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Protest tegen vestigingswet
Studenten
Geneeskunde boos
Mgel!>pen woensdag werd er in Gent en Leuven door een drie-
duizendtal geneeskundestudenten geprotesteerd. Oorzaak zijn
de verregaande voorbereidingen van ministers Moureaux en
Onkelinx die er al een half jaar lang op zinspelen om op een of
andere manier het overaanbod aan artsen in te dijken. Een van
de mogelijkheden is een vestigingswet.

De artsenproblematiek bestaat al artsentoevloed in België in te dijken.
langer dan vandaag. De problema- Uit hetzelfde rapport en uit gelijkaar-
tiek is zonder meer te kaderen in de dige rapporten bleek België op Euro-
algemene malaise in de gezond- pees nivo immers bovenaan te zitten
heidssektor. Als een van de oplossin- zowel wat betreft het aantal kandi-
gen voor de geldopslorpende sektor daat-artsen als het aantal artsen per
werd al gauw een halt aan het over- , inwoner; respektievelijk 1 eerstejaars
aanbod van artsen in België voor- student geneeskunde per 5.236 in-
gesteld. Door een teveel aan artsen woners op een Europees gemiddelde
zouden de algemene kosten in de ge- van 1 per 11.039 en een Europese
zondheidssektor in belangrijke mate richtlijn van 1per 15.000. Belgiëtelt 1
gestegen zijn en een stijgend aantal arts per 298 inwoners op een gemid-
artsen zou 'zwart zaad' zien. Vorig delde van 391. Ook op de kronolo-
jaar werd in Veto aangetoond dat gische as blijkt een 'onevenwicht'.
deze laatste konstatatie wel enigszins Sinds 1951 is het aantal inwoners per
gerelativeerd moest worden en dat de arts serieus verminderd. Het aantal
lage-inkomensgrens van minder dan inwoners per arts ging van 1002 in
35.000 frank per maand bij artsen na 1951 neer 294 in 1991.
18 maanden werken niet veel meer Probleem bij dergelijke statistieken
dan 13procent bedroeg, wat in verge- is dat het kwantitatieve primeert en
lijking met andere universitaire af- dat ze dus ons niets vertellen over de
gestudeerden nog niet zo dramatisch kwaliteit van de gezondheidszorg die
is. aangeboden wordt, noch over de

noden die er zijn of zullen zijn. Zo
merk.t Johan Vande Paer van Ge-
neeskunde voor het Volk terecht op
dat de vergrijzing van de bevolking
zeer waarschijnlijk de noden naar een
beter en meer uitgebouwd gezond-
heidsbeleid zal vergroten.

Elimineren
In het kader van de Europese een-

making werden in feite de eerste stap-
pen ondernomen die op nationaal
nivo zouden leiden tot (nieuwe) dis-
kussies over de inperking van het art-
senaanbod. Zo werd in een rapport
van een Europese kommissie van 14
februari 1990, naast een aantal voor-
stellen tot gelijkschakeling van de di-
ploma's op Europees nivo, nadruk
gelegd op het belang van de praktijk-
ervaring van de kandidaat-arts en van
de (beginnende) arts. Daarom wordt
er eksplidet gepleit voor een strengere
selektie en een reduktie van het aan-
tal geneesheren in Europa: "De selek-
tie verbeteren komt neer op een beter
gebruik van de reeds bestaande peda-
gogische middelen en dus op een ver-
betering van de opleiding. Dat heeft
in eerste instantie te maken met het
verband tussen het aantal studenten
en een optimaal gebruik van de mid-
delen, voorts heeft dat te maken met
de rechttrekking van het onderwijs op
het hoogste nivo door het elimineren
(sic) van de zwaksten."
Met een dergelijke ekonomistische

visie was het hek meteen van de dam
om ook in België van wal te steken
met een strengere selektie en om de

Spektakulair
Toch is de regering in België gelei-

delijk aan meer beginnen denken aan
een inperking van het aantal artsen.
Onderdruk van de EuropeseGemeen-
schap, zoals we al zeiden, maar ook
onder druk van de omliggende landen
en meer bepaald van Nederland waar
wèl een beperkinq bestaat, zodat niet-
uitverkorenen hun kans wagen in
België.Ook nog, onrechtstreeks, onder
druk van de besparingen volgens die
logika dat méér artsen het doktersbe-
zoek en de geneesmiddelenkonsump-
tie doen stijgen. Daar draagt de Staat
dan de kosten voor.
Merkwaardig genoeg duiden de dj-

fers in de jaren 1982-1991 niet op een
spektakulaire verhoging van het dok-
tersbezoek, rekening houdend met de
vergrijzing van de bevolking: ze is
gestegen van 5,1 huisartsenraadple-
gingen per jaarnaar 5,6. De stijgende
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Uzult het niet geloven, maar hij is er inderdaad nog altijd. Onverwoestbaar
en onverslijtbaar, steeds dezelfde en nog steeds even imponerend: uw
dierbare dinosaurus, plompend in de moerassen van Afrika. (Zie pagina 5)
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"Radikaal vernieuwend is de VLD natuurlijk nauwelijks", aldus De

Professor De Clercq over liberalisme
. .en verruiming

Eigenlijk zijn er
veel te weinig De

Woensdag organiseert Politika een ideologisch debat rond de
verruimingsoperatie van Verhofstadt. Om de VLD, de Vlaamse
liberale Demokraten, vooraf al in een ruimer kader te kunnen
plaatsen, sprak Veto met een van de gaste;n: professor 8.J. De
Clercq. hoogleraar aan de Fakulteit Sociale Wetenschappen,
afdeling Politieke en Sociale Teorieën.

Veto: De venuimde liberale partij VLD inklusief de meest mcrqinolen.» «Ik
spreekt van een radikaal vemieuwend geloof dan niet dat de meerderheid
programma dat afTekent met verouderde van de Vlamingen liberaal denkt, wel
denkbeelden. Volgens hen zijn deze im- dat ze op een liberale manier reager-
mers ideologische ballast uit de negen- en. Dat is bijvoorbeeld het geval bij
tiende eeuw. Geldt dit dan ook niet voor belastingsverhogingen, stakingen en
het liberalisme? allerlei staatsbemoeienissen. Ikbetrap
De Clercq: «Het kan in elk geval als mijzelf daar ook regelmatig op.
een verdienste beschouwd worden dat Natuurlijk kan die liberale reaktie ver-
de VLDeen aantal maatschappelijke lengd worden tot een liberaal denken
tema's opnieuw naar voren gebracht maar dat hoeft niet zo te zijn. Immers,
. heeft zodat ook de andere politieke als je wat kritisch afstand neemt van
~families genoodzaakt worden zich je eigen reaktie, ga je ook andere
erover te bezinnen. Radikaal vernieu- faktoren in acht nemen. Iedereen vindt
wend is dat natuurlijk allesbehalve, een staking van het openbaar vervoer
want men grijpt gewoon terug naar vervelend, maar als je daar dan een
de klassieke liberale traditie. Diewordt klein beetje over nadenkt, zie je in dat
dan wat sloganesk verpakt, wat moei- hun recht daartoe natuurlijk noodza-
lijk anders kan als je de massa wilt kelijk is. Zoniet veegt men helemáál
bespelen. Nieuw is het 'Burgermani- de vloer aan met de werknemers.»
fest' dus niet.» Veto: Verhofstadtnoemthetonderscheid
Veto: Professor De Grauwe, een notoir tussen "kapitaal en arbeid achterhaald,
VLD'er, stelt dat het liberalisme in Vlaan- evenals dat tussen konservatief en pro-
deren door een meerderheid gedragen gressief. Neemt hij zijn wensen niet voor
wordt. Zijn partij noemt zich 'de partij werkelijkheid?
van de burger. Gaat het hier dan inder- De Clercq: «Natuurlijk is de betekenïs
daad over alle burgers? yan deze begrippen verschoven bin-
De Clercq: «Historisch werd het liber- nen de nieuwe maatschappelijke kon-
alisme gedragen door de emancipatie tekst, maar het is enigszins sloganesk
van de burger: de burgerlijke maat- te stellen dat ze verdwenen is. In de
schappij kwam tot zelfstandigheid te- huidige samenleving zijn ernog steeds
genover het absolute staatsgezag .. tegengestelde belangen en ongelijke
Maar men kan vandaag, misschien posities. Het iswel waar dat de tegen-
meer dan ooit, onderscheid maken stelling tussen kapitaal en arbeid niet
tussen twee invullingen van die term. meer gelijkloopt met de scheidingsli-
Enerzijds is er de 'bourgeois' in de jn tussen konservatiefen progressief ...
louter beschrijvende betekenis van het
woord als de zelfstandige die over Veto: Zal een 'burgerdemokratie' zoals
genoeg middelen beschikt om inder- de VLQ die voorstelt de participatie aan
daad voor zichzelf te kunnen zorgen. de politieke besluitvonning dan verho-
De term van de Franse revolutie gen? Konkreet wensen zij bijvoorbeeld de
daarentegen, die een liberale revolu- invoering van referenda en stemrecht in
tie was, is 'dtoyen'. En dat slaat dan plaats van stemplicht. Zij willen-"de po-
op álle leden van de maatschappij, litiek terug aan de mensen geven".

De Clercq: «Kwaintern beleid lijkt de
liberale partij mij in elk geval meer
gedemokratiseerd dan SPen CVP.Deze
laatste zijn echte volkspartijen, heel
stevig georganiseerd en geworteld in
de maatschappelijke grond. De libe-
ralen zijn veel meer een beweging
van individuen en ik denk dat -de
interne demokratie daar altijd groter
geweest is. Dat is natuurlijk bevorder-
lijk voor de betrokkenheid bij de poli-
tiek.»
«Inprincipe ben ik ook voorstanden

van de afschaffing van de stemplicht.
Dan vermijd je immers een aantal
neveneffekten van de huidige rege-
ling: gewoontestemmers, ongeïnte-
resseerdlukraak stemmen, enzovoorts.
Maar in alle landen met stemrecht
blijkt echter dat men des te meer ge-
bruik maakt van dit recht naarmate
men hoger staat op de sociale ladder.
Als je de stemplicht zou afschaffen
zouden er dus enorm veel mensen,
van een en dezelfde bevolkingslaag,
hun politieke rechten nooit laten
gelden. Misschien moeten mensen dus
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Leuven'Bloedserieus 6
Volgende week dinsdag kunnen
we weer massaal ons bloed kwijt.
De Landbouwkring samen met het
BelgischeRodeKruiszullen u maar
al te graag laten leeglopen. tIl 's
avonds krijgt u dan warempel nog
een beloning ook - een koncert,
speciaal voor u. '
Doktorandi 3
Doktorandi, opgepast! Straks zult
u weer allemaal moeten plaatsne-
men op de schoolbanken. Braafjes
les volgen, net als de anderen, en
wee degene die brost!Meer over de
snode plannen van de heren groeps-
voorzitters, binnenin deze Veto.
Gasthuisbergtrophy 5
Dysleksie 4
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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 of op 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.

Vestigingswet
Opwoensdag 25 november betoog-

den de studenten geneeskunde tegen
het invoeren van een vestigingswet
en tegen de politieke hypokrisie. Medi-
ka begrijpt wel "dat momenteel een
beperking van het aantal artsen nood-
zakelijk is voor het kwaliteitsbehoud
van onze gezondheidszorg. Maar
dergelijke beperking pas na zeven
jaar opleggen is een immorele ge-
dachte" (Akuut van 23 november).
Medika is dus ronduit voor nume-

rus dausus en tegen een vestigings-
wet. Of vrij vertaald, de huidige gen-
eratie studenten mag nog mee van de
koek profiteren, de generatie na mis
moet het gelag betalen. Om eerlijk te
zijn, dit lijkt me eveneens een vrij
hypokriete houding te zijn. Numerus
clausus en vestigingswet zijn allebei

even immoreel. In het verleden werden
ze altijd samen naar voren geschoven.
Het zijn beide ondemokratische midde-
len, die zowelde studenten als de jonge
artsen treffen. Bovendien is het argu-
ment "beperking van de artsen is nood-
zakelijk voor het behoud van de kwa-
liteit van de gezondheidszorg" even
simpel als demagogisch. Toonmij één
gefundeerde studie die dat aantoont.
De kwaliteit van de geneeskunde is de
afgelopen tien jaar inderdaad gedaald.
Niet omdat het aantal artsen zo
spektaktilair is toegenomen, maar
omdat veel mensen een kwalitatieve
geneeskunde gewoon niet meer kun-
nen betalen. Het is het principe van de
prestatiegeneeskunde samen met de
invloed van de farmaceutische indus-
trie die ervoor zorgen dat gezond-
heidszorg business as usual is.Vandaar
de overkonsumptie en de verspilling.
Wanneer men de overkonsumptie wil

uitroeien, dan moet men beginnen
met de· prestatiegeneeskunde af te
schaffen.
"Maar er zijn toch veel te veel art-

sen, jonge huisartsen vinden geen
patiënten meer." Ook dit is pure pro-
paganda. Eersten vooral is de situatie
lang niet zo dramatisch als men ze
voorstelt. Geen enkele afgestudeerde
huisarts lijdt honger. En na vijf jaar
werken, hebben de meesten een bloei-
ende praktijk. Bovendien verdrinken
oudere artsen in het werk. Vijftig tot
zelfszeventig konsultaties per dag zijn
geen uitzondering. Dit is ook geen
kwalitatieve geneeskunde, maar daar
zwijgtmen over.Eenherverdeling van
de arbeid, onder meer via het uitbou-
wen van groepspraktijken is hier dus
de oplossing.
In feite kan men elk argument pro

numerus clausus weerleggen, wan-
neer men de diskussie opentrekt naar
de organisatie van de gezondheids-
zorg. Met MLBen Geneeskunde voor
het Volkbepleiten we een hervorming
van de gezondheidszorg met afschaf-
fing van de prestatiegeneeskunde en
gratis gezondheidszorg voor iedereen.
Ik denk dat Medika een zware blun-
der begaat door te zwichten voor de
pro numerus clausus-lobby (de art-
sensyndikaten met name). Een her-
nieuwde diskussie onder de studen-
ten, waarbij de gezondheidsproble-
matiek in zijn geheel bekeken wordt,
lijkt me noodzakelijk. Ik ben gerust
bereid een debat of een algemene
vergadering te helpen organiseren.

