
In elitair gezelschap.

Nieuw rapport over Erasmusstudenten

rasmusgangers behoren ongetwijfeld tot de meer dynamische
studenten. Ze wagen het om een jaar in het buitenland te studeren,
ze moeten daarvoor soms een nieuwe taal leren, ze behalen in hun

loopbaan niet onaardige studieresultaten. En, ze behoren tot de meer
bemiddelde helft van de studentenpopulatie. Dat is een van de
voornaamste konklusies van de nieuwe nota 'Populatie Erasmusstuden-
ten: 1989-90 versus 1990-1991'. Auteur Jan De Vuyst, direkteur
Studentenvoorzieningen, stelde dit rapport onlangs voor aan de Raad
voor Studentenvoorzieningen (RvS). Veto geeft een overzicht van de
voornaamste besluiten.

Zowat alle mogelijke relevante aspekten
van de'vertrekkende Erasmusstudenten
werden in deze "tussentijdse nota" ge-
screend: land van bestemming, aantal
maanden verblijfsduur. 'hoogte van de .
beurs. studierichting. studieresultaten.
sociale afkomst •...Toch kon de De Vuyst
zijn opzet (een vergelijking tussen '89-
'90 met '90-'91) niet helemaal realiseren.
In '89-'90 betrok hij in zijn onderzoek
een hele groep Erasmusstudenten die
zonder beurs vertrokken. In zijn recente
nota liet hij die groep buiten beschou-
wmg. De Vuyst: «Vorig jaar heb ik
zowel aan de Centrale Diensten als aan
de fakulteitskringen informatie gevraagd
over de Erasmusstudenten. Toen bleek
dat de kringen vaak het best op de
hoogte waren. Dit jaar meldde men dat
dit euvel verholpen was. Ik bevraag mij
dus enkel bij de Centrale Diensten. Nu
zouden er officieel slechts vier studenten
zonder beurs vertrokken zijn. Wel. sta
mij toe hieraan te twijfelen. Ik vermoed
eerder dat de Centrale Diensten nog
steeds niet over alle gegevens beschik-
ken. waarover ik dan ook mijn bezorgd-
heid geuit heb in het rapport»

Die lakune levert waarschijnlijk een
ander beeld op. De groep 'Erasmusstu-
denten zonder beurs' kwam haast van-
zelfsprekend uit de betere milieus. Wie
zoon- of dochterlief in het buitenland
kan laten studeren zonder enige finan-
ciële kompensatie. is niet onbemiddeld.
Toch wordt volgens De Vuyst de Eras-
muspopulatie langzaam meer gedemo-
kratiseerd. Zo hebben de arbeiders-
kinderen hun achterstand opgehaald: er
participeren ongeveer evenveel arbei-

derskinderen aan Erasmus als aan de
totale KV Leuven. Hierbij mag men
natuurlijk niet uit het oog verliezen dat
die arbeiderskinderen aan de universiteit
nog steeds schromelijk ondervertegen-
woordigd zijn.
Hoewel de situatie van de arbeiders-

kinderen dus verbeterd is. blijft de
sociale samenstelling van de Erasmus-
studenten belabberd. Zo neemt de groep
kinderen van bedienden. en vooral de
subkategorie 'lagere bedienden', nog te
weinig deel aan het Erasmusprogramma.
Toevallig of niet. maar het is ook vooral
deze sociale groep die te weinig partici-
peert aan het stelsel van studietoelagen
van de Vlaamse Gemeenschap. Boven-
dien stelt De Vuyst dat slechts "19.9%
van de Erasmusstudenten een studietoe-
lage (...) hadden van de Vlaamse Ge-
meenschap. Dit is minder dan het (lage)
gemiddelde van de universiteit." Samen-
gevat kan dus gezegd worden dat de
sociale samenstelling van de Erasmus-
studenten langzaam in positieve zin
evalueert. maar nog steeds ver verwij-
derd blijft van wat 'demokratisch' heet.
Hiernaast plaatst de nota ook enige

vraagtekens bij de hoogte van de Eras-
musbeurzen. Waar de gewone studietoe-
lagen dikwijls te laag worden genoemd,
ligt dat paradoksaal genoemd omge-
keerd bij de bedragen voor Erasmus-
reizigers. Zo worden er gemiddeld gro-
tere beurzen gegeven, terwijl de gemid-
delde duur van een verblijf in het
buitenland daalde van 4.7 naar 3,9
maanden. Dit kan verklaard worden
door het feit dat goedkopere landen.
zoals Nederland. blijkbaar minder in
trek zijn. In '90-'91 werd vooral gereisd

Afgifte. Leuven X (weekblad - verschijnt met van Juni tot augustus)

W,l.!r tot voor kort nog drassige weilanden waren,
bevindt zich nu zowaar een tempel op Westvlaamse

mensenmaat. Hun mes; is echter anders: sterk bierdrin-
kende manspersonen luisteren deemoedig naar het luide
'zwien' V<lnhun 'wui; vreemdelingen worden in de herberg
begroet met een vriendelijk maar nieuwsgierig 'oenoeme-
bie', en dit' Kampus Kortrijk zelf heet in de amikale omgang
'Kulahk' - waarbi] een eind-hk als een merkwaardige
oer-gutturaal moet worden begrepen. Les in fonetiek op
0w~a1 .

Niemand loopt heden ten dage nog 42 km om uit te
schreeuwen dat hij iets gewonnen heeft. Sommigen

ieggen wel langere afstanden af voor hun welzijn. Velen
vallen ook al uit de boot vóór ze hun bestemming bereiken.
Vluchtelingen heet dat soort. Vooraleer we ze terugsturen
krijgen ze nog een artikel op pagina 6. Tot vijf procent van de
beschikbare Veto's mogen ze meenemen.

•

(Foto Hielke Grootendorst)

naar duurdere landen als Groot-Brit-
tannië, Frankrijk, Duitsland en Dene-
marken. Vooral de Erasmusreizen naar
Denemarken veroorzaken grote onkos-
ten. Van de twintig 'Deense' beurzen was
geen enkele onder de 13.000 frank per
maand, terwijl aan elf studenten meer
dan 15.000 frank werd uitgekeerd. Ter ,
vergelijking: het gros van de studenten
die in Duitsland studeerden, kregen een
beurs tussen de 10.000 en de 11.500
frank. .
De Vuyst vraagt zich af "of de beurzen

niet te sterk in de hoogte evolueren. (...)
15.000 frank per maand bovenop de
kostprijs van studeren in Vlaanderen
(cirka 12.500 frank per maand) is mijn
inziens toch wel zeer ruim, zelfs voor
Denemarken." Dat bedrag ligt inder-
daad hoog. Volgens een studie van het
Hoger Instituut van de Arbeid (Hiva) uit
1987 bedroeg de maksimum studietoe-
lage van een Deense student die op
kamers woont 23.700 kronen. ofwel
127.050 frank. Een Vlaamse Erasmus-
student krijgt een ekstra toelage van
15.000 frank. bovenop een eventuele
Vlaamse maksimumbeurs van 12.500
frank per maand. Voor een akademie jaar
van tien maanden betekent dit een
financiële 275.000 frank. wat inderdaad
zeer veel is.
De vergelijking tussen het gewone

stelsel van studietoelagen en de beschik-
bare Erasmusbeurzen toont alleszins een
schrijnende disproportie. Gelden voor
Europa worden vrijgemaakt met onge-
ziene gulheid, terwijl een minimale
hervorming van het gewone beurzenstel-
sel - een hervorming die nota bene een
besparing van meer dan 100 miljoen
impliceert - in tal van perskommunikees
aangekondigd wordt als een bijzondere
sociale maatregel.

Walter Pauli
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De 24ste Studentenmaraton

Terwijl laatstgenoemden uit hun gammele bootjes puilend
op een ver van hun vaderland verwijderde bestemming

komen aangezwalpt, staan ze daar, dagen vooraf, het
fotoapparaat in de hand: de persfotografen. Hopende dat er
zich toch enkele jonge dichters tussen de meute bevinden.
En het verhaal gaat verder. De leugens van het orakel en de
waarheid van de koe. Op pagina 5.

NOg niet zo lang geleden schreven we in deze hoek dat
die van het Stuc dringend naar onze pijpen moesten

leren dansen. Voelden ze zich in de Van Evenstraat toch niet'
op hun kunstzinnige mannelijkheid getrapt, zeker? Natuur-
lijk, we hadden het postmoderner moeten uitdrukken, met
meer reflektie. Zoals: heren, we walgen van dat dier van
William van Baskerville tussen de teenkootjes van jullie
programma toren. 'Indien die hun nageslacht willen vrijwa-
ren van de torturen van de Borboristen, gelieve wat minder
hoog van de abdijtoren te blazen. Pagina 4

Met de kruiwagen
in het kanaal
De 24-urenloop mag dan al

de populairste en meest
sfeervolle Leuvense sport-

aktiviteit zijn, het koninginnestuk
onder de Sportklassiekers blijft nog
steéds de maraton. De 24ste editie
deze week woensdag verschilt in
twee opzichten van de edities
tijdens de afgelopen jaren: voor het
eerst wordt er ook een kwartmara-
ton georganiseerd. Daarnaast zijn
"ludieke aktiviteiten. terug toegela-
ten.

jeugd verschenen de laatste tijd alarme-
rende berichten in de pers. Deze groot-
moedige ingesteldheid klinkt sommige
mensen ietwat hoogdravend in de oren.
Een meer aannemelijke reden lijkt de
wens om de band tussen de maraton en
de modale sportieve student terug in ere
te herstellen. De sporthappening was een
beetje van de studenten weggegroeid.

Splash
In het begin van de jaren '80 werd de

maraton uitgebouwd tot een evenement
met grootse allures. Als gevolg van een:
geleidelijke professionalisering schreven'.
zich in het absolute topjaar 1987 zowaar
2400 deelnemers in. Sportraad voelde
dat de maraton hen boven het hoofd
begon te groeien. De veiligheid van
zoveel deelnemers zou nog moeilijk
kunnen verzekerd worden. Daarom na-
men de organisatoren enkele maatrege-
len. In 1988 mochten enkel nog studen-
ten, oud-studenten en personeelsleden
van de KV Leuven aan de start verschij-
nen.
Het jaar daarop werd er een parkoers-

verandering doorgevoerd. De drukke
Mechelsesteenweg. tussen Mechelen en
Leuven, moest plaats ruimen voor het
jaagpad langs de vaart. Omdat echter

.vervolg op p.4 ..

Sportraad wil van de student terug de
centrale figuur maken in de maraton.
Dat valt af te leiden uit het feit dat dit
jaar niet enkel gemikt wordt op inten-
sieve sporters. maar ook op de amateur-
loper of jogger. Voor deze laatste wordt
immers de kwartmaraton ingericht. van-
uit"Wilsele, een deelgemeente van Leu-
ven.
Als officiële reden voor de invoering

van een vijfde kategorie (naast lopers en
stappers vanuit Antwerpen en Meche-
len) geeft Sportraad op dat het zijn
steentje wil bijdragen tot de verbetering
van de fysieke konditie van de jeugd.
Over de lichamelijke toestand van de

"Iet
FOTOGRAFIE - Noór aanleiding van hun tentoonstelling in Bierbeek kilnckx
Velo Palriek De Spiegelaere en Filip Claus, fotografen bij De Morgen. l:.t:.,pn
rondschrift bij de foto's vindt u op pagina 5. (Foto Rob Stevens)
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Veto sprak met Eric Tollens (2)

"We hoeven ons
niet echt schuldig
te voelen"

Velo: Landbouw moet de motor voor de
ontwikkeling van het Afrikaanse konti-
nent worden, zei u in het eerste deel van
dit interview. In welke mate spelen de
Belgische ontwikkelingsorganisaties in
op dat inzicht?

Tollens: «Ik denk dat dit inzicht in de
NGO-wereld goed is doorgedrongen,
maar niet bij het Abos. Men zegt daar
wel dat landbouw zeer belangrijk is,
maar het aandeel van de landbouw in
hun begroting is nog steeds zeer klein.
Voor Zaïre bijvoorbeeld is het aandeel
onder minister de Donnéa opgetrokken
van vijf tot zeven procent, terwijl hij
eigenlijk twintig procent voor ogen
had.

«In het kader van de Dienst Land-
bouwontwikkeling van het Abos is op
dit ogenblik geen enkele landbouw-
ingenieur tewerkgesteld: een echt schan-
daal. Dat leidt uiteraard tot kompe-
tentie-problemen. Het opstarten van een
landbouwprojekt vraagt immers veel
inzicht en kennis in de nieuwste weten-
schappelijke ontwikkelingen. Daar ligt
de grote zwakte van het Abos en niet
zozeer in de uitvoering zelf van de
projekten, waarin men wel beroep doet
op universiteiten en studieburo's..

Velo: Instellingen als het Internationaal
Muntfonds en de Wereldbank doen wel
beroep op landbouwwetenschappers. Is
hun politiek terzake dan zoveel door-
dachter dan die van het Abos?
Tollens: «Van de leningen van de
Wereldbank en het IMF gaat inderdaad
een groot deel naar landbouw: zo'n
vijftig à zestig miljoen dollar per jaar.
Maar de helft van de Wereldbank-
projekten in Afrika - en dat geven ze zelf
toe - zijn mislukt. Dat is een gevolg van
de manier waarop de Wereldbank zijn
projekten aanpakt: in die logge organisa-
tie duurt de voorbereiding twee jaar.
Men stelt een groot dossier samen en het
projekt wordt eksakt uitgevoerd wals

~aa~in beschreven is. De uitvoering is de
dige verantwoordelijkheid van het
zelf.»

heeft men moeten vaststellen,
'voorbeeld in Zaïre, dat met de gelden

de Wereldbank meer geknoeid

wordt dan met die van welke organisatie
ook. Met het Abos-geld of dat van de
Europese Gemeenschap daarentegen is
korruptie práktisch onmogelijk. Zo wordt
uiteraard ook de uitvoering van het
projekt gehypotekeerd. Tenslotte werkt
de Wereldbank alleen met regeringen,
wat vaak problemen geeft wanneer het
land niet wil meewerken. In landen als
Thailand en Indonesië daarentegen werkt
de Wereldbankfinanciering heel goed»

«Tot nog toe was de redenering bij de
Wereldbank altijd: "Het is hun verant-
woordelijkheid. Als zij beslissen het geld
te verknoeien, is dat hun zaak. Zij
moeten toch de leningen terugbetalen".
Men mag niet vergeten dat de Wereld-
bank nog nooit aan schuldverlichting
gedaan heeft. De Wereldbank kan statu-
tair gezien gewoon geen schulden kwijt-
schelden of zelfs maar verlichten. Ik heb
die houding altijd hypokriet gevonden.
Gelukkig komt in hun houding nu
verandering. Sinds vorigjaar onderzoekt
men vóór het toekennen van een lening
hoe het met de militaire uitgaven van een
land gesteld is. Vroeger werden deze
uitgaven als een interne zaak be-
schouwd. Ik vermoed dat men nu ook .
korruptie ernstiger zal nemen. Men
redeneert nu dat de strijd tegen korruptie
ook een voorwaarde voor ontwikkeling
is."

