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Rapport 'migranten en studie'

IIMigrantenkinderen zwaar
ondervertegenwoordigd in
Unief en Hogeschool"
Onlan~ is een rapport verschenen van de werkgroep 'Migran-
ten en Studie' die ressorteert onder deVlaamse Interuniversitaire
Raad (Vlir), het overlegorgaan van de rektoren van de Vlaamse
Universiteiten. Het rapport geeft een goed overzicht van de
stand van zaken op dit moment, maar lijdt onder een gebrek
aan studies en feiten die op de migrantenproblematiek betrek-
king hebben.

niet? Het rapport heeft - om uit de
impasse te geraken - een sociaal
kriterium toegepast: "uitgesloten zijn
de jongeren die zich niet langer als
allochtoon beschouwen en tevens die
jongeren waarvan het gezin een
duidelijke sociale stijging achter de
rug heeft". Het rapport geeft wel toe
dat de situatie bij jongeren uit de
eerste gastarbeidersgolfevenmin verre
van rooskleurig is.
Eenprobleem dat daar mee samen-

hangt is het feit dat in uni~rsiteits-
statistieken die opgemaakt worden
op basis van de inschrijvingen, vaak
wel de nationaliteit gevraagd wordt
maar nooit naar het land van her-
komst van de ouders, zodat het ook
daar 'natte-vinger' -werk is. Voor de
Vlaamse universiteiten zitten er 157
studenten van Magrebijnse of Turkse
nationaliteit, maar zoiets is wel een
zware onderschatting: "ook gena-
turaliseerde jongeren kunnen tot onze
doelgroep behoren en dat zijn er te-
genwoordig heel wat", aldus het rap-
port. Dit sluit niet uit dat over het
algemeenmigrantenkinderen onder-
vertegenwoordigd zijn in het Hoger
Onderwijs.
Hiervoorworden in het rapport twee

basisverklaringen gegeven. Teneerste
-'g op pog.7

Nu een goed deel van de tweede en
derde generatie van de migranten-
populatie de leeftijd van de hogere
studies bereikt heeft drong enig denk-
werk dienaangaande zich wel op. Op
initiatief van de Vlir werd dan op 16
april 1991 beslist een werkgroep 'mi-
granten en studie' op te starten. De
oprichting gebeurde in het kader van
een ruimer projekt, waarin de Raad
aandacht wou besteden aan het on-
derwijsaanbod voor bijzondere kate-
goriën van studenten. Drie andere
werkgroepen waren daar al mee be-
zig sinds 18 december: 'studie en top-
sport', 'gehandikapten en studie' en
'studie en '.

met een sociale en/of fysische/psy-
chische handikap kampen, toch toe-
gang krijgen tot de universiteit en
hun studies met sukses kunnen door-
lopen." Het is een geruststelling te
moeten vaststellen dat in het rapport
zelf rond migranten dergelijk partiku-
larisme niet tot uiting komt. Er wordt
een meer globale visie gegeven op de
problematiek.
De bedoeling was om de eindrap-

porten in april 1992 af te krijgen en
daar zijn de werkgroepen rond top-
sport en gehandikapten aardig in ge-
lukt. Op 9 november werd ook het
eindrapport rond de werkgroep mi-
granten gepubliceerd.
In de inleiding van dit laatste rap-

port wordt eerst de probleemstelling
gedefinieerd. VOÇ>rde auteurs van het
rapport is er een sodaal probleem als
er een kloof is tussen de wenselijkheid
en de werkelijkheid_·Konkreet moet
dus de vraag worden gesteld of er een
diskrepantie bestaat tussen de ideale
situatie waarin geen enkele drempel
de participatie aan het Hoger Onder-
wijs beperkt en de realiteit, in casu de
participatie van migrantenkinderen
aan het Hoger Onderwijs. Deze stel-
lingname legitimeetttegelijkertijd het
bestaan van de werkgroep die deze
problematiek op zich had genomen.
Uit heel het rapport blijkt in ieder

geval dat een louter kwantitatief ant-
woord op deze probleemstelling niet
naar voor kan geschoven worden. Er
zijn namelijk geen eksakte djfers over
het aandeel van de migranten aan
het Hoger Onderwijs. Dat heeft gro-
tendeels te maken met het feit dat de
groep 'migranten' niet eenduidig ge-
definieerd kan worden. Moet je in de
studie de kinderen of kleinkinderen
van uitgeweken Italianen, Spanjaar-
den en Grieken uit de eerste migra-
tiegolf bij de doelgroep rekenen of

Afval beperken is geld besparen. ..
De motivatie achter de oprichting

van de werkgroepen was de vaststel-
ling dat er vanuit die richting steeds
meer behoefte was aan een aantal
duidelijke richtlijnen: "men acht het
van essentieel belang dat de instel-
lingen op een efficiënte manier inspe-
len op de behoeften van deze studen-
ten zonderde kwaliteit van het onder-
wijs aan te testen, Bovendien dienen
de werkgroepen te streven naar een
harmonisatie inzake faciliteiten en
voorzieningen ten gunste van deze
studenten", aldus het jaarverslag 1991
van de Vlir.
In datzelfde verslag wordt op een

nogal merkwaardige manier de vier
werkgroepen samen genomen: terwijl
topsport en kultuurbeoefenaars nog
enigszins met elkaar te vergelijken
zijn, is dat toch veel minder het geval
met de werkgroepen rond gehandi-
kapten en migranten. Nochtans wor-
den ze in het verslag samen geno-
men: "de twee werkgroepen trachten
na te gaan welke maatregelen ertoe
kunnen bijdragen dat studenten die

per jaar.
Vorigjaar kwam het zelfszo ver dat

beide partijen in een pat-stelling
verzeild geraa)<ten en de bom uitein-
delijk barstte. De studenten onder-
vonden dat er helemaal geen reke-
ning gehouden werd met hun be-
zwaren tegen de voorgestelde begro-
ting en het gevoerde beleid binnen

vmtalg op pog.3

Medebeheer anders bekeken

Prijsverlaging
inAlma?
November isal sinds het ontstaan van de studentenbeweging de
maand waar de perikelen rond de begrotingen in de sociale
sektor beginnen. De begrotingen van Acco, Raad voor Studen-
tenvoorzieningen, de studentenbeweging (lOKO) en die van
Alma zijn steeds onderwerp van getouwtrek. Daar zal ook dit
jaar spijtig genoeg geen verandering in komen. De diskussie
rond de maaltijdprijzen is in elk geval al gestart.
Het medebeheer is echter veel meer
dan een financiële kwestie. Dat kan
niet genoeg benadrukt worden. Toch
wordt het meest aandacht aan het
medebeheer geschonken wanneer er
finandële twistpunten zijn, en die
komen vooral naar boven rond het
opstellen van de begroting. Tijdens
deze faze wordt immers beslist over de
kotprijzen, de kursusbladprijzen en
de maaltijdprijzen. Voorhet verlagen
van de financiële drempel tot de uni-
versiteit - een noodzakelijke maar
niet voldoende voorwaarde voor de
demokrotiserinq van het onderwijs -
zijn deze zaken zeer belangrijk.
De diskussies rond de begrotingen

lopen vaak volgens eenzelfde stra-
mien. Ook de opmaak van de Alma-
begroting ontsnapt hier niet aan. In
de maand oktober komt Alma-direk-
teur Toon Martens naar de Raad van
Bestuur met een begroting, die een
tekort vertoont van ongeveer twintig
milioen. Erworden vervolgens enkele
besparingen voorgesteld, en in no-
vember verschijnt versie twee van de
begroting, dit maal met een deficit
van zes à zeven miljoen. Dan komt de
direktie met prijsverhogingen naar
voor - net iets meer dan de indeks-
stijging -waardoor debegroting slui-
tend wordt.
Even voorspelbaar is de reaktie van

de verschillende leden van de Raad

van Bestuur (drie studenten, drie per-
soneelsleden en drie akademici). Een
begroting met maaItijdprijsverhogin-
gen wordt traditioneel goedgekeurd
met zes stemmen vóór en drie stem-
men tegen (de studenten).
Deze gang van zaken lokte in het

verleden al heel wat kritiek uit van
alle partijen. De direktie - gesteund
door de akademische fraktie - neemt
het niet dat de studenten zich a priori
tegen prijsverhogingen blijven verzet-
ten, en verwijten hen een onverant-
woordelijk medebeheer. Zij verwijzen
hierbij graag naar de ekonomische
realiteit en naar het liberale politieke
klimaat waardoor de sociale sektoren
het sowieso moeilijk hebben en er
bijgevolg geen plaats is voor 'zotte'
dingen binnen Alma.
De studenten van hun kant blijven

erop hameren dat Alma niet het eerste
het beste fast-food restaurant is dat
volgens de klassieke ekonomische
regels moet gerund worden. Zij blij-
ven erop wijzen dat Alma nog steeds
deel uitmaakt van de sociale sektor,
en dat dit èen aangepast beleid ver-
eist. Niet voor niets staat in de stat-
uten van Alma eksplidet vermeld dat
Alma tot doel heeft goedkope maal-
tijden te verschaffen (art.3). Alma
krijgt bovendien - mede door toe-
doen van de studenten - hiervoor
meer dan honderd miljoen subsidies

Ekstreem-rechts __._._.. .4
Vanuit alle hoeken van Europa
komen zeaangemarcheerd: van
oudsher strenge blik en zéér kor-
te snit, tegenwoordig ook keurig
pak, maar bovenal spierkram-
pen in de rechterarm. Het enige
genoegen dat ze ons kunnen
doen is meteen ook weer weg-
marcheren. De laarzen staan al
klaar.
Zelfhulp l0
Hoewel hulp voor het gros van
onze hogervermelde medemen-
sen ruimschoots te laat komt,
lijkt het voor eventuele rand-
gevallen toch raadzaam zich te
verenigen in Vlaanderens po-
pulairste nieuwe sociale bewe-
ging: de zelfhulpgroep.
Rarnbo.i.. _ __ 9

Klassiekers - Op donderdag 26 novemberverzorgtSportraad een buitengeooon
spektakulair avondvullend programma: de Gasmuisberçtropny.
Dit parkoers stalt aan de brug van de Van Waeyenberglaan en eindigt boven
aan het ziekenhuis Gasthuisberq; en denkt u vooral niet dat dit toevallig is. De
afte leggen weg (nu ja, weg) is niet enkel erg lang, hij is ook uitzonderlijk steil
en daarenboven bezaaid met een aantal vool'Werpen, waarvan het op zijn
minst hoogst ongewoon is dat die zich op deze weg bevinden. Uit doorgaans
welingelichte bron vernamen wij dat eronder andere sprake isvan autowrakken,
een kontainer, draagbenies, katrollen en ander huishoudelijk gereedschap.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven bij Sportraad (Sportkot), of op de
avond zelfin Doc's Bar (Brusselsestraat). Komen in aanmerking: meisjesteams
(drie meisjes), jongensteams (jawel, drie jongens) en gemengde teams (...ï.Ie
moet wel een halfuur voor je starttijd aanwezig zijn. Begin 18.00 u,



R 5 centraal stelt onder het motto: Wij
laten niemand in de steek, of de VLD
die een sociaal-liberale partij zou

I
"'-I wo~en en bij de start al weigert het

_ _ sociale op te nemen.
r-------------------=::::::::::::::::::::::::=:: De VLD wordt geen nieuwe 0'66

zoals sommigen gehoopt hadden en
blijft een liberale partij, die wel een
partij van de burger (Ie citoyen) zal
zijn maar nooit één van het gehele
volk. De verruimers van Vujo zullen
moeten toegeven dat er van het so-
ciale aspekt binnen de VLDniets te-
recht komt.
Spijtig genoeg hebben zij gekozen

en zit er voor hen niets anders op dan
de positieve kanten van het gekozene
(VLD) te blijven beklemtonen (mis-
schien tegen beter weten in) en haar
negatieve kanten te onderdrukken.
Zij zullen ook de negatieve kanten
van het verworpene (VU) blijven
zoeken en de positieve sociale koers-
wending onder BertAndaux niet zien.
Het blijven bestempelen van de VU
als kommunautair is dus louter een
gevolg van de kognitieve dissonantie
bij de overlopers. Centraal in deVU(jo)
staat het WIJ-gevoelen en de solidar-
iteit tussen mensen en dat lijkt mij
althans toch een aantrekkelijker be-
ginsel dan een partij die de geatomi-
seerde (bemiddelde?) burger met zijn
persoonlijke verlangens en behoeften
centraal stelt. Als wij het goed heb-
ben, heeft ieder individu binnen dat
solidariteitsverband het ook goed,
maar ik betwijfel de korrektheid van
de omgekeerde denkpiste.

Jan Bellens
2de lie.Communicatiè~etenschappen
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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 Vetobehandelde onderwer-
pen ofop Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit
in aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekend-
maken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek,
kunnen ze weggelaten worden in Veto
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegre-
pen; dit komt overeen met ± l,S getikte blz. met dubbele interlinie) worden
in principe ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te
plaatsen.

Bezet

Leuven isweer oezet. lOtjuni VOlgend
jaar zullen we de vreemde troepen
moeten harden. Ik doel op de bral-
lende meuten bandeloze jeugd die 's
nachts onze straten en pleinen on-
veilig maakt.
Hoed u, Leuvenaar. Blijf 's nachts

binnen. Versplinterd bier- en ander
glas, uit hun vlak getrapte fietswie-
len, friet en mayonaise op alle denk-
bare plaatsen vertellen u genoeg. Wie
er geen belang bij heeft dat deze lal-
lende barbaren elk jaar weerwat meer
de beest komen uithangen, wie toe-
vallig geen prof of barman is, walgt
van dit stelletje fantasieloze agres-
sievelingen. Hooligans met pet en
lint, de schreeuwende (en schreeuw-
lelijke) pletwals van een losgelaten
intelligentsia.
Intelligentsia? Laat me niet lachen.

Als dit zootje ongeregeld het in de
toekomst voor het zeggen krijgt, wijk
ik uit. Nog liever een kwakzalver aan
mijn lijfdan zo'n dokter. Ach, ik over-
drijf. Het slijtmet de jaren, natuurlijk.
Maar ondertussen zitten wij hier wel
met de ontaarding op haar toppunt.
Uit hun kluiten gewassen pubers stel-
len de wet.
Ik waarschuw jullie. Ik hou van

fietsen. Als ik er nog eentje in mekaar

zie trappen, zal ik reageren. Deze eko-
lieve stukjes metaalwerk zijn mij te
prachtig om ze zomaar naar de blik-
sem te laten stampen.

Namens het verzet,
Amo Kerkhofs

Volksunie

In het artikel 'Vujo versus de liberale
vernieuwingsbeweging - Idealisme
ofopportunisme?' beweerde Ieroen De
Smet in navolging van andere over-
lopers dat Bert Anciaux de vernieu-
wende tendenzen tegenhoudt en de
VUterug de kommunautaire toer op-
stuurt. Uit 'De vergeten vernieuwing'
en de VU-meeting van 14 november
blijkt echter dat de VUde progressieve,
radikaal sociale richting inslaat. Zoals
in de jaren '60 wil de VU onder Bert
Andaux blijkbaar terug de voorloper
zijn op sociaal vlak.
De overlopers werden door de PVV

gelokt met het idee van een grote
sociaal-liberale partij. Toch weigerde
het VLDhet amendement van de voor-
malige Vujo-mensen om het woord
sociaal op te nemen in haar begin-
selverklaring.
De vraag kan gesteld worden wie er

.nu echt vernieuwend werkt. DeVUdie
op haar eerste meeting onder Bert
Andaux de solidariteit met iedereen

Reisweek
In Vetovan tweeweken geleden verde-
digde de vice-preses van VTKin en-
kele pennetrekken de bestemming en
de kostprijs van de reisvoorde laatste-
jaars-ingenieursstudenten. Laat me
hier een aantal zaken opsommen die
m.i. eerst aan de orde dienen te komen
alvorens men een vervolg wil breien

aan de tot voor kort bloeiende VTK-
laatstejaarsreis-traditie:
1 Het is niet meer dan normaal dat,
wanneer er een grote brok aan VTK-
inkomsten te danken is aan een wel-
bepaalde deelgroep, dekring ervoor
zorgt dat een belangrijk deel van dit
bedrag terug geïnvesteerd wordt in
die mensen. Konkreet: wanneer de
VTK-industriedagen enkele miljoenen
in het laatje brengen omdat de indus-
trie bereid is deze te betalen in ruil
voor kennismaking met, jawel,de laat-
stejaarsstudenten, moet je als kring
niet beweren dat je dit jaar slechts
7000 fr. per meereizende student spon-
sort ia plaats van de veel schappelij-
kere 17000 fr. van vorig jaar.
Het argument dat met de rest van dat
geld andere posten zoals sport, didak-
tiek en kultuur financieel gerugge-
steund moeten worden, is een fla-
grante leugen. Dhr. Annicq zou als
vice-preses moeten weten dat de post
kursusdienst ruim deze kosten dekt.
Een sterk staaltje van het stokpaardje
waar ge zo gaarne op rijdt (de eerlijke
informatiedoorstroming naar de ja-
ren), Carl!
Wanneer er dit jaar minder inkom-
sten zouden zijn op de industriedagen,
mag dit evenwel niet enkel geschreven
worden op de falende werking van de
post extern. De ekonomische recessie
laat zich al enkele jaren gevoelen op
de industriedagen. Het isevenwellaag-
hartig om de knappe prestatie van de
extern mensen van vorig jaar, name-
lijk het overhalen van een multina-
tional als Janssen Pharmaceutika om
het reisprojekt finandeel te steunen,
als "stunt" te omschrijven. Dezemen-
sen hadden reeds vroeg gezien dat de
rechtstreekse inkomsten van de in-
dustriedagen te laag zouden liggen
om het reisprojekt te finanderen, en
zijn dan op zoek gegaan naar zo-
genaamde onrechtstreekse sponso-
ring. Het resultaat mocht gezien
worden!

Waarom dergelijke vorm van spon-
soring dit jaar plots niet meer tot de
mogelijkheden behoort, lijkt me een
raadsel. (Een eenvoudig telefoontje

Studenten Ortopedagogie in Gheja

Eenzaam op de-heuveltop
Mgelopen zomer trokken drie groepen van een achttal studen-
ten ortopedagogie uit Leuven en Gent telkens voor drie weken
naar het Roemeense 'psychiatrie' -dorpje Gheja. Deze stages
vormen een voortzetting van een initiatief dat inmei 1991op
gang werd gebracht.

Toen kontakteerde de Bouworde pro-
fessor Hellinckx van de afdeling orto-
pedagogiek van de KU Leuven. De
Bouworde had in Gheja wel een aan-
tal materiële verbeteringen aange-
bracht, maar deze bleken onvol-
doende te zijn. Bovendien bleek er op
pedagogisch vlak nog een enorme
lakune te bestaan. Vol entoesiasme,
idealisme en (begrijpelijke) naïviteit
namen een aantal studenten de taak
op zich om tijdens de zomermaanden
van 1991 de leefsituatie van de zeven-
tig mannelijke psychiatrische patiën-
ten in -Gheja te gaan verbeteren.
"De verwachtingen waren aanvan-

kelijk te hoog geschat," erkennen ze
zelf tijdens hun perskonferentie. Het-
geen ze te zien kregen - psychia-
trische patiënten, maar ook mentaal
gehandikapten, die in een wei al dan
niet naakt lagen te wachten op niets,
die sliepen in overvolle zalen, soms
met drie in één bed - vervulde hen
met verontwaardiging en kwaadheid.
"We zagen geen aandacht van de
personeelsleden voorde patiënten. Het
leek alsof ze de patiënten 'uitlieten'.
Verder werd hen op tijd en stond eten
gegeven. Soms leek het alsof ze dieren
waren. Heel de instelling ademde die
sfeer van verwaarlozing uit." schrij-

VERWENT ZIJN KLANTEN
'SAVONDS LEKKERUIT ETENVANAF 125 FR.