Geert Goderis...

Zevende politologisch kongres

Recyklage nu ook
voor proffen
Vorige week vrijdag vond inBrusselhet zevende politologisch
kongres plaats onder de titel 'Participatie aan komplekse poli-
tiek', Een aantal professoren stelden hun onderzoeksresultaten
over dit ietwat abstrakte tema voor en het kongres werd afgeslo-
ten met een panelgesprek tussen vier politici.

De organisatie van het kongres lag
bij hetPolitologisch Instltuutdatonder
andere het tijdschrift 'ResPublico' uit-
geeft. Men kan zich aldaar na vorige
week vrijdag misschien even gaan
bezinnen over 'participatie aan poli-
tologische kongressen', rekening hou-
dende met de matige opkomst van
slechts ongeveer vijftig geïnteresseer-
den, voornamelijk studenten politieke
wetenschappen. Maar vooral inhou-
delijk stelde het kongres teleur. De
aanwezige studenten en assistenten
werden getrakteerd op gerecykleerde
feiten en gegevens die men ook in
kursussen en media kon terugvinden.
Nieuwe konklusles en analyses - die
men toch mag verwachten op een
wetenschappelijk kongres - waren
er nauwelijks. Veel aanwezigen bie-
ven dan ook op hun wetenschappe-
lijke honger zitten.
Misschien was het de bedoeling van

het Politologisch Instituut om een stap
te zetten in de richting van een breder,
niet gespecialiseerd publiek. Indien
dit zo is, is het een bewonderenswaar-
dig initiatief, Het wordt immers tijd
dat elke wetenschap, ook de politieke,
een paar treden afdaalt van de ivoren
toren waarin zij zich al te makkelijk
opsluit. Maar de vraag of dit kongres
daarin geslaagd is, moet, als men
zich baseert op het publiek dat aan-
wezig was en het gehanteerde taalge-
bruik, helaas negatief beantwoord
worden,

. Onderhand
Het kongres begon nochtans veel-

belovend met een uiteenzetting van
Mark Deweerdt, hoofd redakteur van
'De Standaard', over de politieke in-
formatie in het bereik van de burger.
Hij stelde vast dat vooral de overheid
in gebreke blijft bij het informeren
van de burger, en dit niet alleen kwa
hoeveelheid maar zekerkwa verstaan-
bare en bereikbare informatie. De-
weerdt vroeg zich ook af of de pas
gestarte informatiekampagne van de
overheid in de dagbladen niet eerder

een financiële hulp was aan in nood
verkerende dagbladen dan werkelijke
informatie voor de burger. Maar ook
de media besteedt relatief weinig aan-
dacht aan politieke feiten en analyses
die dan nog dikwijls in een Wetstratees
zijn opgesteld.
Er kan een boeiende diskussie ge-

voerd worden rond de vraag of deze
gegevens oorzaak zijn of gevolg van
de vaststelling die professor Gaus
(RUG)maakte: amper 23 procent van
de Belgen zijn nogal ofsterk geïnteres-
seerd in politiek. Een vergelijkend
onderzoek leert dat ons Belgenland
met dit cijfer achteraan op een Eu-
ropese 'lijst bengelt die aangevoerd
wordt door Denemarken, Nederland
en Duitsland met elk ongeveer 50 pro-
cent geïnteresseerden. Maar een kom-
munautaire uitsplitsing van die 23
procent levert 34 geïnteresseerde Vla-
mingen en maar 17 dito Walen op. De

kloof wordt nog groter als men 'de
cijfersbekijkt voor de leeftijd tussen 25
en 35 jaar. Daar zijn die respektieve-
lijk 37 en 14 procent. Het is dus vooral
beneden de taalgrens dat er een grote
apatie voor de politiek lijkt te leven.
Gaus maakte daar nog de bedenking
bij dat de grootste politieke partij in
Wallonië, de PS, praktisch vrij spel
krijgt door die situatie. De parti du
coeur kan zo naar hartelust macht
kumuleren zonder al te veel demo-
kratische kontrole.
De politieke desinteresse werd door

professor Billiet (KUL)nader onder-
zocht naar aanleiding van de verkie-
zingsuitslagen van 24november 1991.
Het wekt geen verwondering dat de
kiezers met een uitgesproken gevoel
van ontgoocheling, protest en apatie
bijna geheel terug te vinden zijn bij
het Vlaams Bloken Rossemofblanko
of ongeldig stemmen. Meer dan 60
procent van de ondervraagde Rossern-
kiezer drukt daarbij nog eensde wens
tot vernieuwing uit terwijl dit voor de
Vlaams Blok-kiezer iets minder is.
Daar wordt als motief vooral het mi-
grantenvraagstuk, gekoppeld aan
machteloosheid, ongenoegen en pro-
test opgegeven. Agalev, zo stelt Billiet.
heeft daarmee op 24 november het
gros van haar proteststemmen ver-
loren. Eenandere merkwaardige kon-
klusie van de analyse van 24 novem-
ber was dat ongeveer een derde van
de kiezers van partij veranderd is. Dat
is ongeveer 1,2 miljoen kiezers en
twee maal zoveel als bij de vorige
twee parlementsverkiezingen. Er kan
dus wel degelijk gesproken worden
van een politieke aardverschuiving.
Tenslotte stelde Billietnog de volgende
vraag: in alle analyses van de onder-
hand berucht geworden kloofwerd tot
nu toe altijd de oorzaak in de schoe-

Spo~aadsInterfakIdtllre
Bekerkompetities

Bekerkompetities van deze week
Volleybal Dames: dinsdag 1 december: 21.00 u LBK- Historia 21.00 u
Eoos ~Farma 21.00 u Alfa - Terbank 22.00 u Apolloon - Mercator
22.00 u Pedagogie - Politika 22.00 u VTK- Spora
woensdag 2 december: 20.00 u Germania - Thomas Morus 21.00 u LBK
- Klio 22.00 u VRG- Eoos
Basket Heren: maandag 7 december: 19.00 u Germania - Lerkeveld
20.00 u Politika - Terbank 21.00 u Pauskollege - Chemika 22.00 u
VRG- Camilo Torres
Voetbal Heren: maandag 7 december: 17.00 u Historia - Industria
18.00 u Romania - Psychologie 19.00 u Spora - Pauskollege 20.00 u
Wina - Germania 21.00 u VRG - Thomas Mores 22.00 u LBK-
Lerkeveld .
Minivoetbal Dames: maandag 1 december: 18.00 u LBK- VRG·19.00 u.
LBK- Eoos 20.00 u Eoos - Ekonomika 21.00 u Thomas' Mores -
Psychologie 22.00 u Thomas Mores - Politika
donderdag 3 december: 19.00 u VRG - Eoos 20.00 u Psychologie -
Politika
maandag 7 december: 18.00 uEkonomika-VRG 19.00 uEkonomika-
LBK

Uitslagen van de voorbije Bekerkompetities
Volley Dames: Apolloon - Psychologie 2-0 Pedagogie - Cam ilo Torres2-
o VTK- Cité 2-0 Wina - Medika 1-2
Basket Heren: VRG - LBK 38-17 Camilo Torres - Industria 24-43
Apolloon - Psychologie 35-34 Vlaamse Monnik - VTK51-38 Ekonomika
- Wina 63-21 Pauskollege - [ustus Upsius 56-4
Basket Dames: LBK- VTK34-13 Wina - Ekonomika 54-28

Pleister
Politieke participatie veronderstelt

door middel van informatie ook poli-
tieke kennis. Volgens professor De-
wachter (KUL)is het met die kennis
. slecht gesteld in België. Ze is beperkt .----------------,
en oppervlakkig. Vooral opvallend is
dat de burger de macht van het parle- I 2 •
ment blijft overschatten. Dit blijkt uit
het naast elkaar zetten van de onder-
zoeken die de afgelopen jaren over dit
tema werden verricht.Dewachter hield
nog een zacht pleidooi voor het in-
voeren van het vak politieke vorming
in het sekundaironderwijs. Misschien
niet meer dan een pleister op een
open wonde maar wel een stapje in de
goede richting.
Het kongres kabbelde dan nog wat

voort maar de verhoopte nieuwe kon-
klusies uit de konfrontatie en de ku-
mulatie van de onderzoeksresultaten
bleven uit. Men bleef steken in het
formuleren van de probleemstelling.
Wat met de stelling dat de politieke
wetenschap een belangrijke beleids-
ondersteunende funktie heeft? Laat
men het stellen van de oplossings-
mogelijkheden en de uitvoering ervan
opnieuw enkel in de handen van po-
litici en hun studieburo's?

nen geschoven van de politiek en de
politici. Is het misschien niet eens
nodig dat het verwachtingspatroon
van de burger en de eventuele ver-
schuiving daarin onderzocht wordt?

Peter-Jan Bogaert

Grand Café La Royale
tegenover het station

elke dag open van Z30 tot 24.00
(weekend: 10.00 tot 24.00)

ontbijt - kleine maaltijden - dranken - pannekoeken enz.

Elke dag diverse (inter)nationale kranten en weekbladen
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Doktoraatsprogramma's grondig aangepast

Doktorandi Op de
schoolbanken

•reizen
Twee.weken geleden berichtte Vetoover de versoepelde over-
gangsmodaliteiten voor Hobu-studenten om te kunnen
doktoreren. Maar ook intern aan de doktoraatsprogramma's
zelfwordt gesleuteld, en dit - weerom - in het kader van het
dekreet Coens.Streefdoelis het doktoraatsprogramma te opti-
maliseren, maar niet iedereen heeft het zo begrepen op de
veranderingen.

De zaak is formeel begonnen op de
Akademische Raad (AR)van 12 okto-
ber toen het voorstel tot omvorming
van de doktoraatsprogramma's door
de groepsvoorzitters op tafel werd ge-
gooid. Erwerd toennoqcl heftig gerea-
geerd door het Assisterend Akade-
misch Personeel (AAP)dat zich gepas-
seerd voelde.
Het voorstel van de groepsvoorzit-

ters lijkt weinig meer dan een aantal
berekeningen om de onderwijs- en
studieaktiviteiten matematisch vast
te leggen, Maar achter heel het voor-
stel zit meer dan dat. Teneerste zou de
doktoraatsopleiding verplicht worden
voor het behalen van de graad van
doktor en ten tweede is het ook effek-
tief een doktoraatsopleiding, wat wil
zeggen dat de doktorandi terug 'les'
zullen moeten volgen.
Bovendien komen bij het louter

opleidingsgedeelte nog een heel aan-
tal andere verplichtingen bij, allemaal
uitgedrukt in uren. Het totaal aantal
uren dat op die manier bekomen zou
moeten worden situeert zich tussen
1500 en 1800, gespreid over heel de
doktoraatsopleiding.
Waarschijnlijk zijn de onderdelen

die zo verplicht worden niet meer dan
een matematisering van de bestaande
situatie bij doktorandi: het behoort
bijvoorbeeld nu al tot die verplichtin-
gen een tesis te begeleiden, semina-
ries en voordrachten te geven en dies
meer. Aan de andere kant zijn er nieu-
we elementen en kan een echte uni-
formisering voor problemen zorgen.
Eeneerste nieuwigheid is het instel-

len van een aantal 'kursusseri' met
eksamen. Die zouden niet meer dan
een derde van de studielast mogen
zijn en diewordt in het voorstel van de
groepsvoorzitters 'verdieping en/of
verbreding' genoemd. Op zich kan
het niet zo een bezwaar zijn dat de net
afgestudeerde studenten die aan een
doktoraat beginnen nog een aantal
lessen bijvolgen en daar zelfs eksa-
men over afleggen. "Alleen kan men",
zoals Nadia Lie (AAP-vertegenwoor-
digster op de AR)zegt, "zich de vraag
stellen of dat binnen hetzelfde depar-
tement geen illusie is.Veelvalt ervoor
de doktorandi pinnen hun eigen afde-
ling niet meer te leren".
Een tweede kritiek op het direkt

kontaktonderwijs wijst op de verant-
woordelijkheid die de doktorandus zelf
dient te nemen: "De doktorandus te-
rugdringen in de rol van student met
het afleggen van eksamens over een
aantal verplichte kursussen wordt als
kontraproduktiefervaren. (...)Als een
kursus of een kongres nuttig en inter-
essant is geweest, zal de doktorandus
dat zelfverwerken in zijn wetenschap-
pelijk werk", aldus een nota van de
Leuvense onderzoekersorganisatie
Lovan en Focus Research waarin een
aantal schriftelijke standpunten om-
trent de doktoraatsopleiding worden
opgesomd.
De vraag blijft dus hoe dat alles

ingevuld zal worden. Zal het een les-
senpakket zijn met onder andere
vakken-uit de eerste en tweede cyklus
zoals dat aan het Ruca (Antwerpen)
al bijna in voege isof zou het gaan om
een soort van diskussieseminaries. Een
veel beter alternatief is dat de oplei-
ding internationaal zou worden geor-
ganiseerd en dat de doktorandi op die
manier wél 'nieuwe horizonten' zou-
den kunnen aansnijden.
Naast een derde studielast bestemd

voor 'direkt onderwijs' zou twee derde
naar andere studieaktiviteiten moeten
gaan, waarvan een hele opsomming
van 19 onderdelen wordt gegeven.
Hierop is vanuit Humane Weten-
schappen scherpe kritiek gekomen

..