«Men gaat er ook meer en meer van
uit dat kapitaaltransfers een zaak van de
Wereldbank en het IMF zijn, terwijl de
bilaterale ontwikkelingshulp zich meer
moet toeleggen op technische bijstand en
op het vormen van menselijk kapitaal.
De Wereldbank erkent trouwens dat de
vorming van menselijk kapitaal het
zwak punt in hun werking is. Ik denk dat
we regelrecht teruggaan naar een ont-
wikkelingsbeleid voor Afrika dat er op
gericht is het menselijk kapitaal te
versterken. Dit betekent meer aandacht
voor onderwijs en basisvorming op alle
nivo's. Deze stelling vinden we ook terug
in het laatste rapport van de Wereld-
bank. Een paar jaar terug maakte men
net de omgekeerde beweging»

Velo: Het tweede noodzakelijke komple-
ment voor kapitaalsinjekties is, zoals
gezegd, de vorming. Hoe groot is de rol

die de Westerse universiteiten op dit vlak
kunnen spelen?

Tollens: «Op alle nivo's kan de universi-
teit een rol spelen: zowel op primair,
sekundair als universitair nivo. De eerste
golf van onderwijskundige hulp is im-
mers in de meeste landen uitgewerkt. In
Zaïre bijvoorbeeld zijn enorm veel
professoren gevormd in de jaren zestig.
Voor die mensen is echter geen vervan-
ging voorzien. Er zijn geen studiebeur-
zen meer en heel weinig doktoraten. Op
het einde van de jaren negentig ontstaat
er onvermijdelijk een lakune. De univer-
siteiten zullen dan geen Afrikaanse
professoren meer hebben. Bovendien
moet men rekening houden met de
bevolkingsaangroei. In Afrika verdub-
belt de bevolking om de twintigjaar, dus
moet ook de universitaire kapaciteit
verdubbelen. Terwijl men nu aan de
Lovanium-universiteit, met 22.000 stu-
denten zit in een infrastruktuur die voor
7.000 is gebouwd.»

«Zeker in het geval van Afrika is een
tweede golf van vormingshulp bijna een
noodzaak. De universiteit zal dus nog
meer gesensibiliseerd moeten worden
voor ontwikkelingssamenwerking. Ei-
genlijk moet iedereen ontwikkelings-
samenwerking tot zijn verantwoorde-
lijkheid rekenen, want de Afrikanen
verwachten veel van ons. Ik denk dat de
rektor hier ongeveer elke week een brief
krijgt waarin een ontwikw:lingsland om
hulp verzoekt. Het drama is echter dat de
universiteit daar geen eigen budget voor
heeft. Men verwijst naar Abos waar men
dan weer zegt dat men moet wachten tot
er een gemengde kommissie samenkomt
of een komitee. De KV Leuven kan wel
oude bedden uit Gasthuisberg of wat
oude boeken sturen, maar strukturele of
permanente, hulp is niet mogelijk»

Filosofie

Veto: Kunnen vorming, investeringswil
en technische kennis wel een serieuze
kans krijgen zolang Afrika gebukt gaat
onder de schuldenproblematiek?
Tollens: <Noor een aantal landen is dat
inderdaad een groot probleem. Zolang
de schulden problematiek blijft bestaan,
krijgen ze geen nieuwe leningen meer. Er
komt dus geen nieuw kapitaal meer
binnen, terwijl men ondertussen wel de
leningen moet blijven afbetalen. Ik pleit
dus voor een totale kwijtschelding van
de schulden voor de armste landen,
waarvan men toch weet dat ze nooit
zullen terugbetalen, en voor een selek-
tieve schuld verlichting voor de andere
landen. Een totale schuldkwijtschelding
zou onrechtvaardig zijn tegenover die
landen die zich in het verleden voorbeel-
dig hebben gedragen. In de toekomst zal
men ook veel strengere voorwaarden
stellen voor het toestaan van leningen, in
verband met het beleid en met de
investeringen. Landen die hun schulden
wel hebben afbetaald zullen ook auto-
matisch meer nieuw geld krijgen dan zij
die dat niet gedaan hebben»

«Dat men momenteel geen nieuw
kapitaal kan aantrekken is, alleszins voor
Afrika, vrij ernstig. De infrastruktuur
evolueert niet meer en gaat dus achteruit:
wegen, scholen, hospitalen en het elek-
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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.
Slechts uitwnderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, 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 behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen.

triciteitsnet. Een gebrek aan infrastruk-
tuur vertaalt zich jammer genoeg auto-
matisch in hogere kosten van de produk-
ten. Daardoor is men niet meer kompeti-
tief, niet alleen op de wereldmarkt, maar
zelfs op de binnenlandse. In Kinshasa
kan rijst bijvoorbeeld goedkoper uit
Thailand aangevoerd worden dan uit het
binnenland»

Veto: Er is niet alleen de schuldenlast,
maar ook hetfeitdat veelgeld dat van het
Westen naar de Derde Wereld stroomt,
niet efficiënt wordt aangewend Een
recente studie wees dat bijvoorbeeld uit
voorde NGO's. Heeft het dan wel zin om
te pleiten voor 0,7% van het BNp, als de
0,4<,:(al niet goed besteed wordt?
Tollens: «Ik denk dat we momenteel op
een keerpunt staan, en dat men in de
toekomst de landen zal verplichten om
meer demokratisch te gaan werken. Het
Westen voelt zich momenteel sterk
genoeg om een demokratisering op te
dringen en om de mensenrechten te doen
respekteren. Er is dus toch een nieuwe
wereldorde in de maak. Ik wens daar nu
geen waardeoordeel aan vast te knopen,
ik stel enkel vast. Dat betekent in elk
geval dat het Westen arroganter gaat
worden voor landen die geen goede
ontwikkeling kennen. Herkolonisatie is
misschien een te groot woord, maar men
zal in elk geval minder gul worden met
ontwikkelingshulp en veel meer garan-
ties vragen. Dat zal bijzonder vernede-
rend aankomen voor een aantal landen.
Zaïre zal volgens mij de volgende tien
jaar zeer sterk vernederd worden. Er zal
geen sprake meer zijn van medebeheer,
omdat men geen vertrouwen heeft in de
lokale bevolking»

«Ik denk dat het Westen zichzelf
echter overschat in de mogelijkheid om
bij te dragen tot veranderingen. De
landen moeten zelf tot inkeer komen,
hun beleid verbeteren en een demokrati-
sche kontrole op de uitgaven invoeren.
Eksterne druk is niet altijd efficiënt. Kijk
maar naar wat er recent gebeurd is in
Zaïre: de harde houding van Fransen,
Belgen en de VS heeft zich tegen hen
gekeerd. Moboetoe verhardt zijn hou-
ding en we gaan misschien terug naar
een repressie»

«Het groot probleem met die demo-
kratie is echter dat ze geen traditie en
geen patroon heeft. Ontwikkelingslan-
den hebben vaak een traditie waar er een
chef is. Het stamhoofd beslist alles, maar
is wel goedaardig. Het kan een klichee
lijken, maar ik denk dat het nog steeds
meespeelt. Het is natuurlijk wel zo dat de
kolonisator daar volledig op ingespeeld
heeft. Men deed zich voor als de nieuwe

GRATIS NAAR

A Divina Comedia
Carmen Jones

ABB biedt vrijkaarten aan voor 2 exclusieve filmprojecten
van het Stuc:

25 vrijkaarten voor 'A Divina Comedia'
van de Portugese cineast Manoël de Oliveira
donderdag 14/11 om 20.30u in de Pieter De Somer Aula

20 vrijkaarten voor 'Carmen Jones'
van Otto Preminger
maandag 18/11 om 21.00u in de Stadsschouwburg

Kaarten voor beide voorstellingen
kunnen afgehaald worden vanaf
woensdag 13 november' om 10.00u
op het ABB-kantoor,
Diestsevest nr. 2 (bij het station)

GLorieux)

Vorige week publiceerden we het eerste deel van een interview met
professor Eric Tollens naar aanleiding van de voorbije 11.11.11-
kampagne. Eric Tollens is als gewoon hoogleraar sinds 1983

verbonden aan de afdeling landbouwekonomie van de fakulteit
landbouwwetenschappen. Van 1971 tot 1977 was hij werkzaam aan de
universiteiten van Kinshasa (Lovanium) en Yangambi in Zaïre. Hij
verblijft trouwens nog altijd regelmatig aan andere Afrikaanse
universiteiten. Door zijn aktiviteiten is hij vertrouwd geraakt met de
Westerse landbouwhulp op het zwarte kontinent, met de situatie van de
universiteiten aldaar en hun relaties met Westerse universiteiten.

chef, de goede huisvader, die het alle-
maal voor het zeggen had en een groot
stuk persoonlijke vrijheid ontnam. De
kolonisator bevestigde de lokale struktu-
ren..

«De jaren negentig worden een kru-
ciaal moment voor Afrika. De andere
kontinenten komen er wel, denk ik. Het
ontwikkelingsprobleem wordt meer en
meer een Afrikaans probleem en dus
meer en meer een Europees probleem,
omdat wij ons daar dichter bij betrokken
voelen. Ik vind echter niet dat wij ons
echt schuldig moeten voelen. Voor mij
ligt een groot stuk van de verantwoorde-
lijkheid in Afrika zelf. Ik heb me dan ook
nooit persoonlijk schuldig gevoeld. Ik
vind wel dat we bijvoorbeeld ons
protektionisme dringend zouden moeten
opgeven voor tekstiel, landbouwpro-
dukten en lichte industrieprodukten.
Daar treffen we duidelijk schuld: we
verhinderen die landen om deviezen te
verdienen. Daarom hoop ik dat Gatt
lukt en daar iets aan doet. Dat zal
natuurlijk niet helpen voor landen als
Zaïre, die alles importeren. Door de
stijging van de wereldvoedselprijzen
zullen zij meer moeten betalen. Herzal
wel de landen helpen die op weg zijn:
India, Thailand, Maleisië, ...»

Luc Christiaensen
Pieter De Gryse
Maud Vermeire
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Kortrijk, steunpilaar van Leuven (Deel 1)

Strijd om studentenaantallen
Het is niet de eerste keer dat een rektorverkiezing tot enige

akademische spanning leidt. In '82 titelde De Standaard 'De
slag om Leuven', telkens ze berichtte over de rektorverkiezingen

aan de KU Leuven. Vandaag is het maatschappelijk belang van de
universiteiten zo mogelijk nog toegenomen, en steeg de impakt van de
rektorverkiezingen navenant. Het rektorambt van een regionale
universiteit als de Kulak is bijna een 'slag om Kortrijk' waard. Dat is niet
helemaal vreemd: het belang van relatief kleine instellingen als de
Kampus Kortrijk (Kulak) steeg de laatste jaren spektakulair. In een
tweetal afleveringen probeert Veto de belangrijkheid te duiden van wat
soms schertsend het "Kortrijks filiaaltje" wordt genoemd.

Het is lange tijd, ook in Leuven, bon ton
geweest om wat meewarig te lachen met
de Kulak. De Kulak, dat was veredeld
middelbaar onderwijs voor Westvla-
mingen. en rektor Guido Maertens kon
best vergeleken worden met een gepro-
moveerde kollegedirekteur of internaats-
prefekt. Op het eerste zicht lijkt de Kulak
inderdaad op een groene, vredige kandi-
datuurskampus, waar scholieren in een
beschermd en begeleid milieu opgevan-
gen worden om uiteindelijk als student
naar Leuven te gaan, twee jaar later dan
de meeste van hun generatiegenoten.
Dat imago wordt, net zoals bij andere

regionale universiteiten het geval is, door
de Kulak zelf zorgvuldig gekoesterd.
Begrippen als kleinschaligheid ("op men-
en maat", zeggen ze in Kortrijk), studen-
tenbegeleiding, de aktieve studenten-
parochie, de goede 'sfeer van het huis' en
de nabijheid van de ouderlijke woonst
worden steeds opnieuw beklemtoond.
De beleidsverantwoordelijken van de
Kulak spelen op die manier een gewiekst
dubbelspel. Naar de buitenwereld toe -
en dat is niet alleen de Akademische
Overheid van de KU Leuven, maar ook
(en vooral) overheden zoals de Vlaamse
Raad, het ministerie van onderwijs en de
Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir) -
staat Kortrijk op zijn strepen. De Kulak
wenst overal behandeld te worden als
een volwaardige universitaire instelling,
en .niet als een partikulier Westvlaams
initiatief.