Gehaktsteak 125 fr. (') 'j
Volau Vent 135 fr. (') 1
Dagschotels 135 fr. (.)
Paardesteak 145 fr. ('l

('l Inbegrepen: vlees, urdappelen, vene groenten en vriendeliike en direkte bedienirJs,
Avondpromotie enkel geldig v.onmaandog tot donderdag: Viin 17.30 tot 21.00 u

_Diestestraat 70 - Leuven - Open alle dagen van 8.00 tot 21.00 ~

2 Veto,jaargang.19 nr.. J.Q.d~..~3.n.o~~.~ .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.: _.'.'.

ven de studenten in hun persmap.
Deze vaststellingen veroorzaakten

een negatieve ingesteldheid ten op-
zichte van het personeel en de direk-
tie. Dedirekteur werd verweten dat hij
Gheja, één van de vijfafdelingen van
het hospitaal in Ludus,verwaarloosde.
"Ze (de psychiatrische instelling) is er
letterlijk en figulirlijk het vijfde wiel
aan de wagen. Vooralles komt zij op
de laatste plaats: personeelsbenoe-
mingen, eten, verzorqinqsmctertcnl...,
En dan zwijgen we nog van de speci-
fieke materialen die je voor psychia-
trische patiënten of mensen met een
mentale handikap nodig hebt. Depsy-
chiater heeft de voorbije jaren niet
één keer de instelling bezocht."
Ook de konflikten met het perse-

nee I, drie ploegen van twee medisch
assistenten en twee sanitaire opvoe-
ders - in de realiteit een soort van
bewakers - bleven niet uit. Het door
de studenten meegebrachte materiaal,
vooral puzzels en gezelschapsspelen,
verdween. Er ontstonden ruzies om-
trent de werkwijze van de 'Westerse'
studenten, er ontwaakte een jaloezie
omdat de patiënten wel positief rea-
geerden op de initiatieven van de Leu-
vense studenten. Door bezig te zijn
met de patiënten, met hen te praten,
ervoeren de studenten een soortvriend-
schap vanwege de psychiatrische
patiënten en de mentaal gehandikap-
ten.

Humanitair
Terug in Belgiëwerd erechternage-

dacht over de werkstage. De studen-
ten zagen in dat hun verwachtingen
te hoog waren gesteld en dat hun
houding tegenover het personeel te
paternalistisch geweest was. Het was
dan ook een prioriteit om van die
relatie met het personeel werk te ma-
ken. Per slot van rekening zijn de
studenten slechts een beperkte tijd in
Gheja, het personeel blijft. Om kon-
tinuïteit te waarborgen is het echter
nodig dat bepaalde initiatieven ver-
dergezet worden door dat personeel.
Er werd dan ook beslist om in de
zomer van 1992 een vertrouwensrela-

tie op te bouwen met de personeels-
leden. Dit gebeurde zowel binnen als
buiten de instelling, zowelvia formele
als via inïorrnele kontakten. Doorgeen
kritiek te uiten, maar wel begrip te
tonen voor het werkdat het Roemeense
personeel verrichtte en door ook bui-
ten de instelling kontakten te onder-
houden met het personeel werd in de
maand juli het terrein geëffend voor
de volgende groepen. "Het liet ons toe
beter aan te sluiten bij hun interesses
en gewoonten, wat leidde tot een gro-
ter begrip van onze kant."

Waterpomp
In augustus was de relatie met het

personeel dan ook in grote mate her-
steld en werden beide partijen zich
bewust van een verschil in menta-
liteit. In september resulteerde deze
samenwerking met - in plaats van
een werking naast - de personeels-
leden in een aantal initiatieven en
vragen om informatie. Het opzetten
van een bezigheidsterapie voor de
patiënten lijkt daarbij van groot be-
lang te zijn. Zeer konkreet vertaalde
de vlottere samenwerking zich ook in
de bereidheid om ook tijdens de Kerst-
vakantie van dit jaar en de grote
vakantie van 1993 verder te werken.
Deze-samenwerking zou dan niet en-
kel tot het pedagogische vlak beperkt
blijven, maar er wordt ook gedacht
aan technische bijstand zoals het
plaatsen van een waterpomp.
Aldeze initiatieven kosten uiteraard

heel wat geld. Ook op dat vlak onder-
vonden de initiatiefnemers een aan-
tal moeilijkheden. Roemenië geniet
dezer dagen niet meer dezelfde be-
langstelling als tijdens de revolutie in
1989. En bedrijven zien er bijgevolg
niet echt brood meer in om dergelijke
humanitaire akties financieel of lo-
gistiek te ondersteunen. De nodige
fondsen moeten dan ook vooral ge-
haald worden bij partikulieren die dit
initiatief nog steeds de moeite waard
vinden.

Patrick Staudt

Diegenen die financieel willen bijdragen
aan deze aktie kunnen storten op
rekeningnummer 001-2289521-09 van
de Werkgroep Projekt Roemenië.

naar de Handelskamer in Brussel le-
vert je een waslijst firma's op die,
zoolsJanssen Pharmaceutika, dochter-
ondernemingen in het buitenland
bezitten).
2. Persoonlijk was ik enkele jaren bij
de praesidiumwerking betrokken en
ik kan u vertellen dat het telkens met
jaloerse ogen was dat ik de bende
vijfdejaars zag vertrekken naar Tai-
wan ofChina. Vaak kwamen zedood-
moe terug, maar met de grootste in-
nerlijke voldoening waarover velen
waarschijnlijk nog steeds getuigen,
wanneer er op het werk of in de kroeg
gekrakeeld wordt over dees of geen
land. Het hoeft dan ook geen betoog
dat ik ook uitkeek naar onze laatste-
jaarsreis, evenals demensen die reeds
vanaf het derde jaar aan het sparen
waren om dezeeksotisch-kulturele reis
mee te maken (en nu dus bedrogen
uitkomen, hoewel u ze als argument
in uw schrijfsel naar voren bracht).
Achter uw zin "dit is voor ons de ware
betekenis van een demokratische reis"
schuilt iets dat me doet denken aan
onvermogen en gemakzucht.
3.Het staat u vrij te denken dat ikdeze
brief enkel geschreven heb uit frusta-
tie. Sta me toe te zeggen dat dit inder-
daad zo is. Het is evenwel geen frusta-
tie als gevolg van verkiezingsperike-
len maar frustatie die voorkomt uit
bedroefdheid om de teloorgang van
een prachtige afsluiting van onze uni-
versitaire studie: een reis naar een
land waarvan het niet triviaal is dat
men daar later nog eens komt, het
plezier om op zo'n jonge leeftijd reeds
van die kultuur te mogen proeven, en
het prijskaartje dat, door de onver-
moeibaare inzet van een groepje
medestudenten, slechts een habbe-
krats vermeldt. Of de huldige reis nog
in dit stramien te passen valt, laat ik
aan de verantwoordelijken over.

TomAmery.

Veto
'5 Meiersstraat 5

3000 Leuven
Ir 016/22.44.38

Fax 016/22.04.66

Jaargang 19
nr. 10

23 november 1992

Ver. uitg. Ria Vandermaesen
's Meiersstraat 5. Leuven

Hoofdredaktie:
Steven Van Garsse
Redaktiesekretaris :
Ria Vandermaesen

Redaktie: Karel De Weerdt,
Patrick Staudt, Piet er Vande-

kerckhove
Doka: Karel De Weerdt, Dieter

Telemans, Rob Stevens
Tekeningen: Deeply OP, Nix
Lay-out en vormgeving: Els

Cornelis, Serge Franchoo, Stef
jansen, Walter Pauli, Patrick
Staudt, Hans Vandenabeele,
Pieter Vandekerckhove, Ria

Vandermaesen, joris Van Garsse,
Steven Van Garsse, Sophie

Vanhaverbeke
Medewerkers: Tom Dams, Filip

De Keukeleire, Karen De Pooter,
Serge Franchoo, Huib Huyse, Stef
jansen. jeroen Overstyns, Walter

Pauli, Pieter Vandekerckhove,
Maud Vermeire, johan Vos

Eindredaktie:
Els Cornelis en Pieter Vandeker-

ckhove

Zetwerk en publiciteit
Alfaset Leuven (22.04.66)
Drukkerij Rotatyp Brussel
Oplage 9000 eksemplaren
ISSN-nummer 0773-5162

Abonnementen
Studenten: 250 fr.; niet-

studenten: 350 fr.; buitenland
600 fr.; steun vanaf 1000 fr.; over

te schrijven op rek. nr. 001-
0959719-77

Agenda en Ad Valvas
ten laatste vrijdag voor

verschijnen om 18.00 uur op het
redaktieadres bezorgen

Redaktievergadering
iedere vrijdagnamiddag om

15.00u



schaffen van de frietbakjes vloeit voort
uit een heel sterke beheersing van de
afvalproduktie. Een aktie van de Aga-
lev-studenten toonde enkele weken
terug overtuigend aan wat een vo-
lume aan plastiekbakjes dagelijks in
een studentenrestaurant verbruikt
worden - ze betekenen naar schat-
ting meer dan de helft van alle afval
van Alma. De afvalkontainers van
Alma staan echter niet gratis ter be-
schikking, en ook de vuilniszakken
worden niet gratis geleverd. Een eks-
trapolatie van de ervaringen in Gent
toont aan dat een afvalbesparing van
één tot anderhalf miljoen frank ook
hier redelijk is. In totaal zorgt het
afschaffen van plastiekbakjes bijgevolg
voor een besparing van 3.5 miljoen
fraE~~tweede besparingsvoorstel van LI_T_ie_n_se_straa__ t_8_9 3_0_00_L_E_U_V_E_N0_1_6_/2_9_0_1_5_0 ,
de studenten is het inschrijven van de
toelage van het Hobu aan Alma, wan-
neer deze instellingen ook middelen
krijgen voor hun sociale sektor. Hobu-
studenten maken momenteel reeds
gebruik van de Alma, die zelf meer
dan honderd miljoen subsidies van de
KU Leuven krijgt. Het is daarom niet
abnormaal te verwachten dat ook het
Hobu met kompensaties <'verde brug
zal komen, wanneer zij een budget
voor sociale voorzieningen krijgen -
wat reeds herhaaldelijk door de Minis-
ter van Onderwijs beloofd is.
Over de eksakte cijfers voor de so-

ciale sektor van het Hobu en de baten
voor Alma bestaat er echter momen-
teel nog diskussie - meteen reden
voor de direktie om deze bron van
inkomsten niet in de begroting op te
nemen. Opvallend is dat de direkteur
over zijn voorspellingen, die met een
nog veel kleinere zekerheid gekend

d· .:..... t k '1' n opleveren zijn, minder problemen maakt. Voor
Het vervangen van It amnmsys eem an mi loene . de studenten is het onaanvaardbaar

(foto Karel De Weerdt) dat er in de begroting niet in het minst
Uit 'Prijsverlagingen in Alma?' blijkt reeds dat de uitgangsposi- rekening gehouden wordt met de

mogelijkheid van een toelage van het
tie van de begroting van Alma niet echt veel rooskleuriger was Hobu, zeker omdat dit over een be-
d di d .. De direkti k fin al drag van twee miljoen frank gaat.an e van e vonge Jaren. tie omt a tot een Eenderde voorstel van de studenten

situeert zichop het vlak van het afruim-
systeem in Alma. Eenbezoekje aan de
universiteit van Amsterdam en een

. eksperiment in het lusrus Lipsius Kol-
worden kreatief, slaan aan het rekenen en komen tot een lege inspireerde de studenten om ook
prijsverlaging van drie frank. En dan hebben re nog ~ld over. op dit vlak gevoelige bespari~.gen ?oor

" te voeren. Op langere termijn WIllen
de studenten tot een systeem komen
waarbij elke student zelf zijn plato
afruimt. Dit voorstel maakt wel een
grondige reorganisatie van de afruim-
systemen noodzakelijk waardoor het
invoeren van deze maatregel over een
langere periode moet gespreidworden.
Voorvolgend jaar rekenen de studen-
ten hiervoor dan ook slechts op een
besparing van 1miljoen frank.
Een vierde besparing zou moeten

voortvloeien uit de full-cost- analyse.
Voor elke maaltijd wordt berekend
hoeveel die nu werkelijk kost wanneer
alles in rekening gebracht wordt -
dus ook de uren die de bereiding vergt
en alle maaltijdkomponenten. Op die
manier kan men de maaltijdprijs mer-
kelijk beter beheersen. Dedirektie stelt
in dit kader een grondstofbesparing
van één procent voorop. Dit is echter
belachelijk weinig.
In 1993 zal de COP (de nieuwe

keuken) voor het eerst gedurende een
gans jaar volledigrenderen. Sindsjaren
geleden de beslissing genomen werd
deze nieuwe keuken te installeren, is
altijd geargumenteerd dat men hier-
mee een serieuze grondstofbesparing
kan realiseren. Diezelfde argumenta-
tie kwam ook naar voor bij de beslis-
sing om een full-cost-analyse door te
voeren.
De studenten stellen een besparing

van vijf procent voorop - hetgeen
neerkomt op een meerbesparing van
4,4 miljoen frank. Meteen wordt ook
een duidelijk signaal en een belang-
rijke stimulans aan Alma gegeven om
zo zuinig en verantwoord mogelijk
met grondstoffen om te springen, en
de resultaten van de full-cost-analyse
niet zomaar in de kast te laten liggen.
De studenten hebben ook kritiek op

de voorspelling omtrent het te ver-
wachten aantal maaltijden. Voor dit
jaar voorspelt de direktie min of meer
een stagnatie en een forse verhoging
van de grondstoffenprijs. Toon Mar-
tens geeft wel toe dat de cijfers afhan-

Kreatieve begrotingsvoorstellen

En dat zonder een
privatisering van A/ma ...

begrotingstekort van een kleine reven miljoen en ziet als enige
oplossing een prijsverhoging. De studenten zien het anders,

Eeneerste maatregel die de studenten
voorstellen en die meteen voor een
aanzienlijke besparing zorgt, is het
afschaffen van alle plastieken bakjes
voor friet, rijst of puree. Dit voorstel
blijkt immers bij nader inzien niet
alleen milieuvriendelijk te zijn, maar
kan ook een forse besparing opleve-
ren - maar dat had de ervaring in de
resto's van Gent ook al uitgewezen.
Globaal gezien.komt het afstappen
van plastiek neer op vier keer be-
sparen: besparen op de aankoop, het
vullen van de bakjes, het afruimen
van de plato's en de afvalverwerking.
De aankoop van plastieken bakjes

betekent over een periode van één
jaar een kost van grosso modo één
miljoen frank (75 centiem per friet-
bakje). De kosten verbonden aan het
bestellen, het stockeren en het stock-
beheer worden hier zelfs niet eens in
rekening gebracht. Dit bedrag zal in
de toekomst bovendien nog felstijgen
wanneer de overheid - onder groene
druk -een milieubewuster beleid gaat
voeren en de plastiekfabrikanten zal
verplichten ook de milieukost in plas-

tiek-materiaal door te rekenen. Vol-
gens de studenten moet men in een
verantwoord beheer ook rekening
houden met de gevolgen op middel-
lange termijn.
Aangezien de studenten voorstel-

len alle alma-eters voortaan hun frie-
ten zelf op hun bord te laten schep-
pen, wordt ook bespaard op de per-
soneelskost en de grondstof (ongeveer
een derde van de frietbakjes zijn niet
volledig leegwanneer zeop de afruim-
banden terecht komen). Deze be-
sparingen worden in het studenten-
voorstel niet verrekend - zij worden
als veiligheidsmarge opgenomen.
Een derde besparing vormt het feit

dat de bakjes niet meer moeten af-
geruimd worden en naar de kontai-
ners gevoerd. Dit kan detaillistisch
lijken, maar wanneer je bedenkt dat
in Alma II alleen al vier of vijf jobstu-
denten nodig zijn voor het afruimen
van de ploto's. is dit effekt helemaal
niet zo verwaarloosbaar. Een bespa-
ring van één tot anderhalf miljoen
frank lijkt daarom redelijk.
Een laatste besparing bij het af-
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EXCLUSIEF. Lijnvluchten - enkele reis of heen- en terugreis voor
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kelijk zijn van heel wat faktoren, en
dat de nauwkeurigheid waarmee deze
cijfersberekend werden, aan de lage
kant ligt. Eenmeer realistische schat-
ting toont aan dat ook hier waar-
schijnlijk enkele miljoenen bespaard
kunnen worden. Dit is althans het-
geen de studenten uit hun berekenin-
gen met de voorlopige cijfers van
Alma kunnen afleiden. Een nauw-
keurige berekening met de definitieve
cijfers van Alma (die de studenten
nog moeten krijgen) zal hieromtrent
meer duidelijkheid moeten geven -
ook al blijft het voorspellen van het
aantal maaltijden een moeilijke zaak.
Een laatste kategorie studenten-

voorstellen betreft enkele maatrege-
len die weliswaar een besparing
moeten opleveren, maar waarvoor
nog geen bedragen kunnen voorop
gesteld worden; zij worden dan ook
eerder als veiligheidsmarge bij de
andere voorstellen gepresenteerd. Zo
zal Sociale Raad een kampagne op-
starten om de verschillende fakul-
teiten aan te sporen de middagpau-
zes gespreid in te voeren en boven-
dien te eisen dat elke student min-
stens één uur middagpauze krijgt. Zo

'EeT/ONS j .~
~

kunnen de lange wachttijden in Alma
teruggedrongen worden, wat deAlma
meteen een stukaantrekkelijkermaakt.
Daarnaast lanceert Sociale Raad te-
vens een aktie om alle gestolen bestek
terug aan Alma te bezorgen.
Wanneer alle voorstellen van de

studenten in rekening worden ge-
bracht, komt een budget van bijna
dertien miljoen vrij. Het verlagen van
demaaltijdprijzen met drieà vierfrank
- waardoor de laagste maaltijdprijs
opnieuw onder de zeventig frank
zakt -wordt hierdoor mogelijk. Dan
blijft nog ruim 1miljoen frank over
voor onvoorziene uitgaven. En dan
houden we nog geen rekening met
het feit dat goedkopere maaltijden
ongetwijfeld kotetende studenten te-
rug naar een socialer studentenres-
taurant zullen brengen.

Pieter Vandekerckhove
Johan Vos

Oproep: wanneer iemand nog kreatieve
ideëen heeft om Alma effldënter, milieu-
vriendelijker of goedkoper te laten funk-
tioneren kan men dat gerust laten weten
aan de Alma-fraktie, 's Meiersstraat S.
Elke bruikbare tip wordt beloond met een
eervolle vermelding in Veto.