Vestigingswet
genaamde driesporenplan.

vervolg van pag. 1 De eerste is de meest voor de hand
kosten in de sociale zekerheid kun~en liggende: numerus clausus. Deze
dus waarschijnlijk eerder op rekemng maatregel zorgt ervoor dat de selektie
gebracht worden van een onveran!- voor of tijdens de opleiding gebeurt.
woord voorschrij~g:drag e? een.proli- Als oplossing sluimerde ze al binnen.
feratie van de klinische biologie. Tot de eerste versiesvan het dekreet Coens
slot is er ook vanuit .de art:sensyn- maar werd al gauw gecounterd door
dikaten een vraag tot mperking van de studentenbeweging en later ook
het artsenaanbod. '. .. door politiek partijen als de SP.In de
Een grote druk dus ~anUit telrijke uiteindelljke versie is het da~. geb~e-

belangengroepenenmmofmeere~?- ven bij een fakultatieve oriëntatie-
duidigheid rond het probleem: er zun proef.
te veel artsen. De eenduidigh~id is De kritiek op numerus clausus en
echter al veel minder oonweziq a~s de verschillende varianten isdat zo de
het gaat om de manier ~aarop die drempel tot het Hoger Onderwijs nog
inkrimping moet gebeuren. In de maar eens verhoogd wordt. Uit stu-
oriëntatie nota die Moureaux en On- dies blijkt immers dat er voorlopig
kelinx in de ministerraad op 2 okto- nog lang geen sprake isvan een even-
ber voorstelden wo~den dne moge- waardige participatie van alle be-
lijke oplossingen gezien voor de regu- volkingsgroepen aan het Hoger On-
lering van het artsenaanbod: het zo- derwijs en dat een numerus clausus

omdat de onderdelen sterk geïnspi-
reerd zijn op de situatie in Positieve
Wetenschappen. Zeven van de items
zijn bijvoorbeeld uitsluitend interna-
tionale aangelegenheden (kongres-
sen, hoofdstukken in boeken, tijd-
schriftartikels), en internationale uk-
tiViteiten worden meer in rekening
gebracht dan nationale (bijvoorbeeld
200 uur voor een internationale pub-
likatie en 80 uur voor een nationale).
Op zich kunnen internationale initia-
tieven een beeld geven van de waarde
van een onderzoeksprojekt en de aan-
pak van de doktorandus, maar be-
paalde projekten kunnen waardevol
zijn zonder het nationale interesseveld
te overstijgen. Of ze komen gewoon-
weg niet tot hun recht op internatio-
naal nivo: een politologische studie
over de verzuiling of een projekt rond
Oud-Nederlandse literatuur zijn in
Vlaanderen heel specifiek nationaal.
Nochtans kan, volgens Nadia Lie,
dergelijke regeling een positief effekt
hebben omdat de onderzoekers meer
aangemoedigd zullen worden, maar
"daar moeten dan wel gelden voor
vrijkomen."
De grootste kritiek vanuit Lovan en

Focus Research betreft de inkrimping
van de keuzevrijheid. De onderzoek-
ersorganisatie redeneert daar heel 'li-
beraal' in zoals blijkt uit de nota met
hun standpunten: "In ieder geval Is

wordt dat "studenten die een getuig-
schrift van een doktoraatsopleiding
hebben bekomen (...) dubbel worden
geteld". Het is namelijk zo dat de
unief naast een forfaitaire betoela-
ging (6,9 miljard per jaar) voor elke
student apart gefinancierd wordt. In
.die berekening wordt gewerkt met
'onderwijsbelastingseenheden' (één
zo'nee~heidis~oedvoor92.ooofrank) Via - Internationale Werkkampen
waarbij de unief voor studenten uit in binnen- en buitenland
groepC (ingenieurs, artsen en tendort- Bolivië, Brazilië, Columbia, Cos-

de doktorandus in samenspraak met sen) drie. eenheden krijgt, ,,:oor stu- ta Rica, Ijsland, Finland, Indië, Ja-
promotor (...) het best geplaatst om te den ten ~It gro~p B (de kandidaturen pan, Nigeria, Polen ... Een jaar in 't
oordelen of een bepaald aanbod in- van de mg~meurs en artsen en de buitenland? Via organiseert aktief
derdaad zijn werk ten goede kan studenten Uit Wetenschappen) twe.e vrijwilligerswerkvoor jongeren van
komen. Keuzevrijheid is essentieel." eenheden en voor de studenten Uit 18 tot 30 jaar, van eko-werkkam-
Of nog: "de opleiding moet er zijn ~:oep A (~umane Wetenschappen) pen of het helpen ven bejaarden
voor de doktorandus en niet omge- een ~enheld. Wat nu bedo,7~dw<?rdt tot het optrekken van windmolens
keerd. Nuttige en goed gegeven kur- ~et dub~el worden geteld ISdu~de- op een Franse vlakte, aanleggen
sussen zullen gevolgd worden terwijl lijk: de unief zal dubbel qeftncncierd van een speelplein in een Ham-
het oninteressante aanbod vanzelfzal worden vo<?relke dokt~raatsstudent, burgse volksbuurt of het ornbou-
verdwijnen." wat een seneuze ekstra mkomst bete- wen van een vervallen hoeve in
Ook een aantal praktische maar kent. Als dat.er bijvoorbeeld 200 zijn Noord-Spanje tot een bruisend

daarom niet minder belangrijke pro- met een ge~lddelde van 2 een~eden, jeugdcentrum.
blemen zijn in het voorstel van de bedragendemkomsten,ekskluslefdan Info-avond in 't Stuc, Van Even-
groepsvoorzitteÏs over het hoofd ge- ?oghetinschrijvingsgeld,zo'n80mil-' straat 2d, zaal 3, dinsdagavond 1
zien. Wat te doen bijvoorbeeld met joen e~ reken maar dat de unief deze december 20 uur. Verder kontakt
diegenen die vrij doktoreren. die met kans met verloren zal laten gaan. opnemen kan via Ruth Van Balen,
andere woorden eventueel les geven Steven Van Garsse telefoon 016/28.99.36.
of een ander beroep uitoefenen. Of
doktorandi die met eksterne gelden
(van staat of industrie) werken, "zul-
len deze mensen ook betaald worden
gedurende de uren dat ze een oplei-
ding volgen", vragen de onderzoekers
zich af. Ze stellen zich ook vragen bij
de overgangsmaatregelen. Zullendok-
torandi die nu al bezig zijn met hun
doktoraat het hele programma moe-
ten volgen - ook mensen die hun
doktoraatbijna beëindigd hebben? Er
wordt dan ook gepleit voor het niet-
verplicht maken van het programma
maar het aanmoedigen van de oplei-
ding. Het is immers inderdaad zo dat
het dekreet Coens de opleiding niet
écht verplicht, maar het is wel een
voorwaarde voor de (dubbele) finon-
ciering van de doktoraatsstudenten.

Alternatief

DE TOVERBERG
DIESTSESTRAAT 70 3000 LEUVEN 23 95 65

Miljoen
Over het financiële aspekt van de

doktoraatsprogramma's is trouwens
ook een boompje op te zetten. Volgens
het AAP is alles veel te overhaast
gegaan, zonder dialoog en is de voor-
naamste motivatie van de KU Leuven
een dekretale regeling waarin gesteld

*...
Open: elke dag van 10 tot 20u. - zondag van 11.30 tot 20u

Korrektie

a; aanzienlijke sociale korrektie inge-
8' bouwd zat. De VUstelt voor om een
~ gemeenschappelijke eerste kandida-
~ tuur te organiseren en na het eerste
- jaar via een nationaal eksamen de
~ 'besten' volgens een vastgesteld aan-
~ tal (numerus fixus) te laten overgaan
~ naar de geneeskundeopleiding.
Ë!- Naast numerus clausus bestaat er
'- een tweede manier om het veronder-

stelde doktersoverschot te beperken:
de pensioensvervroegihg van artsen.
Dezeregeling zal echter niet veel zoden
aan de dijk brengen, aangezien het
aantal artsen dat nog aktief is boven
de 65 beperkt is tot 12.2%, en hun
beroepsaktiviteit niet veel voorstelt.
De geneeskundestudenten gaan in
principe akkoord met een pensloens-
vervroeging maar pleiten voor een
vrije keus van de artsen en voorde rest
een 'ontmoedigingsbeleid'.
Veel ingrijpender is het derde voor-

stel: de vestigingswet. Op dit moment
bestaat er al een vestigingswet voor
notarissen en apotekers. Uit de prak-
tijk blijkt dat dit verre van demokra-
tisch verloopt. Een overname van een
notariaat of een apoteek kost al gauw
vijftien miljoen. De studenten in de
desbetreffenderichtingen blijken mees-
tal thuis al een notariaat of apoteek te
hebben. Terecht reageren de genees-
kundestudenten en de artsensyndika-
ten tegen die voorstellen. Juridisch
gezien is de vestigingswet veel een-
voudiger in te voeren dan numerus
clausus, eenvoudigweg omdat er al
een wettelijke regeling voor bestaat
en er dus geen parlementair debat
over gevoerd moet worden. In het
ontwerp-KBvan Onkelinx, dat angst-
vallig verborgen wordt gehouden, zou
sprake zijn van een beperking van
746 artsen in 1999-2000. Het is dan
ook des te merkwaardiger dat On-
kelinx ontkent een vestigingswet te
willen instellen. In ieder geval is on--
duidelijkheid troef en vrezen de ge-
neeskundestudenten dat hun protest
al te laat is. .

daar zeker geen verbetering in brengt.
Vorigjaar kwam erechter een breuk-

lijn in dat traditionele studentenstand-
punt toen, na een enquête georgani-
seerd door Medika, een meerderheid
vóór numerus clausus bleek te zijn.
Dit standpunt werd op 22 oktober nog
eens op nationaal nivo bevestigd: een
kleine 70 procent van de 5000 res-
pondenten verklaarde voor een nu-
merus clausus bij de aanvang vim de
studies te zijn.

Ook bij de politieke partijen speelt
dezelfde gedachte. Een aantal poli-
tieke partijen, en het artsensyndikaat
van Beekersmet hen, pleiten voor een
nationaal eksamen na de eerste kan-
didatuur en vorige week nog diende
de VU-VVDeen wetsvoorstel in om
een soort numerus clausus in te voer-
en, waarbij, naar eigen zeggen, een

Steven Van Garsse

Volgende week gaan we dieper in op de
vestigingswet en haar implikaties op
onze maatschappij.
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Vermits het schooltje op dit ogen-
blik nog geen subsidies krijgt, moeten
de ouders schoolgeld betalen. Om de
kosten te drukken wordt enerzijds geld
ingezameld via een steunfonds, an-
derzijds wordt waar mogelijk metvrij-
willigers gewerkt. En deze vrijwilligers
zijn er natuurlijk massaal nodig om
een begeleiding op individueel nivo
mogelijk te maken. Voor.Frans zijn er
op dit ogenblik voorde zeventien leer-
lingen die Eureka-onderwijs volgen
zes nivo's. U voelt het al aankomen:
net studenten zouden hierbij welkun-
nen helpen.

School voor jongeren met
leermoellilkheden ..

Last van familiale
verstrooidheid?

onderwijs terecht. Zij kunnen trou-
wens maksimum twee jaar in het Eu-
reka-onderwijs blijven. Vermits wij
sterk de nadruk op studiemetode leg-
gen en op het verwerken van grotere
pakketten, moeten de leerlingen na
deze tijd opnieuw meekunnen in het
ASO.De leerlingen zijn dan trouwens
iets ouder, meestal net uit hun pu-
berteit en ze kunnen dan het heft zelf-
in handen nemen. Vaak kiezen ze
dan niet meer voor de traditionele
scholen, maar zezoeken elders onder-
wijs", aldus nog Anny Cooreman.
De leerlingen krijgen in Eureka ek-

stra be~leiding in spelling, lezen en
rekenen, waarvoor een aangepaste
studiemetode wordt gebruikt. Erwor-
den maksimaal twaalf leerlingen in
een klasje bij elkaar gezet en voor vele
lessen wordt nog verder opgesplitst
zodat de leerlingen een aantal vakken
op hun eigen tempo kunnen afwer-
ken. Het grootste probleem voor de
leerlingen na het Eureka- onderwijs is
dan ook de overstap naar 'de grotere
klassen.

tans meer dan ruimschoots gekom-
penseerd te worden. Omwille van zijn
problemen met taal slaagde hij er in
eerste instantie niet in om verder te
studeren. Ook Leonardo da Vinciver-
toonde duidelijk een typisch dyslek-
tisch probleem: hij schreef zijn teksten
in spiegelschrift. Bij Auguste Rodin,
bekend beeldhouwer en minnaar van
Camille Claudel, was de stoornis zo
'erg dat zijn vader zei: "Mon fils est un
idiot". Rodin kreeg op zijn zeventiende
een doctorstitel aan de universiteit
van Oxford.
De aanpak van het Eureka-onder-

wijs verschilt enigszins van deze van
de 'traditionele' scholen. Leerlingen
tussen 12 en 16 jaar kunnen in het
schooltje terecht. Zij worden voor-
bereid op een eksamen voor de Cen-
trale Eksamenkommissie voor de
eerste en tweede graad ASO. "Vanaf
het vierde jaar wordt in het onderwijs
redeneren belangrijker dan spelling
en het precies kunnen nazeggen van
bijvoorbeeld definities. De leerlingen
kunnen dan opnieuw in het 'gewone'

Op de Wagenweg 1,een zijstraat van de Brusselsestmat, ligt een
schooltje voor onder meer hoogbegaafde kinderen met leermoei-
lijkheden. Eencontmdictio intenninis? Dat had jemaar gedacht Ria Vandermaesen

Eureka-onderwijs zoekt nog vrij-
willige lesgevers voor talen, weten-
schappen en ekonomie. Er worden
ook nog vrijwilligers gezocht om de
middagopvang te verzorgen. Bij in-
teresse liefst een briefje naar Eureka,
Wagenweg 1, 3000 Leuvei).