Zuidvlamingen
Intern - en dat is niet alleen de eigen

Kulak-gemeenschap, maar heel West-'
Vlaanderen en zuidelijk Oost-Vlaan-
deren - kultiveert men echter het imago
van de Kulak als onze universiteit, een
universitaire instelling waar vooral West-
vlamingen thuis zijn. In zijn afscheids-
interview in de Campuskrant onder-

oud-rektor Mgr. Maertens nog

eens uitdrukkelijk deze komponent. Als
belangrijkste kwaliteit van zijn studen-
ten noemde hij "de Westvlaamse werk-
lus!". Hij preciseerde: "Ik meen dat de
studenten hier in een rustige omgeving
aangespoord worden om harder en
konstanter te werken dan in het rumoe-
rige en rusteloze Leuven. ( ...) Westvla-
mingen, Zuidvlamingen in het alge-
meen, zijn gewoonlijk een dynamisch en
werkzaam volk".
Die politiek is bijzonder renderend

gebleken, zowel voor de Kulak als voor
de KU Leuven. Vooraleer in 1965 op de
terreinen van Hoog-Kortrijk een univer-
siteit werd neergezet, waren Westvla-
mingen ofwel aangewezen op de nabije
Rijksuniversiteit van Gent (RUG), of-
wel op de Katolieke Universiteit van het
verre Leuven. Die 'nabijheid' was dan
ook een niet onbelangrijk element in de
toenmalige rekrutering van de RUG.
Vanaf 1965 werd er echter werk ge-
maakt van de universitaire ekspansie, en
kwamen er - voornamelijk op kandida-
tuurnivo - ekstra universitaire centra in
Kortrijk, Diepenbeek en Antwerpen.
Na vijfentwintig jaar universitaire

ekspansie vertonen de Gentse en Leu-
vense studentenaantallen een interes-
sante ontwikkeling in de licenties en de
doktoraten van de richtingen waarvan
men de kandidaturen had gespreid. In
1965 had Gent in verhouding met
Leuven 82.9% studenten in de licenties
Letteren en Wijsbegeerte (534 tegen
643), 92.46'k in Rechten (307 tegen
332), 98.69'1< in Wetenschappen (531
tegen 538) en 47.96% in Geneeskunde
(552 tegen 1156) (bron: Rapport Natio-
nale Raad voor Wetenschapsbeleid. Bij-
lagen van 'De Universitaire Expansie',
1969, p.144-145).
Volgens de meest recente cijfers ('89-

'90) van de studentenaantallen (Jaarver-
slag 1990 van de Dienst voor Universi-
taire Statistiek), zijn vandaag die ver-
houdingen grondig gewijzigd. Gent kent

Als proffen
spreken

In de aula voerenze het hoge ten met de slimste geesten van
woord.En op het examenbeo Vlaanderen.En ja, zewilden

denken zij de vragen.Maar dan praten. Over abortus en eutha-
trekken ze zichterug in hun nasie, over genetischemanipu-

ivorentoren.Hoezietzo'n toren . latie en misbruiken in de psy-
er er van binnen uit?En wat als chiatrie, kortom: over alles
wij nu eens de vragen _ waarover z~tot nog toe
zoudenstellen?Zonder zo angstvallig hadden
angst (onsKunnen~ PANORAMA gezwegen.Vanaf 11ok-
nietmeerbuizen!)en WIgl.1I tober, elkeweek, in on-
zondertoga-schroom ze meuwereeks "ON-

gingenweaan tafel zit- DERPROFESSOREN".
LEES EN BELEEF
WATWIJ BELEVEN.

in vergelijking met Leuven een lichte
achteruitgang in twee fakulteiten: L&W
telt nu 78, 10'/r van de Leuvense studen-
ten (1184 tegen 1516), Geneeskunde
54.65'1r (978 tegen 2142). In twec
andere fakulteiten wordt het Gentse
verlies echter spektakulair. Zo blijft er in
Rechten slechts 58,5 I 'k studenten over
van het aantal van de KU Leuven (1147
tegen 1960), en in Wetenschappen
slechts 56.66'/r (684 tegenover 1207). In
deze fakulteiten stond Gent voor de
universitaire ekspansie nagenoeg op ge-
lijke voet met Leuven. Een kwarteeuw
later tellen ze nauwelijks de helft van het
Leuvense aantal.

Diergeneeskunde
Het laat zich raden dat de stichting

van de Kulak niet onbelangrijk geweest
is in deze ontwikkeling. In studierichtin-
gen die nooit onderwerp geweest zijn
van een regionale spreiding (en dus ook
nooit aan de Kulak werden georgani-
seerd) liggen die verhoudingen immers
anders. In de Pedagogische en Psycholo-
gische Wetenschappen telde Gent in
1965 50.2% van het aantal licentie-
studenten. van Leuven (124, tegen 243),
in 1989 echter 64.48% (58 I"[egen 901).
Hier heeft Gent haar achterstand tegen
Leuven dus ingehaald, een totaal omge-
keerde beweging. Wat de rekrutering
van nieuwe studenten betreft, draagt de
Kulak in niet geringe mate bij tot de
aantrekkingskracht van de Leuvense
universiteit.

Toch wordt door de beleidsverant-
woordelijken van de KU Leuven meest-
al ontkend dat ze Kulak opvatten als een

rechtstreekse konkurrent van Gent. Ook
toen vorig jaar de langverwachte kandi-
daturen Ekonomie werden opgericht in
Kortrijk, ontkende men in Leuven hals-
starrig het verwijt dat dit een anti-Gents
initiatief was, dat de studentenaantallen
in Gent ongetwijfeld zouden dalen. De
onlangs overleden Kulak-rektor Van
Cauwelaert noemde dat in een interview
met Veto- "argumenten die je er altijd
naast kan plaatsen, maar die niet de
uiteindelijke bedoeling weergeven: de
oprichting van een fakulteit ekonomie is
niet gericht tegen de RUG". En verder:
"Dat de fakulteit ekonomie in Kortrijk
zou gericht zijn tegen Gent, lijkt me
nogal overtrokken".
Die stellingname wordt echter ge-

nuanceerd door de cijfers van de studen-

(Foto Peter Vermeiren)
tenaantallen van begin oktober. Terwijl
het totaal aantal eerstejaars aan de
KU Leuven met 128 eenheden daalt
(van 4325 naar 4193), krijgt de nieuwe
kandidatuur Ekonomie 150 nieuwe in-
schrijvingen. Aan de universiteit van
Gent vindt net een omgekeerde ontwik-
keling plaats. Hoewel globaal de in-
schrijvingen voor eerstejaars fors stijgen
(Diergeneeskunde 20%, Psychologische
en Pedagogische Wetenschappen 35%,
Wetenschappen 20%), daalt hel aantal
studenten in Ekonomie met een volle
vijftien procent. De (akulteit Ekonomie
in Kortrijk mag dan misschien niet!gericht zijn tegen Gent, maar het ziet er
toch naar uit dat Gent zich midden in de
vuurlinie bevindt, allicht toevallig.

Walter Palili

Onderwijsdossier : een noodzaak voor onderwijskwaliteit?

Niet verboden te dromen
Zijn de lessen van een docent goed gestruktureerd? Staat de docent

open voor vragen en suggesties van de studenten? Is de docent
goed verstaanbaar? Geeft deze docent te veel bijkomende

opdrachten? Deze en andere vragen heb je misschien al eens te boren
gekregen naar aanleiding van een informele, door je eigen kring
georganiseerde enquête over de houding van de proffen in je fakulteit.
Dergelijke informatie inwinnen is uitermate belangrijk, maar beeft spijtig
genoeg weinig nut wanneer het niet mogelijk is aan de hand van de
verkregen gegevens iets te verbeteren.

Onderwijsraad (OWR), een orgaan dat
advies geeft aan de Akademische Raad -
een P.O.K. op universitair nivo -, zal zich
over deze problematiek buigen. Sinds de
jongste bijeenkomst van Onderwijsraad
op 17 oktober, ziet het er naar uit dat er
werk zal gemaakt worden van objek-
tieve kriteria om de onderwijskwalitei-
ten van de docenten te beoordelen. Het is
juist door het ontbreken van dergelijke
kriteria dat het tot nu toe onmogelijk
was om in het benoemings- en bevorde-
ringsbeleid rekening te houden met de
pedagogische kwaliteiten van de docent.
De procedure beperkte zich vooral tot
het beoordelen van de wetenschappe-
lijke kapaciteiten.

Kapaciteiten
Het onderwijsdossier zoals het op de

OWR besproken is, omvat meer dan de
hierboven vermelde vragen aan de
studenten. Het is de bedoeling om van
elke docent of kandidaat-docent een
uitgebreid dossier op te maken. Hierin
zal zowel info opgenomen worden van
de docent zelf (een zelfevaluatie van
aktiviteiten inzake ontwikkeling en opti-
malisering van de eigen onderwijsver-
strekking) als info van anderen (studen-
ten, kollega's en andere bronnen).

De realisatie van zoiets als een onder-
wijsdossier zal een dubbele uitwerking
beogen. De docent zal zich aan de hand
van zijn eigen dossier kunnen aanpassen
aan de verwachtingen die men van hem
koestert. De bereidwilligheid daartoe,
zal des te groter zijn, wanneer de docent
weet dat zijn benoeming of bevordering
in belangrijke mate afhangt van de
gegevens vervat in zijn onderwijsdossier.
Dit is tegelijk het tweede toepassings-

gebied. Op basis van het onderwijsdos-
sier kan de universiteit de verschillende
kandidaten voor een funktie op objek-
tieve wijze evalueren en vergelijken.
Tevens kan men er rekening mee houden
bij de toekenning van bevorderingen. De
huidige, kwasi automatische, bevorde-
ringsstruktuur van lektor tot gewoon
hoogleraar kan op die manier gekoppeld
worden aan maatstaven met betrekking
tot daadwerkelijke onderwijskapacitei-
ten.

van de docent gelijk met wat men
toevallig in de wandelgangen gehoord
had.
Het zwakke punt in de hele diskussie

over het onderwijsdossiêrkomt met het
antwoord van de rektor meteen aan de
orde. Iedereen is het erover eens dat er
iets zou moeten gebeuren, maar verder
dan mooie voornemens is men voorlo-
pig niet g-eraàkt. De vraag stelt zich dan
ook of het hier om publiciteit gaat dan
wel om een oprechte bekommernis. liet
feit dat de kwestie ter sprake is gekomen
op de OWR is in elk geval een hoopvol
teken. Er schijnt toch enige beweging in
de materie te komen. De Dienst Univer-
sitair Onderwijs (DUO) werkt aan een
studie over het onderwijsdossier. Hier-
voor beschikt ze over allerlei vergelij-
kingsmateriaal van buitenlandse univer-
siteiten waar het onderwijsdossier van-
zelfsprekend is.

PrioriteitenDe redelijkheid en noodzaak van het
invoeren van een degelijk kontrole- Bij een aantal mensen aan deze
systeem wordt door velen ingezien. In universiteit, zeker bij de studenten, is
een groot aantal bedrijven wordt reeds trouwens de vaste wil aanwezig om het
jaren gebruik gemaakt van persoonlijke onderwijsdossier ook hier als bruikbaar
dossiers' om de prestaties en de geschikt- instrument in te voeren. Een grote rem
heid van de werknemers te toetsen. Ook op deze ontwikkeling is ongetwijfeld het
de akademische overheid onderkent het gebrek aan financiële middelen om dit
belang van een degelijk onderwijs, of alles te realiseren. Ook de tegenkanting
pretendeert dit tenminste. Zo verklaarde van de professoren mag niet onderschat
de Raad van Beheer op 25 juni 1991 worden. Daarom ziet men voorlopig af
naar aanleiding van de benoemingen: van het opleggen van dergelijke evalua-
"Een benoeming of bevordering in de tie. Op die manier hoopt men een
hoogste rangen van gewoon of buitenge- gunstig klimaat te kreëren om dan later
woon hoogleraar is (mede) gesteund op tot een algemene invoering van het
de hoogstaande didaktische enlof we- onderwijsdossier te komen.
tenschappelijke "kwalifikaties waarvan Zal het onderwijsdossier er ooit ko-
betrokkenen blijk geven." men? Zoals het er nu naar uitziet wel.

- . Het is natuurlijk steeds moeilijk om een
Eén van de st~dentenvertegenwoord,- verandering van binnenuit het systeem te

gers op ~kademlsche Raad ~e.~ste meer verwezenlijken. De definitieve goedkeu-
informatie over hoe deze blijken van. I iteindeliik moeten komen van
did kti h k I" 'd I k nng za UI I ,
I a usc e wa ueuen an w~ on- die mensen die de benoernings- en
k~eet ~etes~, werd. D~.rektor r~phkeerde / bevorderingspolitiek aan de KU Leuven
hierop dat wel deg~llJk ~ekenmg g~hou- in handen hebben. Zoals steeds is dit ee
~en ~ordt met de d.ldaktlsche kwalifika- kwestie van prioriteiten leggen. E
ue, ZIJ het alsnog met op grond van een II . riteit is zoals naar de buite. k be d I' od I" \l a es pno I I I ,
uitgewer t ..oor e m~sm e . voorts reld toe verkondigd wordt, riskee
bevestigde hij dat er inderdaad verder eens niets prioriteit te worden. -iet
werk moet worden gemaakt van de
beoordelingskriteria. Anders gezegd, tot . Johan Bruyninckx
nu toe stond de didaktische beoordeling Luc Christiaensen
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Teaterseizoen van het Stuc Discordia is bekend, maar ze blijven
konstant zoeken. Elke keer beginnen ze
terug vanaf nul."
Rijzende ster Rieks Swarte was de

voorbije jaren al twee maal te zien op de
einddag van het Stuc, rond half mei. Dit
jaar houdt hij die traditie in ere. Verder
zijn er de toneelgroep Amsterdam en
nieuwkomers als Nova Zembla en De
Parade. De teatergebeurtenis van het
jaar zou wel eens de Pintertrilogie (duur:
negen uur) van de Moskouse regisseur
Klimenko kunnen worden. De voorstel-
ling is gepland voor april.

Een van de belangrijkste funkties van
het Stuc blijft het aanmoedigen van jong
talent, door middel van eigen produktie-
werk. Jonge mensen met ideeën krijgen
van het Stuc de mogelijkheid een eigen
voorstelling in mekaar te boksen. De
voorstellingen ontstaan in de Stucgebou-
wen zelf, bijvoorbeeld in de Klapstuk-
studio in het Arenberginstituut. Zo
wordt de intentie van het Stuc om een
levend centrum te zijn, waar kunst
ontstaat en groeit, ten volle gereali-
seerd.
Goeie Derick brengt 'Naaktheid', een

solo van en geregisseerd door Bruno
Mistiaen. Deze eigenzinnige teater- en
videomaker lijkt heel wat in zijn mars te
hebben. Vorigjaar was hij hier reeds met
het opgemerkte 'De mensenslinger'. De
nieuwe uitdaging van Paul Peyskens heet
'Torquato "Iasso' naar Goethe (dit sei-
zoen ook door De Tijd gebracht). Hij
werkt namelijk voor het eerst met
professionele akteurs. Suzy Blok en
Christopher Steel kent men inmiddels al.

Taratatater teater
Inhet verleden stond het Stuc steeds op de bres voor teater en lof dans

dat buiten de gebaande paden durft treden. Traditioneel zijn de
aktiviteiten van het Stuc hier tweeledig: programmatie en eigen

produktiewerk. Heel wat vernieuwende teatermakers in Vlaanderen
kregen inderdaad hun eerste kansen op de Stucplanken. Wij trachten
voor u na te gaan of het Stuc ook dit jaar zijn naam van voortrekker op
beide gebieden kan waarmaken.