Almaprijs
W!rvolg van pag. I

Alma. Na een lange diskussie op So-
ciale Raad werd uiteindelijk beslist
dat - bij wijze van protest - de stu-
denten een paar maanden zouden
wegblijven van de Raad van Bestuur.
Na een drietal maanden werd de

toestand opnieuw geëvalueerd, werd
een huishoudeli jkreglement opgesteld
en werden een deel van de geschillen
bijgelegd. Er zou met een propere lei
herbegonnen worden. Het werd dan
ook uitkijken hoe de begrotings-
diskussie dit jaar zou gevoerd worden.
Ogenschijnlijk lijkt er niet zo veel

veranderd te zijn. Ook deze keer werd
in oktober door de direktie een begro-
ting ingediend met een tekort van
twintig miljoen. De studenten weiger-
den echter dit jaar hierop enige voor-
stellen te formuleren omdat er toch
weinig aan te vangen valt met deze
eerste ruwe ontwerpbegroting.
Op de vorige Raad van Bestuur van

november lag de gewijzigde ontwerp-
begroting er, met een tekort van 6,7
miljoen. Direkteur ToonMartens stel-
de zoals verwacht voor dit tekort op te
vullen met prijsverhogingen van ge-
middeld 2,7 procent, wat meer is dan
de indeks (2,3%). Vanzelfsprekend
ijverden de studenten ervoor dat er
een einde zou komen aan de on-
demokratische prijsverhogingen van
de laatste jaren en dat er vanaf dit
jaar opnieuw werk zou worden ge-
maakt van een 'herstel van de demo-
kratisering'. De vorige jaren zijn im-
mers al een technische vernieuwing
van Alma (de nieuwe COP-keuken-
de nieuwe centrale keuken) en een
grondige herstrukturering en opwaar-
dering van de lonenstruktuur door-
gevoerd.
Uitbovenstaande kan echter moei-

lijkvan een vernieuwing binnenAlma
gesproken worden. De studenten ei-
sen immers al jaren dat er een einde
zou komen aan de ondemokratische
prijsverhogingen. En toch zijn er tal

van tekenen die er op wijzen dat het
deze keer toch anders zou kunnen
verlopen.
Zo is het duidelijk dat de direktie

deze keer ten minste al luistert naar
de opmerkingen van de studenten -
of ze er ook rekening zullen mee
houden zal de toekomst moeten uit-
wijzen. Ook de band tussen de stu-
denten en de personeelsfraktie is het
laatste jaar merkelijk verbeterd.
De vraag naar een sociaal beleid

binnen Alma is immers voor beide
frakties heel belangrijk - ook het
personeel heeft geen belang bij' Ameri-
kaanse toestanden' binnen Alma. De
studenten, van hun kant, hebben in-
gezien dat de prijspolitiek moet ka-
deren in een globaal, verantwoord
beleid binnen Alma en hebben zich
daarom geëngageerd prijsbeheer-
singstechnieken te zoeken die de po-
sitie van Alma niet in het gedrang
brengen. Een financieel ongezonde
Alma is immers ook voor de studen-
ten op lange termijn nefast. Deperike-
len en problemen in Acco bewijzen
dat nog maar eens.
Daarom zijn de studenten op basis

van de laatste begrotingsnota op zoek
gegaan naar kreatieve voorstellen die
de nodige finandële middelen moeten
vrijmaken voor een sociaal beleid.
Uiteindelijk zijn die ook gevonden en
uit hun voorstellen en berekeningen
(zieelders op deze pagina) blijkt dat er
dit jaar zelfs ruimte is voor prijsver-
lagingen zodat de prijzen kunnen
dalen tot op het nivo van voor de
ondemokratische prijsverhogingen.
Deze inhaal beweging is meer dan
gerechtvaardigd: de laatste tien jaar
lagen de prijsstijgingen immers ver
boven de indeks - een prijsverlaging
brengt de Alma-maaltijden enkel ter-
ug tot op een aanvaardbaar nivo (zie
ook grafiek).
Het voorstel van de studenten zorgt

zowel voor een doorgedreven prijsbe-
heersing, voor een milieuvriendelij-
kerAlma en stimuleert bovendien alle
betrokkenen in Alma tot een gezond
financieel beleid.

Pieter Vandekerckhove
Johan Vos



Bruine plekken op de Europese kaart

liEr zijn hier geen rechts-
ekstremisten'

Veel meer verontrustend zijn de
reakties van de 'oirbare' politici. In
alle door Vander Velpen behandelde
landen lenen de liberalen, kristen-
demokraten en socialisten zich tot uit-
spraken die tot ver in de jaren tachtig
absoluut taboe waren voor iedere
demokraat. RPR-voorzitter lncques
Chirac schaamde er zich niet voor in
de huid te kruipen van een Franse
arbeider die op dezelfde etage woont
met een migrantenfamilie, en vervol-
gens te vuilbekken: "Een vreemdelin-
genfamilie (... ) vangt vijftigduizend
Franse frank aan uitkeringen zonder
te werken. Als U daar nog het lawaai
en de geur aan toevoegt, dan wordt
die Franse arbeider gek. Het is niet
racistisch dat te zeggen."
In Duitsland zegt CSU'er Max Streibl

dat door de migranten Duitsland ver-
anderd is in een "multi-kriminele
maatschappij". Frekwent wordt in
Duitsland de nieuwe Europese veilig-
heidspolitie 'Europol' zonder de min-
ste gêne aangeduid als "het testament
van Heydrich". Tijdens de Tweede
Wereldoorlog was die Heydrich als
algemeen hoofd van alle nazi-politie-
diensten - inklusief de beruchte
Sicherheitsdienst - een van de meest
gevreesde én gehate nazi-kopstukken.

c.F. Rüter, hoogleraar strafrecht
aan de Amsterdamse universiteit, oor-
deelt hierover: "Die verwijzing is wei-
nig fijnzinnig, maar de Duitse on-
gevoeligheid voor aldus gewekte re-
miniscenties uit het niet zo verre ver-
leden is, anderzijds, ook niet mis." De
vanzelfsprekendheid waarmee het
nieuwe Europa zich een ekstreern-
rechts idioom eigen maakt en dat als
'demokratisch' presenteert, is inder-
daad de meest direkte weg naar de
realisatie van een nieuwe autoritaire,
repressieve superstaat.
Een enkele keer vergaloppeert Van-

der Velpen zich, en beoordeelt hij po-
litid te gemakkelijk als epigonen van
ekstreem-rechts. Toen het blad 'Die
Zeit' de Duitse Wehrmacht omschrijft
als de "grootste moordorganisatie uit
de menselijke geschiedenis", eiste Al-
fred Dregger, ere-voorzitter van de
CDU/CSU-fraktie in de Bondsdag én
oud-officier van de Wehrmacht, eks-
kuses van het blad. Helrnut Schmidt,
sociaal-demokratisch voorman en
mede-uitgever van 'Die Zeit', doet dat

vloede door zijn bumper vol te kleven
met bijzonder illustratieve stikkers.
Boven de nummerplaat (foto 2) hangt
'The Nation of Odin' - neo-nazi's zijn
verkikkerd op heidense motieven uit
de Germaanse en Skandinavische
mytologie -vergezeld van (links) een
Odal-rune, het teken van de Vlaamse
Militanten Orde, en (rechts) een gesti-
leerd Keltisch Kruis, het symbool van
het Engelse NationaI Front, ook graag
gebezigd door de ekstreern-rechtse
skins.

Aan de linkerzijde (foto 3) hangen
twee zelfklevers broederlijk naast
elkaar. Een grote 'Europa' -stikker (in
de '0' van Europa is weerom een Kel-
tisch Kruis verwerkt) toont een Ilzer-
toren met duidelijk leesbare AW-VVK-
symboliek - het is blijkbaar niet hun
eerste reis naar Vlaanderen. De tweede
stikker is nog intrigerender: het wa-
penschild van 'Sudetenland' met dito
opschrift. Sudetenland, een stukje
Tsjechië waar vóór de Tweede Wereld-
oorlog een gedeelte van de bevolking
duitssprekend was, was na het Ver-
drag van München in '38 voor Hitler
de eerste stap om Tsjechoslovakije te
overrompelen. Na de oorlog werden
die Sudetenduitsers naar Duitsland
verdreven, en sindsdien organiseer-
den ze zich binnen de Bund der Vertrie-
benen. Op 27 februari '92 heeft Kohl
over de Sudeten-kwestie een merk-

ook: "De door U gelaakte omschrij-
ving van de Wehrmacht ondervindt
mijn scherpste kritiek". VanderVelpen
beschouwt die houding als "de wind
uit de zeilen nemen" van ekstreern-
rechts.
Wel, in dit partikulier geval is dit

niet noodzakelijk zo. In zijn autobio-
grafie 'Mensen en mogendheden'
heeft Schmidt het uitgebreid over zijn
ervaringen in de Tweede Wereldoor-
log - als gemobiliseerd Duits soldaat
heeft hij jarenlang aan het Oostfront
gevochten, moéten vechten. laren la-
ter, tijdens een avondlijk gesprek met
Brezjnev, Gromyko en Brandt, heeft
Brezjnev het over de wandaden van
de Duitsers tijdens de Tweede Wereld-
oorlog.

Schizofreen
Schmidt schrijft: "Ik wist hoezeer hij

gelijk had; ik wist ook hoezeer hij
recht van spreken had (...). Ik gaf toe
dat Brezjnev op veel punten gelijk
had, maar ik ging in tegen zijn uit-
spraak over de fascistische soldaten.
Ik zette de situatie van mijn generatie
uiteen, dat maar weinigen van ons
nazi waren geweest of in de Führer
hadden geloofd. (...)Terwijlwij 's nachts
Hitler en de oorlog vervloekten, ver-
vulden wij overdag onze plicht als
soldaat. Ik maakte onze Russische
gasten de schizofrene toestand duide-
lijk waarin wij, jonge Duitse soldaten,
in de oorlog hadden verkeerd en waar-
onder wij hadden geleden." Soms zijn
de motieven van mensen subtieler en
eerlijker dan een oppervlakkige ana-
lyse zou leren.
Dat neemt niet weg dat 'Daar

komen ze aangemarcheerd' een goed
boek is geworden, een boek dat aan-
zet tot verdere reflektie over de rol en
de invloed van ekstreem-rechts. Hetis
daarom voor het 'Vlccmse lezerspu-
bliek vandaag onmogelijk om zich
nog langer te verschuilen achter een
argument van onwetendheid. Wie het
boek van Gijsels gelezen heeft, ként
ekstreem-rechts. Wie dat van Vander
Velpen erop nasloeg, begrijpt het bo-
vendien.

Walter Pauli
los Vonder Velpen, Daar komen zeaange-
marcheerd, Extreem-rechts in Europa,
Epo, 245 pagina's.

waardig onderhoud gehad met Va-
dav Havel: Kohl weigerde het on-
wettig karakter van het Verdrag van
München te erkennen, en dus ook
de huidige grens.
Een analoge filosofie spreekt uit

de stikker op de rechterbumper
(foto 4), die duidelijk dateert van
vóór de hereniging: 'Deutschland
ist grosser als die Bundesrepublik'.
Tot daar weinig aan de hand - ook
de Duitse kristen-demokraten en-li-
beralen wensten een spoedige her-
eniging - maar het tweede opschrift
spreekt voor zich: 'Deutsches Reich
[etzt'. Het Duitse Rijk, dat impliceert
heel West-Polen (de streek van Dan-
zig/Gdansk, Wrodaw/Breslau, Szcze-
dn/Stettin), tot Rusland, eventueel
ook Sudetenland, Oostenrijk - en
dan vanzelfsprekend de anneksatie
van Süd-Tirol, vandaag Italiaans
Trentino-Alto Adage - eventueel
zelfs de Belgische Oostkantons of
happen Elzas-Lotharingen ...

Het is leuk hoe één wagen zo'n
mooie illustratie vormt van de ide-
ologie en de strukturele banden van
Euro-rechts. En dan te bedenken dat
de Duitsers zich in een Ford Sierra
verplaatsen - de oude Ford was één
van de eerste industriëlen die zich
openlijk voor Hitler uitsprak. Zelfs
het voertuig is dus kosjer. (wp)

"Door komen zeaangemarcheerd, een bleke, bontgeschakeerde
troep. Met hoog in top een kruis op bloedrode vlag voorop. Het
heeft een grote haak. Die is voor de arme man gemaakt" Aan
deze rauwe verzen van 8erthold Brecht ontleende 'os Vander
Velpende titel van 'Daar komen ze aangemarcheerd', zijn boek
over verzameld Europees ekstreem-rechts,

Een jaar na 'zwarte zondag' liggen
Vlaams Blok en ekstreem-rechts erg
goed in de markt. Tot voor enkele
maanden was er slechts één degelijk
naslagwerk over het Vlaams Blok: in
'89 schreven los Vander Velpen en
Hugo Gijsels 'Het verdriet van Vlaan-
deren. Het Vlaams Blok 1938-1988'.
Onafhankelijk van elkaar hebben
beide auteurs vandaag een opvolger
klaargestoomd. Gijsels presenteerde
het veelbesproken 'Het Vlaams Blok',
Vander Velpen trok de horizon open
naarekstreem-rechts in Europese kon-
tekst. Land per land analyseert hij de
opkomst, achtergronden, standpunt-
en, organisatie en politieke invloed
van de ekstreem-rechtse partijen en
verenigingen.

dezelfde bewoordingen door Le Pen
werden geformuleerd.
Toch is het boek van Vander Velpen

geen loutere uitbreiding van Gijsels'
bevindingen op Europees nivo. De ver-
schillende politieke opvattingen van
de auteurs leiden vlug tot een andere
metode, en dus tot andere resultaten.
In de laatste paragraaf van zijn boek
stelt Vander Velpen uitdrukkelijk dat
hij als enig alternatief tegen ekstreem-
rechts een "nieuw socialisme" voorop-
stelt, "zonderekonomische uitbuiting,
maatschappelijke ongelijkheid, mili-
tarisme en internationale onderdruk-
king".
Hoewel er niet bijster veel kans is

dat het gros van de lezers akkoord
gaat met die laatste uitspraak, leidt de
analyse en de metode die de auteur
hiervoor gebruikt op zijn minst tot een
interessanten nieuw inzicht Hij beoor-
deeltekstreem-rechtsals de rneestkrue,
meest ekspliciete en op de spits gedre-
ven vorm van een ongebreideld ka-
pitalisme. Vandaar het laatste hoofd-
stuk van zijn boek, en vandaar ook
zijn onafgebroken aandacht voor de
gretigheid waarmee bepaalde 'demo-
kratische' partijen inpikken op de
standpunten van ekstreem-rechts.
Vander Velpen ziet daarin het em-
pirisch bewijs van het gelijk van zijn
ideologisch uitgangspunt.
Gijselsheeftdatvroegerookgedaan.

In zijn inleiding bij 'Het Boek der kam-
pen' van Ludo Van Eek, waarin op een

Kaf en koren
Tenslotte besteedt Vander Velpen

heel wat energie om aan te tonen dat
ekstreern-rechts geen geïsoleerde po-
litieke beweging is, maar veel reële
invloed uitoefent op de politieke be-
sluitvorming. Vooral de architekten
van het 'nieuwe Europa' pakken uit
met heel wat beslissingen die zo uit
een verkiezingsfolder van het Front
National kunnen gehaald worden.
Het repressief vluchtelingenbeleid en
de verregaande bevoegdheden voor
Europese politiediensten, het zijn ei-
sen die herhaaldelijk én in ongeveer

...-.
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huiveringwekkende wijze de ontwik-
keling van de koncentratiekampen
van de nazi's wordt getoond, belichtte
Gijsels heel duidelijk het oorzakelijk
verband tussen de desiderata van de
grote Duitse industriële ondernemin-
gen en de vernietigingskampen -
Auschwitz diende als leveringskamp
van goedkope arbeidskrachten van
IG Farben. Ekspliciet noemde Gijsels
het fascisme het ongebreideld kapi-
talisme dat tot zijn uiterste konse-
kwenties uitgevoerd wordt.
Vandaag doet hij dat niet meer. Hij

beschrijft het Vlaams Blok in de eerste
plaats als een fenomeen op zich.
Daarom inventariseerde hij met een
onwaarschijnlijke hardnekkigheid het
doen en laten van het Vlaams Blok,
en presenteert in zijn boek een heuse
databank van de partij, haar kory-
feeën, ideeën en maatschappelijke
standpunten. Zoals Iohan Anthierens
in het weekblad 'Markant' terecht op-
merkte, leidt die techniek tot een on-
voldoende schifting van kaf en koren:
niet iedere bijzonderheid is even be-
langrijk om even vaak vermeld te
worden. Zeker niet alt.de auteur dan
nagenoeg volledig voorbijgaat aan
de sodo-ekonornische kontekst.

Multi-krimineel
Nu is het net die verruiming die het

boek van Vander Velpen een ekstra
dimensie geeft. Over het materiaal
van ekstreem-rechts dat hij land per
land verzamelde, is de geïnformeerde
lezer doorgaans ingelicht. Dat Schön-
huber lid was van de Waffen-SS, dat
Le Pen en De Winter bijzonder goede
maatjes zijn, dat in Hoyerswerda een
brutale pogrom plaatsvond, al die
feiten geeft Vander Velpen ook, maar
al bij al zijn dat geen wereldschok-
kende onthullingen meer.

Dat Euro-Rechts zich volop aan het
vormen is, wordt ook door de Leuven-
se praktijk bevestigd. Op zaterddg 30
mei '92 stond (allicht puur toeval-
lig ...) omstreeks 14 uur bovenstaande
Ford Sierra (zie foto 1)geparkeerd voor
de lokalen van 'de Nationalistische
Studentenvereniging (NSV) in Stan-
donckstraat 5, een organisatie waar-
van de sympatieën met het Vlaams
Blok niet onbekend zijn. Het leek er
trouwens erg op dat het NSV bezoek
verwachtte: meestal sluiten ze tijdens
het weekend hun luiken, die dag werd
hun uitstalraam feestelijk geëtaleerd.
De Duitse Sierra (nummerplaat GP-

ZD 69) is afkomstig uit de omgeving
van Göppingen in de deelstaat Baden-
Würtemberg. Op 1februari '88maakte
het NSV in haar intern ledenblad re-
klame voor het kongres 'Rechts zonder
kompleksen' van de Vlaams Blok
longeren, waar ook een delegatie van
de Nationa/demokratische Partei Deutsch-
lands aanwezig was. Er zijn dus kon-
takten met Duitse ekstreem-rechtse
organisaties.
Dat de eigenaar van de wagen even

aangebrande sympatieën erop na-
houdt als de bewoners van Sten-
donckstraat 5, etaleert hij ten over-



Informatieweekend Geneeskunde voor de Derde Wereld

Geen vliegende dokters meer
Binnen de verscheidenheid van medische hulporganisaties is

Geneeskunde voor de Derde Wereld altijd al een buitenbeentje
geweest Reden genoeg voor Veto om dokter Dirk van Ouppen
wat meer uitleg te vragen.