De meesten van de kinderen die les
volgen in het Eureka-onderwijs, de
naam van bet schooltje op deWagen-
weg, hebben op de een of andere
manier problemen met studeren en
les volgen. Die problemen kunnen
gaan van aandachtsstoornissen, hy-
peraktiviteit en dysleksie tot dyskal-
kulie en dysortografie.
Dysleksie is een stoornis waarbij

kinderen moeilijkheden ondervinden
met lezen en spellen, alhoewel ze
geen lichamelijke ofpsychische handi-
kap hebben of specifieke moeilijk-
heden op emotioneel of sociaal ge-
bied ondervinden. "De oorzaken van
dysleksie zijn niet eksokt bekend",
aldus AnnyCooremun van het Eure-
ka-onderwijs. "Bijsommige kinderen'
is het vanaf de geboorte aanwezig.
Soms treedt dysleksie op na een
hersentrauma,. bijvoorbeeld na een
hersenvliesontsteking. Dysleksieblijkt
in de meeste gevallen een sterk fami-
liale komponent te hebben. Een van
de ouders lijdt bijvoorbeeld reeds aan
dysleksiè, of een aantal broers en zus-
sen hebben er ook last van, meestal
wel niet allemaal in dezelfde mate."
Typische fouten bij deze kinderen

zijn een letter vergeten te schrijven
(kineren in plaats van kinderen) of een
vraag slechts half lezen. De term dys-
ortografie duidt op spellingsstoornis-
sen in kombinatie met een slordig,
ongeordend en moeilijk leesbaar
handschrift. Dyskalkulie wijst op blij-
vende moeilijkheden met wiskunde
en rekenen ondanks een normale in-
telligentie.

op een aantal schoolse vaardigheden.
Anderzijds wordt naar de prestaties op
school gekeken. De kinderen die in
aanmerking komen voor Eureka-
onderwijs behalen op de testen goede
resultaten maar presteren in de klas
en op basis van de schoolrapporten
duidelijk ondermaats. "Hoogbegaafde
kinderen slagen er af en toe wel in om
hun dysleksie te kamoefleren zodat
dit soms pas rond hun veertiende
ontdekt wordt. Dit is natuurlijk af-
hankelijk van de ernst van de dyslek-
sie en van de begaafdheid van de
leerling. Om in Vlaanderen als dyslek-
tisch erkend te worden moet de leer-
ling twee jaar leerachterstand heb-
ben. Om hier op school terecht te
kunnen is dit niet echt nodig. Er zijn
immers kinderen die juist door hun
intelligentie bijvoorbeeld de leestes-
ten behoorlijk afleggen. Zij overlopen
vooraf de tekst al snel terwijl je de
kronemeter klaar zet en kunnen de
test van een minuut nog behoorlijk
afleggen."
Dat dysleksieen andere leermoeilijk-

heden wel degelijk bij hoogbegaafde
kinderen kunnen voorkomen, bewijst
de lijst van 'gróotheden uit de ge-
schiedenis: die volgens min of meer
recent onderzoek ook aan dysleksie
leden. Zowel Albert Einstein, Leonar-
do da Vind, Thomas Edison, Auguste
Rodin, Woodrow Wilson als generaal
Patton leden aan dysleksie.
Zo leerde Albert Einstein pas lezen

op zijn negende. Voortalen vertoonde
de jonge Einstein geen enkele aanleg,
op gebied van wiskunde en natuur-
kunde bleek deze achterstand noch-

Gily&jaakKronometer
Het moeilijke aan deze situatie is

dat de symptomen die leerlingen met
dysleksie of een van de andere stoor-
nissen vertonen sterk op verstrooid-
heid lijken, zodat er vanuit de omge-
ving vaak een 'onaangepaste' reaktie
. komt. De schuld van de slechte pun-
ten op school wordt dan in de schoe-
nen van het kind geschoven, dat niet
gemotiveerd zou zijn of niet wil leren.
Eventueel wordt de ouders verweten
dat ze te laks of omgekeerd juist te
autoritair zijn.
Een bijkomend probleem is dat de

kinderen inderdaad dikwijls in kom-
binatie met dysleksie, dysortografie
of dyskalkulie een aantal andere
moeilijkheden kennen. De leerlingen
zijn vaak sneller afgeleid, ze zijn ver-
geetachtig en verstrooid (ze vergeten
bijvoorbeeld taken tijdig af te geven
of ze vergeten bij een eksamen de
achterkant van het eksamenblad te
bekijken), ze hebben moeite met het
onderscheid tussen links en rechts,
oost en west, of ze noteren bijvoor-
beeld cijfers en woorden omgekeerd.
Het Eureka-dagonderwijs richt zich

nu spedfiek op goedbegaafde leerlin-
gen met leermoeilijkheden. "In prin-
cipe komen niet enkel goedbegaafde
kinderen in het schooltje aan bod",
stelt Anny Cooreman. "Wij richten
ons reeds elf jaar op kinderen met
leermoeilijkheden. Kinderen met een
lagere begaafdheid volgen echter
meestal technisch onderwijs, waar de
eisen minder hoog zijn dan in het
Algemeen Sekundair Onderwijs (ASO).
Ook in de klas worden de leerlingen
beter door hun medeleerlingen aan-
vaard. Voor deze leerlingen volstaan
een aantal uren naschoolse opvang
hier. Leerlingen met kapaciteiten om
ASO te volgen worden door het sys-
teem veel sneller uitgesloten. De eisen
zijn er hoger en bijvoorbeeld vijf to-
ken vergeten af te geven betekent vijf
nullen. Zij zijn op die manier direkt
gebuisd. Zijkunnen niet ofveel moei-
lijker via naschoolse bijlessen op-
gevangen worden, en kunnen sinds
enkele jaren hier permanent terecht."
Deze kinderen worden enerzijds

getest op intelligentiekenmerken en

mogen niet overgelaten worden aan
individuen of groepen maar moeten
als een gemeenschapszaakgeorganise-
erd worden»
Veto: De liberale venuimingsbeweging
kan bezwaarlijk een intellektuele ver-
nieuwing genoemd worden. Hoe komt
dat? Is er nog plaats voor een maat-
schappelijke rol voor intellektuelen?
De Clercq: «In Vlaanderen hebben
we zo'n traditie niet. In Frankrijk bij-
voorbeeld heb je rond politieke onder-
werpen een echt publiek debat. Daar
worden boeken en artikels rond gepu-
bliceerd die de diskussie nog aan-
wakkeren. Het gaat dus niet om
opgepepte boekjes van politici zoals
hier, die nauwelijks te onderscheiden
zijn van verkiezingspropaganda. Bij-
voorbeeld rond het Verdragvan Maas-
tricht is er in Frankrijk een enorm
publiek debat gevoerd, wat bij ons
niet denkbaar is. Er is hier veel te
weinig diskussie. Heel weinig akade-
mici mengen zich in maatschappe-
lijke debatten, behalve misschien Luc
Huyse.»
«De Grauwe verdient wat dat be-

treft appreciatie. Zonder het er mee
eens te zijn, moet je toch zien dat die
man het debat wil aangaan. Hijmengt
zich in de politieke diskussie en publi-
ceert erover op een behoorli jkverstan-
dige wijze. In dat opzicht bewegen de
boekjes van Verhofstadt zich op een
veel lager nivo. Je kunt je door De
Grauwe laten inspireren, al was het
maar door je er tegen af te zetten. Er
zijn in de nieuwe beweging veel te
weinig De Grouwes.»
«Ik denk trouwens dat de verrui-

mingsoperatie van Verhofstadt een
rol kan spelen in het herwaarderen
van de maatschappelijke diskussie.
Dat is al gedeeltelijk het geval: er
wordt al veelmeergediskussieerd over
bepaalde onderwerpen dan vóór de
VLD.»

Stef Iansen

raat. Ikvolg hen daarin, maar daarom
moet je dat alles niet afschaffen. Je
zou ook alternatieven kunnen zoeken.
Alsmen de klemtoon bij de burger wil
leggen, moet dat wel bij het individu
in zijn kleine leefgroep zijn. Dievormt
de bufferlaag tussen de individuele
burger en de publieke sfeer van de
overheid. Het is trouwens absurd het
hele maatschappelijke middenveld af
te willen schaffen: dat is onmisbaar
om het individu tegen het staatsap-
paraat te beschermen. Trouwens,
mensen zijn geen geïsoleerde atoom-
pjes, ze leven in een sociaal netwerk.
Hetlouterstellen van de burger tegen-
over de overheid doet mij denken aan
de Jakobijnse staat in Frankrijk. Veel
vrijheid hadden de burgers daar niet..
Veto: Bestaat er ook een band tussen het
sukses van het liberalisme en het huidige
algemenere denken waarbij terreinenals
onderwijs, gezondheidszorg en kultuur
opeen zeerekonomistischewijze benaderd
worden?
De Clercq: «Jekunt er inderdaad niet
naast kijken dat er zoiets bestaat. Ik
zou daarvoor wel het woord
materialisme gepruiken, maar dan
als omschrijvende term. Ikbedoel dat
we in onze wijze van leven meer af-
hankelijk zijn geworden van mate-
riële middelen. Demarkt is veel uitge-
breider geworden via nieuwe produk-
tie- en konsumptiesystemen. Het eko-
nomische is dan ook een veel centra-
lere rol gaan spelen, wat meebrengt
dat sektoren die oorspronkelijk niet
tot de ekonomische sfeerbehoren aan
dezelfdelogika onderworpen worden.»
«Tochwordt ook al bij de klassieke

liberale denkers gewezen op het feit
dat bepaalde belangrijke funkties bin-
nen de samenleving niet door indivi-
duen vervuld zullen worden. Immers,
individuen of partikuliere groepen
zullen daarvoor nooit de prijs betalen
omdat ze daarvoor te weinig belang-
stelling hebben. In het konkrete geval
van kunstsponsoring, de specialiteit
van professor DeGrauwe, zou het dan
gaan afhangen van de geldschieters
welke soort kunst er in een bepaalde
periode gemaakt wordt. Endat kun je
nu eenmaal niet doen, want kunst
heeft een waarde en een belang van
een andere aard. Zulke kwesties

grootte van het risiko is slechts ver-
antwoord wanneer het gaat om risikos
die de betrokkene zelf onder kontrole
heeft. En dat is uiteraard lang niet
altijd het geval. Eendergelijk verzeke-
ringsprincipe zou leiden tot toestan-
den zoals in de negentiende eeuw.»
«De échte liberalen zullen natuur-

lijk ook onderschrijven dat je bekom-
merd moet zijn om je medemens die
het minder goed heeft. Maar dat is
volgens hen een individuele morele
plicht en de overheid mag die niet
afdwingen. Dan wordt verwezen naar
de realisaties van karitatieve organi-
saties. Die zijn weliswaar bewonde-
renswaardig, maar het kan toch niet
dat de minderbedeelden afhankelijk
zijn van de vrije wil van hun mede-
mensen. Er moet daarentegen een
werkelijk afdwingbare solidariteit
georganiseerd worden. Op dit gebied
is het liberale ideeëngoed kompleet
voorbijgestreefd. »
"Voor liberaal-denkenden moet de

sociale zekerheid een vangnet zijn om
personen die minder geluk hebben op
de markt, op te vangen. Op dit ogen-
blik vinden zijdat vangnet eerder een
hangmat: het nivo ligt veel te hoog en
er wordt langs alle kanten geprofi-
teerd. Dat zal wel voor een stuk waar
zijn, maar door mensen alleen een
absoluut minimum te garanderen en
de rest vrij te laten, kreëer je een situa-
tie waarin de zwakkere altijd de dupe
zal zlin.»
Veto: Naast de privatisering van de so-
ciale zekerheid stelt de venuimde liberale
partij ook een aantal andere maatrege-
len voor die de rol van de overheid
terugdringen. Zo pleiten zij voor beper-
king van de werkloosheidsuitkering in de
tijd, vrijwillige pensioenfondsen en pri-
vatisering van alle overheidsbedrijven.
Heeft de burger de overheid inderdaad
niet meer nodig?
De Clercq: «De voornaamste kritiek
van de VLDricht zich op de zuilen. Je
kunt je inderdaad vragen stellen bij
die verstrengeling van drukkings-
groepen en het hele overheidsappa-

vervolg van pag. I

toch verplicht worden gebruik te ma-
ken van hun recht.»
Veto: De VLD zweert bij een vrije markt-
ekonomie. Zelfs het predikaat 'sociaal
gekonigeerd' wordt overbodig verklaard.
Het stelsel vim de vrije markt kan volgens
hen de grootste welvaart kreëren voor het
grootst aantal mensen. Is dit geen voor-
barige konklusie?
De Clercq: «Hetprincipe van de markt
is volgens mij wel fundamenteel ge-
zond, maar slechts bij gelijke markt-
verhoudingen, dat wil zeggen bijgelijk-
waardige posities van vrager en aan-
bieder.En die zijn erniet. Grotegroepen
in de bevolking hebben niet de finan-
ciële, kulturele en sodale mogelijk-
heden om zichzelf te ontplooien. De
grondlegger van het liberaal-ekono-
misch denken, Adam Smith, stelde al
dat het marktprindpe slechts optimaal
funktioneert bij voldoende vrijheid en
voldoende gelijkheid .•
, «Natuurlijk moet je ook een vol-
doende ontwikkelde maatschappij
hebben. Mensen moeten de informa-
tie van de markt kunnen dekoderen
en beoordelen. Ook op dit vlak moet
er dus gelijkheid zijn, zoniet worden
de zwaksten het slachtoffer van de
morkt.»