Programmator Mark Deputter neemt liegen. Filosofisch ingestelde lui kunnen
ekspliciet stelling tegen een bepaalde hun hart ophalen aan deze voorstelling
vorm van teater maken die de laatste tijd die graaft naar de wortels van het teater
erg in zwang is: "In een maatschappij (zie bespreking).
waarin de overvloedige informatiestroom
steeds vaker als een verstikkende druk
wordt ervaren, heeft het teater het niet
gemakkelijk om zich te handhaven (...).
De meest gebruikte taktiek is het zich
eigen maken van de wapens van de grote
informatiespuiers: publiciteitskampanjes,
styling, het hanteren van vlotte komrnu-
nikatietechnieken. Zolang die dingen
slechts als middel worden aangewend is
er niets aan de hand. Maar al te dikwijls
echter, gaan ze hand in hand met even
oppervlakkige kunstwerken, die van
tevoren al berekend zijn op een vlotte
verkoop," aldus Deputter begin oktober
op een perskonferentie van het Stuc.

slavië krijgt Kovac natuurlijk erg veel
aandacht. In januari maakt hij een
tussenlanding in Leuven: een unieke
kans om 'How I Caught a Falcon' alsnog
mee te pikken. Verder zijn er nog nieuwe
produkties van Bert VanGorp en Carine
Peeters, Dito Dito, en de resultaten van
de schrijfopdrachten aan regisseur-dra-
rnaturg Bart Meuleman en KU Leuven-
filosoof Dieter Lesage.

Zij waren veelbesproken gasten op het
Klapstukfestival. Eind april staan ze
weer op de Stucplanken, met '(Brea-
king) The Back of Love'.
Een herhaling van vorig seizoen is

'How I Caught a Falcon' van de
Sloveense danser Iztok Kovak, een
revelatie die het Stuc in feite tegen het
einde van vorig seizoen ontdekt heeft.
Zijn produktie reist intussen de wereld
rond. Door de strubbelingen in Joego-

Graven
Gorik de HenauDe plaatjesmakerij van Vandervorsts

De Tijd en Percevals Blauwe Maandag,
Compagnie is duidelijk niet aan hem
besteed. Tegen de heerschappij van het
regisseursteater in, dat' de voorstelling
volledig ondergeschikt maakt aan het
koncept van de regisseur, vraagt hij
aandacht voor een nieuwe vorm van
teater: het teater van de akteur. Dat
schroeft de rol van de regisseur gevoelig
terug, en wil terug naar de oorspronke-
lijke magie van het teater: de akteur in
interaktie met het publiek. De akteur is
vrij in te spelen op publiek en tegenspe-
lers. De nadruk ligt op het direkte, het
momentane, het entertainment. De voor-
stelling regisseert zichzelf
De groepen die Deputter program-

meert zijn stuk voor stuk voorbeelden
van deze manier van werken. Gezel-
schap Stan opende al het seizoen met het
alom gelauwerde 'Het is volle maan en
het wordt aanzienlijk frisser',en 'Witold/
Maagdelijkheid' (naar Gombrowicz, een
auteur die goed in de markt ligt bij
teatermakers). Het trio Van Dyck, Tur-
biasz en Dehollander zijn graag geziene
gasten. Zij brengen 'We liegen', over de
paradoks van iemand die beweert te

politie die dit voorstel lanceerde. Zij was
zo tevreden over het veilig verloop van
de maraton vorig jaar, dat ze besloot
eigenhandig de verveling te doorbreken.
Josiane Piron, vrijgestelde van Sport-
raad: "Wij vielen haast achterover toen
de politie op de proppen kwam met het
idee. Blijkbaar houden zij ook wel van
dit genre aktiviteiten",

StudentenmaratonJan Decorte blijft een twistpunt.
Volgens de enen' een baanbrekende
innovator, volgens de anderen heb je met
één voorstelling heel zijn oeuvre gezien.
Dat laatste hoeft niet echt een probleem
te zijn. Zegt men van VanMorrison ook
niet dat hij elk jaar dezelfde plaat maakt?
Decorte brengt eind november 'Meneer,
de zot en het kind'. Oud Huis Stekelbees
is van de partij met 'Lavabo en Simili',
fris en opwindend kinderteater, Ook
voor 'grown-ups'. Verder mag men zich
verwachten aan vaste klant Maatschap-
pij Discordia. Sommige teaterliefheb-
bers verwijten het Stuc dat het al meer
dan tien jaar lang Discordia brengt. Het
bewijst alleen maar dat voor Deputter
vernieuwend werk niet gelijk staat met
jong werk. Vernieuwend werk kan
evengoed gedaan worden door mensen
die bij wijze van spreken al vijftigjaar in
het vak zitten, als door beginnelingen.
Op dat punt is Deputter bij zijn stand-
punt gebleven. In een interview met Veto
in '89 verklaarde hij: "De aanpak van

... vervolg van p.l

gevreesd werd dat de lopers in het
donker wel eens in het water zouden
kunnen sukkelen, werd het startuur
vervroegd. De laatste twee jaren arri-
veerde het gros van de deelnemers tussen
vijf en zeven uur in het Gymnasium.
De kick van in het donker lopen was

er niet meer bij. Waarschijnlijk is het
ontbreken van mogelijke heroïek - in
volslagen duisternis aankomen, toege-
juicht door een massa toeschouwers -
één van de oorzaken van de daling van
het aantal deelnemers. Deze daling
situeerde zich vooral bij de halve-
maratonlopers. Van 1700 lopers en
stappers in 1988 ging het steil bergaf-
waarts naar 1100 in '89, en ongeveer
1000 vorig jaar.

steeds vrij gemoedelijk aan toe gaat,
deed het gemis aan studentikoziteit en
allerlei ludieke nummertjes zich toch
sterk gevoelen. Na 1988 verbood de
politie immers toestanden als rolschaat-
sen, stootkarren of lopen met zwemvlie-
zen. Het zijnjuist deze ludieke akties die,
kijk maar naar de 24-urenloop, steeds
een massa kijklustigen op de been
brengen. Vorig jaar pleitten verschil-
lende kringen en lopers al voor de
opfleuring van de maraton. "Aan het
jaagpad langs de vaart lijkt maar geen
einde te komen. Het loopt wel gemakke-
lijk, maar het is veel te eentonig. Een
beetje afwisseling zou welkom zijn",
luidde hun klacht.
Een wens die in vervulling gaat, want

Sportraad gooit het dit jaar opnieuw
over een andere boeg. Lopers of stappers
met veel fantasie krijgen de kans de show
te stelen, op voorwaarde dat ze op
voorhand aan de organisatie melden hoe
ze de afstand zullen afleggen, en wat ze
allemaal zullen uitsteken. Merkwaardig
genoeg was het precies de Leuvense

Kruispunt
Misschien hebben de organisatoren in

hun Maratonkrant te weinig de nieuwe
aspekten van deze editie benadrukt. De
voorlopige opkomst valt alleszins nogal
tegen: voor de lopers vanuit Wilsele
waren er maandagavond nog maar 200
inschrijvingen, en voor de rest van de
kategorieën ligt de opkomst niet hoger
dan vorig jaar. Toch kan het aantal
deelnemers nog behoorlijk stijgen. Een
pak studenten schrijven zich elk jaar de
dag zelf in, ondanks de deadline van
Sportraad. Zij willen de weersomstan-
digheden afwachten.
Hoewel hij veel minder volk trekt dan

bijvoorbeeld de 24-urenloop, isde mara-
ton de massaklassieker die het meeste
voorbereiding vergt. AI van in de
zomervakantie is men bezig met de
uitstippeling van het parkoers, en met het
aanschrijven van de gemeente- en stads-
besturen voor een toelating om over hun
grondgebied te lopen. Elke deelge-
meente tussen Antwerpen en Leuven zet
eigen ordehandhavers in. Samen met de
seingevers zorgen zij voor de bewaking
van de grote kruispunten. De seingevers
zelf zijn Leuvense studenten.

Elke kring zorgt in principe voor
minstens vijf vrijwilligers. Het zijn echter
vooral de grote kringen zoals Ekono-
mika en VRG die het grootste aantal
studenten weten warm te maken. Een
andere grote kring, Medica, heeft de
bevoorrading op zich genomen. Tussen
Antwerpen en Mechelen zijn er drie
bevoorradingsposten, tussen Mechelen
en Leuven vier. De kine-studenten van
hun kant zullen ekstra hun best doen: om
de lopers na de aankomst te verzorgen, is
er een dubbele massageploeg voorzien.
En in tegenstelling tot wat in de
maratonkrant geschreven staat, kunnen
ook de deelnemers aan de kwartmaraton
hiervan profiteren.

Flikflak
Een andere reden voor die verminde-

ring van de belangstelling was ongetwij-
feld de ernst van de hele aangelegenheid.
Hoewel het er bij de halve maraton1 234 5 678 9 10

·1
2

3

4

5

6
7

8

9

10

Horizontaal - I Kosmisch verschijnsel - Bevel 2 Klagen, zaniken -
Insnijding 3 Eikel - Limonadesoort 4 Slampamper 5 Eiland bij
Nieuw-Guinea - Prijze - Japanse parelduikster 6 Bijbelse naam -
Vertrokken - Zoogmoeder 7 Korter 8 Oudgermaanse schrifttekens -
Lichte wollen stof 9 Noblesse - Overeind zijn 10 Japanse munt -
Futiel.

Dirk Boeckx

Vertikaal - I Plaats in Friesland 2 Plaats in Overijssel - Eerbied-
waardige 3 Slotwoord - Invorderen 4 Manche - Komvormige laagte
5 Meisjesnaam - Jongensnaam 6 Nauw straatje - Muzieknoot
7 Dun ijs - Gebaar 8 Wereldkampioen FI - Bouwsel van was
9 Kwetsing van de psyche - Liefkozing 10 Verwantschap.

INGENIEURS MET VISIE

INDUSTRIËLE HOGESCHOOL LEUVEN
Campus Blauwput -Vuurkruisenlaan 4' 3000 Leuven' Telefoon 016 230850, Telefax 016 228343
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Van Dijek, Turbiasz en Dehollander spelen 'We liegen'

Leer typen in
een week"Is dit niet dolletjes J"

Deze unieke audio-
visuele cursus gaat door
in Leuven en Diest. We
bieden hem tijdelijk aan
voor slechts 2500 frank.
Dit nieuwe systeem werd
uitgetest door 40 studen-
ten.

Het uitgangspunt van 'We' Liegen' is
de beroemde filosofische paradoks van
de Kretenzer die beweert dat alle Kre-
tenzers leugenaars zijn. Overgezet naar
de teaterpraktijk betekent dit voor de
entoesiasten dat zij de eerlijkheid van
akteurs op het podium in vraag stellen en
dus van teaterillusies in het algemeen.
Het lijkt erop dat Van Dyck en zijn
kollega's het publiek duidelijk wil ma-
ken dat alles binnen het teater gelogen is.
In 'We liegen' zullen we dan ook
tevergeefs zoeken naar enig houvast:
personages, een verhaal, een rode draad
die de disparate sketches bij elkaar houdt
en een tema voor de voorstelling ontbre-
ken.

Sinds de oprichting in 1989 van hun 'Vereniging van Enthousiasten
voor het Reële en Universele', zorgen Johan Dehollander, Ryszard
Turbiasz en Dirk Van Dyck voor een aangenaam absurde,

grappige en wanordelijke gekte binnen het Nederlandstalige teater land-
schap. Na 'Marche funèbre pour chat' en 'Een man alleen is in slecht
gezelschap' brengen ze deze week in het Stuc 'We Liegen'. Een heerlijk
stukje anti-teater dat iets bescheidener en korter is dan hun vorige
produkties, maar kwa waanzinnigheidsgehalte zeker niet moet onder-
doen.

U leest het juist: op 15 uur,
gespreid over één week 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.

Uitgebreid demonstratiepakket
gratis beschikbaar
(waarborg 100 fr.)

De cursus gaat door te
LEUVEN - Brusselse
straat 51A (016)23.05.56
(tot 21 uur)
DIEST - K. Albertstr. 33
(013)31.40.61 (tot
19 uur)

staren elkaar wezenloos aan. De illusie is
voorbij.
'We liegen' is een aaneenrijging van

frivole en pseudo-fiIosofosiche sketches
die vooral worden gedragen door het
geniale teatertalent van Van Dyck. Met
zijn mimiek, zijn beheerst krampachtige
houdingetjes en zijn doordringende stem
krijgt hij het publiek makkelijk op zijn
hand. Er zitten onvergetelijke scènes in,
zoals de kinderrevolutie. Het geheel kent
toch ook een aantal humorloze en
langdradige momenten, die het tempo
naar beneden halen. De voorstelling had
ook zonder Turbiasz' akademisch ge-
wauwel gekund en zonder het muzikaal
intermezzo waarop de Pool zijn groteske
danspasjes ten beste geeft. Of was dat
soms Poolse martial art!

De voorstelling begint in een wirwar van
leugens: Van Dyck, verkleed als vrouw,
treedt naar voor en doet een welkomst-
woordje. "Met een lip die beeft van
ontroering", verklaart zij/hij plechtig
hoe blij de 'De Vereniging van Enthou-
siasten voor het Reële en Universele' is
met de talrijke opkomst van het publiek
voor een voorstelling die weerklank
heeft gehad in de internationale pers.
Kort daarop volgt een scène waarin

Turbiasz deze vrouw met onvervalste
inkwisiteursmanieren op de rooster legt
met banale en diep filosofische vragen
zoals "L'humanité, ça te dit quelque
chose?". De vragen worden door hem-
zelf doorprikt met antwoorden als "L'hu-
manité, c'est un journal". Er wordt de
vrouw duidelijk gemaakt dat het ant-
woord afhankelijk is van de manipula-
tietechnieken van de vragensteller en
niet zozeer van de inhoud van de
vraag.

Zo wordt zij onder druk gezet om een
pen een revolver te-noemen. Eventjes
later maken de twee mannen haar
duidelijk dat ze echt wel seks-appeal
heeft, waarop ze enkele ridikule dans-
pasjes ten beste geeft. Ook vraagspelIe-
tjes waarover Wittgenstein-eksegeten het
hoofd zouden breken zijn legio.

Spektakel
En toch kan je tegelijkertijd met recht

en rede beweren dat 'We Liegen' barst
van de personages, de typetjes en de
grote universele tema's (manipulatie,
onderdrukking, seksisme, machtswel-
lust,...). In het licht van de recente
wereldgebeurtenissen krijgt het gekibbel
rond de osse-wei een zeer aktuele tint en
lijkt de kinderrevolutie heel wat reële
tegenhangers te hebben. ' ...

advertentie

Toch blijft de indruk dat de akteurs-
regisseurs alles hebben gedaan om te
vermijden dat hun voorstelling op één
bepaald tema of één bepaalde gebeurte-
nis wordt vastgepind. Dat wat zij
brengen lijkt op een reeks losse invallen,
associaties en spelletjes, maar wie het
bedrog doorziet, zal ontdekken dat het

allemaal zeer uitgebalanceerd en fijn
uitgekiend spektakel is. Het is dus even
illusoir om te geloven dat je spontaan,
eerlijk teater kan brengen. Liegt de
leugenaar/akteur als hij zegt dat hij niet
liegt?