Geneeskunde voor de Derde Wereld is
een organisatie die bewust niet enkel
opteert voor voedselhulp offinandële
hulp, maar eerder kiest voor projek-
ten die in het betrokken land zelf de
problemen voornamelijk struktureel
willen aanpakken - en dit vanuit
een Marxistisch-Leninistische inspi-
ratie. Dat heeft, volgens dokter Van
Duppen, alles te maken met de ma-
nier waarop zij de hele problematiek
zien: "De ziekten van de DerdeWereld
zijn niet de tropische ziekten maar
welde armoede. En dat isgeen natuur-
verschijnsel maar een onmiddellijk
gevolg van de ongelijkheid tussen
Noord en Zuid en binnen het Derde-
Wereldland zelf, die uiteindelijk altijd
terug te brengen is op onrechtvaar-
digheid."
"Dat stond al te lezen in de verklaring
van Alma-Ata (zie kader), waar wij
nog altijd achter staan, maar ook het
NCOSheeft dat heel goed aangegeven
met zijn slogan 'Omdat honger een
onrecht is'. Dat onrecht bestrijden doe
je nu niet door voedsel te geven ofhele
tonnen medikamenten op te zenden,
maar daarvoor moet je heel duidelijk
een strijd voeren voor meer rechtvaar-
digheid. Konkreet betekent dat dan
dat wij partners zoeken in de Derde
Wereld die specifiek de heersende
maatschappelijke strukturen aankla-
gen en zich ertegen verzetten en waar
wij dan vrijwilligers naartoe zenden.
Meestal zijn dat dan ook bevrijdings-
bewegingen zoals eertijds het FMLN
in ElSalvador, maar dat kunnen ook
meer progressieveregeringen zijn zoals
de Sandinisten in Nicaragua of de
huidige regering van Burkina Foso."
"Een meer recent voorbeeld is onze

steun aan het EPRLF,het Etiopisch
Revolutionair Volksbevrijdingsfront,
dat in Etiopië instaat voor de opvang
van de vluchtelingen uit het buur-
land Somalië. De burgeroorlog daar
tussen de verschillende klans vindt
zijn oorsprong in de inmenging van
de Verenigde Staten en vroeger de
Sovjetunie. Het EPRLFverzet zich te-
gen die inmenging."
Geneeskunde voor de DerdeWereld

maakt daarom een onderscheid tus-
sen strikt hulpverlenende versus bevr-
ijdend werkende programma's. De
eerste, zo luidt de redenering, blijven
de afhankelijkheid in stand houden

van de DerdeWereld ten opzichte van
het Noorden, terwijl de oorzakelijke
strukturen, het systeem zelf,bevestigd
worden. Tochzien we dat de organisa-
tie regelmatig kampagnes voor ma-
teriële hulp opzet, voor zover die dan
gekaderd kunnen worden in een rui-
mer opzet. De laatste tijd worden wel
door tal van NGO-watchers steeds
meer vraagtekens geplaatst bij die
strategie: in hoeverre bevestigen die
materiële hulpkampagnes niet de il-
lusie dat hulp wel degelijk helpt.

Idealisten
Naast die aktieve steun in het land

zelf, doet Geneeskunde voor de Derde
Wereld ook aan bewustmaking van
de Belgische bevolking. Van Duppen
verwijst hierbij naar het voorbeeld
van Jan Cools: "Toen dokter Cools,
één van onze medewerkers, in Palesti-
na ontvoerd werd, zetten wij onmid-
dellijk een solidariteitsaktie op touw
en slaagden wij er zo in om hier in
België een hele groep mensen bijeen
te krijgen, als het ware een achterban,
die hun steun betuigden en er bij de
regering op aandrongen om inspan-
ningen te doen voor zijn vrijlating.
Uiteindelijk werd dat dan niet alleen
een solidariteitsaktie voor Jan Cools
alleen, maar krijgt heel de Palestijnse
zaak ook wat meer aandacht in onze
pers."
De organisatie aarzelt dan ook niet

om regelmatig een politiek standpunt
in te nemen. "In dat geval redeneren
wij vanuit de filosofie dat geen poli-
tiek ook politiek is, waarbij men zijn
standpunt laat bepalen door de heer-
sende macht - en er dus dikwijls
geplooid wordt voor die dominante
krachten. Politiekeneutraliteit bestaat
niet; je moet altijd een kant kiezen, en
in de Derde-Wereldproblematiek nog
meer dan elders, omdat de tegenstel-
lingen er veel sterker zijn."
Daarentegen wordt er wel een heel

duidelijk onderscheid gemaakt tus-
sen politieke en medische neutraliteit.
Het laatste betekent dat men als arts
eender wie helpt, wat ook zijn poli-
tieke of andere overtuiging is. Dat
principe wordt door Geneeskunde voor
de DerdeWereld ten volle onderschre-
ven, zelfsals de officiële instanties het

(fbto Dieter Telemans)

bemoeilijken om volledig vrij te wer-
ken: "Zo bestaat er op de Filippijnen
een wet die gebiedt dat men elke
patiënt met kogelwonden dadelijk aan
de autoriteiten moet aangeven om
hem te ondervragen over mogelijke
banden met het verzet. Veelgezond-
heidswerkers van Filippijnse volksor-
ganisaties die weigerden mensen te
verklikken, werden dan ook al ver-
volgd, gefolterd en zelfs vermoord. In
dat geval betekent medische neutra-
liteit dat je verplicht wordt positie te
kiezen tegen de regering, en dat je
bijgevolg een politiek standpunt moet
innemen."
Belangrijk voor Geneeskunde voor

de Derde Wereld is ook de positie van
de pers.De plaatselijke bevolking moet
steeds goed geïnformeerd worden over
wat rond hen gebeurt. Informatie is
immers nog steeds het sterkste wapen
tegen mogelijke manipulatie. Ook de
organisatie zelfmoet kunnen werken
los van elke invloed van de media.
Dokter Van Duppen verwijst hierbij
naar Artsen zonder Grenzen: "Wijheb-
ben het volle respekt voor het werk
van organisaties als Artsen zonder
Grenzen, maar dikwijls laten zij zich
te gemakkelijk meesleuren door de
media. Zijkomen tussen daar waar er
veel media-aanwezigheid is, en die
media zelf worden vaak te vlug beïn-
vloed door westerse belart"gen. De
keuze van hun interventie wordt dan
ook snel bepaald door hun donoren."

Fabel
Van Duppen veegt in dit verband

voorul de vloer aan met het klassieke
beeld van het vrijwilligerswerk zoals
dat nog al te dikwijls gangbaar is.
"Het beeld van de witte blanke dokter
die van het ene dorp naar het andere
per helikopter vliegt om er de mensen
te verzorgen, is een vals beeld. Het
Derde-Wereldvolk zelf levert dikwijls
prestaties die veel meer bewonderens-
waardig zijn. Zo herinner ik mij de
aardbeving van twee jaar geleden op

De verklaring Alma·Ata
In 1978 werd door Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie een verkla-
ring opgesteld die als leidraad moest dienen voor het werk van de
internationale hulpverleningsorganisaties. Bedoeling was om de gezond-
heidszorg te kaderen in een breder programma van socio-ekonomische
faktoren die voldaan moeten zijn om de plaatselijke bevolkingen een
minimum aan levensstandaard te kunnen garanderen. Die faktoren
betreffen dan ook voornamelijk het streven naar rechtvaardige ekono-
mische verhoudingen, verdeling van de rijkdom, het probleem van land-
bouwen voedselvoorziening, en nog enkele andere problemen zoals
inkomen, werkgelegenheid, opvoeding, hygiëne en woonvoorziening, om
er maar enkele te noemen.
De vrij vooruitstrevende verklaring (ondertekend door nagenoeg alle

lidstaten van de VN) werd echter al snel ondergraven. Waar men gezond-
heid oorspronkelijk bepaald had als "een toestand van volledig lichamel-
ijk, mentaal en sociaal welzijn", ging men het begrip al gauw afzwakken
en gezondheid interpreteren als gewoonweg "de afwezigheid van ziekte".
De rol van de bevolking werd daardoor snel teruggebracht van aktieve
partidpatie tot een positie van afhankelijkheid van buitenlandse hulpver-
leners. De noodzaak van een fundamentele verandering van de ekono-
mische wereldorde - impliciet in de oorspronkelijke tekst aanwezig -
verdween dan ook helemaal. En op die manier heeft de verklaring gedeeld
in het lot van zovele andere verklaringen: de trieste vergeetput. (sf)

de Filippijnen op het eiland Luzon. De
hulporganisaties bleven aanwezig
zolang er televisie was. Toen die
vertrokken, zijn wij met een groep
van de plaatselijke mijnwerkersvak-
bond meegegaan, die onvermoeibaar
zorgen bleven toedienen aan deslacht-
offers,maar dat heeft geen enkel beeld
gehaald in de pers."
"In het algemeen moet je hard wer-

ken om in de media te raken. In het
geval van dokter Jan Cools is het
weliswaar wel gelukt, maar ik denk
bijvoorbeeld ook aan de kampagne
die we vorig jaar ondernomen heb-
ben om het volk in Irak te steunen
tijdens het embargo. Een uitgebreid
onderzoek van de Harvard University
uit de Verenigde Staten over de epide-
miologische impakt op de volksge-
zondheid van de Golfoorlog en het
'embargo had toen aangetoond dat er
jaarlijks 177.000 kinderen jonger dan
vijf jaar zouden sterven. Wij hebben
toen besloten om melkpoeder en an-
dere produkten naar Irak te zenden,
maar dat heeft nauwelijks enige aan-
dacht gekregen in de pers. De media
steunde immers het embargo, welk
ook de gevolgen ervan waren."
"Nogeen voorbeeld: in oktober 1986

had ik een interview met de BRT-

Wereldomroep over de situatie in de
burgeroorlog in Libanon. Dievroegen
me toen om het woord 'PLO' niet te
vermelden omdat die term te gevoelig
zou liggen. Als je zulke dingen toe-
laat, dan vind ik dat zelfcensuur.
Ondertussen is die toestand door het
uitbreken van de Intifada, de Palesti-
jnse Volksopstand, wel veranderd en
kan de bevolking samen met haar
organisaties - haar bevrijdingsorga-
nisaties - haar stem laten horen."
"In feite kan je stellen dat de fabel

van de witte vliegende dokters enkel
in stand gehouden wordt zolang men
blijft geloven dat de honger en de
armoede in de DerdeWereld hun oor-
sprong vinden in de natuuromstan-
digheden en dat de bevolking er zelf
schuld aan heeft. Dat moet doorprikt
worden en daarom moeten wij getui-
gen in de media en naar de publieke
opinie toe werken."

Serge Franchoo
Geneeskunde voor de Derde Wereld or-
ganiseert op 28 en 29 november een
infonnatieweekend met onder andere dr.
Chowdhury, winnaar van de Alternatieve
Nobelprijs. Kontakt opnemen kan via te-
lefoon 02/513.74.06. .
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DE COMPUTERBEURS MET STUDENTENPRUZEN

Compir biedt U computers van verschillende merken! software,
randapparatuur en naslagwerken.

Dinsdag 1 en woensdag 2 december '92 telkens van lO.OOu tot 18.00u
in de salons en de proclamatiezaal van het Arenbergkasteel te Heverlee

Drie computers en een laserprinter te winnen, geschonken door
Apple Education Centre, Micromart en Ando

TOEGANG GRATIS



Interfakultair filmfestival 'Globe'

Na Cannes, Leuven
De kringen van de Leuvense universiteit besloten dat de tijd rijp
was voor een eigen filmfestival en sloegen de handen in elkaar.
Het resultaat luistert naar de naam 'Globe', profileert zich als
'een reis door de wereld' en wordt volgende week aan ieders
kritisch filmoog onderworpen.

Een filmfestival is de uitgelezen ma-
nier om nieuwe films aan het publiek
voor te stellen, om onbekende films
een duwtje in de rug te geven, een
bepaald genre op de voorgrond te
plaatsen, een hommage te brengen of
prijzen uitdedelen. Daarnaast schept
het ook een kader waarbinnen film
niet alleen bekeken, maar ook erva-
ren en ter diskussie gesteld wordt.
Aangezien Leuven een studentenstad
is en studenten tot de frekwentste bios-
koopbezoekers van het land behoren,
ligt de link voor de hand.

Ontstaan
Leuven heeft ongetwijfeld al meer-

dere initiatieven gekend. Psychologie
organiseert jaarlijks filmvertoningen
in het eigen instituut. Politika waagt
zich af en toe aan een initiatief en
natuurlijk zijn er de retrospektieves in
samenwerking met het Stuc, zoals die
omtrent Billy Wilder of Andy Warhol.
Sommigen herinneren zich waar-
schijnlijk ook nog het Europees Film-
festival dat vorig jaar door het VRG
werd georganiseerd. De rechtsfakulteit
hield hieraan een financiële kater over,
want ondanks het interessante film-
aanbod slaagde zij er niet in haar
onkosten te rekupereren.
De interesse bleef echter latent aan-

wezig en reeds vorig akademiejaar
werd de idee geopperd om in samen-
werking met de andere kringen een
nieuw initiatief op te starten. Er bleek
vooral interesse vanuit drie kringen:
VTK, LBKen opnieuw VRG. Deze drie
zijn dan ook de oorspronkelijke bezie-
lers van het festival. De hulp van de
andere kringen werd later ingeroepen,
onder andere voor het verkopen van
de filmpas binnen de verschillende
fakulteiten.

Klassieker
Er is daarnaast ook een belang rijke

samenwerking met Kultuurraad, die
zijn werking dit jaar wil verruimen
om het kultuuraanbod in Leuven nog
allesomvattender te maken. Kultuur-
raad heeft nu de intentie om eigen
kulturele aktiviteiten te organiseren,
terwijl zij zich vroeger hoofdzakelijk
bezighield met het beheren van het
kultuurbudget en het uitoefenen van

kontrole op het artistieke beleid van
het Stuc. ,
Men wil niet in konkurrentie treden

met het Stuc, maar men meent dat de
programmatie van de verschillende
kulturele organisaties in Leuven vol-
doende plaats openlaat voor bijko-
mende initiatieven. Een reeds ont-
worpen initiatief is het Ithaka-pro-
jekt. Daarnaast is er dan het filmfesti-
val dat nu nog gedeeltelijk door de
drie kringen werd ontworpen maar
dat vanaf volgend jaar een echte
klassieker zou moeten worden. Er zou
dan binnen Kultuurraad zelfs een spe-
ciale werkgroep opgericht worden die
zich met de organisatie zal bezig-
houden.
Voor de uitwerking van deze eerste

editie werd de hulp ingeroepen van de
Filmbank. Zij zorgden voor de belan-
grijkste kontakten met filmverdelers
en voor de keuze van de films, nadat
de kringen de algemene richtlijnen
omtrent de programmatie hadden
vastgelegd. De keuze van SuperCity
als lokatie ligt door deze samen-
werking gedeeltelijk voor de hand,
maar verder wil het filmfestival niet
met deze bioskoopketen geassocieerd
worden: 'Globe' is een onafhankelijk
studentenprojekt dat van SuperCity
enkel een ruimte ter beschikking krijgt.

Euforisch
Om het projekt te financieren werd

niet te diep in de eigen zak getast.
Men gaf de voorkeur aan een samen-
werking met enkele sponsors om de
belangrijkste kosten - de huur van
de films en de promotiekampagne -
te dekken. Voor de opbrengst van
'Globe' werd ook een bestemming ge-
zocht. Het geld wordt niet doorgeslu-
isd naar de organiserende kringen:
dit zou kunnen leiden tot onenigheid
wat betreft de verdeelsleutel. Bijgevolg
werd gekozen voor samenwerking met
Vredeseilanden, dat het gèld zal inves-
teren in één van haar ontwikkelings-
projekten in Senegal.
Dit soort geldinzamelingsprojekten

- waarin amusement een centrale
plaats krijgt toegewezen - wordt niet
unaniem euforisch onthaald omdat
de echte interesse en het engagement
van de konsument hierbij vaak ver te
zoeken zijn. In dit geval wordt dat
echter ten dele opgevangen doordat
men films gekozen heeft uit verschil-

lende kulturen (ook van ontwik-
kelingslanden) die op zich een sensi-
biliserende funktie hebben.

Première
Het filmaanbod.ijgt ergens "tussen

de programmatie van de kommer-
ciële bioskopen en het alternatieve
cirkuit". Volgens de programma toren
gaat het om kwalitatief hoogstaande
.films die wel in het kommerciële
netwerk terechtkomen, maar geen
grote kaskrakers zijn. Films die mees-
tal een sterk persoonlijke stempel dra-
gen van hun regisseur. In de praktijk
heeft men zich vooral laten inspireren
door de prijzen of selekties die de films
reeds verwierven op een of ander film-
festival. We krijgen dus vooral films te
zien die bij de kritici in de smaak
vallen. De programmatie lijkt hier in
haar opzet geslaagd, alleen de Ameri-
kaanse film 'Sister act' lijkt in deze
optiek niet echt op zijn plaats.
Voor een filmfestival is het natuur-

lijk van essentieel belang een aantal
onvertoonde films op de affiche te
kunnen plaatsen. 'Globe' vertoont vijf
films in avant-première voor België:
'Hear my song', 'Ultra', 'Sister act',
'Alambrado' en 'Akira'. Eén film,
'Tilai', werd reeds in België maar nog
niet in Leuven vertoond. De overige
vier- 'Pelle de veroveraar', 'Het rode
korenveld', 'Minder dood dan de an-
deren' en 'Kleine Vera' - zijn vrij
recent vertoond, maar hebben zeker
nog niet het publiek bereikt dat ze
verdienen.
De belangrijkste dominant in de

programmatie is natuurlijk het cen-
trale tema dat al uitgedrukt wordt in

Argentijnse film in Leuven

Bizarre woestijnfabel
Het interfakultair filmfestival 'Globe' gunt ons een blik op het
filmisch werk van enkele minder voorde hand liggende landen.
DinSdag komt Argentinië aan de beurt met 'Alambrado', de
debuutfilm van regisseur Mario Brechis. Alambrado is een
moderne, bizarre film met zowel Zuidamerikaanse alsWesterse
invloeden.

De Latijnsamerikaanse cinema wordt
al sinds zijn oorsprong sterk gedo-
mineerd door Noord-Amerika. Zelfs
de komst van de geluidsfilm bracht
hierin geen verandering. Nochtans
ontstonden hierdoor taalbarrières en
een vraag naar Spaanstalige produk-
ties. De Amerikaanse filmindustrie
ving dit op door zelf Spaanstalige films
te produceren of door de Engelstalige
produkties te dubben. Enkel Argen-
tinië, Brazilië en Mexico voerden een
vrij konsistente protektionistische po-
litiek, maar konden hiermee de Ameri-
kaanse druk nooit helemaal afweren.
Enkele Argentijnse regisseurs slaag-

den er desondanks toch in faam te
verwerven bij Europese kritici, onder
andere Leopoldo Torre-Nilsson en
Fernando Birri. In de jaren zestig stond
een nieuwe generatie filmmakers op
die een meer Europese stijl praktizeer-
den. De Cine Liberación-groep maakt

in die periode geëngageerde films
waarin dokumentaire en fiktieve beel-
den vermengd worden.
Vanaf de jaren zeventig valt Argen-

tinië van de éne krisis in de qndere en
dit heeft zijn weerslag op de cinema.
De inflatie veroorzaakt een ineenstor-
ting van de filmindustrie en aldus een
sterke daling van lokale produkties.
Daarna volgt het geweld van de Falk-
land-oorlog. Sinds de demokratie op-
nieuw werd ingesteld en de filmdik-
tatuur werd opgeheven, zagen een
hele resem nieuwe films het leven-
slicht. Deze films zijn sterk politiek
geïnspireerd en vormen een aanklacht
tegen de wantoestanden uit het re-
cente verleden of tegen de buiten-
landse inmenging in de Argentijnse
ekonomie.
Het tema van 'Alambrado' houdt

enigszins verband met die buiten-
landse inmenging, maar het is niet in
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de eerste plaats een politieke film.
Brechis vertelt hierin het verhaal van
een Engelse familie die al jaren een
onderkomen heeft gevonden in het
desolate woestijnlandschap van Zuid-
Argentinië. De enige band met hun
Engelse verleden blijft hun naam '1.0-
gan'. De personages zijn stuk voor
stuk ekscentriek. Vader Harvey Logan
is volledig vervreemd van de buiten-
wereld en houdt zich nauwelijks bezig
met de opvoeding van zijn kinderen.
Zijn kokette dochter Eva maakt er een
gewoonte van met minirok en blote
benen te defileren in de gierende ijzige
wind. Zoon [uan houdt zich onledig
met het uit het hoofd leren van heili-
gen om geselekteerd te kunnen worden
voor een televisiekwis in BuenosAires.
Het verhaal neemt een wending

door de komst van een jonge Engelse
zakenman die in dit gebied bouw-
plannen heeft. Hiervoor heeft hij ook
het land van de Logans nodig. Als uit
een wet blijkt dat een gebied privee-
eigendom wordt wanneer de grenzen
zijn afgebakend, begint Harvey als
bezeten aan de bouw van een hek of
'Alambrado'.
De informatie die de kijker krijgt,

beperkt zich tot het heden, tot wat
men ziet. Over gevoelens, motivaties
of verleden van de personages blijft
men in het ongewisse. De dialogen
worden dan ook bewust erg beperkt
gehouden. Dit gebrek aan informatie
maakt de film echterniet minder boei-
end. Het geeft aan het verhaal een
eigen ietwat mysterieuze, bizarre sfeer.
Er wordt voldoende getoond om de
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de naam 'Globe'. In de mate van het
mogelijke worden op drie dagen zoveel
mogelijk verschillende landen en kul-
turen naai Leuven gehaald. Vier films
hebben hun oorsprong in West-Eu-
ropa, met name in België, Groot- Brit-
tannië, Italië en Zweden. Azië is
tweemaal vertegenwoordigd via Chi-
na en Japan. De overige films zijn
afkomstig uit het GOS, Afrika (Burki-
na Faso), Zuid-Amerika (Argentinië)
en het film land bij uitstek: de Ve-
renigde Staten.
Daar elke regisseur beïnvloed wordt

door de filmtraditie in zijn eigen land
zorgt dit voor een sterk gevariëerd aan-
bod. BilleAugust bijvoorbeeld verfilmde
'Pelle de veroveraar' in de sobere realis-
tische Zweedse traditie. Zhang Yimou
vertelt met 'Het rode korenveld' een ver-
haal waarin de Chinese traditie, kultuur
en landschappen een hoofdrol ver-
tolken, in 'Tilai' geldt ditzelfde voor

(foto Dieter Telemans)
Afrika. Sommige films doorbreken ook
hun traditie en zijn uitgewerkt in een
stijl die we niet onmiddellijk van dat
land verwachten. Een voorbeeld hi-
ervan is de futuristische hi-tech teken-
film 'Akira' van de Japanse regisseur
Katsuhiro Otome.
De verschillende kulturen komen

ook aan bod in de randaktiviteiten. In
het atrium van het SuperCity-gebouw
wordt een filmkaffee geïnstalleerd
waar via hapjes en animatie de sfeer
van de films wordt opgeroepen. In de
lijn van het festival - voor en door
studenten - gebeurt dit op een stu-
dentikoze manier. Leuven is dan ook
Cannes niet.