Veto: Voor de sociale zekerheid wil de
liberale partij het verzeketinqsprincipe ten
volle laten gelden: iedereen verzekert zich
bij een door hem gekozen instelling en
betaalt een premie, gerelateerd aan het
risiko. Bij ontoereikend inkomen betaalt
de overheid de premie. Is het solidariteits-
principe inderdaad achterhaald?
De Clercq: «Het is waanzin om bij-
voorbeeld geneeskunde als markt-
produkt te beschouwen. Dat is moreel
en gewoon menselijk onverantwoord.
In dit geval is er zo'n ongelijke markt-
verhouding dat het principe van vraag
en aanbod hier niet opgaat. Hetzelfde
geldt voor het sociale zekerheidssys-
teem: op dat gebied zijn Verhofstadts
ideeën ongelooflijk aftands. Het be-
palen van een premie op basis van de

Woensdag 2 december organiseert Poli-
tika een Ideologisch Debat rond de ver-
ruiming met prof. De Clercq, Jaak Gabriëls
(VLD), los Geysels (Agalev), Willy
Kuypers(VU), Theo Rombout~ (ACW) en
Pol Vandendriessche (De Standaard), MT
10,20.00 u.
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Mobutu in boekvorm

Dinosaurussen in Zaire
Elf mei 1990. Op de universiteitskampus van Lubumbashi is de
elektriciteit uitgevallen. 's Avonds verzamelen een aantal stu-
denten zich rond een groot vuur, als ze plots worden aangevallen
door lange schaduwen die vanuit het hoge gras rondde kampus
opduiken. Het moordkommando is in het bezit van dolken,
bajonetten en dunne touwen en gaat urenlang door met
moorden.
Schrijfster Colette Braeekman is joer-
naliste bij LeSoir en LeMonde Diplo-
matique en kan rekenen op een jaren-
lange ervaring in Afrika en Zaïre. Ze
opent haar boek 'De dinosaurus. Het
Zaïre van Mobutu' niet zomaar wille-
keurig met de slachtpartij van Lubum-
bashi. Deze daad van Mobutu -
Braeckman twijfelt niet aan zijn be-
trokkenheid - is kenmerkend voor
zijn regime: een regime dat gebouwd
is op geweld, geld en korruptie. Tege-
lijkertijd betekende deze slachtpartij
ook een keerpunt. De buitenlandse
regeringen die Mobutu 's regime al die
jaren oogluikend toelieten werden ein-
delijk met hun neus op de feiten ge-
drukt. België verbrak resoluut zijn re-
laties met Zaïre en ook Frankrijk en de
Verenigde Staten zetten een stap

terug.Het lijkt nu bijna een raadsel
hoe Mobutu's heerschappij zich al die
jaren heeft kunnen legitimeren terwijl
landen als Zuid-Afrika of Cuba door
embargo's onder druk. gezet werden.
Deverklaring ligt volgens Braeekmen
voor de hand. Mobutu slaagde er al
die jaren in zijn eigen belangen via
een kompleks netwerk van relaties te
verbinden met die van het Westen.
Onmiddellijk na de onafhankelijk-

heid van Zaïre in 1960 barsten et-
nische onrusten los. Het land wordt
verscheurd door opstanden, provin-
des als Katanga en Zuid-Kasaï roepen
hun onafhankelijkheid uit. Voor de
Belgen en de Amerikanen is eerste
minister Patrice Lumumba de man
die moet uitgeschakeld worden. HiJ
verzet zich tegen de ekonomische kon-

trole door de Belgen en is voorstander
van centralisatie en nationalisme. Hij
vraagt de steun van de Sovjetunie en
wordt aldus ook geassocieerd met het
kommunisme.
Mobutu maakt hier handig gebruik

van: als hoofd van het leger slaagt hij
erin - dankzij huurlingen - de on-
rusten de kop in te drukken. Hijwordt
hierdoor de verpersoonlijking van de
nationale eenheid van het land en
laat zich op 24 november 1965 tot
staatshoofd benoemen. Later zal hij
er voortdurend op wijzen dat zijn re-
gime het land samenhoudt. Hij zou
zelfs, telkens als zijn regime in vraag
wordt gesteld door het buitenland,
zelf onrusten uitlokken, die hij dan
met de hulp van een buitenlandse
interyentie weer neerslaat. Zo heeft
hij het buitenland weerom getoond
wat hen te wachten staat als zijn
regime valt.
Een tweede stokpaardje van DeGids

is buurland Angola. Daar hebben uit
Katanga gevluchte Zaïrezen hun steun
verleend aan het marxistische regime
van Agostinho Neto. Alsdeze rebellen
later Zaïre binnenvallen om het re-
gime te destabiliseren roept Mobutu
het beeld op van "het kommunis-
tische spook" en doet een beroep op

internationale hulp. Mobutu zal zich
op die manier telkens blijven opwer-
pen als de verdediger van het westerse
systeem in Afrika.

Hofhouding
Tenslotte zijn natuurlijk de ekono-

mische banden van Zaïre met het
Westen van essentieel belang. In 1973
legt Mobutu de hand op de 'ge-
zaïriseerde' Belgischebedrijven. Twee
jaarén een sterkeekonomische achter-
uitgang later is hij verplicht op deze
beslissing terug te komen, maar hij
zorgt er wel voor dat zijn naaste
medewerkers en familieleden strate-
gische posten blijven bekleden. An-
derzijds zijn de Belgische financiële
kringen erin geslaagd belangrijke win-
sten te vrijwaren. Zo gebeurt vervoer,
verwerking en kommercialisering van
Zaïresemijnbouwprodukten nog steeds
door Belgischebedrijven.De financiële
verrichtingen van deze ondernemin-
gen lopen daarenboven via de 'Belgo-
laise', een filiaal van de Generale
Maatschappij van België.Een Zaïrese
ophelderingskommissie bewees in
1968 dat België meer geld uit Zaïre
haalde dan het er zelfooit in geïnves-
teerd had. Amerikanen en Fransen
investeerden vooral in grote techno-
logische prestigeprojekten, zoals de
Ingadam en de staalfabriek van Malu-
ku. Daarnaast ging Mobutu ook sa-
menwerken met Israël en steun ver-
lenen aan Koeweittijdens de Golfoor-
log. Hijzou betrokken zijn geweest bij
Irangate en bleek zelfseen geldschie-

De Gasthuisbergtrophy

Klimmen klauteren
en kruipen
Een van de jongste klassiekers van Sportraad vond vorige don-
derdag plaats: De derde Gasthuisbergtrophy, huidige vorm, was
weerom een suksesvolleondememing. Enzelfs het weer zat mee.

DeGasthuisbergtrophy startte ook dit
jaar op een meer dan behoorlijk tem-
po: de lopers, telkens in groepjes van
drie, moesten in plaats van onder de
brug, direkt erover. Aan de overkant
konden ze dan met een katrol naar
beneden. Dan pas koersten ze onder
de brug door in de richting van de
fietsbanden. Vanaf dat ogenblik was
het kwasi onophoudeÎijk klimmen
geblazen, wat niet voor iedereen een
haalbare zaak bleek. Reeds vanaf de
tweede hindernis hield een aantal
mensen er een eerder stappend tempo
op na. Nochtans is het niet zomoeilijk
om een aantal autobanden, de mak-
kelijkste opdracht uit de reeks, met
gezwinde pas achter te laten.
De volgende opdracht vereiste al

iets meer inspanning. De lopers moes-
ten achter elkaar onder een net van
touwen doorkruipen en alhoewel het
niet regende, was dit een potentieel
modderig onderdeel. De grond was
immers drassig en nadat een aantal
ploegen deze hindernis gepasseerd
waren, was het dan ook raadzaam
om niet meer in 'deftige' kleren onder
de koorden door te gaan.
Vervolgens ging het parkoers door

de ,kontainer richting autowrakken.
Volgens een aantal mensen had de
leverancier van de aftandse wrakken
gedacht dat de lopers dóór de auto's
moesten zodat hij een kabriolet als
presentje bij de wrakken gevoegd had.
Vermits het parkoers echter óver de
dakeo van de autowrakken liep, was
met de kabriolet niet veel te begin-
nen. Trouwensook niet met de bagage-
drager die nog losjes op een van de
andere autodaken zat. Beide werden
deskundig verwijderd, zoals bleek. Na
de auto's ging het richting winkelkar-
retjes. Het trajekt hield vanaf dit
ogenblik rekening met het zwakke
broertje of zusje in het gezelschap. In
de winkelkarretjes kan immers voor
het eerst iemand uitrusten, zij het
slechts kortstondig.

Pronkstuk
Dan ging het parkoers verder steil

omhoog in de richting van de kwis-
taksen. Een onderneming die niet
zonder risiko bleek. De vereisten zijn
simpel, de af te leggen afstand kort,
maar de vermoeidheid sloeg blijk-

baar onverbiddelijk toe. De meesten
leken na een rondje hun rem niet
meer te vinden zodat Sportrood wij-
selijk permanent iemand ter plekke
achterliet om te roepen dat deze zich
tussen de benen van de trappers be-
vond. Er gebeurden op deze hindernis
dan ook net geen ongelukken, wat
van het volgende obstakel op de weg
niet kan gezegd worden.

Kneuzingen
Het pronkstuk van de Gasthuis-

bergtrophy zou dit jaar de apen brug
geworden zijn. Vanaf 's morgens ne-
gen uur waren een aantal ijverigen al
in de weer om de stellingen op te
zetten. Om zeven uur, een uur na het
officiële startuur, 'was de konstruktie
volkomen klaar. Bij de eerste ploeg
die de hindernis aandurfde, stortte de
'eerste toren in elkaar. Een van de
dapperen wordt naar de vlak bij gele-
gen Spoedgevallendienst gevoerd. Hij

.....
komt er met een paar kneuzingen
aan de ribben vanaf. Sportraad bleek
echter bijzonder fleksibel:de hindernis
werd uit het parkoers gelaten. 'Geluk-
kig', volgens enkelen, was de toren
reeds bij de eerste ploeg ingestort zo-
dat geen tijdsverschillen in rekening
moesten gebracht worden, iets waar
Sportraad in geval van nood wel op
voorzien was.
De laatste hindernis werd dit jaar

voor het eerst uitgeprobeerd: met een
draagberrie moest een rondje gelopen
worden. De inspiratie voor deze proef
was voor de hand liggend. Vorigjaar
was hier een proef met fietsen, die
echter omwille van de hoge herstel-
lingskosten vervangen werd. Degene
die op de brancard ligt, kan hier ech-
ter slechts van een relatieve rust genie-
ten. Het vuur zit er duidelijk in en de
brancard wordt, met de finish in zicht,
dan ook gewoon neergeploft. De
deskundige raad van een van de Sport-
raders die de proef begeleidde, geldde
dat je in elk geval beter op je buik dan
op je rug kon neerkomen.

Modder
In de hal van het hogergelegen

gebouw 'Onderwijs en Navorsing' op
Gasthuisberg werd de tijdgekloktwan-
neer de laatste persoon aan de bel
trok. Dit bleek voor een aantal ploe-
gen nu net iets teveel gevraagd. De
eerste belt en de laatste staat wat
verdwaasd te kijken wanneer blijkt
dat hij of zij eigenlijk moet bellen.
Vrijwel onmiddellijk wordt, dankzij
de feilloze techniek, de tijd van de
prestatie meegedeeld.
Sommige lopers pakten het duide-

lijk professioneler aan dan anderen.
De meest professionelen verkenden
het parkoers vooraf en zorgden voor
een supportersploeg per fiets. Een en-
kele ploeg pakte het zelfs bijzonder
taktisch aan. Zij stuurden tijdens de
proef met de katrol reeds een van hun
lopers voorop. Een aantal anderen
waren duidelijk enkel voor het plezier
gekomen. In deze kategorie kunnen
de drie meisjes geplaatst worden die
'meer hindernissen' en 'meer mod-
der' wilden. De beste tijd was weg-
gelegd voor een mannenploeg. Tom
De Craene, Vincent Dalle en Frank
Spreeuwers klokten 7 minuten en 46
sekonden. De winnaars van de ge-
mengde ploeg (Berlinde Bonte, Jean-
Baptiste Bultynck en Pascal Van Loo)
zorgden voor een tijd van 8 minuten
19 sekonden. De snelste meisjesploeg
(Veerle De Mars, Kaat Van De Berge
en Annemie Luts)deed er 10minuten
en 44 sekonden over.
Naast een fikse aangroei van het

aantal deelnemers (195 groepjes in
plaats van de 150 vorig jaar) was de
sfeer prima tijdens deze meer kreo-
tieve klassieker, zodat Sportraad zeker
tevreden mag zijn. Het aantal onge-
lukken bleef beperkt tot schaafwon-
den en een zeldzame verstuikte voet.
Iemand werd omwille van een niet te
stelpen bloedende vinger naar de
Spoedgevallendienst gevoerd die ten-
slotte vlakbij ligt. Het bijna konstant
voorbij rijden van ambulances gaf de
Gasth uisbergtrophy wel een enigszins
morbide koehet - maar misschien
kan aan dit tema volgend jaar wat
meer aandacht geschonken worden.

Ria Vandermaesen

Volgend jaar wint u misschien een kabriolet. (foto Dieter.Jelemans)

ter van het ANC alhoewel hij jaren-
lang het embargo tegen Zuid-Afrika
omzeilde.
De leider tracht op basis hiervan

nog steeds beroep te doen op het
buitenland - maar de tijden zijn ver-
anderd. Ekonomisch is het land vol-
ledig leeggeroofd, niet in het minst
door de kapitaalopslorpende hothoud-
ing en het smeergeld waarmee Mobu-
tu zijn medewerkers aan zich bindt en
zijn vijanden de mond snoert. In An-
gola trekken de Cubanen zich terug.
Ook de Oost-West tegenstelling is
opgeheven. Tenslotte lijkt het Mobu-
tu-regime niet meer in staat de on-
rusten in de hand te houden.