Stefan Moens

In de lens van een persfotograaf

"Zeg eens tsjies, Herman!"
persfotografie bestaat een gelijkaardige
evolutie. Steeds meer kranten trachten
een groot aandeel van hun foto's in kleur
af te drukken, hoewel dit veel duurder is
en meer tijd vergt. Weekbladen publice-
ren zelden nog zwart-wit foto's. Bij
kranten als De Standaard en De Morgen
zijn kleurenfoto's veeleer zeldzaam.
"Hoewel de direktie van De Morgen

ons de mogelijkheid biedt om in kleur te
fotograferen, staan wij daar weigerachtig
tegenover," zegt De Spiegelaere. "Kleu-
renfotografie is op zich zeer moeilijk. Er
komt nog een andere kompositie bij
kijken dan de gewone, namelijk die van
de kleuren. De kleuren doen dan de
aandacht van de kompositie zelf afglij-
den. Trouwens, de fotografen van Het
Nieuwsblad zijn met hun kleurenfoto's
'ook niet echt blij. Bij een reportage
moeten ze met twee fototoestellen rond
hun hals hangen. Eén met een zwart-wit
filmpje en één met een kleurenfilmpje,
en dat alleen om de verkoop van de
krant te garanderen. De mensen vragen
gewoon om kleur."
Een belangrijk aandeel van de sfeer in

de foto's van De Spiegelaere en Claus
wordt bepaald door het licht. Claus
werkt meer met flitslicht dan De Spiege-
laere, omdat Claus niet zo van een grove
korrel houdt: "Patrick fotografeert bijna
alles met een filmpje van 3200 ASA,
hetgeen een grote korrel oplevert."
Dergelijke techniek van 'minimal availa-
bie light', zoveel mogelijk met bestaand
licht werken, geeft de foto iets natuurlijk
en werkt de hardheid van het flitswerk
weg.
Jammer genoeg vermindert de kwali-

teit van persfoto's onvermijdelijk door
het afdrukken op krantepapier. "Wij
hebben nu eenmaal gekozen voor het
beroep van persfotograaf en je weet
vooraf dat een deel van de kwaliteit
verloren gaat. We proberen dat in De
Morgen wel te kompenseren door de
katern 'Café des arts', waar over het
algemeen wat meer zorg wordt besteed
aan de druk en de lay-out. Ook staat er
voor volgend jaar een investering op het
programma die op korte tijd tot een
kwaliteitsverbetering zou moeten lei-
den," zegt Claus.
"Eigenlijk proberen we de frustratie

die kan ontstaan uit de kwaliteitsvermin-
dering gedeeltelijk op te vangen door af
en toe een tentoonstelling als opdracht te
aanvaarden. De tentoonstelling van
Nieuwe Namen bijvoorbeeld, waar wij
-een twintigtal jonge dichters geportret-
teerd hebben, geeft ons de mogelijkheid
om ons als fotograaf volledig te wijden
aan kwaliteitsportretten, hoewel wij dan
niets fundamenteels' aan onze techniek

Het heeft iets ambigu. Persfotograaf zijn en toch elke foto met een
zeer kunstzinnige hand kreëren. Meestal zijn persfoto's louter
illustratie van een artikel en komt het erop aan op de meest

luciede manier het gegeven onderwerp te fotograferen. De kunstfoto-
graaf daarentegen is totaal niet gebonden aan zijn publiek of aan een
onderwerp en kan zich uitleven in zijn kreativiteit. Een typisch voorbeeld
van de kombinatie pers- en kunstzinnige fotografie vindt men terug in de
foto's van De Morgen. Naar aanleiding van 'Nieuwe Namen', een
tentoonstelling over jonge dichters, hadden we een gesprek met Patriek
De Spiegelaere en Filip Claus, allebei fotografen bij De Morgen en
verantwoordelijk voor de 21 portretten van de jonge Vlaamse
dichters.

President
Weergaloos is deadaptatie van "Het

huwelijksaanzoek", een klucht van Tsje-
chov, waarin het geniale akieertalent van
Van Dyck tot. uiting komt. Van Dyck
speelt, gehuld in beremuts en zwarte
mantel, de rol van de gierige landeige-
naar Ivan VasiijevitSj.Die is smoorver-
liefd op Natalja Stepanovna, de dochter
van zijn buur, ook een landeigenaar.
Ivan oefent· als een hysterische gek de
woorden van zijn liefdesbekentenis.
Wanneer het moment daar is, wordt hij
overroepen door zijn bazige en niet echt
luisterbereide geliefde.
Tot overmaat van ramp ontstaat er

een diskussie over de osse-wei. De
gierige Ivan beweert dat het altijd zijn
eigendom is geweest, maar daar heeft
Natalja geen oren naar. Dit is aanleiding
tot een fikse burenrel waarin iedereen
iedereen naar hartelust uitkaffert. De
ruzie wordt bruusk onderbroken door
Turbiasz die, entoesiast als een kind,
revolutie wil spelen. Eventjes later zitten
ze allen als kleine kinderen rond de grote
tafel en verklaren prompt Koning Olaf
van Zweden de oorlog. Per ansichtkaart
worden Dubcek, Moshe Dajan en Soe-
harto op de hoogte gebracht van hun
oorlogsaktiviteiten. Want: "dat gaan die
lummels tof vinden".
Van Dyck speelt aanvankelijk de rol

van de moeder die haar bengels lastig
valt met betweterige kwis-vraagjes.Wan-
neer hij zich in het revolutionair komitee
al te kritisch opstelt, wordt hij onmiddel-
lijk onschadelijk gemaakt en met plak-
lint gemummificeerd. Er wordt een
president gekozen en de meeste absurde
dekreten worden uitgevaardigd. Ten-
slotte bloedt de revolutie dood. Nie-
mand komt hen ter hulp, de B-52s en
fighters blijven uit. De coup-plegers

door fotografen verafschuwd wordt. Tot
slot wordt op die manier vermeden dat
een foto die aan de buitenrand wit is,
overloopt in het tekstgedeelte van de'
krant," aldus Claus.
Het is trouwens belangrijk om te

vermelden dat Patriek De Spiegelaere en
meer nog Filip Claus vaak van een
onderwerp maar één negatief hebben.
Het is een optie die veel koncentratie
vergt. Foto's die afkomstig zijn van een
serie met de motor genomen negatieven,
zijn volgens Claus sowieso van mindere
kwaliteit. De kompositie wordt dus bij
het fotograferen zelf bepaald en dikwijls
weet men dan al of de foto al dan niet
geslaagd is. Uiteraard kreëert dergelijke
werkwijze een enorme stress. Ze garan-
deert in de meeste gevallen wel kwali-
teit.
De laatste drie decennia wordt in de

kunstfotografie een verhitte diskussie
gevoerd over het al dan niet gebruiken
van kleur. De oude garde zweert bij
zwart-wit foto's, terwijl de nieuwe garde
lustig met kleur eksperimenteert. In de

De Morgen heeft op dit moment een
aardige reputatie verworven op gebied
van foto's. De afdrukken kenmerken
zich door een originele visie en een vaak
zeer sterke kompositie. Over de jaren
heen werden de fotografen van De
Morgen erg vrij gelaten in de selektie van
de foto's en de keuze van de invalshoek,
zodat de beelden op dit moment een
autonome positie beginnen in te ne-
men.
Een belangrijk deel van de kunstzin-

nigheid van een foto wordt bepaald door
de kadrering. In De Morgen valt het op
dat er dikwijls een zwart randje rond de
foto's zit. Dit is in andere kranten nooit
aanwezig. "Wat men ziet is in feite de
rand van het negatief. We doen dit in
eerste instantie om ons te verplichten bij
het nemen van de foto de kadrering
perfekt te hebben. Veel fotografen ver-
groten achteraf in de donkere kamer
totdat de ideale kadrering bereikt is. Een
tweede reden is dat men op die manier
bij de lay-out onmogelijk nog kan
knippen in de foto, een verminking die

veranderen. Alleen zijn de afdrukken
groter, en is de kwaliteit van het
fotopapier beter," antwoordt De Spiege-
laere.
Het pli8fiel van een krant wordt in

belangrijke mate bepaald "oor foto's die
afkomstig zijn van eksterne persbuto's
zoals Isopress, Reuter, AFp, Ap, Belga.
Veel van die buro's zijn echte geïnterna-
tionaliseerde bedrijven geworden. Zij
bepalen ook in hoge mate de bericht-
geving van de wereld. Men moet daar-
mee dan ook voorzichtig omspringen.
"Dikwijls kunnen we er niet onderuit en
moeten we beroep doen op persburo's.
We kunnen immers niet overal tegelijk
zijn. Kwalitatief zijn de fotografen van
persburo's eigenlijk wel op nivo, alleen
kunnen zij onmogelijk de tijd nemen die
wij ons kunnen permitteren. Er heerst
meestal een zeer kompetitieve sfeer en er
wordt snel van kontinent naar kontinent
gereisd op zoek naar primeurs. Het is
niet verwonderlijk dat sommige van die
fotografen een zekere jaloezie koesteren
ten aanzien van onze werkomstandig-
heden," meent Claus.
Alhoewel foto's in een krant een zeer

belangrijke positie innemen, is volgens
De Spiegelaere en Claus de impakt van
de eindredaktie nog te veel geprofileerd.
In de onderschriften bij de foto's, de
plaatsing ervan binnen de pagina-op-
maak en de selektie van de persburo-
foto's hebben ze weinig of niets te
zeggen. "Wij pleiten al een tijd voor de
aanstelling van een fotoredakteur. In
heel België is er geen enkele krant die
dergelijke funktie kent. De Nederlandse
Volkskrant daarentegen heeft een kwali-
tatief hoogstaande fotoredaktie. En zoiets
blijkt duidelijk als je die krant doorbla-
dert."

016/26.03.01
Platte Lostraat 243 3010 Kessel-Lo

Steven Van Garsse
I1seSteen

Rob Stevens
Tentoonstelling 'Nieuwe Namen' met
foto's pan De Spiegelaere en Claus in
CC De Borre, Bierbeek, doorlopend tot
december.

P.A. verhuur. publiciteit
gel uidsregistraties (Foto Rob Stevens)Spiegeltje, spiegeltje aan de wand.
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De nieuwe wet op de vluchtelingen

Niet langer
welkom in België
Mogelijkmaken we de volgende decennia een van de grootste

volksverhuizingen aller tijden mee. Ons land kent reeds een
vloedgolf van immigranten uit Oost-Europa en bepaalde

landen van Afrika. België voerde net als de meeste Westeuropese landen
een immigratiestop door. Daardoor proberen velen als politiek
vluchteling West-Europa binnen te komen. De staat en een aantal
luidruchtige belastingbetalers protesteren hiertegen steeds luider. Op 1
oktober werd in België een nieuwe wet van kracht die erop gericht is de
erkenningsprocedure te versnellen en de selektie efficiënter (lees: strikter)
te maken. Volgende week spreken we over de nieuwe wet met Marc
Bossuyt, Kommissaris-Generaal voor de Vluchtelingen.

België ondertekende mee het Vluchtelin-
genverdrag van 1951, de Konventie van
Genève. De Raad van State heeft de
opdracht toezicht te houden op de
naleving van de restriktieve afspraken
door de verdragsluitende staten. Deze
afspraken bepalen dat elke mens, waar
ook ter wereld, die een gegronde vrees
voor vervolging heeft, door een verdrag-
sluitende staat niet mag teruggestuurd
worden naar het land van oorsprong als
hij asiel aanvraagt. Deze vrees voor
vervolging moet zijn oorsprong vinden
in ras, godsdienst, politieke overtuiging,
nationaliteit. of het behoren tot een
bepaalde sociale groep. Volgens het
Vluchtelingenverdrag dient elke asiel-
aanvraag individueel te worden onder-
zocht. Konkreet betekent dit dat een
misdadiger, noch een bezorgde vader op
zoek naar werk om zijn gezin te
onderhouden, het statuut van politiek
vluchteling kan krijgen. [ 1t de aanvra-
gen individueel onderzocht moeten wor-
den, betekent dat de regering geen
kollektief kriterium kan hanteren. Ne-
derlanders niet als politiek vluchteling.
erkennen omdat er in Nederland geen
vervolgingen op basis van ras, gods-
dienst of politieke kleur gebeuren, kan
niet als argument gebruikt worden. Als
onze noorderbuur asiel aanvraagt in
België, moet die aanvraag onderzocht
worden.

Infiltratie
In de praktijk is slechts een kleine

minderheid van de vluchtelingen om
louter politieke redenen hun land uitge-
vlucht. Er zijn niet zoveel mogelijkheden
om voor langere tijd legaal in West-
Europa te kunnen verblijven. De tijd dat
mensen door de overheid naar hier
gelokt werden om te werken is voorbij
en een toeristenvisum is gauw verstre-
ken. Om toch in Europa te kunnen
verblijven en niet in de illegaliteit terecht
te komen, vragen vele migranten politiek
asiel aan. Vele van hen koesteren de
uitdrukkelijke wens terug te keren naar
hun land nadat ze hier wat hebben
kunnen verdienen. België was tot nog toe
«en aantrekkelijk land voor ekonomi-
sche vluchtelingen: het ingewikkeld sys-
teem en het tekort aan staatsjuristen
leidden tot enorme achterstanden, zodat
een asielaanvrager - ook als hij terug-
gestuurd werd - hier toch een paar jaar
verbleef. Alleszins voor de duur van de
procedure kon de vluchteling hier ver-
blijven en dat is al een aardige periode
om iniussen met zwart werk wat te
verdienen.

Basiswet
De Ghanees, Irakees of Nederlander

die hier aankomt zonder visum en
aanspraak wil maken op het statuut van
politiek vluchteling, zal zijn aanvraag
moeten richten naar de dienst Vreemde-
lingenzaken van het ministerie van
Justitie. De vluchteling zal dus een
verhaal vertellen waaruit moet blijken
dat hij een gegronde vrees voor vervol-
ging ondergaat in eigen land op grond
van zijn ras, godsdienst, nationaliteit of
politieke overtuiging. Om de waarach-
tigheid van dat verhaal na te gaan wordt
een onderzoek ingesteld bestaande uit
twee grote fazen: het ontvankelijkheids-
onderzoek en het gegrondheidsonder-
zoek.