Karen De Pooter

De door dit fi.lmprojekt gegenereerde gelden (ook wel opbrengst) worden
integraal doorgesluisd naar de organisatie Vredeseilanden. Deze NGO (Niet-
Goevemementele Organisatie) werkt op het ogenblik aan drie ontwikkeling-
sprojekten in Afrika: naast eilanden in Togo en Rwanda, ontplooit Vredeseilan-
den ook cktîvitelten in Senegal. En hetis naarditlaatste projekt dat de winst van
het filmfestival gaat.
Het Westafrikaanse Senegal behoorde in de koloniale tijd tot Frans West-Afrika
en werd in 1960 ona1hankelijk. In 1989 zette Vredeseilanden, in samenwerking
met een groep Senegalezen, een ontwikkelingsprojekt op in Casamance, Zuid-
Senegal. Eerst werd een analyse gemaakt van de problemen en de mogelijk-
heden van de streek. Vergaderingen en seminaries met de plaatselijke bevolk-
ing resulteerden vervolgens in een aantal konkrete projektèn, zoals .enkele
gezondheidscentra, EHBO-vorming, nieuwe landbouwmetodes, enzovoort.
Daarbij ligtde nadruk op gemeenschappelijke werking en zelfredzaamheid. Dit
houdt onder andere in dat er geen hulp gegeven wordt; opdat beide partners
zich in een ietwat evenwaardige positie zouden bevinden, worden vergoedin-
gen gevraagd, uiteraard aangepast aan de mogelijkheden.
Naast de betrokkenheid van de bevolking, kan Vredeseilanden ook rekenen op
de steun van een Senegalese ontwikkelingsorganisatie in een naburige streek.
Zo is uitwisseling en samenwerking mogelijk, zowel op het nivo van de
medewerkers als op het nivo van de lokale bevolking.
De filosofie van Vredeseilanden wordt kernachtig samengevat in het motto: 'de
woestijn verover je eiland na eiland'. Met deze opvatting is men binnen de
NGO-wereld lang niet onverdeeld gelukkig. Vraag is immers of natuurlijke
problemen wel de hoofdoorzaak vormen van de onderontwikkeling, en of men
deze bijgevolg wel 'eiland na eiland' kón veroveren. Maar voor een meer
strukturele aanpak zou de organisatie ongetwijfeld haar a-politieke imago
moeten opgeven ...
Toch is het ongetwijfeld zo dat de projekten van Vredeseilanden instaan voor
een onmisbaar luik in de ontwikkelingssamenwerking, namelijk de konkrete,
'lokale vormingsakties. De verhoogde zelfredzaamheid van de bevolking is
inderdaad een stap in de richting van het uiteindelijke doel: hulp onnodig
maken.(sj)

aandacht vast te houden. De desolate
landschappen zijn adembenemend en
vooral heel origineel in beeld gebracht.
Wie aandachtig kijkt, wordt vooral
getroffen door de opvallende foto-
grafische kom posities.

Tango
Het tema van de film ligt in de lijn

van een aantal recente films in ver-
band met traditie en milieuproble-
matiek, zoals bijvoorbeeld 'The Field'.
Hier dreigt een Ierse boer zijn land te
verliezen aan Amerikaanse bouwon-
dernemers. In 'Alambrado' is dit tema
echter meer ambigu aanwezig: men
kan hier nauwelijks spreken van be-
houd van traditie want de Logans zijn
zelf inwijkelingen. Het gedrag van de
vader lijkt dan ook eerder intuïtief,
zijn intenties blijven vaag.

Deekscentriáteitvan de personages
vertoont gelijkenissen met recente
David Lynch-films als 'Wild at Heart'.
Maar de sfeer die van hun spel en van
heel de film uitgaat is - zeker naar
het einde toe - veel meer beangsti-
gend. En dit niet op zijn minst door de
rol van de wind die een eigen leven
gaat leiden in deze film. Heel het
verhaal door giert hij angstaanjagend
dooi' kieren, schoorstenen, open ra-
men en driJft hij de personages lang-
zaamaan wanhopig. Deze sfeer wordt
nog eens ondersteund door een ver-
rassende soundtrack: een kombinatie
van klassieke muziek, moderne ato-
nale kom posities en Argentijnse tan-
go.

Karen De Pooter



Tegen de stroom in
Zacht energieprojekt in
Leuvense Dijlemolens
Leuven blijkt vaak nog enkele verrassingen in petto te hebben,
ook voor mensen die dachten de stad van binnen en buiten te
kennen. Zo wordt er in onze universiteitsstad al enkele jaren
gewerkt aan een altematief-energieprojekt, dat gekombineerd
wordt met een woon/werkprojekt 'De Dijlemolens'. Een stukje
'ander Leuven' krijgt vonn.
Het alsmaar stijgend energieverbruik
blijft één van de grootste en meest
fundamentele milieuproblemen van
onze tijd. Het zal wel voor iedereen
duidelijk zijn dat de voorraad fossiele
bmndstoffen niet eeuwig kan blijven
meegaan. Bovendien zorgt hun ver-
bmnding voor het broeikaseffekt, dat
op zijn beurt tal van milieuproble-
men met zich meebrengt. Uit alle
negatieve ervaringen met Kemreak-
toren - waaronder enkele 'onmoge-
lijk' gewaande ongevallen, misgelo-
pen plutoniumtmnsporten en groeien-
de bergen kemafval- wordt ook deze
energiebron de laatste jaren steeds
meer in vraag gesteld. Toch zien we
dat de regeringen niet in staat zijn om
hun houding ten opzichte van ener-
gie fundamenteel en drastisch te her-
zien, waardoor nu al met grote zeker-
heid kan voorspeld worden dat de
jaren negentig zullen geplaagd wor-
den door steeds meer energiekrisis-
sen. Een duurzaam energiebeleid zal
hierdoor niet enkel wenselijk maar
ook noodzakelijk worden.
Energiesystemen van de toekomst

worden ongetwijfeld bekomen met
hulpmiddelen die dagelijks door zon-
licht en aardwarmte worden opgela-
den - tweeonuitputbare energiebron-
nen. Ook wind- en watermolens be-
horen tot deze kategorie. Rivieren
ontstaan immers door regenval die
op haar beurt voorol het gevolg is van
verdamping van oceanen door de zon.

Vlaanderen heeft een lange ge-
schiedenis voor wat alternatieve ener-
giebronnen betreft. Vanuit Vlaande-
ren heeft de windmolen zich in de
Middeleeuwen over Europa en het
Nabije Oosten verspreid. In het kleine
maar dichtbevolkte Vlaanderen waren
er pakweg honderd jaar geleden nog
een vijfhonderdtal watermolens ak-
tief die onder andere gebruikt werden
voor het malen van graan. Alhoewel
die watermolens in de periode daarna
veelal in onbruik zijn geraakt, kon-
stateren we de laatste vijftien jaar -
mede door de ekologische krisis-een
revival. De vzw Tsap is hier een mooi
voorbeeld van.
Het koncept van Tsap zoals zich dat

doorheen de jaren ontwikkelde, valt
uiteen in een tweetal delen. Enerzijds
zorgen zij ervoor dat bij de renovatie
van de molen ook een woon- en
werkprojekt wordt uitgewerkt in sa-
menspraak met de toekomstige ei-
genaars. De Dijlemolens in Leuven-
een projekt van Tsap-bevatzovijfen-
dertig appartementen en tien bedrijfs-
ruimten.
Een tweede luik is liet energieprojekt

dat geëksploiteerd wordt door Eko-
watt en waarbij men vanuit ekolo-
gische overwegingen voor het benut-
ten van de waterkracht kiest. Voor
zover het kleinschalige projekten
blijven -grootschalige stuwdammen
hebben zo hun eigen nefaste milieu-
gevolgen - helpen watermolens mee

aan het beperken van de uitstoot van
koolstofmono- en dioxides en stikstof-
oxides.
Een ander gunstig maar minder

voor de hand liggend milieu-effekt
van watermolens is hun positieve
werking op het zelfreinigend ver-
mogen van de rivier. Hierbij werkt de
molen als een soort zuiveringsstation
waar vooral een primaire en deels ook
een sekundaire zuivering plaatsvindt
voor grote debieten. Ekowatt heeft
overigens niet de pretentie alle ener-
gie-opwekking van Vlaanderen voor-
taan door waterkrochtcentrales te la-
ten doen; dit zou overigens gewoon
niet mogelijk zijn.Men wilenkel alter-
natieve energie-opwekkingen zoveel
mogelijk benutten.
De waterkrachtcentrale van Eko-

watt mag dan wel de belangrijkste
alternatieve energiebron van het pro-
jekt'De Dijlemolens' zijn, het energie-
projekt bevat ook nog andere energie-
luiken. Er wordt ook gewerkt met
passieve en aktieve zonne-energie
(zonnepanelen), windkracht en bij-
zondere isolatietechnieken. Het pro-
jekt kreeg hiervoor zelfs steun van de
Europese Kommissie -tIl werd erkend
als EG-energie-demonstmtieprojekt in \
1985.
De grote hinderpaal voor de meeste

alternatieve energie-projekten vormt
nog steeds de prijs. Deze energiebron-
nen kunnen door de artificieel lage
energieprijzen nog steeds niet met
atoomstroom konkurreren. Bij kern-
energie is het immers zo dat enkel de
produktie en distributiekosten van de
elektrische energie in rekening ge-
bracht worden. Een groot deel van de
onderzoekskosten - voor België liep
dit in de periode van 1983-1985 op tot
zeven miljard frank - worden niet
verrekend. Ook de afbmak van nuk-
leaire centrales wordt op de kap van

Toneelgroep A'dam speelt in het Stuc
Pijnlijk reëel
Sin~ geruime tijd manifesteert zich binnen het teater een
frekwente Vlaams-Nederlandse samenwerking. Het teaterfesti-
val-dat jaarlijks doorgaat in Antwerpen en Nederland- heeft er
onder andere voor gezorgd dat beide landen elkaars produkties
te zien krijgen. Zowel in Vlaanderen als in Nederland 'zien
interessante projekten het levenslicht en het zou zonde zijn om
van dit uitgebreide afzetgebied geen gebruik te maken.
Deze week haalt het Stuc een opval-
lende Nederlandse produktie naar
Leuven: 'Liefhebber' opgevoerd door
toneelgroep Amsterdam, één van Ne-
derlands bekendste toneelgezelschap-
pen. De voorstelling deed sinds haar
'; première in Nederland al heel wat
stof opwaaien. Ze wordt omschreven
als subliem, verbijsterend, maar ook
shockerend en "over de streep gaand".
'Liefhebber' is een gevaarlijk stuk

voor de teaterrecensent, want het is
hij/zij die hierin wordt geviseerd. Ak-
teur TitusMuizelaar kruipt in de huid
van een gedesillusioneerd teaterkri-
tikus. Na alweer een barslechte voor-
stelling komt hij woedend en te-
neergeslagen naar huis terug. Hij is
vastbesloten het teater voorgoed de
rug toe te keren. De hele wereld is een
broeinest voor drama en intriges en
dus een inspimtiebron voor hetteater.
En toch is elk toneelstuk inhoudsloos.
De monoloog van Muizelaar -- ge-

schreven door Gemrdjan Rijnders die
ook de regie voor zijn rekening nam
- is rijk aan humoristische vondsten
en taalkundige hoogstandjes en speelt
in op de aktualiteit. Een tekst die op
zich al publiek naar het teater zou
kunnen lokken. Maar de krocht van
de voorstelling groeit uit de konfron-
tatie met de twee andere personages:
de vrouwen de zoon van de recensent.
Terwijl hij kritiek uit op de blind-

heid van teatermakers is hijzelf blind
voor het drama dat zich onder zijn
eigen ogen afspeelt: zijn zoon die ver-
slaafd is aan drugs, zijn vrouw die
drinkt. Beiden richten zij een kom-
plete ravage aan in de woonkamer.
De akteurs spelen zonder dialoog: ze

hebben geen tekst, tmchten enkel door
hun akties de aandacht van de vader
te trekken.
De kritiek in het stuk situeert zich

op verschillende nivo's. In de eerste
plaats wordt het toneelmedium zelf
belaagd. "Zelfsdemeest doordeweekse'
soap op televisie bevat nog meer leven
dan het teater". De kritiek keert zich
vervolgens echter naar de persoon
van de kritikus. Heeft hij wel recht van
spreken: hij blijkt niet eens in staat
drama te herkennen wanneer het zich
in zijn eigen huis afspeelt. De pot
verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Op
een heel ander nivo wordt het gezin
het onderwerp van de aanklacht.
Regisseur Rijnders nam in zijn vorig
werk het gezin al onder de loep, maar
hier doet hij dat ekstremer en direkter.
Het egoïsme en de vervreemding zijn
overdreven maar tegelijkertijd ook
pijnlijk reëel.
Devoorstelling vereist van de kijker

dat hij zijn belangstelling verdeelt over
de akties van de driepersonages, waar-
door altijd wel iets aan de aandacht
zal ontsnappen. Toch vullen beide
aspekten van het stuk elkaar volledig
aan. De monoloog wordt sarkastischer
en ironischer door het gedrag van de
medespelers. Hun akties die anders
overdreven en zelfsshockerend zouden
zijn, worden dan weer getemperd door
het onophoudelijke doordrammen
van de vader.
'Liefhebber' is op de eerste plaats

een voorstelling die uitgekiend in
mekaar zit, waarbij elke zet op het
juiste moment gebeurt en alle stukjes
in mekaar passen. Zelfsal heeft men
geen boodschap aan de diepere in-

houd van het stuk, dan nog wordt
men overdonderd door de dynamiek
van het spel en de gevatte humor.
'Liefhebber' weerlegt dus uiteindelijk
zichzelf: er valt toch nog drama te
bespeuren in het teater.

Karen De Pooter

de overheid afgeschoven en vinden
we niet in de elektriciteitsrekening
terug, wel in onze belastingsbrief.
Hierdoor betaalt iedereen evenveel,
ongeacht z'n energieverbruik. Opdeze
manier worden de mensen die be-
wuster omgaan met energie finan-
cieel afgestraft.
Bovendien is er nog een andere

belangrijke hinderpaal voor alterna-
tieve energieprojekten zoals kleine
waterkrachtcentrales. De eksploitatie
van een dergelijke centrale vereist
immers een aansluiting op het open-
bare elektriciteitsnet om de overtol-
lige elektriciteit te kunnen verkopen
- een privaat persoon kan immers
niet al zijn elektrische energie zelf
gebruiken. De prijs (1,10 frank) die
zo'n kleine leverancier krijgt voor zijn
energie is echter belachelijk laag.
België bengelt met zijn tarieven trou-

wens helemaal achteraan het rijtje
van Europese landen. De machtige
elektriciteitsmaatschappijen houden
een totaal onrechtvaardig systeem in
stand waarbij een levemncier 1,10
frank krijgt voor zijn energie die en-
kele huizen verder voor vier frank per
kWh wordt verkocht.
Het is daarom bewonderenswaar-

dig dat projekten zoals 'De Dijle-
molens' letterlijk tegen de stroom in
blijven zwemmen in een wereld van
steeds groeiende monopolievorming
van elektriciteitsmastodonten - den-
ken we maar aan Elektrebel. De toe-
komst zal hun gelijk bewijzen.

Pieter Vandekerckhove

Woensdag 2S november organiseren de
Agalev-studenten eenbezoek aan dit pro-
jekt. Afspraak aan de Dijlemolens (Re-
dingenstraat) om 20.()() u.