Burgerij
Voor Braeckman gaat het buiten-

land dus verre van vrijuit. Ook het
Belgischekoloniale regime wordt niet
gespaard. Ze vermeldt frappante ge-
lijkenissen tussen het bestuur van
Mobutu en dat van Leopold 11.Kon-
ing Leopold 11wilde 'zijn' gebied in
Afrika. Deze werkelijke bedoelingen
verdoezelde hij onder wetenschappe-
lijke en humanitaire vlag: "Onder de
dekmantel van ontwikkeling en open-
stelling voor de beschaving verplicht-
te men de inheemse bevolking zich
aan te passen aan de blanke maat-
schappij." De ekonomische ontwik-
keling had onder Leopold 11meer weg
van roofbouw. "Elkeopflakkering van
verzet weid hard onderdrukt en de
ene strafekspeditie volgde op de an-
dere." De kolonisatie kwam vooral
ten goede van een beperkte burgerij
in België. Dit werd door Mobutu let-
terlijk overgenomen toen hij een kern
van 300 vooraanstaande families wil-
de kreëren als Kongolese tegenhunger
van de Belgische burgerij.
Het grootste slachtoffer van deze

jarenlange onderdrukking is de ge-
wone man. Oorspronkelijk was Mobu-
tu uiterst populair bij het volk. Dit
entoesiasme milderde echter fel van
zodra de levensomstandigheden be-
gonnen teverslechteren. Depersoons-
verheerlijking die Mobutu rond zich
krëeert neemt stilaan gigantische vor-
men aan. Hij legitimeert dit in naam
van "eenzoektochtnaarautentidteit",
waarbij hij zichzelfverpersoonlijkt met
de traditionele Chef.
Braeckman verwerpt dit: er leefde

bij de bevolking een behoefte aan
terugkeer naar de Afrikaanse roots.
Mobutu speelt hier handig op in. Hij
kiest traditionele waarden die in zijn
optiek passen en vervormt ze naar
eigen goeddunken. De Chef in de
traditionele gemeenschap was bijvoor-
beeld helemaal niet zo onaantast-
baar als Mobutu laat doorschijnen.
Hij kon doof het volk worden afgezet
als hij hun belangen niet behartigde.
Het verzet leeft dan ook al lang in
Zaïre maar wordt door Mobutu hard
onderdrukt, waarbij hij niet terug-
schrikt voor omkoperij, foltering en
moord.

Verwarring
Mobutu vereenzelvigt zichzelf n{et

de natie. Het is zijn land en hij zal het
niet prijsgeven. In die zin was het
bloedbad van Lubumbashi ook een
waarschuwing voor het buitenland
en zijn eigen volk. Ook in de Natio-
nale Konferentie blijft De Gids zijn
korrupte spel volhouden. Aangezien
alle parti jen recht hadden op een aan-
tal vertegenwoordigers in de Konfer-
entie, zette hij zelf een groot aantal
partijen op die louter samengesteld
zijn uit zijn trouwste volgelingen. Die
kregen deopdracht verwarring te stich-.
ten en de konferentie te blokkeren. Op
die manier slaagt een leider wiens
mandaat offideel afliep op 6 decem-
ber 1991 erin om nog steeds aan de
macht te blijven.
Colette Braeckman vermengt in

haar verhaal historische feiten met
getuigenissen van vroegere mede-
werkers en van opposanten van het
regime, met eigen observaties. Zegaat
vooral op zoek naar konstanten door-
heen het regime en tracht het kom-
plekse netwerk van relaties en beïn- -e
vloeding te doorgronden. Door in de
drie grote onderdelen van het boek
gedeeltelijk hetzelfde verhaal te ver-
tellen telkens vanuit een ander oog-
punt, wordt het geheel lichter ge-
maakt. Zo slaagt ze erin op een boei-
ende, leesbare manier bij te dragen
tot een beter inzicht in het Zaïrese
vraagstuk.

.Karen De Pooter
8roeckman Co/ette, Dedinosaurus. Het

Zaïre van"Mobutu, 384 pagina's, ong.
850 frank.
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kwam er direkt een duizendtal stu-
denten op de inzameling af, wat lange
wachtrij en veroorzaakte. Met een se-
rieuze kapaciteitsuitbreiding werd dit
euvel doeltreffend verholpen, zodat
men verleden jaar de 1.580 opge-
daagde bloedgevers, waarvan er een
duizendtal voor het eerst leegliepen,
zonder veel problemen de baas kon.
Voorulhet groot aantal beginnende

bloedgevers stemt het RodeKruistevre-
den. Ofal diemensen regelmatig bloed
blijven geven, kan men met de hui-
dige donor-databestanden van het
Rode Kruis moeilijk onderzoeken. De
verschillende plcotselijke bloedtrans-
fusiecentra werken immers nog niet
met een gecentraliseerd adressenbe-
stand zodat het een dure zaak wordt
om alle gegevens te vergelijken.
Dit jaar verkoos men de inzamel-

dag een week vroeger te plaatsen. Zo
is er geen overlapping meer met de
fuiven die traditioneel de week voor
de kerstvakantie dooreen aantal krin-
gen georganiseerd worden. De bloed-
inzameling op Gasthuisberg daags
voor de optredens wordt afgeschaft.
De geneeskundestudenten die men
daarmee wilde bereiken zitten toch
bijna allemaal binnen de ring op kot
zodat het inzamelpunt in De Valk
ongeveer even dichtbij ligt. Op het
kasteel van Arenberg wordt er wel
weer bloed verzameld.
De optredens zelfverhuizen van de

sportvelden aan het sportkot naar de

Leuven Bloedserieus

Bloed op de ijsbaan
Nog maar aan de derde editie toe en toch al een klassieker:
Leuven Bloedserieus. Deze organisatie van de Landbouwkring
in samenwerking met het Leuvens Bloedtransfusiecentrum,
trok vanaf het startjaar alonverhoopt veel studenten aan. Ook
dit jaar kiest men voor dezelfde formule, een bloedinzameling
overdag afgesloten met een koncert later op de avond. Dinsdag
8 december is het weer zover.

Zo ~ ia /,J nv eek c.,_,. rw.t •.•

van Ekonomika ismen overigens van
plan om dezelfde zaal te gebruiken.
Minder in het genre smartlappen
maar meer onder het hoofdstuk ste-
vige rock geklasseerd, zijn de groepen
die 's avonds geprogrammeerd staan.
Op de affiche vindt men Betty Goes
Green, Mister Monk St HisMean Ma-
chine (de winnaar van het songfesti-
val verleden jaar) en als hoofdakt The
Scene.
Net als vorig jaar krijgen de bloed-

gevers korting op de toegangskaarten
voor de avondoptredens. Ze betalen
slechts 150 frank in tegenstelling met
de 250 frank in voorverkoop en de
350 frank aan de kassa.

ijsschaatsbaan in Haasrode. Deklach-
ten van geluidsoverlast, die vorig jaar
de Aying Piekets na tien minuten het
zwijgen oplegden, zijn daarmee hope-
lijk van de baan. De kontinue bus-
dienst met vier op en af rijdende bus-
sen bewees op het songfestival vorig
jaar reeds dat die afstand voor geen
problemen zorgt. Bussen vertrekken
vanaf 19.00 u aan het station, de
Grote Markt, het Sint-Pieterszieken-
huis, het sportkot en aan het bollen-
park aan de Parkstraat.
De optredens vinden plaats op de

ijsschaatsbaan zelf.Over het ijswordt
een plastiek gespannen met daar bo-
venop houten paletten. Als het ijs
smelt heeft men direkt een 'wereld-
primeur': het grootste waterbed op
aarde. Voor het Smartlappenfestival

Zowel de Landbouwkring als het Bel-
gische RodeKruisblijken met de hui-
dige vorm best tevreden te zijn. Zo is
men dit jaar aan de universiteit van
Gent met een gelijkaardig initiatief
begonnen. In Leuven hoopte de Land-
bouwkring samen met de Gentse kol-
lega's een grote inzameldag te reali-
seren, maar Gent ging wegens over-
lappende aktiviteiten niet akkoord
met dè vooropgestelde 8 december
en organiseerde zijn eigen Bloed-
serieus (met Raymond Van Het Groe-
newoud als hoofdakt) een maand
vroeger. Volgend jaar wil men alsnog
de aktiviteiten op elkaar proberen af
te stemmen.

De reden van het initiatief vindt
zijn oorsprong in de opvallende onder-
vertegenwoordiging van bloeddono-
ren in de leeftijdskategorie van 18 tot
35 jaar. Het is nochtans net deze groep
die veel bloed nodig heeft omwille
van het groot aantal verkeerson-
gevallen. Men zocht naar een geschikte
formule om die groep te stimuleren tot
bloedgeven en in Leuven blijkt men
die alvast gevonden te hebben dank-
zij een kombinatie van bloedgeven en
muziekoptredens. Het is trouwens een
van de enige aktiviteiten waar men er
met sukses in slaagt amusement en
engagement aan elkaar te koppelen.
In het startjaar, twee jaar geleden, Huib Huyse

Niet doen ,,,•••

-"...
,

ACCO heeft medelijden met je spaarvarken ,•
Waarom een kogel jagen door het gleufje van je spaarvarken? Er is nu eenmaal een alternatief: ACCO maakt zijn voor-
deelboeken nog voordeliger. Op honderden prachtige, ingebonden en in vierkleuren gedrukte, boeken biedt ACCO tot
het einde van dit jaar ... 20 % korting. .

(En wens je geen boeken, dan vind je in ACCO ook zeer mooie vulpennen, fotoalbums, kaders, kalenders, wenskaarten -
en vele andere artikelen die de eindejaarsfeesten zo aangenaam maken).
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Horizontaal - 1 Europese stad 2 Onheilspellend - Watertje 3 Kle-
ding - Plant - Houding 4 Pers.vnw. - Berg- Nummer 5 Zonderling
idee - Een zekere 6 Vervoermiddel - Voormalige grootmacht 7 Post
op een begroting - Onvriendelijk - Ludolfiaans getal 8 Zoogdier-
Voorzetsel- Kunst 9 Voorzetsel- Vlugschrift 10 Bezwering.
Vertikaal-l Europees schilder 2 Russische rivier - Verfstof3 Zoogdi-
eren - Individualiteit 4 Tin - Vuur - Familielid 5 Aangeschoten-
Spaans riet 6 Bouwval- Vertraagt 7 Kenteken van IJsland - Opening
- Zangnoot 8 Boom - Koorlid 9 Mansnaam - Sierdek 10 Gevaar-
lijke vrouw.
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biennecentrum, Tiensevest 58, 23.63.27.
Klub elke dag vanaf 21.00 u. Elke di. fuif!
jongerenkafee (16-30)wo. vanaf21.00 u.
• BB, met al dat gepieker is het reeds
05.30u geworden dus hak ik de knoop
maar door: E6xD5. Bok.
• Repetitiekot gezocht, eventueel tegen
vergoeding. 29.53.47. (bij Herbert, na
18.30u) of kom eens langs: Karel jorts,
Tiensestr. 215/4. Doen!
• Heeft iemand gezien wie de nacht van
26/11 in de OLV-straat (ter hoogte van
de kerk) de linkerkant van mijn Opel
Astra heeft ingereden?Sabine, OLV-straat
14.

JO MEUWISSEN
uvba

. Alle verhuur video-,
klank- en lichtmateriaal

__voor seminaries, evene-
.~menten, optredens, fui-
l ven en TO's
.::.
NIEUW: LCD - VIDEOPROJEKTOREN

tel. 016/201.301
• Zoek je een mooi, ruim en rustig kot?
Alle komfort - wekelijks gekuist.
29.50.03.
• Voelde je je ook zo bekocht toen oa
onze eigenste rektor je in de 'kaste der
afwijkingen' wou stoppen? Wil je deze
en andere woede en angsten (vb ivm het
Vlaams Blok) uiten, dan kan dit élke
dinsdag op het onthaal van de Roze
Drempel/Het Labyrint, van 20:00-23.00 u
in de Minckelersstr. 47C OAC),20.06.06.
• Rudi J. en Manu B. zoeken vervoer
terug (ev. ook heen) naar Leuven na het
optreden van The Black Crowes (2/1 2
Deinze), tegen vergoeding, Naamse-
stwg 37 of bel 22.39.35 (Rudi).
• Te koop: Philips Midi Stereoketen, 2
maand oud, weg wegens dubbel ge-
bruik, laatste nieuw model, special de-
sign, dubbelkassettedeck, CD,tuner(FM/
LW/MW), 5 bands equaliser, dolby, quarts
dock, alarm, ... + 2 boxen (30 Watt) en
Subwoofer, 19.000 fr, Lerkeveld (Waver-
sebaan 220, Heverlee) Zuid 2, kamer 74.

naar Vesaliusstr. 25 (Yves). Beloning in
natura!
• Woe. 16/12, fuif voor homo-, hetero-,
bi- en aseksuele mensen, in Albatros.
• Kaas-& wijnavond op 7 dec. in UP,jan
Stasstr. 2, inschrijven op onthaal (di.
20.00-23.00 u.j, Minckelerstr. 47C), tel.
20.06.06, of bij Stef, het Goede Spoor,
jongerengroep voor homo's, lesbiennes
en biseksuelen
• Op zoek naar een boeiend onderwerp
voor je tesis, paper of sèminariewerk
ivm milieu, huisvesting, feminisme,
ruimtelijke ordening of welzijnswerk?
De Leuvense Wetenschapswinkel heeft
iets voor jou! Naamsestr. 96, 10k. 03.06,
20.54.41.
• Coutereelstichting vzw, homo- en les-

Zoekertjes
• Mijn donkerblauwe duffelcoat (licht-
blauw geruite binnenkant) met mijn bril,
identiteitskaart en agenda werd van don-
derdag op vrijdag in de Shrink gestolen.
Hij kan teruggebracht worden in de
Shrink of naar de Carmelietenberg 3, bij
Charlotte De Beukelaar.
• De Groenen zijn terug! Schuif bij voor
een 'groene' babbel met de Agalev-stu-
denten, dinsdag om halfeen in de zijzaal
van Alma 2.
• Wievond op ma. 23/11 mijn grijze sjaal
in de Vesaliusstraat? Breng hem aub

• Gezocht: kaart 'Faith No More' 7 dec.
Deinze! Mechelsestr. 83.
• Dames, wij zijn maar met 45! Op wo. 2·
dec. zullen alle knappe, intelligente en
meest sexy mannelijke KUL-studenten
hun schoonheid blootgeven. Kom genie-
ten in The Eaglesvan al dat lekkers vanaf
22.30u!
• Wie wil mee naar 5ugar op vt. 11/12,
nog 1 kaart (550 fr) en 3 plaatsen op en
af Gent (voor 250 frwegens een benzine-
verslindende oude Volvo). Karel joris.
Tiensestr.215/4
• Typen tesis, verslagen, briefwisseling.
Kris Rosselle, Naamsestwg 130,
20.70.77.
• Lesbiennecentrum vzw Labyrint orga-
niseert regelmatig aktiviteiten en fuiv-
en, geeft een krantje uit met daarin
informatie over aktiviteiten in Leuven en
Vlaanderen, en doet aan onthaal, Marte- -:-:-:--:--l.::--:-=-----l _
laren laan 109,3010 Kessel-Lo, 25.55.67. - .. - --

IMExceM
TECHNOlOGY
, -

Burgemeesterstraat , 3
3000 - Leuven

Tel: (0)16/223285 - Fox : (0)16/220485

You Need a Computer ?
For private or professional usage

The anawer la almple :
- The BEST Prfce around -
- The BEST Service around -
Imexcom Technology
YOUR PARTNER

386 Sx 33Mhz
1 Mb Ram ~heugen
FDD 3.1/2 1.44Mb)

HDD 4 Mb
VOA C.rd TRIDENT 256Kb .~

VOA 14' Monochrome Monitor !;
Keyboard Extended 102Keys l
2 Sertsl. - 1 11 - 1 Game
Meuse Micro. Comp.