Vreemdelingenzaken oordeelt over de
ontvankelijkheid van de aanvraag. De
dienst gaat na wie de persoon is en of het
enigszins mogelijk is dat de persoon zijn
land om politieke redenen is ontvlucht.
Een herkenbare misdadiger of onze
hogergenoemde Nederlander zal dus
nooit ontvankelijk verklaard worden.
Dit ontvankelijkheidsonderzoek kan ech-
ter al veel tijd in beslag nemen, zodat
onze Nederlander of een Poolse vluchte-
ling hier toch al een jaartje kan verblij-
ven. De nieuwe wet is er vooral op
gericht deze faze te versnellen, zodat de
niet-politieke vluchtelingen al na een
paar dagen of weken teruggestuurd
zouden worden.

Duurzaam

Eens de aanvraag ontvankelijk ver-
klaard, gaat het dossier naar het Hoog
Kommissariaat voor de Vluchtelingen
die het gegrondheidsonderzoek op zich
neemt. Het Hoog Kommissariaat velt
zijn oordeel voornamelijk op basis van
de koherentie van het voorgestelde
verhaal van de vluchteling. Wie de
tweede ondervraging een ander verhaal
ophangt als de eerste keer, valt natuurlijk
door de mand. Ook bijvoorbeeld de
kommerciële Ghanese cirkuits die foto's
en verhalen tegen een hoge prijs verko-
pen aan kandidaat vluchtelingen, zijn
overbekend op het Kommissariaat. Ge-
middeld worden er zo'n vijftien procent
van de kandidaat vluchtelingen ook
erkend.

Opgepast! Achter elke hoek schuilt het gevaar.

In beide fazen heeft de vluchteling de
mogelijkheid om beroep aan te tekenen
als hem wordt meegedeeld dat hij niet in
aanmerking komt voor het statuut en hij
dus het land dient te verlaten. De meeste
vluchtelingen die niet erkend worden
tekenen beroep aan. Deze .....derde' faze
wordt 'het beroep ten gronde' ge-
noemd.

Nieuwe wet
De nieuwe wet wil de snelle aangroei

van aanvragen tegengaan. De voor-
naamste architekten van deze wet, Miet
Smet en Marc Bossuyt, pretenderen dat
de wet niet de echte politieke vluchtelin-
gen zal treffen. De kans bestaat dat nog
steeds een zelfde aantal mensen het
statuut toegekend zullen krijgen. De
bedoeling is om veel minder mensen
ontvankelijk te verklaren, dit betekent de
massa 'ekonomische' vluchtelingen zo
snel mogelijk en efficiënt te verwijderen.
Als deze intentie ook werkelijkheid
wordt, dan leidt de nieuwe wet inder-
daad tot vele voordelen voor de Belgi-
sche belastingbetalers. Een efficiënte
verwijderingspolitiek zorgt voor minder
illegale zwervers in ons land en een snel
ontvankelijkheidsonderzoek betekent dat
minder kandidaat vluchtelingen - gedu-
rende de duur van de lopende procedure
en dus legaal - hier zullen verblijven.
De nieuwe wet legt maatregelen op

ter versnelling van het ontvankelijkheids-
onderzoek en laat het gegrondheids-
onderzoek vrijwel ongewijzigd. De pro-
cedureverkorting wordt in hoofdzaak
gerealiseerd door een vereenvoudigde
beroepsprocedure en door de zoge-
naamde 'tweemaal 5%-regel'. Zoals vo-
rige week uit verklaringen van minister
Wathelet bleek, is de 'tweemaal 5%-
regel' zeker efficiënt, maar ze heeft
vanuit humanitair oogpunt toch een erg
kontroversieel karakter. De wetsbepa-
ling viseert vluchtelingen afkomstig uit
bepaalde landen: die landen die jaarlijks
een hoog aantal vluchtelingen voort-
brengen (namelijk meer dan 5% van het
totale vluchtelingenaantal) en waarvan
het vorige jaar zeer weinig vluchtelingen
erkend werden (namelijk minder dan 5%
van de aanvragen vanuit dat land).
Vluchtelingen afkomstig uit deze landen
moeten zèlf kunnen bewijzen dat ze
recht hebben op het statuut en het is niet
de Dienst Vreêmdelingenzaken die be-
wijzen opspoort. Momenteel gaat het
om de landen Polen, Ghana, India en
Pakistan.
Het is voornamelijk het hanteren van

een kollektiefkriterium in het onderzoek
dat bij mensenrechtenorganisaties kwaad
bloed zet. Elke vluchteling, ook al komt
hij uit een land dat veel asielzoekers
voortbrengt en waarvan het erkennings-
percentage veel lager ligt dan het alge-
meen gemiddelde, heeft recht op een

(Foto Wim Peeters)

diepgaand individueel onderzoek. Be-
halve deze kritiek, kan je je ook vragen
stellen over de representativiteit van het
5\i-kriterium. Deze 5~ slaat immers
twee maal op de resultaten van het
vorige jaar, en in een jaar tijd kan er
politiek al heel wat veranderd zijn in een
land.

Het spreidingsbeleid van Miet Smet,
dat erin bestaat de gemeenten op te
roepen één asielzoeker op duizend inwo-
ners op te nemen, is al lang niet meer
genoeg. De toenemende stroom migre-
rende (ekonomische) vluchtelingen valt
niet meer te stoppen. De vluchtelingen-
problematiek moet aan de wortels aan-
gepakt worden. Europa dient zich af te
vragen wat de reden is dat hele wereld-
delen zoveel ekonomische vluchtelingen

voortbrengen. Dat heeft alles te maken
met het .Westerse misbruik van onze
sterke ekonomische situatie. Door een
subtiel neokolonialisme blijven de schul-
den in de Derde-Wereldlanden aan-
groeien en arme landen hebben haast
geen beslissingsbevoegdheid in het IMF.
Het Westen zou zich eens eerlijk kunnen
bezinnen over de waarden die het toch
zo hoog aanslaat telkens wanneer de
verkiezingen voor de deur staan: demo-
kratie en eerlijkheid. Om van solidariteit
nog maar te zwijgen ...

Aleydis Devillé

STUDENTEN, TEKS1VERWERKING &. COMPUTERS

Klinkt evident, maar
is niet altijd zo eenvoudig.

Volg daarom onze kursus in het Apple Education Center Leuven. Voor 500 fr. leren wij U de
algemene mogelijkheden, maar ook de fijne kneepjes om uw scripties en verhandelingen van een
verzorgde layout te voorzien.

Deze cursus gaat door op :
- woensdag 27 november van 14.00 tot 17.00 uur,
- dinsdag 3 december van 18.00 tot 21.00 uur of
- woensdag 4 december van 14.00 tot 17.00 uur.

U schrijft zich in door onderstaande strook ingevuld aan ons terug te sturen.

A.E.e.Leuven
Tiensestraat 178
3000 Leuven
Tel. 016 - 290 390

1,----------------,I Naam: I
I Adres: I
I . .. I
I Telefoon: I
I Datum: IL ~.Verkoop. en verhuur van Apple-apparatuur.

Print -, tik - en scanfaciliteiten.
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ZOEKERTJES
• Tegen de stroom In: temlep vëlagA negarv-
redno netneduts ehcsmrk op 14 november.
• Graag had ik rnun Jas (oker-geel, half-lang,
breed model) en sleutels met koalabeertje
terug. Ze zijn verdwenen op 30 10 in Belgisch
Congo. Terug bezorgen op de Naamsevest
30.
• Tikken van alle teksten, tesissen, weten-
schappeluke teksten op komputer met laser-
pnnt. Van 9.00-18.00 u !. 35.06.Q1, na
18.00 u en tijdens het weekend ~ 23.54.76.
.. Gezocht wegens ernstige gewetensproble-
men : ekskuus om godsdienst te brossen. Te
bezorgen biJ IIse tegen vergoeding. Nota's
zIJn ook goed. Uw notatist.
• Ma 28 10 verloren tussen Parkstr. en
Mlnderbroederstr.: leren pennezak, volge-
schreven met Griekse steden. Aan de ritsslui-
ting hangt een groen mannetje en een geel
kUikentje. Te bezorgen: Raïna De Ridder,
Parkstr. 23. Beloning voor de vinder.
• Wina zoekt zanger of zangeres voor groep
song-festival. .~ 22.21.39. Misschien iets
voor jou, Hilde?
• Donna A., fiore mia, il secundo di miei due ti
trovera. 11 primo, duce di C'becque,
• Wie rijdt er mee op zondagavond van
Kortrijk naar Leuven? Twee plaatsen vrij. Info :
Karel D'Hulst, Schapenstr. 114 (na 20.00 u) of
=; 056 22.06.58 (weekend).

• Wie hielp miJ - bestuurder van een blauwe
encoro-suzokrsn cc - of kan getuigen van de
aanrijding door een Mercedes 380, op het
fietspad van de Kard. Merclerlaan te Hever-
lee, op dl. 5 11 rond 12.10 u? De aanrijder
ontkent. Tel. 016 47.28.21, Oude Waverse-
baan 67, 3040 Sint Agatha-rode.
.Opgeletl De wekelijkse video-avond van
het Liberaal Vlaams Studentenverbond is
verplaatst naar do 20.00 u. De toegang blijft
gratis en de lokatie blijft Blijde Inkomststr. 106.
U wordt verwacht.
• De nieuwe Blauwdruk, maandblad van het
Liberaal Vlaams Studenten verbond, is ver-
schenen. Deze keer wordt het blad gratis
uitgedeeld. Zorg dus dat je snel een eksem-
plaar bemachtigt. Veel leesplezier.
• Musikoloog geeft pianolessen aan begin-
nelingen. Groot Begijnhof 81 1.
• Vlaamse ruet-kommerclële rockgroep geeft
promotie-optredens, Nederlandstalig reper-
toire gedurende ancerhalt uur, ambiance
verzekerd. : 23.12.11.
• Beste Ellen met de surfplank, laat je niet
omlullen door een of andere onverlaat die
grappig denkt te zijn. Wedden dat hij uren uit
zijn bek stinkt?! Laat nog eens iets van je
horen, immers: 'Het hoogste wat een maagd
bereiken kan, is resultaten: King Henry V.
• Chemika, bedankt voor de doop! Gelieve
mijn douche te ontstoppen. Nummer 4.
• Karen VDH: Laatste voorstel! Halve tent t
diaatjes = avondje film. Indien niet: de deur-
waareert En begin dan maar te wenen en te
pragen. Groeten, Dirk.
• Aan J-D Moboetoe: het universele duistere
pata syndroom verplaatst zijn aktiviteit van E7
naar ES.
• Joep, Skouts-lui in Leuven. Hier zijn we
weer. Op di 19/11 spetterend bosspel met
aansluitend kampvuur. Komen jullie? Breng
dan fiets en zaklamp mee, uniform mag.
Afspraak 19.00 u op het Ladeuzeplein. Doen
we het zelf?
• Vital, ellendeling, ge weet da'k ik een zwak
karakter heb. Waarom vraagde dan of d'ak
mee gan fuiven? As ge me da nog dikwijls
lapt, moogde van de zomer ni mee nor örus.
Peter.
• Iedereen is welkom op de infovergadering
van de Leuvense Wetenschapswinkel op
maadag 25, 11 om 20.30u in Arenberginsti-
tuut (Naamsestr. 96), lokaal 03.06.
• SJaalkapje, bedankt voor de lekkere tee. Ik
vond het echt gezellig! Greetje. PS. Picasso is
zeer eksoresslet
• Typen van tesissen, werkjes, briefwisse-
ling: Chris Roselle, ~ 20.70.77.

EXT
LARGE
VIDEO

• Doe zoals Lutgart Simoens en Jan Theys
en treed toe tot de sympatoamenkrhq van
het NAF.
• Knngloop zonder einde: Wie veel blokt wint
biJ Fnvtal Pursun, waardoor het spel rapper
gedaan IS en er dus meer tijd rest om te
blokken, waardoor men nog meer weet, dus
nog rapper Wint, enz.
• Pieter 'dre niet langer naar Blanden moet',
Ik Wilde Je wel helpen verhuizen! Bngltte
• Peter zag dat de nacht lang was. HIJ stelt
daarom voor om niet de zevende dag maar
zeven dagen te rusten.
• Htstorlanen tweede kan! Hoewel IDig-
keitsbencbten en ananassen zwaar op onze
schouders rusten, stel ik voor ook een
weekendje (mèt dropping) te organiseren.
Wat zeg Je daarvan? Griet.
• Ik heb droevig nieuws mee te delen:
Freddie, mijn vis IS doodgegaan! G.
• Aan G. Innige deelneming met de dood van
Freddie. Wij (Pluralis Majestatis) zijn diep
bedroefd en bidden ook voor zijn zieleheil.
• Aan al wie Annabel N. van groep $ kent:
verwittig haar dat ze nu-toch-eindelljk-eens
de zoekertjes moet lezen. De cynische naam-
loze!
• Porsch'ke, niet vergeten: ik kom dinsdag
langs om 17.00 u, Croc!
• Hé. Als je in de buurt van de vismarkt een
zwart plastiek tasje vond met de inhoud van
twee Accokursussen (Samenleving en Eko-
nomie en een ringmap), wil je dat dan brengen
naar Brusselsestraat 165 (H 244)? Je moeite
wordt beloond!
• SmelIs like Teen Spirit at the Scorpio Party
on wednesday in Belgisch Congo.
• Ook deze week serveren wij onze intussen
beruchte cocktail van zever en goede muziek,
woensdag om 21.00 u op FM 103.3; Radio
Estavoy, de zender voor studen~n van 7 tot
77 jaar.

advertentie VERHUUR
VAN GELUIDSINSTALLATIES

MET OF ZONDER DISC·JOCKEY

DANCE
DELIGHT
TEL. 016/23.30.86

DONDERDAG

JO MEUWISSEN
Alle verhuur video-, ~

klank- en lichtmateriaal §
voor seminaries, evene-~'
menten, optredens

en fuiven
BARCOVISION: 5000 fr.
DIS C 0 BAR: 4000 fr .

tel. 016/201.301
• Archi, met frigo boks vol filmpjes zoekt
leukerds om zijn totomachten op los te
laten ...reakties: Guido G., Grote Markt 1.
• Wo 13, 20 en 27 11 Scorpiofuif in Belgisch
Congo telkens vanaf 22.00 u, inkom leden
50 fr. en niet-leden 70 fr.
• Euprint bvba: alle tikwerk, desktop, scan-
nen, uitpnnten van teksten, figuren uit quattra
lotus. Wij zetten ook muziek!! Hertogstr. 110,
.~ 22.97.49.
• Abulafia, middeleeuws kabbalist, tovert uw
manuskripten om tot moderne meesterwer-
ken die proffen in ekstase brengen. Tiensestr.
177, - 29.22.77 van 10.00-12.00 u en van
14.00-16.00 u.
• Het N.O.V.V.F. verklaart in de weer te zijn
tegen het mannelijk chauvinisme en zich niet
bezig te houden met chauvenisme of zo.
• Wilfried J., zou het kunnen dat JIJ,op 4/11
om 15.00 u, per ongeluk natuurlijk, jezelf mijn
lange zwarte paraplu toegeëigend hebt? 'Ik
ben nogal aan het ding gehecht. Lies w.,
Parijsstr. 82.
• Aan Veerle (Farma): een 'crazy burgie' zal
op u wachten aan Alma 2 op woensdag
tussen 13.15 u en 13.45 u.
• U lust ze rauw? Wij leggen ze donderdag
op de rooster: Mieke Vogels, Hugo Vandien-
deren, Magda Aelvoet en Pol Staes.
• Prof. Michiels, wilt u voortaan de les
stoppen om 12.00 u en niet om 12.05 u, dank
u.
• Lieve Chuck Fuck, als je het nog een keer
waagt zulke racistische nonsens uit te zen-
den, zal de roemruchte (STe)R-fraktie hoogst-
persoonlijk de banden van je machien aan
flarden komen rijten.
• Dood aan alle nonnen! vrijdagavond kook-
en levenslessen in KAL.9. Lessans in love in
.de fak? Dubito.