De alternatieve energiecentrales van de toekomst zijn gedecentraliseerd,
hernieuwbaar en milieuvriendelijk. Of hebt U liever een kerncentrale?
(foto Karel De Weerc1t)

Migrant
wrwlg van pag. J

komen migrantenkinderen in demees-
te gevallen per definitie uit de lagere
sociale klassen en volgens studies van
Deleeek en Storms is de participatie-
indeks van die socio-professionele
groep ver onder het gemiddelde (3
voor de ongeschoolde arbeider tegen-
over 14 voor het gemiddelde van de
populatie en 41 voor hOgerebediendes
en kaderleden), zodat de diskussie ge-
deeltelijkdaar op terug te brengen valt.
Maar de achterstelling van de mi-

gmntenkinderen situeert zichvolgens
het rapport ook nog op een ander
vlak: dat van de taal. "Voorhet dage-
lijkse gebruik is de kennis van het
Nederlands van de migmntenjonge-
ren ruim voldoende, maar de hogere
taalvaardigheid die nodig is voor het
opnemen van filosofische, literaire of
wetenschappelijke informatie, ont-
breekt".
Om meer informatie te kunnen krij-

gen heeft men verder met nog andere
metodes gewerkt zoals het intervie-
wen van betrokken personen. Daar-
door wordt de problematiek van stu-
dieoriëntering duidelijker. Zowordt er
vastgesteld dat de beslissing van de
ouders inzake studiekeuze een vrij
grote impokt heeft. Maar zij zijn te
weinig op de hoogte van de bestaande
studiemogelijkheden, een effidënte
informatiedoorstroming iszogoed als
onbestaande.
Het belang van instanties als het

PMSis dus groot en dit brengt meteen
ook een aantal gevaren met zichmee.
De adviezen zijn immers niet altijd
overeenkomstig de realiteit en dat in
twee richtingen: "Somswordt een vals
beeld opgehangen over hogere stu-
dies waardoor leerlingen dingen wil-
len doen die ze eigenlijk niet aankun-
nen. Soms gaat het de andere kant op

en worden de migmntenjongeren
onder hun mogelijkheden georiën-
teerd naar 'verzorgende' (voor de
meisjes) of 'technische' (voor de jon-
gens) richtingen. Deze adviezen wor-
den doorgaans door de ouders aan-
vaard, ook omdat ze meestal tevens
door de leerkrochten verdedigd wor-
den. Tegen deze kombinatie van au-
toriteit kunnen de migrantenouders
niet op." :
Indirekt is de invloed van de scho-

len ook van belang. Dat geldt zelfs
voor het kleuteronderwijs: "men leert
er al spelende de taal en heel wat
andere dingen, men legt sociale kon-
takten. Vele migmntenkinderen wor-
den evenwel pas tegen schoolplichtige
leeftijd naar school gebmcht, wat een
stuk van hun achterstand verklaart" Er
wordt nog eens gewezen op het socio-
kulturele voordeel die migranten-
jongeren hebben die vanaf hun la-
gere school al geïntegreerd zijn, in
tegenstelling tot de studenten uit de
koncentmtiescholen.
Interessant maar in feiteveel tekort

is de pamgraaf over de spedfieke si-
tuatie van de migrant-student uit
tweede of derde genemtie. Er worden
gevallen vermeld van uitgesproken
racisme en van onbegrip van de leer-
krochten voor de specifieke situatie
van de student. Eksemplarisch is de
uitlating die een migrantenjongere
na een geslaagd eksamen te horen
krijgt: "Gij zijt precies niet dom?"
Het kontakt met de medestudenten

wordt over het algemeen als bevredi-
gend ervaren maar het dieper kon-
takt loopt niet zoals het verhoopt.
"Als bedreigend wordt wel ervaren,
het optreden van ekstreem rechtse stu-
dentenverenigingen aan de univer-
siteiten". Ookmeer praktische proble-
men worden aangehaald: de vele var-
kensvleesgerechten in de studenten-
restaurants en het feitdat islamitische
feestdagen niet erkend zijn, waardoor
de praktiserende moslimstudenten

moeten spijbelen.
Het rapport eindigt met een aantal

adviezen waarvan de eerste zonder
meer de belanqrijkste is: er moet ein-
delijk eens een serieus onderzoek
gedaan naar de drempels die de mi-
grantenjongeren ondervinden opweg
naar de Unief en Hobu. Voor de rest
moet volgens de auteurs van het rap-
port worden gestreefd naar een betere
informatiedoorstroming .Ook inzake
taalonderwijs moeten nog inspan-
ningen geleverd worden en moeten er
voldoende sociale voorzieningen zijn -
om op die manier de financiële bar-
rières weg te halen.
Ook de specifieke problemen als

Ramadan en eetgewoonten mogen
niet over het hoofd gezien worden.
Het rapport pleit voor een 'informeel
akademisch kontaktpersoon' en voor
een gedragskode aan leerkrachten en
akademisch personeel "waarbij bie-
zondere aandacht dient te gaan naar
het onderkennen van onbedoelde,
impliciete vooroordelen. Dit zou on-
dermeer kunnen door meer aandacht
aan multikulturele vorming te beste-
den tijdens de opleiding van de leer-
krochten." Verder moeten nog vol-
gens het repport. optreden van perso-
nen of groepen dat als bedreigend
ervaren wordt door minderheids-
groepen gesanktioneerd worden. De
oprichting van eigen studentenvereni-
gingen moet aangemoedigd worden.
Al bij al kan men niet ontkennen

dat de resultaten van de werkgroep
tot progressieve adviezen leiden. Na-
tuurlijk blijft het nog de vraag in
hoeverre de Uniefs en Hogescholen
hiermee rekening gaan houden. Als
het rapport door de Universitaire in-
stanties gelezen wordt en daarna ver-
dwijnt in de administratieve romp-
slomp, mist het rapport al haar effekt
en heeft de werkgroep anderhalf jaar
voor niets gewerkt.

Steven Van Garsse
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En er is méér.

2 december

Simple Men

....
9 december

Akira

16 december'

Hear My Song

13januari

The Last of the Mohicans

13januari

Une Vie Indépendante

20 januari

Glengarry Glen Ross

Je zi(e)t er beter.



Tom Ronse over de Verenigde Staten

Joe Sixpack in Wonderland
In zijn boek 'Rambo op lemen voeten' schetst Tom Ronse,
Amerika-kenner en korrespondent voor onder andere De Mor-
gen en De Groene Amsterdammer, een onthutsend portret van
het hedendaagse Amerika. Een portret dat iets anders uitvalt
dan de gloedvolle toespraken van opeenvolgende presidenten
doen vermoeden.
Alomaanwezig in de Verenigde Sta-
ten is de immigrantenervaring: meer
dan de helft van de Amerikanen heeft
minstens één grootouder in het buiten-
land. Deze meest ingrijpende invloed
op deAmerikaanse samenleving ging
uit van een bijzonder immorele vorm
van immigratie: de slavenhandel.
Tweehonderdzesenveertig jaar lang
hield dit fenomeen stand, maar ook
na de emancipatie volgde nog een
bijna honderd jaar lange legale dis-
kriminatie, waarbij de situatie van de
zwarten er niet veel op vooruit ging.
Hoewel deze wettelijke vormen van

diskriminatie nu zo'n dertig jaar
geleden, onder impuls van Martin
Luther King, zijn afgeschaft, wordt op
dit ogenblik nog op vrijwel alle ter-
reinen van het soàale leven zwaar
gediskrimineerd. Kings geboortedag
werd een nationale feestdag, maar
ondanks schuchtere pogingen tot af-
firmative action steunt deAmerikaanse
ekonomie nog op een vorm van ar-
beidsdeling, gebaseerd op de huids-
kleur: een systeem van beroepsapart-
heid, waarbij niet-blanken in deminst
aantrekkelijke banen terechtkomen
ofzelfshelemaal van de legale ekono-
mie worden uitgesloten. Via onzich-
tbare drempels in het onderwijs, op de
arbeidsmarkt en vooral in het dagelijk-
se leven wordt elke vorm van gelijk-
berechtiging onmogelijk.

Gettovorming
Dat isook niet zo verwonderlijk: het

Amerikaans racisme is rechtstreeks
geworteld in de slavernij. Tom Ronse
toont aan hoe de dominerende bevol-
kingslaag er alle belang bij heeft via
scholen, kerken en media de voor-
oordelen en het wederzijdse wan-
trouwen in stand te houden. Ditvormt
immers een efficiënte rem op even-
tuele solidariteit tussen armen van
verscheidene kulturen en met een an-
dere huidskleur. En deze solidariteit
zou er wel eens toe kunnen leiden dat
men de armoede zou gaan zien als

een produkt van struktureel geweld
door het maatschappelijk bestel, wat
natuurlijk ten allen prijze vermeden
moet worden.

Nuke
Naast deze degelijke ontmaskering

van de melting pot-teorie, gaat Ronse
in op een aantal nijpende kwesties in
het hedendaagse Amerika. De auteur
loodst de lezer op die manier onder
meer door de crack-problematiek, de
gettovorming in de binnensteden, het
onderwijs, het rechtssysteem en de
armoede. Ook het toenemende geweld
komt aan bod.
Op dit ogenblik zijn er naar schat-

ting tweehonderd miljoen vuurwa-
pens in privee-bezit; dat aantal groeit
jaarlijks aan met zo'n vijf à zes mil-
joen. Het is niet toevallig dat precies
in dit land van pioniers en Wild West-
heroïek stakingsposten vaak ontzet
worden door privee-kommando's.
Nergens bloeit de legende van held-
haftige zelfverdediging nog zo als in
de Verenigde Staten. En nergens val-
len in vredestijd zoveel doden door
schietpartijen. Niet dat er geen maat-
regelen genomen worden: de invoer
van automatische en semi-automa-
tische wapens isverboden. Alleen jam-
mer dat tuigen die in de Verenigde
Staten zelf gemaakt worden, vrij ver-
kocht mogen worden. Dat is ook het
geval voor moord-handboeken. Ame-
rika bevindt zich dan ook in een
vicieuze cirkel van bewapeningseska-
latie, waarbij de kans om als zwarte
man door moord om het leven te
komen ongeveer één op dertig be-
draagt. Hoe meer er wordt gemoord,
hoe meer wapens er worden gekocht
om zich te verdedigen.
Deze binnenlandse traditie van

geweld wordt naar de rest van de
wereld toe vertaald in een agressieve
interventionistische politiek. De over-
weldigende militaire superioriteit op
het internationale terrein wordt in-

Dagenlang hebben weop de loer gelegen bij de Brusselsemetro. Maar niet één
keer gunde die verdomde verluchting ons een historische glimp.

(foto Dieter/"elemans)

Duiding is immers uit den boze; simu-
latie, opgepepte dramatiek, selektieve
en bevestigende berichtgeving en kon-
stante ondersteuning van het status-
kwo daarentegen vormen de regel.
"Debatten worden slechts weerge-
geven voor zover ze in het establish-
ment zelf gevoerd worden." Als deze
schijnbare meerderheid zich dan uit-
spreekt, vervalt elke vorm van diskus-
sie en wordt verdere kritiek systema-
tisch doodgezwegen. Zo vervullen de
media vlekkeloos hun rol als wat
Ronsebetitelt als 'een totalitairepropa-
gandamachine'.
Het is op zijn minst paradoksaal

hoe het meest vrije land ter wereld,
zoals de leiders van de Verenigde Sta-
ten hun land graag noemen, zo'n
konservatief-inkapselendemedia kent.
In dit land, waar men prat gaat op
individualisme en persoonlijke vrij-
heid, stapt men meer dan waar ook
mee in een lange, uniforme stoet van
kleurloze konsensus, zonder vooraf-
gaande diskussie. Ronse noemt dit
treffend de totalitaire demokratie.
Dat deze samenlevingsvorm een

zeer efficiënt middel tegen de uiting
van eventuele sociale ontevredenheid
is, ligt voor de hand. Ook het onder-
wijs speelt hierin een bedenkelijke rol:
reeds vanaf de peuterschool worden
kinderen netjes gekanaliseerd naar
hun maatschappelijke positie. Zoals
altijd het geval is doet het hele sys-
teem natuurlijk uitschijnen dat dit
een vorm van zelfselektie is, gebase-
erd op de vrije wil van de burger. Een
Amerikaan die van de (beperkte) bij-
stand leeft zal dat dan ook vaak niet
aan de onrechtvaardige organisatie
van de maatschappij wijten, maar
aan zijn eigen falen, als zijnde heel
unamerican.

Er is met andere woorden sprake van
een beperkte groep die hallucinante
rijkdommen opstapelt, en een steeds
groter wordende groep die men met
de term 'underclass' aanduidt. Voor
deze laatsten is er binnen het dogma
van de vrije markt geen plaats, en
lijkt er ook weinig hoop op verande-
ring, als er geen globaal alternatief
ontwikkeld wordt.
Met deze weinig opwekkende vast-

stelling besluit Tom Ronse een sterk
portret van een staat die militair
onoverwinnelijk kan zijn, maar so-
ciaal en ekonomisch op lemen voeten
staat. De auteur slaagt erin zijn maat-
schappijkritiek stevig te onderbouwen
met cijfergegevens, zonder de lezer
ermee te overspoelen. Dat kadert trou-
wens mooi in de eerder joernalistieke
aanpak, die de leesbaarheid van het
boek zeker ten goede komt.

tem ondersteund met patriottische
bombast.
Ronse: "Buitenlanders begaan mis-

daden tegen de mensheid, Ameri-
kanen begaan hoogstens goedbedoel-
de vergissingen." Nieuwsshows bevat-
ten haast enkel buitenlands nieuws
als het gaat om rivaliserende plaat-
selijke groepen, gruweldaden van
kommunisten en Amerikaanse hulp-
of reddingsakties. Anti-Amerikaanse
gevoelens in het buitenland zijn voor
de modale Amerikaan dan ook niet
alleen verkeerd, maar ook volkomen
naast de kwestie.
Ondanks de verscheidenheid in et-

nische achtergrond kent geen enkel
land in de wereld zo'n uniforme kult-
uur als Amerika. Deze kultuur is die
van dedominerende bevolkingsgroep,
bestaande uit blanke, konservotieve.
ekonomisch liberale en (dus) rijke in-
dustriëlen.'Precies zij zijn de produk-
ten van de wereldberoemde, maar
zelden volbrachte 'American dream'.
Belangrijkste aktor in het instellen en
handhaven van dezeschijnbare maat-
schappelijke konsensus zijn de media
(televisie), die trouwens in handen
zijn van deze bevolkingsgroep. Pro-
gramma's vinden hun bestaansreden
in de reklame die ze ondersteunen en
men mikt dus op een koopkrachtig
publiek.
Ronse: "De wereld van de kleine

inkomens (...) komt dan ook zelden
op het scherm. Kontroversiële beel-
den die een deel van de kijkers tegen
de borst kunnen stuiten (bijvoorbeeld A.I ht
gelijkwaardige omgang tussen men-. nUC er
sen met verschillende huidskleur, laat Ronse wijdt een groot deel van zijn
staan seks) worden angstvallig ver- boek aan de periode vanaf 1980, het
meden." En dat de Amerikanen tele- jaar waarin Reagan aan de macht
visie kijken blijkt uit de cijfers: Joe kwam (zie kader). Het resultaat van
Sixpack (de lokale Jan-met-de-pet) twaalf jaar Republikeins bewind is
hangt vóór zijn achttiende gemiddeld een Amerikaanse samenleving die
22000 uren voor de beeldbuis. bestaat uit "twee werelden zonder
Belangrijk zijn vooral het uiterlijk raakpunt: rijk en arm". "Sociologen

en de houding van het anchorteam (de spreken van een zandloperekonomie:
presentatoren): steeds dezelfde types de onderste laag van de middenklasse
en steeds dezelfde ongevaarlijke, zo- werd naar beneden geduwd, terwijl
genaamd objektieve berichtgeving. de bovenste laag naar boven klom."

StefJansen

Tom Ronse 'Rambo op lemen voe-
ten: Amerika in de jaren negentig'
Kittak. 270 p. .
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De bende van Ome Ron Op zoek naar

een geslaagde

SKIVAKANTIE?
Infor~eer dan even bij

De schijnbare maatschappelijke konsensus waarmee de Amerikaanse
dominerende bevolkingslaag de huidige samenlevingsvorm handhaaft, is
een tijdlang minder onomstreden geweest: in de jaren zestig en zeventig
beroerde een golf van nieuwe ideeën de intelligentsia. Een heel gamma
specifieke omstandigheden maakten echter in 1980 de tijd rijp voor een
radikale restauratie van het oude Amerika.
Het boegbeeld van deze beweging werd de gepensioneerde western-

akteur Ronaid Reagan, bij uitstek symbool voorde romantische recht-voor-
de-raap cowboy. Ronse toont aan hoe Reagan in werkelijkheid een mario-
net was van het konservatieve Amerikaanse establishment. Als hij al eens
rechttoe-rechtaan was kon men de zaak meestal maar op het nippertje en
met de altijd aanwezige hulp van de media redden, zo blijkt uit een aantal
pittige voorbeelden die de auteur geeft. Reagan beschikte over een meester-
lijke propagandamachine, en in een mum van tijd liep Amerika storm
voor de heropbouw van de internationale superioriteit en de traditionele
waarden. Ronse toont aan hoe de Amerikanen door de media een schijn-
wereld voorgeschoteld kregen, en zich dan ook vol overgave in Reagans
restauratie-projekt stortten.
Dat dit gepaard ging met enorme buitenlandse schulden en een nooit

geziene golf van bezuinigingen in de (toch al kwasi onbestaande) soàale
sektor was minder geweten. "Reagan heeft de ekonomische krisis van de
Verenigde Staten de wereld - niet opgelost. Hij heeft ze voor zich uitge-
schoven." Intussen werden de defensie-uitgaven steeds sneller opgevoerd;
in 1992, nu de koude oorlog voorgoed voorbij is, bespaart het Pentagon
met twee procent. Als potentiële nieuwe vijand wordt vooral Japan slach-
toffer van verdachtmaking. Nog steeds slorpt de.bewapening zo'n veertig
procent van de industriële produktie op. (sj)

Dit jaar in ANDORRA,
FRANKRIJK en OOSTENRIJK.
(voor alle skiniveausl

Aarzel niet langer
en schrijf nu in! I

Spring even binnen op ons
kantoor: Tiensestraat 130
te Leuven (naast Accol,
of bel ons op het nr.

016/23 46 53.
De gratis brochure ligt

klaar!

Sportraads Interfakultaire Bekerkompetities

Woensdag 25 november
Ook dit jaar organiseert Sportraad weer
de tntertakuttaire Bekerkompetnies. Ploe-
gen uit verschillende fakulteiten en peda's
komen tegen elkaar uit in de traditionele
sporten als voetbal, volleybal, basketbal,
minivoetbal en handbal en dit zowel voor
heren als voor dames. Later op het jaar
komt er zeker nog een rugby-tornooi en
korfbal staat ook nog op het programma.
Als je wil meedoen kan je altijd eens
informeren bij je sportverantwoordelifke.
Supporters zijn natuurlijk altijd welkom.
Alle wedstrijden gaan door in de grote
sporthal van het universitair sportcen-
trum (": Sportkot').
Misschien nog een laatste motivatie: de
finalisten van elke kompetitie mogen aan-
treden in het Lisst-tornooi van eind febru-
ari, Sportraads internationaal sporttor-
nooi voor studenten.

Volley Dames: 13.00 u Apolloon -- Psychologie • 14.00 u
Pedagogie --CamiIlo Torres « 15.00 uVTK--Cité. 16.00 uWina
--Medika .
Basket Heren: 13.00 u VRG-- LBKen CamiIlo Torres --Industria
• 14.00 uApolloon --Psychologie en VI.Monniken --VTK .15.00
u Ekonomika --Wina. 16.00 u Pauscollege --jusrus Lipsius
Basket Dames 15.00 LBK--VTK • 16.00 Wina -- Ekonomika

Maandag 30 november
Basket Heren: 21.00 u Iustus Lipsius -- Politika • 22.00 u LBK-
- Industria
Basket Dames: 19.00 u Psychologie -- Germania • 20.00 u
Apolloon -- Politika
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Geen geld voor zelfhulp

Dat ze zichzelf
maar behelpen
Mgelopen weekend vierde Trefpunt Zelfhulp (TZ) haar tienjarig
bestaan. Een akademische zitting met onder andere Rektor
Dillemans en Minister Oemeester van Welzijn en Gezin, en een
heuse beurs voor zelfhulpgroepen luisterden het feest op. Oe
belangstelling voor dergelijke groepen is de laatste jaren sterk
toegenomen. Radio- en televisieprogramma's zoals 'Service-
Telefoon', 'Ommekaar' en 'Het Eenzame Hartenburo' zijn daar
slechts enkele voorbeelden van.

Het ontstaan van TZmoet gesitueerd
worden in het begin van de jaren '80.
Rika Steyaert, toenmalig Staatssekre-
taris voor het Gezin en de Welzijns-
zorg, gaf opdracht aan de Afdeling
Medische Sociologie (nu: Sociologie
van de Gezondheidszorg) van de
KV Leuven een beleidsvoorbereidend
onderzoek op te starten. In 1982 re-
sulteerde dit onderzoek in de oprich-
ting van één gecentraliseerde steun-
struktuur, namelijk het Trefpunt Zelf-
hulp.
Deze wil vanwege de Overheid om

een gecentraliseerde struktuur op te
zetten werd begin '85 formeel be-
krachtigd toen TZ erkend werd als
vzw binnen de KV Leuven en een
drieledige opdracht meekreeg: een in-
formatie- en dokumentatiecentrum
opzetten, ondersteuning bieden aan
zelfhulpgroepen en wetenschappelijk
onderzoek.