Mouse Pad
Mlnllo_r or Desktop c.se

Price : 25990,- BTW In.

fMEx-ceM
T E C HNO lOG Y ______...".... NtIt, ,.._ _............................. • Te huur gem. kot 2de sem., Bogaarden-

Te;v~t~s~~~193 stro 58, IIse. Prijs otk. Bij afw. 02/
T.I : (0)2/7368756 - Fax: aJ)2/7327879 582.30.51. .
.:.:..:...:...::....:..:...._---.------:...... • Op zoek naar een boeiend onderwerp
• Gezocht: meerijders van omgeving voor je tesis, paper of seminariewerk
Hoogstraten, Loenhout naar ~~uven en ivm. milieu, huisvesting, feminisme,
vice versa. Bellen naar Frank tijdens we. ruimtelijke ordening of welzijnswerk?
op 03/314.38.32. Misschien heeft de Leuvense Weten-
• Toi, qui voudrais avoir Ie courage de schapswinkel iets voor jou! Naamsestr.
tes rêves. Viens chercher mon 'kot'. L'oeil 96, 10k.03.06, 20.54.41.
vert.

§MFEETEORIEEN §
ELKe III~C.HT OH VIER. VV(.

K. .. '1(, IIc:. Hel WEeft •. -

MAANDAG
00.15 u FILM 'Ultra' (It.), in het kader van het Interfakultair filmfesti-
val, in Super City, toeg. 135/100 (500/400 voor 5 films), org. VRG,
LBK, VTK ism Kultuurraad.

02.15 u FILM 'Littie Vera' (USSR),in Super City, toeg. 135/100, org.
VRG, LBK,VTK ism Kultuurraad.

21.00 u FILM 'jFK' (1991) van Oliver Stone over Amerika's betreurde
president, in 't Stuc, toeg. 150/100.

21.00 u VERGADERING Milieuraad, in 't Stuc.
22.00 u FILM 'Hear my song' (GB), in Super City, toeg. 135/100, org.
VRG, LBK,VTK ism Kultuurraad.

DINSDAG
00.00 u FILM 'Alambrado' (Argent.), in Super City, toeg. 135/100,
org. VRG, LBK,VTK ism Kultuurraad.

02.00 u FILM 'PeIIe, de veroveraar' (Zweden), in Super City, toeg.
135/100, org. VRG, LBK,VTK ism Kultuurraad.

17.15 u FILM 'Sacred rights', antropologische dokumentaire over
Australië: dans, godsdienst, kolonialisme en burgerrechten, in PSI,
org. studenten Antropologie mmv Prof. Devisch. .

18.15 u FILM 'Prisoners ofParadise' van IsaacAnthony, over M. Mead
en de Samoa: een kritische blik, in PSI,org. studenten Antropologie
mmv Prof. Devisch.

20.00 u KONCERT 'Vallen en opstaan' van en met Rob De Nijs, in
Stadsschouwburg, toeg. 300 tot 850, org. cc Romaanse Poort.

20.30 u FILM Duitse eksperimentele film I, met een inleiding van
Mathias Müller, komen aan bod: 'Continental Breakfast', 'Home
Stories', 'Blue Moon' ea, in 't Stuc, toeg. 150/100.

22.00 u FILM 'Sister Act' (USA), in Super City, toeg. 135/100, org.
VRG, LBK,VTK ism Kultuurraad.

WOENSDAG
00.00 u FILM 'Akira' Oapan), in Super City, toeg. 135/100, org. VRG, -
LBK,VTK ism Kultuurraad.

02.30 u FILM 'Tilaï' (Burkina Faso), in Super City, toeg. 135/100, org.
VRG, LBK,VTK ism Kultuurraad.

04.15 u FILM 'Het Rode Korenveld' (China), in Super City, toeg. 135/
100, org. VRG, LBK, VTK ism Kultuurraad.

06.00 u FILM Filmontbijt, in Super City, toeg. gratis, org. VRG, LBK,
VTK ism Kultuurraad.

13.00 u KONCERT Een uur Kul-t-uur, 'Compatriota', Zuidameri-
kaanse ritmes door het duojuan Masondo en Paul Bessemans, in UZ
Gasthuisberg (hal van Onderwijs en Navorsing), toeg. gratis, org.
Kultuurkommissie.

18.00 u LEZING 'Nieuwe Samenwerkingsvormen met de Centraal- en
Oosteuropese landen', door C. Verbeeck Oanssen Pharmaceutica),
in MSI, toeg. 300, org. Leuvens Instituut voor Centraal- en Oosteu-
ropese Studies.

20.15 u LEZING 'Demokratie en mensenrechten', filosofische kon-
ferentie, in HIW, org. Hoger Instituut voor Wijsbegeerte.

20.30 u FILM Duitse eksperimentele film 11: enkele tendenzen, met
'Negative Man', 'Gerda', 'Le Dauphin', 'On the Balance' ea, in 't Stuc,
toeg. 150/100.

22.00 u FILM 'Minder dood dan de anderen' (België), in Super City,
toeg. 135/100, org. VRG, LBK, VTK ism Kultuurraad.

22.00 u KONCERTjaarkoncert met het kwartet van de Amerikaanse
zangeres Lorie Otto, in Tirnanog (eks-Cambridge Arms), La-
deuzeplein 26, toeg. gratis.

20.30 u VIDEO 'Travelogue 4, Coming from the wrong side' van
5tefaan Decostere, dokumentaire over het Canadese stadje Banff
en de omliggenêle Rocky Mountains waarbij de toeristische eks-
ploitatie van de natuur en de traditionele indianenkultuur in beeld
wordt gebracht, in 't Stuc, toeg. 150/100.

VRIJDAG
22.00 u FUIF Scorpio fuift, in zaal Corso, org. radio Scorpio.
18.00 u KONCERT Sinterklaaskoncert op de universiteitsbeiaard
door Luc Rombouts, Ladeuzeplein, org. KU Leuven.

20.00 u EKSPOSITIE 'Dirk Barrez zegt Nee', opening kartoenten-
toonstelling over ontwikkelingssamenwerking, in cc Oratoriënhof,
org. Masereelfonds ism Derde Wereld-Raad Leuven.

20.30 u VIDEO 'Travelogue 4, Coming from the wrong side' van
____ ~~_ . ~ ~_~_ Stefaan Decostere, in 't Stuc, toeg. 150/100.

door M:a."UdVermeire ZONDAG
11.00 u KONCERT 'Petroesjka en Co', Russische verhalen door jonge
piano-virtuozen, met muziek van Stravinski, Prokofiev, Skriabin,
Kabalevski ea, in aud. Minnepoort, toeg. 150/100, org. cc Ro-
maanse Poort.

15.00 u INFO 'Madame de Malvoisin verwacht u...', geleid bezoek
over de leef- en eetgewoonten tussen 1550 en 1650, in Stedelijk
Museum, toeg. 50, org. Leuvense Gidsenbond.

15.00 u TEATER 'Hendrik de Vijfde' door Het Gevolg, in aud. Min·
nepoort.

16.30 u TEATER 'In Ascese', teatertekstlezing door Bart Meuleman,
in Hotel Industrie (tgo station), toeg. 120.

DONDERDAG
20.00 u DISKUSSIE Werkgroep Groene Filosofie diskussieert rond
ideeën van Murray Bookchin met Digger (Amerikaanse Eko-Anar-
chist), in 's Meiersstraat 5.

20.00 u VOORDRACHT 'Kartonnen dozen' doorTom Lanoye, in aud.
Minnepoort.

20.30 u DANS 'Blancs 2', koreografische produktie met Bert Van
Gorp en danseres/aktrice Isabelle Dumont, in 't Stuc, Soetezaal.

20.30 u DEBATTussenjean-Pierre Van Rossem en Gerolf Annemans,
moderator jan Van Rompaey, in Grote Aula, Hogeschoolplein, toeg.
150 (wk), org. BNT-events.

20.30 u KONCERT 'Vier op een rij', blokfluitkwartet, met Spaanse en
Engelse renaissancemuziek, in Kapel Kadoc, Vlamingenstr. 39,
toeg. 300/250 voor studenten, org. vzw De Naamloze Vlakte.

20.30 u MUZIEK Andy Irvine en Rens Vande Zalm, in Zaal Wiedts'z,
Vandenbemptlaan (Heverlee), toeg. 250/200/150, org. Folk Po-
dium vzw. .

MAANDA(;
20.00 u TEATER 'Ola Pola' door EAT, in Stadsschouwburg.'
21.00 u FILM 'Une partie de Campagne' (1936) van jean Renoir naar
het werk van Guy de Maupassant, 'Nicht Versöhnt, oder es hilft nur
Gewalt, wo Gewalt herrscht' (1965) van jean-Marie Straub naar'
Heinrich Böll, in 't Stuc, toeg. 150/100.

ALFA
01/12 o1tl20.30 !I: PresidillltlVergaderirig, in Falt l&W (Petmanen·
t~. .

EOOS
01/12 om 19.00 ti: Minivoetbal dames LBK-EooS,foOSpórtI<Ot.!!I
01/12 om 20.00 u: Minivoetbal dames Eoos·Ekonomika..1!I 02112
om 19.30 ti: Fawtty Tewers. in MSI 03.18. I!t 02/t2 om Z(}.OOu:
Bowlitl9, InSportkot. !!I 02112 om 22.00 u: Voîleybal dames VRG·
Eoos.

LOGOPEDIE
02/12 om 22.~G u: Fuif, in Eagles.

PSYCHOLOGIE
02/12:: Gratis vaten vat. Kring, inShrinlc. I!J b2Îlt~~ 20.00 !I:
Kringvergadering, in 00.14. !!I 03112 om 2030 ti: !~iks: te doen',
10Shrlnk.1!l 07/12: xerstkantus. ® 08/12 om ZO,.30û:Optreden
van de Chop ChW Sllaggies. in Sl1ri~I<. ••• ·e i: :.:.

VTK
30/1l om 13.OGu: verkoopfumpassen/brocdies, in RC.l!I30/11
om 2030 ti: Vergadering half-time, in Salonneke.1!I 01/12 om
10,00 u: Compir. in Kasteel. I!I 01/12 Om 19.30 u: Repetitie
blazers, In Lerkevetd.l!I 01/12 om 20A5 u: .RepeûUestrijkers. In
Lerkeveld. 0002/12 om 10.00 u: Coropir, in Kasteel. I!I 02/12 om
1!I,OO u: Eitsterne. in Re. I!l ·02/12 om 20.00 u: Caraibische
Avond, in Flap.l!I 02/12 om 20,00 IJ: Repetitie flutten, In Kasteel.
I!I03/12 om 20.00 u:Generale repetitie koor en orkest, in Kerk.1!I
03/12 om 22.00 u: Kandidaturen-td, in Albatros. t!J 07/12 om
20.00 11: Begij nhofkoncert, Watermuzieksuite (liaendel), Orgel·
muziek (Bach en Mendels.s.ono), in St:Jan de Doper1<erk, Groot
.Begijnhof. ink. gratis.

;:~.'.;.'

WINA
30/1 f om 16, t S u: (loop, in Re.® 30/11 om 2:2.00 u: l)oop-td, In
Albatros. I!t 01/12 om 20.00 1:1: Praflsidiumvergadering, in Wina·
kelder. !!I 02/12 Om 22.00 u: Top So--bar. in ~e. t!i 03/12 om
20.00 u: KantuS, in.RC. .
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Palliser te gast

"ïhatcher was slecht voor Europa, slecht voor
Engeland enzelfs slecht voor haar eigen partij"

Charles Palliser werd na het verschijnen van zijn monumentale debuutroman
'De Quincunx' in 1990 prompt gebombardeerd tot de nieuwe Eco. Onlangs was
hij voor een lezing uitgenodigd door het departement Engelse literatuur van de
KU Leuven. Veto sprak met hem over de mentale verschillen tussen Engeland en
hetKontinent.

