluchtelingen. socio-ekonomisch selektiemechanisme: minder
biologie: het gemeenschapsleven is als een Het blijkt echter dat de 6 Brusselse gemeen- kapitaalkrachtige immigranten worden gewei-
organisme dat, als er teveel vreemde elementen ten waar het artikel al van kracht is - Vorst, gerd; politieke vluchtelingen mogen wel bin-

nen, ekonomische niet.

De grote immigratiegolf van na de
tweede wereldoorlog bereikte een
voorlopige piek in 1984. Toen
was het aantal migranten opgelo-

pen tot 900.000, zo'n 9% van de Belgische
bevolking. Dit betekende een verdubbeling in
vergelijking met het begin van de jaren '60. In
1985 liep het aantal vreemdelingen voor het
eerst terug, ten gevolge van de wet van 20 juni
1984 op de naturalisatie. Die betrof jongeren
onder de 18 die geboren waren uit een
Belgische moeder en een vreemde vader. Zo'n
75.000 jongeren werden automatisch Belg.
Sindsdien bleef het aantal migranten toene-
men, vooral door het hoge geboortecijfer, dat
ver uitsteekt boven dat van de Belgen.

Drie vierde van de vreemdelingen in ons
land komt uit slechts 6 verschillende landen.
In volgorde van belangrijkheid waren dat in
1989 Italië (28% van de vreemdelingen),
Marokko (16%), Frankrijk, Turkije (9%),
Nederland en Spanje. Die zes liggen ver voor
op de rest van het peloton. Als we Fransen en
Nederlanders, die weinig problemen hebben
met integratie, buiten beschouwing laten,
houden we twee 'probleemgroepen' over:
enerzijds de Zuid-Europeanen (met Grieken-
land en Portugal erbij 38% van de immigran-
ten), anderzijds de Turken, Marokkanen en de

WAAR
LEVEN ZIJ?

Voeten
Er moeten dringend stappen gezet worden

om het bewuste artikel uit het wetboek te
schrappen. Door het probleem van de immi-
grantenkoncentratie tot een kwantitatief pro-
bleem te reduceren, verbergt men bewust de
achterliggende oorzaken, die veel dieper zitten.
De financiële problemen van de grote steden, de
lamentabele toestand op de woningmarkt en
vooral de armoede en ekonomische achterstel-
ling van enorme bevolkingsgroepen (en niet
alleen de migranten) schreeuwen om een snelle
en grondige aanpak. Op korte termijn moet er
werk gemaakt worden van sociale woning-
bouw, renovatie van stadswijken, een komforta-
bel en veilig werklozen vorming en ga zo maar
door. Op langere termijn moet men ijveren
voor een heterogene bezetting van alle delen
van de stadsgewesten. Dat zal allemaal nogal
wat voeten in de aarde hebben. Welke kiezer
ziet immers graag dat er werk gemaakt wordt
van de afbraak van de grondstruktuur van zijn
leefomgeving en dus van een van de pijlers van
zijn eigen welvaart: de dubbele maatschappij.

Pieter De Gryse

28% Turks. In de andere Vlaamse steden zijn
de problemen veel kleiner. In Antwerpen
bijvoorbeeld wonen slechts 10% immigran-
ten, vooral Maghrebijnen (38%). Bij al die
procenten mag men natuurlijk niet uit het oog
verliezen dat het hier toch gaat om een kleine
20.000 mensen. Brugge schiet er dan weer uit
langs de andere kant: slechts 1,4%vreemdelin-
gen, zowat 400 niet-EG burgers.

In Wallonië tenslotte, is de situatie enigs-
zins anders. Daar vinden we drie steden met
ongeveer één vijfde immigranten: Charleroi,
Luik en Bergen. Het grote verschil met
Vlaanderen en Brussel is echter dat het hier
vooral gaat om immigranten uit de EG, in de
eerste plaats om Italianen. Het gaat om een
oudere bevolking, die al langer in het land
woont en beter geïntegreerd is. Het aantal
gemengde huwelijken bijvoorbeeld ligt rela-
tief hoog. Toch doet het fenomeen van de
koncentratie zich ook hier nog steeds voor,
bijvoorbeeld in de randgemeenten van Char-
leroi. (PDG)