20.00 u DEBAT Kritische studenten·ondervragen Agalev politici.
19.00 u KONFRERENTIE Door Prof. H. Delooz over 'Blijft verzorging aan de

kritisch zieke betaalbaar T, in Grote Aula, Maria-Theresiakollege.
20.00 u FILM 'Herinnering aan het gele huis'· (1989), een film van Joao

Monteiro, over een ziekelijke, aan lager wal geraakt intellektueel, met als
enige lichtpunt in zijn leven de dochter van de hospita, in Vlaamse
Leergangen, toeg. 130.

'20.00 u KONCERT Het Hans Memling Trio (J. Duijck: piano, D. Lippens: viool
en J. Van Kelst: cello) brengt werken van Mozart, Brahms, ..., in Koncertzaal
Lemmensinst., Herestr. 53, toeg. 150/200, org. Koncertver. Lemmensinst.

20.00 u KONCERT Het Heerlekens Salonorkest Da Ca po, met Katrien Gallez
(sopraan) en Marco Bakker (bariton), brengt een waaier van liederen uit
bekende operettes en musicals, in Stadsschouwburg, org. Vriendenkring
2000. •

20.00 u LEZING Karel Moens, medewerker van het instrumentenmuseum te
Brussel, zal het hebben over de traditionele Portugese muziek, in CC
Oratoriënhof, Mechelsestr. 1011,org. Masereelfonds.

20.00 u VIDEO-AVOND, in Blijde Inkomststr. 106, toeg. gratis, org. Liberaal
Vlaams Studentenverbond.

20.30 u PRAATAVOND over lesbische relaties onder leiding van Majo Van
Ryckeghem, in 't Stuc, org. vzw Labyrint.

20.30 u FILM 'My Brother's Wedding' (1983), een film van Charles Burnett
waarin het alledaagse leven in een zwarte woonwijk in Los Angeles wordt
geschetst, in t Stuc, toeg. 100/130.

r------------------O.O------------------,
ALFA [iJ 13/11 om 21.00 u: Presidiumvergadering, in 't Craekske.
[iJ 14/11 om 21.00 u: Film 'The Holy Grail', in MSI 00.28, toeg. gratis. J!l
14/11 om 23.00 u: Duveltjesavond, in Fak. [iJ 18/11: Cantus, in
'I Kraakske, toog. 230/250. •

BIOS [iJ 13/11 om 22.00 u: Doop-td, mettol23.00 u goedkopere
konsumpties, in Albatros, loeg. 50/70.

EOOS [iJ 12/11 om 22.00 u: Doop-kj: breng je vriendjes en
vriendinne~es mee!, in Belgisch Kongo, toeg. 50/70.
GE RMAN IA [iJ 20/11: Doop-td, in Lido.

HISTORIA [iJ 12/11 om 20.00 u: Praesidiumvergadering. [iJ

13/11: Studentenmaraton ; we verzorgen de vestiaire. [iJ 13/11 om
22.00 u: Volleybal, in Rijschoolstraat

IN 0 U STRIA [iJ 12/11: Musical Anatevka, in Stadsschouw-
burg. [iJ 12/11: Start PC-bus Kampus. [iJ 12/11: aankomst aantal
Russen in het kader van hel uitwisselingsprojekt [iJ 14/11: Troplcal
Beach Party Ier ere van hel1-jarig bestaan van MGM, in MGM.

KATECHETIKA [iJ 20/11 om 20.00 u: Gospel-avond met
Jimmy Lawton, in MT.22.

KLiO [iJ 11/11 om 21.00 u: Klio tapt in de Fak, in Fak. [iJ 14/11:
11.11.11-koncert op de achtste verdieping van het Erasmushuis. [iJ

19/11 om 21.00 u: Presidiumverg, in 's Meiersstraat I!l 21/11 om
21.00 u: Kantus, in Praatkamer Fak. .

L&W [iJ 13/11 om 23.00 u: Cocktailavond presidia L&W, in Fak.

ME DICA [iJ 20/11: 24u muziek, in Ooc's Bar, toeg. gratis.

MERKATOR [iJ 12/11 om 22.00 u: Merkator-Id, in Albatros,
loeg.5070.

VRG [iJ 13.00-14.00/: Politieke week: elke dag een gekende
poliukus In het HOR.

VTK [iJ 14/11: Cocktail-td, in Thier.

WINA [iJ 13'11 om 22.00 u: Doopbar (foto's, diploma's), In
Winabar - RC. [iJ 14. 111 om 22.00 u: Inhuldiging Winaschild, in 't
Vervolg.

000 R A N N VANDERMAESEN

20.00 u GESPREK met een van de belangrijkste hedendaagse Portugese
kineasten: J. Botelho, in Vlaamse Leergangen, toeg. gratis.

20.00 u PROMSKONCERT door de universitaire muzikale ensembles, in
Pieter De Somer-aula.

20.00 u TEATER Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen brengt 'Anatevka
(Fiddler on the roof)', een verhaal met als tema de strijd tegen het
antisemitisme en elke vorm van etnische vervolging, in Stadsschouwburg,
toeg. 200-750, org. CC Leuven.

20.15 u VERGADERING van de Volksunie-jongeren KUL met als gastspreker
Bart Somers (studiedienst VU-VVD), in MSI (Ravenstr., achter de centrale.
biblioteek).

20.30 u FILM 'Killer of Sheep' (1977), een film van Charles Burnett met als
centrale tema de kwaliteit van het bestaan, in 't Stuc, toeg. 100/130.

20.30 u BRIEFSCHRIJFAVOND voor Amnesty International, Ridderstr. 210.
20.30 u TEATER Bruno Mistiaen en Dirk Van Dyck brengen 'De Mensenslin-

ger' , een voorstelling gebaseerd op teksten van Henri Michaux, een van de
groten van de moderne literatuur, in Soetezaal, Arenberginst., toeg.
180,250, org. Stuc.

22.30 u FILM 'My Brother's Wedding' (1983), een film van Charles Burnett
waarin het alledaagse leven in een zwarte woonwijk in Los Angeles wordt
geschetst, in 't Stuc, toeg. 100/130.

22.30 u FILM 'Conversa Acabada' (1981), een film van Joao Botelho, over
twee Portugese schrijvers die elkaar ontmoeten aan het begin van deze
eeuwen de Portugese taal herontdekken, in Vlaamse Leergangen, toeg.
130.

24.00 u FILM 'A Bout De Souffle' (1959), een film van Godard over de liefde
tussen een Fransman en een Amerikaanse en over de obsessie met de
dood, in Studio 1, toeg. 160, org. Stuc ism Studio Filmteaters.

WOENSDAG
13.00 u KABARET door Karel De Clerck, gewezen assistent aan de
rechtsfakulteit: sterk in imitatie, humor en chanson, in De Spuye, ILO,
Tervuursevest 101, toeg. gratis, org. Kultuurkommissie van de KU Leuven.

14.00 u FILM 'Baas Gansendonck' (1945) van G. Arië, in Vlaamse Leergan-
gen.

15.00 u LEZING In het kader van 'Bouwen aan een nieuw Europa' houdt Prof.
Dr. A. Bloed een lezing over 'Wat na de Comecon ?', in Sencie Instituut,
Erasrnusplein 2, toeg. 300, org. Leuvens Instituut voor Centraal- en
Oosteuropese Studies.

20.00 u FILM 'Turks Fruit' (1973) van P. Verhoeven, in Vlaamse Leergangen.
20.00 u TEATER Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen brengt 'Anatevka

(Fiddler on the raaf)', een verhaal met als tema de strijd tegen het
antisemitisme en elke vorm van etnische vervolging, in Stadsschouwburg,
toeg. 200-750, org. CC Leuven.

20.00 u VERGADERING van STeR, 's Meierstr. 5.
20.30 u FILM To Sleep with Anger' (1989), een film van Charles Burnett

waarin de oude waarden van de zwarte gemeenschap uit het zuiden van
Los Angeles worden geplaatst tegenover de nieuwe waarden van de
jongeren, in 't Stuc, toeg. 100/130. •
22.30 u FILM 'Killer of Sheep' (1977), een film van Charles Burnett met als

centrale tema de kwaliteit van het. bestaan, in 't Stuc, toeg. 100/130.
22.30 u FILM Tempos dificies (Hard Times)' (1988), een film van Joao

Bothelho, over arbeiders die het zware juk van de industriële revolutie
krijgen opgelegd, in Vlaamse Leergangen, toeg. 130, org. CC Leuven ism
De Andere Film.

GROOTBEELD
VIDEOPROJECTOREN

EIKlVISION
videoprojectie op gewoon scherm
tot 4,? m schermdiagonaal

compact en handig
verhuur 3500 frank

BFL VideoVision vzw
BOGAAROENSTRAAT68

3000 LEUVEN
advenemie 016/23,29.35

DINSDAG

~KJ\FEETEORIEEN ~
K!JK, MO:. IS NV HEr L.E.Ul(g
-JAN M!JN StTvATIE ...

• Krrriiigkaarten van Katechetica te verrrkrr-
rijgen bij Johan Derrrkoningen.
• Abonneer u nu op het nieuwe mdl (8 tot 20
pp.) tijdschrift: de Homo- en lesbiennejonge-
renkrant: 200 fr. (open omslag) of 500 fr.
(gesloten) op rek. nr. 001-2063737-41 van
HLJK vzw.

20.30 u FILM 'A Divina Comedia' (1991), een Portugese film die zich afspeelt
in een psychiatrische instelling waar al de bewoners denken dat ze de
reïncarnatie zijn van Bijbelse figuren of van romanpersonages, in Aula
Pieter De Somer (Aula Maxima), toeg. 130/150, org. Stuc.

20.30 u TEATER Van Dyck, Turbiasz en Dehollander brengen 'We liegen', een
voorstelling waarin drie heren al discussiërend zoeken naar de waarheid en
de eenheid van de werkelijkheid, in Vlamingenstr. 83, toeg. 180/250, org.
Stuc.

21.00 u FUIF Corso-fuif, in zaal Corso, toeg. 60, org. Zaal Corso.
22.30 u FILM 'Ta Sleep with Angel' (1989), een film van Charles Burnett

waarin de oude waarden van de zwarte gemeenschap uit het zuiden van
Los Angeles worden geplaatst tegenover de nieuwe waarden van de
jongeren, in 't Stuc, toeg. 100/130.

22.30 u FILM 'Silvestre' (1981), een film van Joao Monteiro waarin op een
eigen manier kommentaar wordt gegeVl!n op de universele myten, in
Vlaamse Leergangen, toe.9. 130. •

VRIJDAG
20.00 u OPTREDEN van Erik Van Neygen en Sanne, in Stadsschouwburg,

org. Vriendenkring 2000.
20.00 u ZANGSTONDE, in CC Romaanse Poort, zaal A 1.3, org. Die

Klingende Brücke.
20.30 u FILM 'To Sleep with Anger' (1989). een film van Charles Burnett

waarin de oude waarden van de zwarte gemeenschap uit het zuiden van
Los Angeles worden geplaatst tegenover de nieuwe waarden van de
jongeren, in 't Stuc, toeg. 100/130.

20.30 u TEATER Van Dyck, Turbiasz en Dehollander brengen 'We liegen', een
voorstelling waarin drie heren al discussiërend zoeken naar de waarheid en
de eenheid van de werkelijkheid, il1 Vlamingenstr. 83, toeg. 180/250, org.
Stuc.

ZATERDAG
20.00 u TURNVARIA door Turnkring Blauwput, in Stadsschouwburg, org. CC

Leuven.
20.30 uFILM 'To Sleep with Anger' (1989), een film van Charles Burnett waarin

de oude waarden van de zwarte gemeenschap uit het zuiden van Los
Angeles worden geplaatst tegenover de nieuwe waarden van de jongéren,
in 't Stuc, toeg. 100/130.

20.30 u TEATER Van Dyck, Turbiasz en Dehollander brengen 'We liegen', een
voorstelling waarin drie heren al discussiërend zoeken naar de waarheid en
de eenheid van de werkelijkheid, in Vlamingenstr. 83, toeg. 180/250, org.
Stuc.

ZONDAG
11.00 u KONCERT Het Amon Trio (Wim Brabants, Marleen Valvekens en

Hilde Vertommen) legt zich toe op de uitvoering van klassieke muziek van
Mozart, Reicha, Danzi, ..., in Aud. Minnepoort, toeg. 100/150, org. CC Leuven
e'1 Jeugd en Muziek Leuven.

11.00 u KONCERT In het kader van Oratoriën Classics brengen fagottist
Francis Pollet en pianiste Ann Op De Beeck werken van Mozart,
Schurmans en Dutilleux, in CC Oratoriënhof, Mechelsestr. 111, toeg. 150.