\ (,
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drukkingsgroepen een belangrijk in-
formatiekanaal kunnen zijn voor de
overheid, maar dat zelfhulpgroepen
in essentie zichzelf moeten blijven en
zich dus niet moeten mengen in het
politieke debat.

Slachtoffer
Ook pleit de minister radikaal voor

een niet-subsidiëring van zelfhulp-
groepen: "In zelfhulpgroepen helpt
men elkaar op vrijwillige basis. Dat
vind ik essentieel. Meer nog, het is
mijn overtuiging dat de dag dat deze
groepen niet meer werken op basIs
van vrijwilligheid, zij hun dynamiek
en meerwaarde verliezen. Die stel-

, I

zoniet bestaat het risiko dat de ge-
sprekspartners elkaar meer kwaad
doen dan goed. Het is vaak noodza-
kelijk dat professionele hulpverleners
klaar staan om slachtoffers in krisis-
momenten op te vangen. Niet dat
professionals in de plaats van lotgen-
oten moeten komen, er is wel nood
aan komplementariteit. TZ, dat nu
aan bestaande en beginnende zelf-
hulpgroepen (finandële) steun geeft
in de vorm van voordrachten, doku-
mentatie en organisatorische uspek-
ten, heeft zelfteweinig finandële mid-
delen om ook dat te bekostigen. Tijd
voor een nieuwe zelfhulpgroep, mis-
schien?

Patrick Staudt

lingname is niet ingegeven door een
bezuinigingsoverweging om de uit-
gaven voor professionelegezondheids-
en welzijnszorg te beperken, maar wel
door een sterk geloof in de macht van
het spontane, het vrijwillige datgeba-
seerd is op solidariteit. Ikben dan ook
de mening toegedaan dat men de
zelfhulpgroepen als dusdanig niet
mag subsidiëren als werksoort. Sub-
sidiëring met de daaraan verbonden
voorwaarden zou het risiko inhouden
dat de dynamiek en de kreativiteit
van zelfhulpgroepen verstikt raken
onder burokratische regelgevingen."
Het is nochtans vaak nodig dat

zelfhulpgroepen een minimum aan
professionele ondersteuning hebben,

Homo-avond bij de burgerlijk ingenieurs
Roze Drempel te hoog?
Nu donderdag gaat de eerste homo-avond specifiek voor stu-
denten van Toegepaste Wetenschappen door. Met dit initiatief
willen enkele ingenieursstudenten mede-homo-studenten over-
tuigen kleur te bekennen en de moeilijke stap naar buiten toe te

op het vlak van de Vlaamse gemeen-
schap was voorlopig voldoende."
De vraag om decentralisatie leeft

echter nu wel, ook bij TZ zelf. Anne-
marie Dinneweth, sinds '88 mede-
werkster op TZ, stelt dat één gecen-
traliseerd centrum per provinde een
hele verlichting zou zijn voor het cen-
trum in Leuven, dat nu dus een over-
koepeling isvoor alle zelfhulpgroepen
in Vlaanderen. Dat er ondertussen
1064 zelfhulpgroepen in Vlaanderen
zijn die ongeveer 270 verschillende
problemen omvatten is zeker niet
vreemd aan de wens tot decentralisa-
tie. Nu is het zo dat bij de oprichting
van een nieuwe zelfhulpgroep mensen
van TZ naar alle uithoeken van het
land moeten om voordrachten en
dergelijke te geven.
Er is tevens nood oen een betere

koördinatie tussen aanverwante zelf-
hulpgroepen. Dit zou dan ingaan te-
gen de huidige tendens om bepaalde

M ..I h"" I problemen op te splitsen. Vroegerwasoueversc IJnse er bijvoorbeeld een zelfhulpgroep voor
Deze beslissing viel toen niet bij kankerpatiënten, nu zijn er groepen

iedereen in goede aarde. In zijn bij- voor borstkanker, keelkanker, long-
drage aan het jubileumboek van TZ, kanker.
verwoordt Frans Swartelé, voorzitter Een andere diskussie die vaak ge-
van het Limburgs Platform Zelfhulp- voerd wordt met betrekking tot zelf-
en Ontmoetingsgroepen (LPZO),zijn hulpgroepen is de rol die zij moeten
wens tot decentralisatie van de onder- spelen naar de overheid toe. Sommi-
steuningsstruktuur ten aanzien van gen pleiten ervoor dat TZ ook als
de zelfhulp beweging. Meteen rela- drukkingsgroep optreedt. In het ho-
tiveert hij dat toenmalige ongenoe- gervermelde jubileumboek van TZ
gen: "Ook begrijpen wij nu afstande- "stelt Gusta Frooninckx, voorzitster van
lijker beter waarom de overheid des- Similes-Vlaanderen - een vzw voor
tijds wellicht opteerde voor één gecen- familieleden van psychiatrische pa-
traliseerdsteunpunt. Politiek, sociaal- tiënten - dat ze ervan droomt "dat zetten.
ekonomisch waren het moeilijke tij- Trefpunt Zelfhulp méér uitgesproken Twee pagina's worden besteed om
den ... de overgang van een rooms- belangen behartigend bij de overheid de aanleiding van dit toch niet alle-
rood naar een rooms-blauw kabinet zou optreden in funktie van een forme- daags initiatief uit de doeken te doen.
met neo-liberale inslag temidden van Ie,strukturele en financiële erkenning Op basis van een ietwat ongelukkig
eksploderendewerkloosheidenstaats- en waardering van zelfhulp en zelf- gekozen studie uit de Verenigde Sta-
schuld. De zelfhulpbeweging was te hulpgroepen. Zelfhulp-deelnemers ten van Kinsey, Porneroy en Martin,
jong en kende een ongekontroleerde, zouden trouwens meer inspraak moe- daterend van 1948, komt men in de
meervoudige, moeilijk te beheersen ten krijgen in het gezondheids- en bijlage van 'Het Bakske' tot een op-
groei. Wellicht was er ook een zeker welzijnsbeleid." merkelijke konklusie. Zo zouden er
verzet vanuit belangrijke andere be- Wivina Demeester, huidig Gemeen- tussen de drieduizend ingenieursstu-
leidsbepalende instanties in de ge- schapsminister van Finandën en Be- denten, assistenten en docenten, min-
zondheidszorg. Was het al dan niet groting, Gezondheidsinstellingen, Wel- stens honderdvijftig homoseksuelen
een modeverschijnsel? De overheid zijnenGezin,gaathierechterkeihard. rondlopen. En daarvan durven slechts
reageerde voorzichtig en wilde zich tegenin. Zij stelde op de akademische een kleine minderheid met hun sek-
niet al te sterk binden. Eén steunpunt zitting dat zelfhulpgroepen, net zoals suele geaardheid naar buiten treden,

~portraad dankt alle
maratonlopers en -

stappers.
Ennatuurlijk ook de
medewerkers: sein-
gevers, bevoorraders,
komputerteam, kine

ploeg, lil
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aldus de auteurs. Een van de initia-
tiefnemers gafhierrond meer uitleg.
Pedro Tytgat: «Er bestaan recentere
studies die het onderzoek van Kinsey,
Pomery en Martin bevestigen, maar
die zijn meestal op kleinere steekpro-
even gebaseerd, of zijn minder repre-
sentatief omdat de selektie van perso-
nen gebeurde via abonnementen op
de 'Homokrant' of dergelijke bladen.
Die ene studie wordt nog altijd als de
betrouwbaarste aanzien. Bovendien
hebben we die cijfersniet gegeven om
eksakt aan te tonen hoeveel inge-
nieurs wel juist homo zouden zijn. We
willenwelduidelijk maken dat ermeer
mensen met hun homoseksuele er-
varingen in de knoei liggen dan de
enkele personen die daarvoor durven
uitkomen. En al bij al is homoseksu-
aliteit, buiten de talk-shows en laat-
avondprogramma's, toch niet bijster
bespreekbaar in onze maatschappij."
..Bovendien is de opleiding burgerlijk
ingenieur een studierichting waarin
gevoelens en emoties weinig aan bod
komen. Vandaar dat er ekstem -
bijvoorbeeld op kringvergaderin-
gen -meeroveremotioneleaspekten
van de studenten zou moeten gebab-
beld worden.»
De organisatoren van de avond, Luc
Vandeperre en Pedro Tytgat, geloven
dat voor veel studenten de onzeker-
heid omtrent de mensen die elkaar
ontmoeten in organisaties als 'De Roze
Drempel' en haar specifieke studen-
tenopvanggroep 'Het Goede Spoor',
hen tegenhoudt om de eerste stap te
zetten.
Tytgat ..Ik zit nu in mijn laatste jaar
en heb voor mezelf een keuze kunnen
maken. Ik weet dat er velen zijn die
dezelfde stap niet aandurven, die nog
niet 'out of the closet' zijn gekomen.
Ik vind dat spijtig, want de openheid
en de verdraagzaamheid die er in
Leuven heerst, kreëert een ideale sfeer
om toch de stap te zetten naar 'com-
ing-out'. Daarom willen we mensen
stimuleren en tonen van 'kijk, het

bestaat, het gaat en het kan goed
cflopen.:»
«Je kan je inderdaad afvragen hoe
drempelverlagend zo een avond zal
zijn. Misschien schrikken er nu wel
mensen terug van het feit dat ze daar
op iemand van hun eigen jaar of zelfs
eigen reeks (bij burgerlijk ingenieur
worden de massale jaren opgedeeld
in kleinere 'reeksen', nvdr) kunnen
botsen. Het zullen in ieder geval ge-
wone studenten zijn, die met dezelfde
problemen zitten als wijzelf. We ver-
wachten trouwens niet zo veel volk.
Alshet wat meevalt, proberen we nog
wel een gelijkaardige aktiviteit te or-
ganiseren, maar het is zeker niet de
bedoeling om ons af te zonderen in
beperkte krinq.»
De fakulteit Toegepaste Weten-

schappen bestaat voor bijna negentig
procent uit mannelijke studenten. De
vrees bestaat dat niet alle offidële
instanties even entoesiast zullen re-
ageren op het initiatief.
Tytgat: «Ik heb dat idee van die

burgie-homo-avond eens laten val-
len bij EricDewaet, de preses van VTK.
Die reageerde positief. Hij raadde mij
aan om misschien eerstmet de dekaan
kontakt op te nemen, maar ik zag niet
goed in waarom. Het is een gewone
aktiviteit van VTKvoor studenten van
Toegepaste Wetenschappen. Later
bleek dat de top vier (preses, vice-
preses, beheerder en sekretaris, nvdr)
eveneens akkoord ging. Eerst werd
gedacht aan een homo-fuif voor bur-
gies, maar het is onder normale om-
standigheden al niet gemakkelijk een
zaal vol te krijgen. Daarom kozen we
ervoor om gewoon op een donderda-
gavond kafee 'Masereelklub' in de
Ierse Predikherenstraat vanaf 19.00
uur af te huren, en daar een avond te
organiseren. "
«Tot nu toe hebben we nog geen

negatieve reakties gekregen op onze
'avond', en we verwachten zeook niet
echt. Misschien dat enkele mensen
aanstoot nemen aan onze aktiviteit,
maar je wordt geen homo van het
lezen van een aankondiging. En als
iemand onze afficheswegneemt, han-
gen we gewoon een nieuwe."

Huib Huyse
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Horizontaal- 1 Heuvel waar veel zweet vloeit 2 Bijwoord - Jaagt op
vogels - Vis 3 Loot - Streek op onze aardkloot - Lyrisch drama
4 Engelse sportterm - Brompot 5 Zoogdier - Balk - Zoogdier 6 Leer
van de versbouw - Vraagwoord 7 Snel verbrandend mengsel gebruikt in
vuurwerk - Schadelijk 8 Rivier - 575 meter - Profeet 9 Meubel -
Straal, gloei 10 Kunstvorm - Toevluchtsoord - Kabel om schepen vast
te leggen 11 Tijdperk - Bijwoord - Lidwoord 12 Geschriften die bijko-
mend licht op een tekst werpen.
Vertikaal- 1 Jongensnaam - Het begeerde onthouden 2 Europese
rivier - Voormalig wereldleider - Vreemde munt 3 Kokers - Algemene
vergadering 4 Meubel- Etisch zuiver - Bijbelse vrouw 5 Belemmerin-
gen 6 Landengroepering - Overspoeld rivierdal - Maakt verliefde
geluidjes 7 Nederlandse omroep - Nederlandse stad - Nuttige 8 Be-
lemmering 9 Spoedig - Gestold vleesnat - Boom 10 Watergod -
Leemte 11 Germaanse zeegodin - Lichaamsdeel- Frans departement
12 Verklarende aantekening - Sporten.

hebben aan degelijk wetenschappelijk
onderzoek door hen in kontakt te bren-
gen met de juiste onderzoekers en stu-
denten binnen de universiteit. Bereid
een handje toe te steken? Kontakteer
ons! Naamsestr. 96, 10k.03.06, 20.54.41.
• Wie wil de overwinning van de peti-
tiekampagne Objektief479.917 meevie-
ren? Op dinsdag 24/11 om 12u. allen
samen in Alma 2 met een feestmenu. En
om 17.45u. aan het station, samen met
de bus naar het overwinningsfeest in
Antwerpen.
• Verloren in MSI: zwarte pennezak (hou
hem maar bij maar geef de zwarte pen
en vooral de zilvere aub terug), zwarte
paraplu, groene sjaal met gaatjes, zwarte
sjaal zonder gaat jes. Katleen, Brabançon-
nestr. 108,25.63.80 (we).
• Pascal(e), laat eens iets weten aan dat
zatte kind dat jij op maandag 9 nov.

Zoekertjes
• Zoek een kamer in een gemeen-
schapshuls met oudere studenten en/of
werkenden. jan, 22.76.70.
• Het Universele Duistere PataSyndroom
vraagtJ,D. Mobutu de burger centraal te
stellen vanaf 24 nov. om zo de kloof te
herstellen.
• Ecowatt bewijst dat duurzame ener-
giesystemen (zoals waterkrachtcentra-
les)wel kunnen. Agalev-studenten bezoe-
ken woensdagavond hun projekt bij de
Dijlemolens in de Redingenstraat.
• Hé pasverkozene, hoe zit het met de
Portugese vluchtroutes? Tussenstop of
Ithaka? 't Globetrottertje in spe.
• De Leuvense Wetenschapswinkel helpt
gratis non-profitverenigingen die nood

vanuit 'Den Bel' naar de Schapenstraat
hebt gereden. Ik zouje willen bedanken,
maar ik vind je nergens.
• Knappe, intelligente jongens van KUl!
Zorg dat u volgende week een Veto kan
bemachtigen, al kost het bijna uw leven.
45 seksy logopedisten rekenen op u.
• Kamer te huur vanaf 15 dec. in de 's
Meiersstraat 5. Huur: 4400,-/maand.
Buitenlanders welkom. Voor meer info
kontakteer Sylvie of Sociale Raad van
ma. tot vr. tss. 14-17u., 22.95.41.
• Bart, ik zien u gei re, anders zou ik die
trui ook niet maken natuurlijk. Maar ...
wanneer is die fiets nu klaar? Uw liefheb-
bende Ann.
• Gezocht: handleiding van de 8-pins-
plotter HP Draftmaster. Bel op 28.45.14.
na 18u., vraag naar Koen.
• Bok! Met de vrees dat schaakblindheid
zich van mij meester zou kunnen ma-
ken, zet ik met bibberende voorpoot 04-
05 (BB).
• Zelfmoordneigingen (gehad) omdat je
opgescheept zit met gevoelens die je
niet wil? Niét doen! Wij zijn er voor jou!
Elke dinsdag van 20-23u in de Mincke-
lerstr. 47C OAC), 20.06.06. De onthaal-
ploeg van de Roze Drempel, het Laby-
rint.
• Gezocht: rustige kamer in centrum
Leuven. Mefals 't kan een toffe kotsfeer!
Vanaf 1 januari 1993. Hilde janssens,
Martelarenlaan 49, 052/21.40.89. na
19u.
• Wie heeft er nog een kaart voor het
koncert van de B52's op 3 december in
Deinze?lk betaal 700,-. Bart, Mechelsestr.
132.
• Met wie kan ik terug vanuit Deinze na
optreden Sonic Youth op 1/12 mits ver-
goeding? Jurgen, Diestses~. 84.
• Hallo, 6 'blauwe' 1ste-kannertjes psv-
cho. Jullie waren gewoon geweldig!
Kusjes van jullie meters P., 5. en I. Wan-
neer spreken we nog es af?

JO MEUWISSEN·

• Gezocht meerijders van omgeving
Hoogstraten, Loenhout naar Leuven en
vice versa. Bellen naar Frank tijdens we.
op 03/314.38.32.
• Toi, qui voudrais avoir Ie courage de
tes rêves. Viens cherchermon 'kot'.L'oeii
vert.
• Radio Estavoy is nog steeds op zoek
naar bereidwillige medewerkers (rn/v)
én luisteraars. Iedere woensdag van 21-
24u. op FM 103.3 (met de groeten van
Louis uit Poelkapelle, medewerker).
• Interfak. BigBand zoekt dringend drum-
mer en tenorsax o.m. voor koncertreis.
Repetitie ma. 20.30u. Arenberginstitu-
ut, 2de verd., Naamsestr. 70.

1ste kan pol en soc., prijs 2000 fr.
29.05.67.
• Zaal ter beschikking voor samenkom-
sten, vergaderingen: Tiensevest 20,
22.50.97 of 23.39.28, vragen naar Stef.
• Gezocht: adres van kultuur/jeugdcen-
trum 'De Verbeelding', dat met een pro-
jekt rond rap-muziek bezig is geweest.
Schrijf a.U.b. naar Roei Vergauwen,
Hoornblaas 6, 3271 Zichem.
• Typen tesis, verslagen, briefwisseling.
Kris Rosselle, Naamsestwg. 130,
20.70.77.
• Overwinningsfeest van de V.V.D.T. (Ve-
reniging Voor Diep Teleurgestelden) in:
Pedagogisch Onbenul Laat Iemand Te-
gen Iemand Korinthië Aanvallen. Info:
Middelweg 10, Heverlee.
• Heb je nog nooit een lesbisch (bi-)
meisje, een homo (bl-) jongen gezien,
hoewel je wel stiekem zulke gevoelens
hebt? Hou dan alvast 16-12 vrij! Dan
doen wij, studenten van de Roze Drem-
pel, een fuif in de Albatros, Brusselsestr.

uvba

Alle verhuur video-,
klank- en lichtmateriaal

",voor seminaries, evene-
.~menten,.optredens, fui-I ven en TO's
-..;:. :

NIEUW: LCD - VIDEOPROJEKTOREN

tel. 016/201.301
.~Grootse poëziewedstrijd! Hebt u het
dichten in de vingers of rijmelt u maar
wat aan. Stuur maar op, kans maakt u
altijd. De winnaar kan toch geen ijscou-'
pe laten staan. Beginnend Vlaams Poëzie-
verbond vzw., Coutereelstr. 39, Leuven.

~ MFEETEORIEEN ~

MAANDAG
20.00 u KONCERT Het Nieuw Belgisch Kamerorkest speelt I. Haydn

met Frans Brüggen (dirigent) en Roei Dieltjens (cello), in Aula De
Somer, toeg. 550/450/350/250.