Palliser werd geboren in de Verenigde Staten
maar bracht het grootste deel van zijn leven
door in Europa, in Zwitserland en Engeland.
Nadat hij aan de universiteit van Glasgoween
professoraat bekleed had, besloot hij zich vol-
ledig te wijden aan het schrijverschap. Twaalf
jaar deed hij over 'De Quincunx', een zowel in
stilistisch opzicht als wat betreft de omvang
Dickensiaanse roman over de erfenis van [ohn
Huffam. De Viktoriaanse maatschappij die hij
beschrijft fungeert als een metafoor voor het
Engeland dat zijn hoofd buigt voor het regime
van Thatcher en haar Torles.Het boek kreeg een
enorme weerklank in de Engelse en internatio-
nale kritiek. 'De Quincunx' werd een bestseller.
Pallisers volgende boek, 'De Sensationist', werd
een stuk minder entoesiast onthaald door de
kritici, Een derde en vierde boek staan op stapel.
Veto: Wars van het eng-nationalistische denken
dat over Europa heerst, lijken in de Engelse literatuur
die auteurs het meest suksesvol die andere kulturen
in zich assimileren, 'the other voice'. Heeft die
evolutie een vaste basis?
Palliser: «Ik denk niet dat de 'ether voices'
momenteel in het centrum van het literaire
systeem zitten en ik betwijfel of ze dat in de
toekomst ooit zullen doen. Op dit ogenblik lijkt
het alsof de dienst uitgemaakt wordt door buiten-
landse auteurs. Er zijn bijvoorbeeld bijna geen
belangrtjke native Canadese schrijvers. Tochblij-
ken de buitenlandse Canadezen de Canadese
kultuur vlot te assimileren. Michael Ondaatje,
die vortge maand de belangrijke Boeker prize
won, is daar een goed voorbeeld van. Die is
Canadeser dan de mounties. Maar voor de lite-
ratuur in Engeland gaat dat niet helemaalop.
Daar zijn er duidelijk nog een heleboel no/i/lt'
schrijvers die signifikante literatuur produce-
ren. Deonlangs overleden Angela Carter was zo
iemand, en ook Martin Amis - die volgens mij
duidelijk getalenteerder is dan zijn vader King-
sley - is bezig een oeuvre te kreëren dat getuigt
van grote inventiviteit en ortginaliteit. De En-
gelse buitenlanders, zoals Rushdie en Ishiguro,
zijn niet zo buitenlands als hun namen wel
lijken.»
«Een tendens die hiermee samenhangt is de

groeiende literaire aktiviteit van groepen die in
het verleden gemakkelijk als marginaal en als
minderheden beschouwd werden. De feminis-
ten zitten bij het sterk bloeiende Virago, de
homobeweging verenigt zich rond Gay Man's
Press en Pink Press. Als je in dat soort katego-
rteën blijft opdelen', kun jebijna besluiten dat de
groep blanke mannelijke schrijvers een minder-
heidsgroep is.»
«Er komt de laatste jaren ook een literaire

beweging op gang vanuit Ierland en Schotland.
Je zou dus inderdaad kunnen stellen dat het
hart van de Engelse literatuur zich uit Londen
aan het verwijderen is en zich naar de meer
perifere gebieden van het Verenigd Koninklijk
verplaatst. Desondanks geloofik dat de Londense
kern zal overleven."

Belet

Veto: Is het waar dat vrouwen nu pas opnieuw op
een prominente manier naar voren treden in de
Engelse literatuur? In vorige eeuwen waren het toch
vrouwen als lane Austen, Georg~ Eliot ofde Brontë's
die voor grote meesterwerken zorgden.
Palliser: «Erzijn ook voor de jaren '80 heel wat
belangrtjke Engelse schrijfsters geweest. Als je in
de jaren '60 zou gevraagd hebben wiede belang-
rijkste schrijver was, zou Dons Lessing waar-
schijnlijk het hoogst skoren. Door haar mati-
gere recente werk is ze wat uit de belangstelling
verdwenen. Hetzelfde geldt voor Iris Murdoch
en Murtel Spark. Het natuurlijk zo dat juist
uitgevertjen als Virago, Pandora of Woman's
Press het schrijven door vrouwen erg sterk sti-
muleren en dat ten gevolge daarvan de vrou-
welijke auteurs ook een hernieuwd zelfvertrou-
wen gekregen hebben.»
Veto: Is er momenteel geen tendens om meer filo-
sofisch geïnspireerde romans te schrijven en niet
langer het epische aspekt te laten overheersen?
Palliser: «Erzijn de laatste jaren nog een aantal
pogingen geweest om ambitieuze, allesomvat-
tende romans te schrijven. Byatts 'Possession' is
daar een voorbeeld van, en mijn eigen 'Quin-
cunx' misschien ook. Maar globaal bekeken is
het zo dat schrijvers kortere boeken schrijven,
De interessantste schrijvers zitten in deze kate-
gorte. Ze schrijven kortere boeken maar gaan
weldieper in op een duidelijk afgebakend onder-
werp. Ishiguro schrijft vrij korte boeken en Ju-
lian Barnes ook. Er is.een groeiend ongeloof in
de filosofischemogelijkheden van de roman om
grote sociale ontwikkelingen over een grote
pertode te vatten en te analyseren. Momenteel

beperkt men zich tot het maken van schetsen en
probeert men niet langer magistrale, overwel-
digende schildert jen te maken. Ikzelfzou graag
bewijzen dat dat nog wel mogelijk is - ik
schreef 'De Quincunx' trouwens voor een groot
deel vanuit die motivatie."
Veto: Er wordt vaak gesproken over de speda/e
pasitie van de Engelse boekenmarkt. Is die werkelijk
zoveel suksesvo/ler en wordt er in Engeland echt
zoveel meer gelezen dan in de rest van Europa?
Palliser: «Ik dacht altijd dat er net in België en
Nederland veel meer aandacht was voor het
boek, maar de twee uur die de openbare omroep
per maand aan literatuur besteedt, lijken me
toch wel erg weinig. In Groot-Brtttanië zitten we
met het fenomeen van deWaterstone's-boekhan-
deis, die de boekenverkoop op een erg kommer-
ciële en attraktieve manier aanpakken. Dat is
op zich niet slecht, maar een aantal auteurs, die
minder toegankelijk schrtjvenen bijgevolg min-
der vlot verkopen, worden door hen geweerd.
Op die manier zou een Waterstone's-monopolie
de boekenmarkt verarmen. Het gevaar bestaat
dat je eindigt met een yuppie-literatuur waartn
er voor bijvoorbeeld een nieuwe [oyce helemaal
geen plaats zou zijn. Toch ben ik niet al te
pessimistisch: het schrijven van boeken is te
fundamenteel menselijk om door dat soort eks-
terne foktoren belet te worden."

Chaotisch
Veto: Wordt de Engelse literatuur niet minder eks-
klusief Engels, in die zin dat de schrijvers zich meer
en meer ook op het Europese kontinent richten?
Palliser: «Dat is zeker zo voor een aantal au-
teurs. [ulion Barnes bijvoorbeeld is erg populair
in Frankrijk, al zal het Franse chauvinisme daar
een belangrtjke rol in spelen. Een van Barnes'
bekendste boeken gaat immers over een van de
grootste Franse schrijvers, Flaubert. Maar ook in
het algemeen behandelen de momenteel ge-
schreven Engelse romans steeds minder eks-
klusiefEngelse tema's en onderwerpen.»
«Tochzijn er nog tegenvoorbeelden. Mensen

als PeterAckroydbehandelen juistweldie typisch
Engelse kwesties. Ackroyd zelf probeert in zijn
boeken een soort Englishness vast te leggen. Zijn
nieuwste boek is een merkwaardig patIiottische,
sentimentele verheerlijking van de Britse kul-
tuur. Maar op die manier heeft hij zichzelf in
een doodlopend straatje geschreven. Het wordt
'heel moeilijk voor hem om nog te evolueren.
Net op dit moment wordt Engeland trouwens
ook in de realiteit verbonden met het Europese
vasteland door de kanaaltunnel. Binnenkort

Veto: Zit het vertrek van Margaret Thatcher daar
voor iets tussen? Toen zij aan de macht was, leek zij
toch konstant haar achterban onder kontrole te
hebben.
Palliser: «Thatcher had natuurlijk' een enorm
politiek gewicht. Zij en Churchill waren duide-
lijk de belangrtjkste Engelse politici van deze
eeuw. Ze heeft maar liefst vier opeenvolgende
algemene verkiezingen gewonnen en daardoor
weegt haar invloed ook na haar vertrek nog zeer
zwaar op het Engelse politieke bestel. Haar
populartteit heeft trouwens te maken met een
algemeen politiek-maatschappelijk probleem.
Steeds als er een politiek leider verschijnt die Veto: U heeft nog nooit een van de echt belangrijke
recht-door-zee gaat, een groot geloof in zichzelf literaire prijzen gewopnen. Vindt u dat een zegen of
en zijn visie heeft en die daarenboven nog een vloek?
overtuigd nationalist is, zijn mensen snel ge- Palliser: «Ikvind de praktijk van het uitreiken
neigd om 'ja' te zeggen en zo iemand bijna van literaire prijzen een beetje vulgair en gek,
onvoorwaardelijk te steunen. De Engelsen, en en toch weer goed. Erwordt altijd een hele hype
ook de mensen die normaal voor Labour stem- gekreëerd en de situatie wordt totaal opgebla-
den, voelden dat Thatcher zou vechten voor de zen, maar het wekt tegelijK.ook veel publieke
rechten van het VerenigdKoninklijk. Thatchers interesse op en kan zo mensen in kontakt bren-
populartteit was vooral gebaseerd op haar up- gen met literatuur. Zelf heb ik inderdaad nog
pel op het nationalistische Engelse instinkt.» geen echt grote prijzen gewonnen maar of ik

«Toch heeft haar politiek beleid Engeland daar echt rouwig om moet zijn weet ik niet. Kijk
sterk geschaad. Zeker de kijk die Europa op . bijvoorbeeld naar Ben Okri, die de Boeker Prize
Engelandheeft,istijdenshaarambtspertodeop won toen hij 31 was. Zijn volgende boeken
een heel negatieve manier veranderd. Nu ze zullen steeds met zijn bekroonde werk vergele-
weg is, begint de omvang van de schade die ze ken worden en er wordt een enorme druk op
berokkend heeft pas echt tot ons door te drin- hem gelegd om te bevestigen. Anderzijds IS zo'n
gen. Zelfs de chaotische toestanden binnen de prijs financieel natuurlijk enorm interessant.»
KonservotievePartij zijn in hoge mate een gevolg Tom Doms
van de Thatcher-jaren. Thatcherwas slecht voor Ieroen Overstijns

zal het mogelijk worden zonder water te zien
van Londen naar Partjs te rijden.»
Veto: Is Engeland mentaal klaar voor die aanslui-
ting bij de rest van Europa ofom deel uit te maken
van de Europese Gemeenschap?
Palliser: «Nee, volgens mij zal de integratie in
Europa een enorme uitdaging zijn die enorme
schokken. met zich mee zal brengen. Dat ge-
beurt trouwens nu al. In het debat over het
verdrag van MaastIicht steunen veel Torteshun
eigen partij nietlanger. Datis ietsunieks. Vroeger
kon de partij haar parlementsleden bij wijze
van spreken vragen uit het raam te sprtngen en
ze zouden het zonder protesteren gedaan heb-
ben. Ook de tunnel speelt hier een grote rol in,
zij het op een meer onbewust nivo. De Engelsen
moeten leren leven met het besef dat Engeland
geen echt eiland meer is en daar zullen ze het
nog wel een tijdje moeilijk mee hebben.»
...

Instinkt

Europa, slecht voor Engeland en zelfs slecht
voor haar eigen portij.»
Veto: Ondanks Thatchers sterke greep op de situa-
tie waren er in de jaren '80 een aantal grote rassen-
rellen in Engeland. Ook in de rest van Europa steekt
het racisme de kop op. Net nu migranten als Rushdie
of Ishiguro zich integreren in de Engelse literatuur.
komt er een tegenbeweging op gang, gericht op het
uitzuiveren van de eigen kultuur en het uitdrijven
van deze migranten. Is die toestand niet zorg-
wekkend?
Palliser: «Zorgwekkend mag het misschien wel
genoemd worden maar echt alarmerend vind ik
de situatie toch niet. Het kan inderdaad niet
ontkend worden en het mag zeker niet uit het
oog verloren worden dat het fascisme in Duits-
land weer steeds meer aanhang vindt, maar
over het algemeen houdt het demokratisch sys-
teem erg goed stand. Als je kijkt naar de gigan-
tische problemen waarmee Duitsland gekon-
fronteerd wordt - het samensmelten van twee
landen met een totaal verschillende politieke
achtergrond, waarvan eréén ekonomisch op de
knieën zit, met daar bovenop nog eens een
massa immigrerende vluchtelingen - dan be-
wijst dat standhouden toch juist de grote kracht
die het demokratische systeem blijkbaar nog
heeft."
«Ook voor Engeland geldt dat. Er zijn inder-

daad rassenrellen geweest in de jaren '80. Maar
wat mij vooral opvalt is dat de Engelse maat-
schappij die rellen eigenlijk merkwaardig goed
heeft opgevangen en verteerd. Ook in de
jaren '50 waren er rassen rellen, maar die eska-
leerden en waren uiteindelijk veel ernstiger dan
de laatste. Daarom ook lijkt jullie Vlaams Blok
mij een veelgevaarlijker fenomeen. Jullieworden
volgens mij op een veel minder heftige manier
met al die problemen gekonfronteerd.,.

Knieën

"Vroeger kon de partij haar parlementsleden bij wijze van spreken vragen uit het raam te springen en ze zouden het zonder protesteren
gedaan hebben. H (foto Rob Stevens)