15.00 u KONCERT met het hobotrio P. Van Bockstal, M. Gorgon en A. Van
Beveren, in Groot Salon van de Abdij van 't Park (Heverlee), toeg. 100/150,
org. Jeugd en Muziek Leuven.

15.00 u TEATER 'De Kleine Prins van Denemarken', door Teater 42, in
Stadsschouwburg, arg. CC Leuven.

MAANDAG
20.00 u NAJAARSLEZING Prof. Jan Goossens, doctor in de geschiedenis en

specialist in de middeleeuwse geschiedenis, zal een uiteenzetting houden
over het fenomeen bedevaarten, in CC Leuven, Brusselsestr. (lokaal A 1.3),
toeg. 75, org. Leuvense Gidsenbond.

21.00 u FILM 'Carmen Jones' (1954), van Otto Preminger, het verhaal van een
passionele liefde, gesitueerd in een volksmilieu, in Stadsschouwburg, toeg.
100 130, org. Stuc.



Racisme in een verenigd Europa

"Racisme is een manier om
de aandacht af te leiden"
Vorige week donderdag nodigde

STeR de sekretaris-generaal van
de Franse Mrap (Mouvement

contre Ie Racisme, l'Antisémitisme et
pour la Paix) uit voor een gesprek.
Mouloud Aounit riep op tot de oprich-
ting van een Europees front tegen
racisme en het verdedigen van de demo-
kratische waarden en de mensenrechten.
Veto sprak met hem over het Eurora-
cisme, de opgang van ekstreem-rechts en
de toekomst van de antiracistische bewe-
ging.

Veto: U hebt een belangrijkefunktie in een van
Frankrijks grootste antiracistische bewegingen.
Hoe bent 11 bij het Mrap terechtgekomen?
Aounit: «Ik heb een hekel aan onrechtvaardig-
heid:Onder de meest flagrante onrechtvaardig-
heden reken ik deze die gebaseerd zijn op het
miskennen van anderen. Zeker wanneer de
oorzaak hiervan het verschillend zijn van de
anderen is. Ieder voor zich moet antwoorden
vinden in de strijd tegen deze onrechtvaardig-
heid. Individueel kan men hierbij dus waardevol
werk verrichten, maar samen iets doen is nog
veel efficiënter»
«Ik ben een kind van de Parijse buitenwijk,

opgegroeid tussen dë betonnen muren. In de
buitenwijken geldt niet alleen het probleem van
territorialiteit. De Parijse buifenwijken tonen
ook de groeiende ongelijkheid in Frankrijk. Er
is een enorme getto-vorming. Zowel de rijke als
de arme buurten vormen getto's. De gewelduit-
barstingen van de laatste tijd duiden op een
malaise, op ekonomische, sociale en kulturele
miserie. Het gaat hier om een uitsluiting die niet
alleen de migranten treft, in tegenstelling tot wat
sommigen beweren. Er is een hele groep
mensen, ook autochtonen, die niet kunnen
deelnemen aan een aantal ekonomische en
sociale ontwikkelingen»
«In sommige wijken spreekt men over een

'tolerantiedrernpel' voor migranten. Het woord
is afkomstig uit de medische wereld. Het duidt
op de weerstand van een organisme tegenover
mikroben. Het is op zich natuurlijk gevaarlijk
om individuen als mikroben te beschouwen.
Wanneer er echter al een 'drempel' bestaat, is
het eerder een 'intolerantiedrempel'. Ook de
'arrnoededrempel' wordt trouwens ruimschoots
.overschreden. Dit heeft als gevolg dat mensen
in ekonomische getto's leven, wat niet bepaald
bevorderlijk is voor de tolerantie in arme
wijken» .
«In het zestiende arrondissement in Parijs

bijvoorbeeld, een van de meest sjieke en dure
wijken van de wereld, is één op vier bewoners
een vreemdeling. Maar wie durft er te praten
over een 'tolerantiedrernpel' in het zestiende
arrondissement? Het gaat duidelijk niet om een'
etnisch probleem, maar om een geheel van
sociaal-ekonomische problemen. Er moet dan
ook geïnvesteerd worden in de kulturele, sociale
en onderwijsinfrastruktuur om het probleem
, van het racisme en de gettovorming te verhel-
pen.»

Charters
Veto: In België zijn er heel wat antiracistische
organisatie. Zij werken meestal individueel, een
enkele keer is er een samenwerking tussen een
aantal antiracistische organisaties. Een over-
koepelende struktuur ontbreekt echter. Hoe is
de situatie in Frankrijk op dit gebied?
Aounit: «In Frankrijk zijn er vier grote
anti racistische organisaties: de Mrap, de Licra
(Ligue Internationale contre Ie Racisme et
l'Antisémitisme), SOS Racisme en de Liga voor
de Mensenrechten. Het is belangrijk dat er een
verscheidenheid bestaat in de antiracistische
beweging. Deze verscheidenheid wijst op het
pluralistisch aspekt van de beweging. Dit kan
als een waarborg voor een gezonde demokratie
gezien worden»
«Tegelijkertijd echter moeten de krachten

gebundeld worden langs gemeenschappelijke
initiatieven en objektieven. We hebben een
grote optocht tegen het politieke racisme
gepland in Parijs op 25 januari. De optocht
wordt door de vier bewegingen samen geor-
ganiseerd. Vooral in Europese kontekst heeft
een verenigd front een enorme impakt. Alleen
op die manier kunnen we proberen de plaag

van het racisme, die de Westerse demokratieën
besmet, op -een adekwate manier te bestrij-
den.»

Veto: Verontrustend voor de Westerse demo-
kratie is alvast de opkomst van ekstreem-rechts.
Brengt deze opgang een ekstremistische reaktie
bij de Islamitische gemeenschap teweeg?
Aounit: «Er bestaat niet alleen religieus inte-
grisme maar ook politiek integrisme. Le Pen is
de politieke uitdrukking van een konservatisme.
Zijn programma vertaalt dit als: de vrouwen
moeten thuis blijven, mannen moeten stemmen
in plaats van hun kinderen. Le Pen is antiparle-
mentair. Een aantal mohammedaanse integris-
ten zijn dat echter ook. Dit konservatisme is het
terugschroeven van waarden als rechtvaardig-
heid, tolerantie, broederlijkheid en gelijkheid.
Op dit nivo is er geen verschil tussen de
katolieke Franse integristen en de ideologieën
van het Front National.»
«Le Pen en het Front National spelen in op de

angsten en de spookbeelden van een aantal
mensen. De ekstreem-rechtse ideologie groeit in
sociale, ekonomische en kulturele breukgebie-
den. Deze breukgebieden vormen een vrucht-
bare grond voor de ontwikkeling van ongelijk-
heden en uitsluiting. Voor mij is een racist
iemand die angst heeft voor de toekomst en zich
vergist van woede. Racisme is een manier om
de aandacht van de publieke opinie af te leiden
van de echte zondebok. Indien er op dit
ogenblik meer werk, meer woongelegenheid,
en andere levensperspektieven zouden zijn, dan
kon het Front National niet meer inspelen op
die angstbeelden,»
,Veto: Sommige politici zeggen net hetzelfde als
de ekstreem-rechtse partijen, maar dan op een
indirekte manier en met een meer gesofisti-
keerde en verhullende terminologie.
Aounit: «Inderdaad, in Frankrijk merken we
op dit ogenblik een nationaal-populistische
afwijking in het politieke discours. Aan de
.rechterzijde hebben we een eks-president die
het woord 'invasie' gebruikt wanneer hij over
migranten praat. Verder is er een vroegere eerste
minister die zich permitteert over stank te
spreken, alsof de migranten stinken. Edith
Cresson, de huidige socialistische eerste minis-
ter, spreekt over charters. Dit woord roept de
herinnering op aan de charters van Pasqua. Hij
zette, via zijn charters, meer dan 1()()Maliërs
zonder enige vorm van proces op het vliegtuig
naar Mali. Sommigen waren zelfs in het bezit
van een verblijfsvergunning. Recent is er het
pamflet van de Kommunistische Partij dat eens
te meer de migranten fokaliseert met 'Ja, er is
een migrantenprobleern!'.»
«De politici gedragen zich alsof de immigra-

tie het enige probleem is. Wat op zich reeds een
politieke overwinning is voor het Front Natie-
nal. Het Front National wil immers al meer dan

10jaar de migranten in het middelpunt van de
politieke belangstelling zetten. Het is logisch dat
de kiezers het origineel verkiezen boven de
kopie en op ekstreem-rechtse partijen stem-
men.»
«Woorden volstaan niet meer. Zeggen 'Ik

ben een anti racist', geeft geen resultaat wanneer
de politici in hun programma geen voorstellen
doen waardoor migranten een volledig burger-
schap verkrijgen. Wij vechten voor stemrecht
voor migranten. Het huidige zondebok-beeld
van de migrant moet verdwijnen. De migrant is
immers een Frans burger»

Schandalig
Veto: Het aantal asielzoekers en politieke
vluchtelingen stijgt elke dag. Is hun probleem
onder dezelfde noemer te katalogeren als het
'migrantenprobleem '?

Aounit: «Ook hier geldt de Europese logika.
De opbouw van het huidige Europa gebeurt ten
nadele và~ 8 miljoen migranten en van het
Zuiden. Zolang sommige landen hun verhou-
ding met de Derde Wereld niet veranderen, zal
het immigratieprobleem, als een gevolg hier-
van, niet opgelost worden. Het is niet door
prikkeldraad rond Europa te zetten dat de
ongelijke verdeling tussen het Noorden en het
Zuiden zal verholpen worden»
«Een van de uitdagingen van het komende

decennium lijkt me dan ook het evenwicht
herstellen tussen Noord en Zuid. Het is onze
verantwoordelijkheid de publieke opinie te
sensibiliseren. Het is immers algemeen geweten
dat sommige diktaturen in de Derde Wereld in
stand worden gehouden door Westerse regerin-
gen. Uitermate belangrijk voor deze volkeren is
nochtans het recht demokratie verkrijgen. Een
stap in die richting is de kwijtschelding van de
schuld van de Derde Wereld. Anderzijds
moeten we ijveren, op Europees nivo, voor de
triomf van de rechtsstaat en de erkenning van
het recht op politiek asiel.»
«Het probleem van de immigratie en het

probleem van de asielzoekers zijn twee verschil-
lende dingen. Het recht op politiek asiel is
geregeld' door een aantal overeenkomsten en
moet gerespekteerd worden. Daarnaast is er de
zogenaamde ekonomische immigratie. We moe-
ten echter niet hypokriet zijn: iedereen weet da;
de klandestiene immigratie onontbeerlijk is
voor de Franse ekonomie. Hier heerst immers
de waardenlogika van de liberale maatschappij:
profijt is belangrijker is dan mensenrechten»
Veto: Wat waren de gevolgen van de Golfoorlog
op de antiracistische beweging?
Aounit: «Vooreerst werd de Golfoorlog niet
gevoerd om recht te doen gelden, en nog minder
om het volkerenrecht of de mensenrechten te
doen gelden. De Golfoorlog was het gevolg van

het Noord-Zuid konflikt. Het voornaamste doel
van deze oorlog was het beheersen van de
energiebronnén van een bepaald deel van de
wereld, in naam van Amerikaanse en interna-
tionale belangen. Hoewel Mrap de invasie in
Koeweit heeft veroordeeld, zijn we van mening
dat de VN ook andere resoluties had moeten
doen respekteren, bijvoorbeeld tegenover het
'Palestijnse volk. Men heeft bovendien van de
Golfoorlog een racistische oorlog gemaakt, een
oorlog tussen goed en slecht.»
«De Golfoorlog was geen godsdienstoorlog.

Bij een godsdienstoorlog had men geen 42
mogendheden gestuurd om een volk uit te
roeien. De ekonomische motieven speelden een
grote rol. Het religieuze aspekt werd gebruikt
zoals men ook de Palestijnse kwestie heeft
proberen te gebruiken. Men probeerde op die
manier aan het gebeurde een betekenis te geven,
die niet juist is. Het is trouwens gewoon
schandalig dat men het Iraakse volk eerst gijzelt
en het vervolgens kompleet vergeet. Het
embargo is ondertussen nog wel geldig»
Veto: Gelooft u in wat men het 'multikulturele
model' noemt?
Aounit: «Saint-Exupéry zei ooitr'Toi, qui es
différent de moi, loin de me léser, tu m'enri-
ehis." Ik sta volledig achter dit principe maar
het woord 'multikultureel' stoort me, omdat dit
op een veelheid van kulturen duidt. Ik verkies
het woord 'interkultureel'. Het legt de nadruk
op relaties tussen individuen en kulturen.
Nationale identiteiten ontstaan door weder-
zijdse verrijking, door kennis over de ander. Het
koncept 'identiteit' krijgt voortdurend een
andere invulling en past zich aan. Tegenwoor-
dig staat men te pas en te onpas met 'eigen
identiteit' te zwaaien. Men gebruikt het in een
geperverteerde betekenis om diskriminatie en
kultureel racisme te rechtvaardigen. Men stelt
dat 'onze' identiteit bedreigd wordt door andere
kulturen, terwijl een kultuur die zich afschermt
pas echt bedreigd wordt met dekadentie en zelfs
verdwijning.»
«Het woord 'gemeenschap' bevalt me ook

niet erg. In Frankrijk is het niet op de realiteit
toepasbaar. De migrantengemeenschap bestaat
niet, want ze leeft niet als gemeenschap. Vele
migrantenjongeren zijn alleen uit de moeder-
schoot 'geëmigreerd'. Het is niet eerlijk hen
'migranten' te blijven noemen. Ik geloof in het
Franse integratiemodel: individuele personen
die zich elk op hun eigen manier integreren. Ik
ben geïntegreerd als individu, niet omdat ik tot
een bepaalde groep behoor. In het angelsaksi-
sche segregatiemodel daarentegen leven men-
sen en groepen naast elkaar. Zij zijn helemaal
niet geïntegreerd. Het lijkt erop dat de meeste
Europese landen de weg van het segregatie-
model opgaan»
«Mrap wil in deze kontekst een Europees

netwerk tegen racisme en voor broederlijkheid
oprichten. Het doel is de solidariteit te bevorde-
ren, informatie uit te wisselen en akties te
organiseren. Het is tijd voor een gezamenlijk
offensief van de Europeses mensenrechtenorga-
nisaties. De problemen waarmee deze orgänisa-
ties gekonfronteerd worden, hebben duidelijk
een Europese en zelfs internationale dimen-
sie,»

Dorinda Dekeyser
Lies Wittens