20.00 u VOORDRACHT 'Het niet-verdwenen ras: de Noordameri-
kaanse indiaan gisteren en vandaag', in MSI 00.28, org. Vliebergh-
Sencie Centrum ism Instituut voor Amerikanistiek en de Kwia-
steungroep voor Inheemse Volkeren.

21.00 u FILM 'De Spiegel' (1974) door Andrei Tarkovskij gebaseerd
op diens jeugdherinneringen en kinderdromen. Met een korte
inleiding door Edwin Carels over montage, in 't Stuc, toeg. 150/100.

DINSDAG
13.00 u INFO Lunchdebat met johan Sauwens over staatshervor-

ming, de verruiming, 24-november, wat nu met de V.U.?, in aud. Z.
Van Hee, De Valk 91.56, toeg. 50, org. VU-jongeren KU Leuven.

17.45 u HAPPENING Overwinningsfeest 'Objektief 479.917', in Ant-
werpen. Met oa W. Vermandere, Kadja Nin, Victor Lazlo, Pitti Polak,
Sisa Ngombane (ANC), Ludo Maertens (PVDA), Magda Aelvoet
(Agalev), bijeenkomst in station Leuven, toeg. 100 (ingelegde
busdienst)/1 50 (inkom Handelsbeurs).

19.30 u INFQ-AVOND NGO's, het statuut van ontwikkelingswerk(st)er,
vervangende legerdienst, en een getuigenis van een NGO-koöpe-
rante, in Maria-Theresiakollege, org. Iteco en Intercodev.

19.30 u VOORDRACHT 'Centraal-Amerika en de interventiepolitiek
van de VS' door Raf Allaert Oeugd en Derde Wereld), in Maria-
Theresiakollege, 10k. 00.10, toeg. 40, org. Student Aid.

20.00 u INFO 'Agalev stelt zichzelf voor' in Groen Huis, Platte-Lo
straat 7 in Kessel-Lo (op 100 m van Tiense Poort), org. Agalev-
Leuven.

20.30 u KONCERT 'Collegium Instrumentale Brugense' olv Patrick
Peire en met Lynne Dawson, lan Honeyman en Klaus Mertens
brengen 'Alexander's Feast' van G.F. Haendel, in POS, toeg. 800,
org. Musica Antiqua Leuven.

20.30 u TONEEL 'liefhebber', monoloog over het teater en tegen het
teater door Toneelgroep Amsterdam, in 't Stuc (Vlamingenstr. 83),
toeg. 300/200.

WOENSDAG
13.00 u KONCERT Een uur KULtUUR: muziek van von Beethoven en

Wenth gebracht door het Nieuw Belgisch Hobo-Trio met H. Swin-

door Maud Vermeire

nen, D. Baeteman en E.Schollaert, in Gotische Zaal, Stadhuis, toeg.
gratis, org. Kultuurkommissie KU Leuven.

14.00 u FILM 'Het Geluk komt Morgen' (1958), komedie van jef
Bruyninckx, in Boekhandelstr. 9, org. Vlaams Filmmuseum eFi·-
~~ ~

18.00 u LEZING'De banken en hun beleid tav de systeemtransforma-
tie in Centraal- en Oosteuropa',lezing in een tiendelige reeks over
'Bouwen aan een nieuw Europa', in MSI, toeg. 300, org. Leuvens
Instituut voor Centraal- en Oosteuropese Studies.

20.00 u FILM 'Rabid Grannies' (1989), griezelfilm van Emmanuel
Kervyn (première Leuven), in Boekhandelsstr. 9, org. Vlaams Film-
museum en -archief.

20.00 u LEZING 'De Psalmen Davids van Heinrich Schütz' door Prof.
I. Bossuyt, in MSI 03.18, org. Campus ism afdeling Musikologie.

20.00 u UITSTAP Bezoek aan ekologisch projekt Ecowatt bij DijIe-
molens (woningen op basis van zachte energie), bijeenkomst aan
de Dijlemolens, Redingestraat, org. Agalev-studenten.

24.00 u FILM 'Angelic Conversation' van Derek jarman waarin 14
sonnetten van Shakespeare tot hun homoseksuele oorsprong
worden gevoerd en tot een intens erotische ervaring worden
herschapen, in 't Stuc, toeg. 150/100. -"'\

DONDERDAG
20.00 u KONCERT Psalmenkoncert door Kooren Orkest Lemmensin-

stituut olv E. Saveniers, met Jan Caals (tenor) en Werner Van
Mechelen (bas-bariton), in Koncertzaal Lemmensinstituut, toeg.
200/150, org. Koncertvereniging van het Lemmensinstituut.

20.00 u VERGADERING Bijeenkomst Studenten Tegen Racisme, in
Mcc Mala Ibrahim, Pater-Damiaanplein 10, 10k. 11.

VRIJDAG
15.00 u INFO 'Het 5200-probleem' seminarie over de spanning

tussen het bestaan van 5000 etnische groeperingen en 200 landen,
in Dept. Pedagog. Wetensch., 10k. 00.10, org. Leuvens Universitair
Vredesforum.

20.00 u VOORDRACHT 'Het vrouwbeeld bij Milan Kundera' door
Kitty Roggeman, in cc Oratoriënhof, org. Masereelfonds.

20.30 u FILM 'Het Asthenisch Syndroom' van Kira Moeratova, kalei-
doskopische schets van een gedesintegreerde samenleving, in 't
Stuc, toeg. 150/100.

22.00 u FUIF Scorpio fuift, in zaal Corso, org. radio Scorpio.

MAANDAG
21.00 u FILM 'JFK' van Oliver Stone over Amerika's betreurde presi-

dent, in 't Stuc, toeg. 150/100.
21.00 u VERGADERING MilieuRaad komt bijeen, in 't Stuc.
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Veto: Is je schrijfstijl gedetermineerd door je dich-
terschap?

Ducal: «Dat is iets dat je niet in de hand hebt. Je
schrijft onbewust op een bepaalde manier als
prozaïst omdat je op een bepaalde manier als
dichter werkt, bijvoorbeeld door de dingen zo
puntig mogelijk te formuleren. Er zijn wel
mensen die mij op parallellen wijzen maar dat
merk ik pas zelf achteraf. Ik vind dat de twee
helemaal anders zijn. En je kunt ze trouwens
moeilijk met elkaar vergelijken. Bepaalde ele-
menten uit mijn dichtbundels komen letterlijk
in het boek terug maar dat is eerder een spelletje
met de lezer. Vooral de toon vind ik toch duide-
lijk luchtiger dan die van mijn dichtbundels.
Die zijn harder, cynischer en ook mytischer,
denk ik. Zeproberen ook een diepere laag aan te
boren.»

'De Meesterknecht' van Charles Ducal.
"Eengedwongen keuze

tussen het autobiografische en het fiktieve,
dat vind ik censuur'

Charles Ducal iseen dichter, en, zo zegt
hij zelf, dat blijft hij ook na de publika-
tievandeprozabundel'DeMeesterlmecht'.
Veto praatte met hem over het konflikt
tussen realiteit en fiktie.
Ducal debuteerde met de dichtbundels 'Het Hu-
welijk' en 'De Hertog en Ik'. In zijn recentste
werk, de verhalenbundel 'De Meesterknecht'
laat Ducal zijn hoofdpersonage Simon Ackx in
zes verhalen terugblikken op achtereenvolgens
zijn studenten periode in Leuven, zijn debuut als
dichter, zijn intrede in het katolieke onderwijs
en zijn eerste huwelijksjaren. Het centrale mo-
tiefin deze verhalen ishet knechtschap in al zijn
facetten.
Verscheidene meesters - de Marxistisch-Le-

ninistische Beweging (MLB), het Universitaire
Rode Kruis (URK) waarvan hij het enige wer-
kende lid is, zijn literatuurbloedbroeder Eddy,
en de bekrompen katolieke schooldirektie -
moeten ~einig moeite doen om hem voor hun
kar te spannen. Ackx probeert zich hiertegen te
wapenen door in de realiteit in te grijpen via zijn
poëzie. Op een bijna puberale manier probeert
hij bijvoorbeeld zijn vriendinnen met gedichten
aan zich te binden, zonder veel sukses echter.
Pas op het einde van de bundel verlaat Ackx
deze manier van denken: "Ik nam afscheid van
de werkelijkheid, sprong in het zadel en reed de
nacht in."

....

Mytisch
Ducals verhalen spelen zich af in een her-

kenbaar Leuvens kader. Verschillende gebeurte-
nissen gaan terug op historische feiten, zoals
bijvoorbeeld de bezetting van de universiteits-
biblioteek. Ook enkele personages refereren aan
bestaande personen. Zo wordt wijlen professor
Albert Westerlinck in het boek J.M.J. Ommeg-
anck en het personage Karel Dehertog heeft
verdacht veelweg van Herman De Coninck. Die
publiceerde trouwens al in 1988 in zijn 'Nieuw
Wereldtijdschrift' het prozadebuut van Ducol,
wat later het eerste verhaal van 'De Meesterk-
necht' werd.

Veto : Ben je nu een prozaïst geworden?
Ducal : «Ik ben een dichter die een prozaboek
geschreven heeft. Als schrijver probeer je wel
eens iets nieuws, al was het maar om niet vast te
roesten. Het gaat ook duidelijk om zes aparte
verhalen. Die worden overspannen door dat
éne tema van het knechtschap, maar onderling
hebben ze niet de eenheid die een roman zou
kenmerken. En dat was ook helemaal niet de
bedoeling. Het boek is trouwens episodisch
ontstaan. Je schrijft een verhaal en een jaar
later doe je dat nog eens. Het valt je dan op dat
je bepaalde tema's en personages bijna auto-
matisch laat terugkeren."
«In funktie daarvan heb ik nog een aantal

verhalen geschreven. Na enkele jaren heb ik die
gebundeld en dat doe jedan natuurlijk zo dat ze
zo intelligent mogelijk op elkaar volgen. Maar
ik heb nooit de ambitie gehad om van 'De
Meesterknecht' hét werk van mijn karrière te
maken. Dit boek wil de problemen humoris-
tisch en lichtvoetig behandelen en het ismet die
instelling geschreven. Dit proza is voor mij een
prettig zijpaadje maar de gedichten blijven wel
het belangrijkste. Ikwerk ondertussen trouwens
aan een derde dichtbundel.»

Veto: Ie was tijdens Je studententijd MLB-aktivist.
In hoeverre werkte deze beweging, die de arbeider
wou bijstaan, niet over de arbeider heen?

Duceb-Ie moet daar een onderscheid bij ma-
ken. De MLB is een studentenorganisatie en
studenten zijn nogal eens vervreemd van de
sociale realiteit. Ze staan daar ook ver van af in
het dagelijkse leven. Ze gaan naar de les, lezen
hun kursussen. dus je opmerking zal inderdaad
ook wel gelden voor MLBzoals ik ze heb meege-
maakt.»
«Anderzijds is de MLBeen onderdeel van de

grotere Amada, nu PvdA-beweging. En dat is
absoluut geen studentenorganisatie meer, maar
een beweging die sterke wortels heeft in de
realiteit van fabrieken en sociale strijd. De mei-
68 generatie van maoïsten vond dat alleen
maar ageren binnen de universiteit voor hen te
steriel was en hebben zich effektiefmet de arbei-
der verbonden door in een fabriek te gaan
werken. Op die manier hebben ze getracht het
wereldvreemde te overstijgen. Ik vind absoluut
niet dat de PvdAlijdt aan salonkommunisme.»

Veto: Ook Simon Ackx is MLB-militant. Daarnaast
zijn er nog inhoudelijke parallellen te trekken met je
eigen leven zoals de roeping voor het onderwijs en de
deelname aan de aktie Spies van Germania om de
gelijknamige gastlektor Zuidafiikaanse Letterkunde
het lesgeven te beletten. Is 'De Meestemecht' geen
verkapte autobiografie?
Ducal: «Ik wil die twee zorgvuldig uit elkaar
houden. Dat is volgens mij ook niet moeilijk
maar sommige mensen slagen daar blijkbaar
toch niet in. Als de titel van mijn boek 'De
Meesterknetht' is, dan geef ik daarmee het
tema dat ik wil uitwerken aan. Ik doe dat op
basis van eiqen ervaringen, maar ik wil er geen
verslag van maken.»
«Alsik dat had willen doen, had ik een totaal

ander beeld moeten ophangen van het hoofd-
personage. Had ik vooropgesteld dat deze bun-
del een reële weergave had moeten zijn van
mijn eigen ervaringen, dan was ik te sterk
gebonden geweest aan wat ik zelf beleefd heb.
In dit verhaal is het net omgekeerd. Het hoofd-
personage doet wat ik wil, wat de realiteit ook

geweest is, gewoon omdat ik wil dat hij dat
knechtschap uitbeeldt. De figuur moet naar de
eisen van het verhaal een meeloper zijn, ie-
mand die flink zijn best doet om over de bol
geaaid te worden. Ackx iseen naïeveling. Maar
je kan op basis van het boek niet besluiten dat je
nu weet wat ik in de jaren zeventig in Leuven
uitgespookt heb. ."

Fiktie
«Het boek is een poging om die hele periode

van politieke betrokkenheid te zien in het rui-
mer tema van iemand die zich voortdurend
verkoopt omdat hij de kracht mist zijn eigen
programma uit te schrijven. Dat moeten de
meesters voor hem doen.»

Veto: 'Het Huwelijk' eindigt met de regels "poëzie is
een daad van ontkenning". Ook dat is een werk
waarbij de lezer problemen heeft om de verteller en
de ~hrijver uit elkaar te halen. Hadden deze regels
niet'in 'De Meesterknecht' gepast?
Ducal: «Ikbegrijp echt niet waarom dat autobi-
ografische voor zoveel problemen zorgt. Het
boek gebruikt autobiografische elementen om
een syntese te maken, een beeld van de jaren
zeventig. Dat overaktivisme van het MLBmet
zijn modelmilitanten, die aktie Spies,dat heb ik
gebruikt. Die. herkenbaarheid vinden veel
mensen trouwens een charme van het boek.
Maar dat spreekt absoluut niet tegen dat ik, die
persoonlijk in die geschiedenis betrokken ben
geweest, van sommige elementen gebruik maak
en van andere niet. In dat verhaal staat bijvoor-
beeld niet dat ik ooit in de leiding van MLBheb
gezeten, gewoon omdat dat niet in het verhaal
past. Endie betoging die het einde betekent van
Ackx' deelname aan het politieke leven in Leu-
ven heeft welplaatsgevonden, maar heeft mij er
absoluut niet toe aangezet mijn politieke akties
te staken."

Je kan op basis van dit boek niet besluiten dat je weet wat ik in de jaren zeventig in
Leuven uitgespookt heb. (foto Rob Stevens)

«Iksyntetiseereen aantal belangrijke gebeur-
tenissen uit die periode zodat ze een tijdsbeeld
vormen en zo dat de evolutie van het personage
het tema dient. Dat is het verschil tussen een
autobiografie en een autobiografisch verhaal.
Dat mensen de verhaalfeiten automatisch lezen
als waar gebeurd ervaar ik als een kompliment.
Het wijst erop dat mijn poging om het zo realis-
tisch mogelijk te maken in zekere mate ge-
slaagd is. Sommige kritià lijken mij te dwingen
te kiezen tussen het strikt autobiografische en
het fiktieve. Dat die middenweg er niet mag
zijn, vind ik censuur. Het onderscheid realiteit-
realisme zien ze blijkbaar ntet,»

Veto: Ackx stapt in het onderwijs. Is dat niet de
ultieme knieval voor hem, want het is een katoliek
kollege?
Ducal: «Enerzijdszit daar inderdaad een neder-
laag in. Ackx denkt zijn idealen door te kunnen
laten vloeien in het onderwijs door bijvoorbeeld
teksten van Walraff te laten lezen. Het wordt
hem snel duidelijk gemaakt dat dat niet kan.
Maar anderzijds slaagt hij erin om zijn kontrakt
tegen de wil van de direkteur in toch te verlen-
gen.»

Veto:Maar draait hij daarbij zichzelf geen rad voor
de ogen? Hij moet zich immers aanpassen aan het
systeem en Boon van zijn leeslijst schrappen.
Ducal: «Ik denk dat dit inderdaad de slotge-
dachte is van het hele boek. Ackx ismaar op één
terrein de uiteindelijke meester en dat Is in de
verbeelding van zijn gedichten. Maar ook in de
realiteit is hij geen totale sul. Dan zou hij voor
de schrijver zowel als voor de lezer immers niet
interessant meer zijn. Hij weet de situatie toch
steeds weer zo te beïnvloeden dat hij zijn vel
redt. Op het einde valt het onderscheid tussen
hem en de meesters die hij dient weg. Hij besluit
de Muze te dienen en die bestaat uiteindelijk
alleen in zijn hoofd, zodat de knecht en de
meester tenslotte samenvallen. Vandaar die re-
ferentie op het einde aan Don Quichote, die ook
zelf zijn Dulcinea uitvindt. Simon heeft ge-
probeerd vrouwen aan zich te binden door hen
liefdespoëzie te schenken, een instrument van
de verbeelding. Maar hij ontdekt datzijn dromen
geen invloed kunnen hebben op zijn bestaan en
verdwijnt daarom in de literatuur,»

Veto: Uw boeken worden in Nederland uitgegeven.
Is het boek wel herkenbaargenoeg voor Nederland.
Bij de Belgische kritici werd juist die identifikatie
met het boek als één van de charmes aangewezen.
Ducal: «Het feit dat ik in Nederland uitgeef is
eerder toevallig. Herman de êoninck had op
een bepaald ogenblik plannen voor een poëzie-
fonds bij 'Nijgh en van Ditrnar'. Toen dat fonds
niet van de grond bleek te komen, heeft de
Coninck zich ertoe verbonden toch een uitgever
voor me te vinden en dat werd dan deArbeiders-
pers. Dat heeft geen nadelen maar wel het
voordeel dat het niet de verspreiding in Vlaan-
deren belemmert en tegelijk de mogelijkheid
kreëert om een groter publiek te bereiken.»
«Devraag of het boek herkenbaar genoeg is

voor de Nederlandse markt moet jeherleiden tot
de vraag of de werkelijkheid van het boek auto-
noom genoeg is en daar ben ik zeker van. Dat
merk ik uit recensies en reakties van Nederland.
Als iemand uit Friesland je een brief stuurt met
de mededeling dat hij er zo van genoten heeft
dan weet je dat die Vlaamse toestanden die je
beschrijft overtuigend genoeg overkomen. Dat
ik zeker ben dat dit boek zonder die Leuvense
werkelijkheid kan 'overleven' is een zelfvertrou-
wen dat ik nu heb. Bijde voorpublikatie in het
Nieuw Wereld Tijdschrift stond dat "in 'De
Meesterknecht' allerhande zeer herkenbare fi-
guren rondlopen, ook voor wie ze nooit gekend
heeft." Dat vind ik een mooi kompliment.»

Veto:Erwordt vaak gesproken overde Vlaamse Golf
die nu zijn einde zou bereikt hebben. Ziet u nog een
toekomst voor de Vlaamse letterkunde?
Ducal: «Ikkan moeilijk oordelen over het proza
maar in de poëzie zie ik een aantal mensen die
uitstekend werk leveren en in mijn ogen de
vorige generatie dichters zelfs overstijgen. En
dan denk ikvooral aan Erik Spinoymet 'Suzette'
en Dirk Van Bastelaere met 'Pomschlegel'. Zij
schrijven zeer intrigerende en rijke poëzie. Het
gaat goed met de Vlaamse poëzie, vind ik.»

Tom Dams
[eroen Overstijns

'De Meesterknecht' van Charles Ducal, uitgegeven
bij Atlas-Amsterdam, 595 frank


